
yj=------------------ --------

LAISVE Entered as second
Semi-Weekly class matter at the

102-02 Liberty Avė. Post Office of Jamai-
Ozone Park, N.Y. 11417 ca, N. under the

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

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Antradienis, Kovo (March) 11, 1969, Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

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

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

No. 18 Metai 58-ieji

KRISLAI
Jau čia pat 
Kuo tai pavadinti? 
Ir jie pradeda galvoti 
Gražiai pagerbė filosofą 
Garbė drąsuoliams 
Beteisiai žmonės 
“Norėsime ar nenorėsime...“

Rašo A. Bimba

Ateinantį sekmadienį įvyks 
metinis “Laisvės“ Bendrovės

• dalininkų suvažiavimas. Tik 
kalias trumpas dienas beturi
me jam pasiruošti. O reikia, 
labai reikia, kad šis suvažia
vimas būtų vienas iš gausiausių 
dalyviais ir sveikinimais. Mū
sų laikraštis leidžiamas gry
nai visuomeniniais pagrindais. 
Biznio ir pelno niekas iš jo 
nedaro.

“Laisvė“ pasilaiko laisviečių 
entuziazmu ir pasiaukojimu. 
Jos skaitytojai, jos vajininkai, 
jos korespondentai ir bendra
darbiai -r- jos gyvybė. Jų nuo
latinis rūpinimasis ją maitina 
ir palaiko. Ta tiesa bus, rei
kia tikėtis, storai pabrėšta ir 
šitame suvažiavime.

Ryšium su suvažiavimu bus 
ir šaunus banketas. Taip pat 
svarbu ir jame dalyvauti Vi- 

į siems lietuvišką spaudą my
lintiems šios plačios apylinkės 
lietuviams.

Todėl visi būkime sveiki, 
kad galėtumėme pasimatyti šį 

'^sekmadienį “Laisvės“ salėje.

Nieko neatimti ir nieko ne
pridedu. Pranešimas tiesiai iš 
Washington©: “Mūsą armija 
Šiandien atidengė, kad Penta
gonas kasmet išleidžia po 
$350,000,000 vystymui ir ga
minimui cheminių ir biologi
nių karo įrankių.”

Tik pagalvojus žmogų su
purto šalti šiurpuliai. Tik per 
vienerius metus mūsų Penta
gonas išleidžia tris šimtus ir 
penkiasdešimt milijonų dole
rių tobulinimui ir gaminimui 
nuodų, nuodingų dujų ir bak
terijų sunaikinimui žmonijos!

Kas per sutvėrimai sėdi Pen
tagone? Kuo juos pavadinti ? ! 

’ J ką paverstas mokslas ir 
mokslinės smegenys?!

Vieną gražią dieną valsty
bės vairas paklius į kokio 
nors id i joto pasiutėlio rankas 
ir kas išliks nuo branduolinių 
bombų, bus pabaigta bakteri
jomis!

Ar gali taip atsitikti ?
Ar blaivaus proto žmogus 

dar gali tuo abejoti po to, ką
* žmonija patyrė su Hitleriu, 

Mussoliniu, Franco, Hirohito, 
Smetona, Pilsudskiu ir visa ei
le kitų panašių sutvėrimų.

Bet tą pačią dieną mus pa
siekė ir kitokia žinia. Ji atėjo 
iš Cambridge, iš Massachusetts 
Institute of Technology. Ten 
kovo 4 d. įvyko mokslininkų-fi- 
zikų didelis susirinkimas.

Jie buvo kapitalizmo laiko
mi prostitutėmis. Jų protas 

- ir mokslas buvo panaudojami 
ruošimui žmonijos sunaikini
mui be pasipriešinimo. ' Bet 
jie pradėjo galvoti ir klausti: 
Kaip tai?

Toli gražu ne visi, bet jau 
daug jų ieško ir reikalauja 
atsakymo.

Tai dar tik pradžia, bet jau 
graži pradžia.

ik Džiugi žinia iš Vilniaus. 
T Šauniai pagerbtas filosofas 

Eugenijus Meškauskas, Vil- 
(Tąsa 6-ame pusi.)

Nixono kabinete 
9 milijonieriai 
Washingtonas. — Apskai

čiuojama, kad iš 12 prez. 
Nixono kabineto narių 9 
yra milijonieriai ir 3 pusiau 
milijonieriai. Kabinete nė
ra nei vieno negro, nei vie
no darbininko.

Sekami milijonieriai sek
retoriai (ministrai): gen. 
pašto viršininkas Blount, 
vidaus sekretorius Hickel, 
gynybos sekretorius Laird, 
iždo sekretorius Kennedy, 
butų sekr. Romsey, valsty
bės sekr. Rogers, komerci
jos sekr. Stans, generalinis 
prokuroras Mitchell, trans- 
portaciojs sekr. Volpe.

Washingtonas. — 700,000 
pašto darbininkų pareiškė 
nepasite n k i n i m ą siūlomu 
4.1%; algų pakėlimu.

Daugiau žiniŲ apie apsišaudymą 
ant TSRS-Kinijos rubežiaus

Maskva. — Profesinių są- ban.
jungų (unijų) organas Persišaudymo pasėkoje 
“Trud” paduoda daugiau užmušta 31 tarybinis karei- 
duomenų apie apsišaudymą 
ant Tarybų Sąjungos ir Ki
nijos rubežiaus kovo 2 d.

Kinijos, kareiviai, apsi-
rengę kaip valstiečiai, per
ėjo rubežių ties Ussurio 
upės sala Damansky. Pra
dėjo jie plūsti tarybinius 
sargus. Kai buvo jiem,s įsa
kyta pasitraukti atgal į Ki
nijos teritoriją, tai jie pa
slėptus ginklus paleidę dar-

Socialistiniu šaliŲ pramonine 
gamyba smarkiai pakilo

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjungos ir kitų Rytų 
Europos socialistinių šalių 
pramoninė gamyba 1968 m. 
stovi daug aukščiau už ka
pitalistinių šalių pramoni
nę gamybą, rašo Jungtimi! 
Tautų biuletenis.

Palyginus su 1963 metų 
pramonine, gamyba, 1968 m.

Pasaulio Krikščioniu komitetas 
kviečia visus kovoti už taiką 

o--------------------Varšuva. — Pasaulinės 
Krikščionių Konferencijos 
komitetas atsišaukė į visus 
pasaulio krikščionis dar
buotis už teisingą ir taikų 
išrišimą tarptautinių susi
kirtimų, už Europos saugu
mą.

Atsišaukime kviečiama 
kovoti prieš JAV agresiją 
Vietname, Izraelio agresiją 
Vudurryčiuose; kviečia ko
voti prieš augantį fašizmą 
ypač Vakarų Vokietijoje. 
Pasmerkė Vakarų Vokieti
jos provokaciją laikyti pre
zidento rinkimus Vakarų 
Berlyne.

Susirinkime dalyvavo daug 
dvasininkų iš Vakarų Eu
ropos, Lotynų Amerikos, 
Azijos, Afrikos, iš socialis-
tinių ir kapitalistinių šalių, gų mazgotojų sustreikavo.

Rangūnas. Burmos sąjungos Revoliucinės tarybos rūmai.

Columbus, Ohio. — 5,600 
Cummins Engine kompani
jos darbiniu k ų paskelbė 
streiką už trijų metų kon
traktą.

vis ir anie 40 kiniečių ka
reivių. Tarybinės sargybos 
komendantas taipgi žuvo. 
Yra nemažai sužeistų. Už
puolime dalyvavo apie 200 
kiniečių. Vėliau jie buvo 
priversti pasitraukti.

Žuvusiųjų tarybiniu ka
rių laidotuvės įvyko Kaba- 
rovsko mieste. Į laidotuves 
buvo atvežti giminės ir kiti 
artimieji.

socialistinių šalių gamyba 
pakilo 51 proc. Aukštai iš
sivysčiusiose kapitalistinėse 
šalyse pakilo tik 31%. Ma- 
žižau išsivysčiusiose — iki 
40%.

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga paleido 268-ąjį Žemės 
palydovą.

Paryžius. — Prancūzijos 
unijos nusitarė reikalauti 
12% algų pakėlimą.

Washingtonas. — Nixono 
administracija info r m a v o 
Kongresą, kad 10% taksų 
priedas turi ir toliau pasi
likti.

80,000 protestavo prieš 
reakcinį kilių

Londonas.—Daugiau kaip 
80,000 darbininkų pasisakė 
prieš valdžios siūlomą bilių 
suvaržyti darbo unijų veik- 
lą.

Didžiausi protestai įvyko 
Liverpoolyje ir Glasgowe.

N-ęw Yorkas.—1,400 lan-

KABLEGHAMOS IŠ LIETUVOS
Draugauja šiaulietes ir 

vokietes
Šiauliai. — Miesto Mote

rų Tarybos adresu atkelia
vo laiškas. Vokietijos De
mokratinės Moterų Sąjun
gos Plaueno miesto komite
to pirmininkė Zuzana Giun- 
tez rašo:

“Brangiosios Šiaulių Mo
terys! Mes siunčiame jums 
nuoširdž i a u s i u s sveikini 
mus Tarptautinės Moters 
Dienos proga”.

Su laišku -atsiųsta •- Rytii 
Vokietijos ‘Nojes Doičland’ 
laikraščio iškarpa, kurioje 
pasakojama apie Plaueno ir 
Šiaulių moterų bičiulystę.

“Gavome jūsų atsiustą 
plokštelę su ansamblio “Lie
tuva” dainomis, — rašo bi
čiulėms ilgametė Vokietijos 
Vieningosios Socialistų Par
tijos Plaueno miesto komi
teto darbuotoja Erna Trio- 
ger. — Tai buvo išimtina 
diena. Susirinkusios klausė
mės jūsų nuostabių jjainų, 
iš kurių tarsi prabilo Lietu
vos dvasia”.

Aktyvi antifašistinė nuo 
1924 metų Klara Miuler 
viename savo laiškų pasa
koja, kad Plaueno moterų 
konferencijos metu buvo 
suruošta suvenyrų ir dova
nėlių, kurias atsiuntė šiau
lietė, parodėlė, susilaukusi 
didelio susidomėjimo.

Apdovanotas garbes raštu
Vilnius. — Už ilgametį 

mokslinį pedagoginį darbą 
ir aktyvią visuomeninę vei
klą, ryšium su 50-omis me
tinėmis, TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas 
garbės raštu apdovanojo 
Kauno Medicinos Instituto 
filozofijos ir mokslinio ko
munizmo profesorių Irmą 
Zaksą.

* • J •
Apdovanoti diplomais

Vilnius. — Penkios Tary
bų Lietuvos organizacijos 
ir profesinės technikos mo
kyklos už liaudies ūkio lai
mėjimus apdovanotos liau
dies ūkio laimėjimų diplo
mais. Antrojo laipsnio dip
lomas paskirtas Kauno pro
fesinei technikos mokyklai. 
Trečiojo laipsnio diplomai 
— Lietuvos kėlių tyrinėji
mo ir projęktavimo institu
tui, Vilniaus antrajai sta

tybos valdybai, Vilniaus de
šimtąją! ir Kauno trečiajai 
profesinėms technikos mo
kykloms.

22 žmonės — šių organi
zacijų ir mokyklų darbuo
tojai, taip pat Vilniaus na
mų statybos kombinato spe
cialistai apdovanoti aukso 
sidabro ir bronzos meda
liais.

• “ • •
Pirmoji politechnikumo 

laida
Tauragė. — Politechniku

mo dieninis skyrius išleido 
pirmąją technikų laidą. Mo
kyklą baigė 42 žmonės. Tai 
elektrikai ir metalo apdir
bimo technikai, technologai. 
Mokslo pirmūnai elektrikai 
Algimantas Valančius pa
skirtas dirbti į Vilniaus 
elektros tinklų kolona, Pet
ras Laurinaitis —: į Veteri
narijos mokslinio tylimo 
instituto ekspe r i m e n t i n į 
ūki, metalistai Arūnas Šim- 
kus, Alfonsas Vaivada ir 
kiti aštuoni absolventai — į 
Telšių skaičiavimo mašinų 
gamyklą.

Liepos mėnesį toks pat 
būrys specialistų baigs va
karinį skyrių.

Tauragės Politechnikumas 
nuolat plečiamas. Šiemet į 
jį bus priimta beveik 200 
mįoksleivių. 

• • •
Naujoviška parduotuvė
Vilnius.—Pavyzdinė ūki

nių prekių ir namų apyvo
kos reikmenų parduotuvė 
Muziejaus gatvėje plačiai 
atvėrė duris. Čią yra buiti
nės chemijos, indų, elektros 
prekių, sodo daržo inven
toriaus, ūkinių instrumentų 
ir kiti skyriai. Kasdieninis 
prekių asortimentas apie 
pusantro tūkstančio pava
dinimų.

Parduotuvėje pradėta pa
žangiausia prekybos for
ma — visiška savitarna. 
Laiptų aikštelėse įrengti 
stendai, kuriuose išdėstyti 
visų turimų prekių pavyz
džiai. Prekybinėse salėse 
sudėta prekių atsarga, iš 
kurios pirkėjas gali pasi
rinkti labiausiai jam tinka
mą egzempliorių.

Pirmą kartą Lietuvos sos
tinėje čia įsteigta ir infor
macinė tarnyba. Budintis 
pardavėjas telefonu teikia 
žinias apie parduo t u v ė j e

Amerikiečiai bombarduoja 
Saigono priemiesčius

Saigonas.—Tuo metu, kai 
JAV gynybos sekretorius 
(ministras) Laird atvyko } 
Saigoną, Jungtinių Valstijų 
lėktuvai paleido daugiau 
kaip pusantro milijono sva
rų bombų ant sostinės prie
miesčių.

Militarinė komanda skel
bia. kad tai buvo padaryta 
tikslu sulaikyti Nac. Išsi
laisvinimo Fronto ofensyvą, 
kuriame Saigonas nuolatos 
apšaudomas. Amerikiečių 
bombos daug žalos padarė 
sostinės priemiesčiams, bet 
ofensyvo nesulaikė.

Nepaisant prez. Nixono 
grasinimų, N. Išsil. Fronto 
ofensyvas ir toliau tęsiamas 
visame Pietų Vietname. 
Kai kur ir iš Tarybų Sąjun

Vietkongo delegacija tarėsi su 
/Šiaurės Vietnamo vyriausybe

Hanojus, Šiaurės Vietna- 
namas. — Čia atvyko Naci
onalinio Išsilaisvinimo 
Fronto delegacija iš Pietų 
Vietnamo. Delegaciją pri
ėmė Šiaurės Vietnamo pre
zidentas Ho Chi Minhas ir 
kiti aukšti pareigūnai.

Delegacijoje yra trys įžy
mūs dvasiškiai — budistų, 
Romos katalikų ir Cao Dai 
sektos kunigas. Jietaipgi 
yra Fronto centrinio komi
teto nariai. j

Vyriausias atvykimo tiks
las: pasitarti, kaip geriau

Japonijoje kasdien bankrutuoja 
po 300 įvairiu įstaiga

Tokijas.—Japonijoje 1968 
metais įvairių ištaigų ban
kini thvimai pakilo iki 30%, 
palyginus su 1967 m. Tai 
rekordinis bank r u t a v i m o 
pakilimas.

1968 metais bankrutavo 
10,776 biznio įstaigos, kurių 
99.6% buvo smalkiosios ir 
vidutinės įstaigos, pirmiau 
padarydamos 60% įvairios 
gamybos.

Turkijos spauda smerkia sutarti 
tarp Turkijos ir Amerikos

Istanbul. — Turkijos dien
raštis “Miliyet” vedamaja
me rašo, kad dvipusė sutar- 

esamas prekes, arba prane
ša, kurioje maisto parduo
tuvėje galima įsigyti pagei
daujamą daiktą.

Čia numatoma rengti pa
rodas, pardavimus, pirkė
jų konferencijas, susitiki
mus su prekių gamintojais.

Antanas Vaivutskas

“Laisvės” darbuotojas ir 
visas skaitytojas su Tarp
tautine m'oters diena nuo
širdžiai sveikina Kultūri
nių ryšių su Užsienio lie
tuviais Komitetas.

V. Kazakevičius
V. Karvelis 

gos gauti tankai panaudo
jami. Amerikiečių nuosto
liai žymiai šiomis dienomis 
padidėjo.

' Konferencijos dalyviai 
aptarė, kaip racionaliai pa
naudoti mineralines trąšas, 
chemikalus prieš augalų li
gas ir kenkėjus, metalo rū
dijimą.

Jackson, Miss. — Negras 
kovotojas Evers pasiskelbė 
kandidatu majoro vietai 
Fayette mieste, kur negrai 
sudaro du trečdalius gyven
tojų.

Denver, Colo. — Jau 9 
savaitės, kaip streikuoja 
8,00'0 aliejaus darbininkų.

Pietų Vieanamo Frontui 
padėti prieš agresorius ka
riauti ir nustatyti gaires 
Paryžiaus deryboms^

, — --
Washingtonas. — Senato 

perklausinėjime buvęs Ar
kansas kalėjimų viršininkas 
Murton liudijo, kad JAV 
kalėjimai yra brutališkumo 
auklėjimo fabrikai.

Londonas. — 22,000 For
do automobilių darbininkų 
sustr e i k a v o, taipgi 3,000 
uostu darbininku. C fc-

®----------------------------------
Lansing, Mich.—Apskai

čiuojama, kad Michi gan o 
valstijoje kovo 4 dieną areš
tuota 263 streikuojantieji 
studentai.

New Yorkas. — D r. Ber
nard E. Donovan paskelbė, 
kad jis pasitraukia iš mo
kyklų superintendento rug
pjūčio 31 d.

tis tarp Jungtinių Valstijų 
ir Turkijos nesutinka su 
Turkijos nepriklausomybe.

Pagal bendrą sutartį 
įsteigtos Jungtinių Valsti
jų militarinės bazės tarnau
ja ne Turkijos gynybai, bet 
Jungt. Valstijų interesams. 
Bazės apginkluotos žvalgy: 
binėmis priemonėmis.

Kita spauda taipgi aštriai 
išstojo prieš Jungt. Valsti
jas.

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas McCarthy pasa
kė, kad Jungtinės Valstijos 
turi tokį nervų gazų kiekį, 
kuris galėtų visus pasaulio 
žmones net 30 kartų išžū- 
dyti.
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Nepavykusios pastangos
NEW ORLEANS mieste baigėsi Clay Shaw byla 

dideliu nusivylimu tiems, kurie manė, kad pagaliau bus 
pilnai ir teisingai nušviesta prez. John Kennedžio isto
rija. Shaw buvo kaltinamas, kad jis kartu su Oswaldu 
ir kitais dalyvavo sąmoksle nužudyti prezidentą. Bet 
jis tapo džiurės rastas nekaltu, tai yra išteisintas. Įro
dymai prieš jį pasirodė per silpni.

Iš tikrųjų New Orleans teisme, visų stebėtojų nuo
mone, buvo teisiamas ne tiek Clay Shaw, kiek Warreno 
komisijos raportas apie prezidento nužudymą. Rapor
tas teigia, kad jokio sąmokslo nebuvo, kad prezidentą 
sugalvojo nužudyti ir nužudė vienas Oswaldas. Na, o 
šiame teisme buvo siekiama įrodyti, kad prezidentas 
Kennedy buvo didžiulio sąmokslo auka.

Bylą prieš Shaw iškėlė New Orleans distrikto pro
kuroras James Garrison. Jis dabar smarkiai puolamas. 
Reakcinis elementas reikalauja, kad jis rezignuotų iš 
prokuroro vietos. Bet jis sakosi tęsiąs toliau ieškojimą 
tikrųjų Kennedžio nužudytojų.

.Dar reikia pridurti, kad federalinės valdžios orga
nai ne tik nepadėjo distrikto prokurorui James Garri- 
sonui šioje byloje, ale dar visaip jam trukdė. Jo pastan
gas sabotažavo FBI ir ČIA. Kodėl? Kada nors paaiškės....

Ar su Shaw išteisinimu baigėsi istorija su prez. 
Kennedžio nužudymu? Ar dabar jau nurims visos abe
jonės apie Warreno komisijos raporto išvadas?

Toliausia nuo to. Kaip tik priešingai: ši byla tiktai 
dar labiau pasaulį suįdomino ir padidino abejojimą 
Warreno komisijos versijos teisingumu.

.... i' ' T" į

SAKO, SUSUKTAS 
NAUJAS ĮDOMUS 
FILMAS

Iš Vilniaus “Elta” 
rio 25 dieną padavė 
žinią:

VILNIUS.— Šiandien
niaus” kino teatre įvyko nau
jo lietuviško meninio filmo 
“Kai aš mažas buvau” prem
jera. Šį lyrinį pasakojimą apie 
pirmąją meilę kino juostoje 
sukūrė režisierius A. Arami- 
nas. Scenarijaus autorius — I. 
Meras, operatorius D. Pečiū- 
ra, dailininkas A. Ničius. Pa
grindinį vaidmenį atlieka 
mums jau pažįstamas iš filmo 
“Posūkis” Linas Kriščiūnas.

— Naujajame filme, — pa
sakė ELTOS korespondentui 
režisierius A. Araminas,— at
skleidžiamas herojaus kon
fliktas su savimi. Pagrindinė 
problema: kaip gyventi, kad, 
susidūrus su aplinka, nepra
rastum savo asmenybės, neuž- 
sidėtum kaukės, o išliktum 
pačiu savimi.

Konfliktas tarp T. Sąjungos 
ir KinijOS

PRIEŠ kelias clieųąs įvykęs ant Tarybų Sąjungos- 
Kinijos rubežiaus ginkluotas susikirtimas reiškia, kad 
tų dviejų šalių santykiai gyvena baisiai pavojingą krizę. 
Jau baisu, kad susikirtime krito aukų, bet dar baisiau, 
kad tai gali vesti į dar didesnius ir kruvinesnius kon
fliktus. Pranešama, kad Kinijos vyriausybė siekia šį 
konfliktą išnaudoti pikčiausiam Kinijos žmonių kursty
mui prieš Tarybų Sąjungą. Savo propagandoje ji kalti
nanti Tarybų Sąjungą sąmoksle net Amerikos imperia
listais ir Čiang Kai-šeko klika Formozoje.

Tas tik patvirtina Tarybų Sąjungos teigimą, kad 
susikirtimą iššaukė kiniečių įsiveržimas į Tarybų Są
jungos teritoriją. Kėlimas isterijos Kinijos gyventojuo
se, vieton siekus taikiu būdu pašalinti nesusipratimą, 
apkaltina Kinijos vadovybę, kad jai šiuo laiku nerūpi 
geri santykiai su Tarybų Sąjunga.

Pranešimai iš Maskvos byloja, kad Tarybų Sąjun
gos vadovybė į šį susikirtimą žiūri labai rimtai, bet ne
kursto šalies gyventojuose isterijos. Ji siekia surasti ke
lią išvengimui panašių pavojingų atsitikimų ateityje. 
Tai labai džiugu.

v Kinijos vadovybė turėtų rimtai pagalvoti. Jos da- 
» bartinis kursas santykiuose su Tarybų Sąjunga yra 

perdėm klaidingas ir pavojingas. Jos primetimu Tarybų 
Sąjungai sąmokslo su Amerika arba Formpža niekas 
netiki.

apylinkėj, 
darbas 

jeigu 
prieš

toron-

Ar V. Vokietijoj bus pakaita?
VAKARŲ Vokietija jau turi naują prezidentą. Rin

kimus laimėjo socialdemokratai ir savo žmogų Gustav 
Heinemann įkėlę į prezidento postą. Krikščionys demo
kratai, aišku, nusivylę ir nusiminę.

Dabar visų lūpose klausimai: Kas bus su V. V(> 
kietijos vyriausybe? Ar pasiliks senoji? Ar Kiesingeris 
toliau pasiliks premjeru? /

Kadangi dabartinė vyriausybė susideda iš socialde
mokratų ir krikščionių demokratų, tai atrodo, kad ji ir 
pasiliks. Nesigirdi, kad socialdemokratai .galvotų vieni 
sudaryti vyriausybę, arba siektų koalicijos be krikš
čionių demokratų.

Kaip žinia, rinkimai buvo pravesti Vakarų Berlyne, 
‘ neatsižvelgiant į jokius Rytų Vokietijos ir Tarybų Są

jungos protestus. Šis provokacinis žygis tiktai pablogi
no santykius su R. Vokietija ir Tarybų Sąjungai.

Kaip dabar tos dvi šalys “atsilygins” už. nesiskaity
mą su jų protestu, sunku pasakyti. Veikiaųsia bus įves
ti nauji suvaržymai susisiekimui su V. Berlynui

Atrodo, kad V. Vokietijos krikščionys demokratai 
ir socialdemokratai turėjo tą numatyti ir išvengti Deja, 
jie pasirinko kitą kelią. Tik ateityje pilnai /išryškės ir

/

tarimuose, tarp kitko, sako,- i 
ma: j

Lietuvos KP CK biuras įpa
reigojo partijos Kauno miesto 
Požėlos rajono komitetą, rajo
no pirmines partines ir proi- 
sąjungines organizacijas pa
šalinti trūkumus, ruošiant ir 
rengiant darbininKų ir tarnau
tojų susirinkimus. Būtina ge
riau panaudoti jų visuomeni
nio poveikia jėgą, pakelti su
sirinkimų vaidmenį ir reikš
mę, įgyvendinant partijos ir 
vyriausybes nutarimus, stipri
nant ekonominius vadovavimo 
ūkiui metodus, plačiau įtrau
kiant darbo žmones į gamybos 
valdymą, darbo ir būties sąly
gų gerinimo klausimų svarsty
mą.

Partinėms ir profsąjungi
nėms organizacijoms, įmonių 
vadovams pasiūlyta užtikrinti, 
kad darbininkų susirinkimai 
būtų reguliariai rengiami, kad 
jie būtų kruopščiai ruošiami, 
tuo tikslu plačiai įtraukiant 
į šį darbą darbininkus, specia
listus, profsąjunginių organi
zacijų nuolatines komisijas ir 
kitą aktyvą.

Ruošiant ir rengiant susirin
kimus, reikia vengti formaliz
mo. Susirinkimai turi tapti 
darbininkų tribūna, kur jie 
galėtų iš esmės svarstyti svar
biausias gamybinių kolektyvų 
veiklos problemas. Reikia 
siekti, kad susirinkimuose dar
bininkams būtų sudaromos są
lygos atviram pokalbiui, prin
cipingai trūkumų kritikai ir 
savikritikai. Susirinkimuose 
turi dalyvauti partinių, profsą
junginių ir ūkinių organizaci
jų vadovaujantys darbuotojai, 
ministerijų ir žinybų atstovai. 
Jie privalo duoti atsakymus į 
darbininkų keliamus klausi
mus. Būtina sistemingai prak
tikuoti, kad darbininkų susi
rinkimuose ’būtų išklausomi 
liaudies švietimo, sveikatos ap
saugos, prekybos, miesto tran
sporto, buities tarnybos, vie
tinių administracinių organų 
darbuotojų pranešimai.

ir mirtį, kartu su moder
niom linijom į ‘Nepriklauso
mą Lietuvą’ atnešta visai 
kita nuotaika. Susidaro 
įspūdis, tarytum į Montre- 
alio laikraščio redakciją sa
vo batą būtų įkėlęs Reka
šius. Minėtame numeryje 
•nėra Rekašiaus pasirašyto 
straipsnio, bet jau pasiro
dė grubūs rekašiniai žo
džiai, bjaurus pasityčioji
mas iš lietuviams brangių 
jausmų ir bandymas su pur
vais maišyti svarbiausius 
lietuviu tautos siekimus” 
(“N.,” vas. 28 d.).

Čia turime naują dalyką: 
“lietuviams brangūs jaus
mai” reikalauja niekinti ir 
biauroti vieną iš geriausių 
lietuvių tautos dainininkų. 
Ir tie, kurie nesielgia paga 
tokį menševikų laikraščio 
diktatą, “su purvais sumai
šo svarbiausius lietuvių tau
tos siekimus”!

sijos, taip, kad mums į mėrį 
nesį išeina apie 100 rublių...

Jonas ir Zosė Zmitrai

sekamas laiškas prisiųstas 
Bronei ir Waiteriui Keršu - 
liams nuo Bronės giminai
čių, kurie gyvena Kuršė
nuose, “Raudonojo spalio” 
kolūkyje. Išėmus grynai 
asmenines dalis, paduoda
me laišką, nes tai pasisaky
mas eilinių žmonių apie jų
jų gyvenimą Lietuvoje:

... Dabar keletas žodžiu 
apie save. Mes kol kas esa
me gyvi, judame po pama
žėliu kiek galime — esame 
pavalgę ir, rodos, nieko ne
trūksta, tiktai sveikatos...

Vaikai išsiskirstė, gyve
na kiekvienas sau. Pasku
tinis sūnus Rymas grįžo iš 
armijos ir tas išėjo į tarny
bą. J:°' gyvena pas- mūsų 
dukrą Z. sę, kuri mokyto
jauja, o jis dirba saugumo
technikos inžinierium. Abu visokiais čiepais. Tiesa, jie 
jie Šiaulių rajone, Šakynos 
tarybiniame ūkyje. Sūnus 
Vytautas gyvena Šiauliuo
se, dirba šoferiu, turi val
dišką butą su visais patogu
mais. ..

Vytautas turi sūnų, bet 
gaila, kad nelabai sveikas. 
Jis turi ridikulitą. Buvo vi
sai blogai, bet daktarai nu
statė, kad reikia operuoti, 
ir operavo per 2 su puse j jungoje tai man nesupran- 

‘ valandas. Išgulėjo ligoni-Itami tokie dalykai.

Brangus Drauge Antanai,
Aš skaičiau “Krisluose” 

jūsų raštą ir stebiuosi, kad 
jūs užsiimate su rinkimu 
pasakų ir patarlių. Man ro
dos, kad tokie dalykai pri
klauso bobutėms. Kokia 
nauda žmonijai iš tokių da
lykų dabartiniais laikais, 
kuomet pasaulis taip smar
kiai progresuoja' aukštyn 
ir žemyn. Ligoninės pilnos— 
daugiausia silpnapročių. Ir 
kas keisčiausia, tai kad ir 
mūsų Lietuvėlė stengiasi 
neapsileisti Amerikai, steng
damasi vaikus nuodyti vi
sokiais būdais, kaip kavinė
mis, visokiais saldainiais ir

SVEČIAS Iš LIETUVOS 
APIE MŪSŲ V. ANDRULĮ

“Gimtajame krašte” (nr. 
9) savo įspūdžiuose iš vieš
nagės Amerikoje Vyt. Ka
zakevičius rašo:

turi pasirūpinę daktarų ir^ 
ligoninių, ir už tai gal bį/to, 
kad jos tuščios neriogso$ą. 
Taip pat skaičiau, kad jie 
jau gerai ištobulino dantis 
dirbti, tai gal nori parūpin
ti ir jiems darbo.

Čia Amerikoje tai atleisti
na, nes jie daug pinigų yra 
investavę, tai nori gero pel
no turėti, bet Tarybų Są-
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Daugelį

APDŪMOJIMAI APIE 
ŠALIES MORALYBĘ

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” vedamajame “Keista 
mūsų šalies moralybė” rašo 
taip:

šiuo tarpu Kanadoje dauge
lis nemiega iš baimės, kad mo
ralybei kyla dideli pavojai. 
Vyriausybė nori liberalizuoti 
kriminalinius įstatymus. Tarp 
kitko, vyriausybės organai bū
tų atleisti nuo persekiojimo ir 
seksualistų, jeigu jie tai at
lieka susitarę. Ontarijoj gyvu
lių globėjai suskato protestuo
ti, kadangi vyriausybė nori 
priimti įstatymą, pagal kurį 
palaidi šuneliai ir kiti gyvūnė
liai būtų atiduoti tyrinėji
mams. Kiti susirūpinę dėl 
aukščiausio teismo sprendimo, 
kad “betus” galima imti ir ne 
arklių lenktynių
Jiems atrodo, kad tas 
nėra toks nenormalus, 
jis atliekamas slaptai, 
įstatymus.

Nelabai sieniai viena
tietė buvo nubausta už paka
binimą meno galerijoj paveik
slo, kuris, moralistus piktina. 
Jiems atrodo, kad jeigu žmo
gus pamatys nuogą merginą 
ar vyrą ant drobės ar pavida
le statulos, tai jis viską matęs 
bėgs ieškoti lytinių santykių. 
Tikrumoje, žmonės apie tai už
miršta pirma, negu jie išeina 
lauk.

Visokį nemoralumai vyksta 
viešbučiuose, moteliuose, kur 
smarkiai girtuokliaujama. Al
koholis daugiau jaunimo išve
da iš kelio, negu kas kita. Bet 
alkoholį pardavinėja valstybi
nės/įstaigos, monopoliai. Vieš
bučiuose ir moteliuose galima 
geprti, kiek kas nori.

/Galima būtų surasti daugiau 
vietų, kur moralybei didesnis 
pavojus, negu “betai” ant ark
liukų.
t ,

J SVARBI LKP

REZOLIUCIJA
1 - Lietuvos “Elta” praneša 

apie šiomis dienomis Lietu
vos Komunistų 
Centro Komiteto 
imtą rezoliuciją

Partijos 
Biuro pri
de! darbi-

IR TOKIA LOGIKA
Lietuvos spaudoje ir 

sirinkimuose plačiai kalba
ma apie reikalą įmonėse ir 
fabrikuose darbo našumą 
pakelti. Juk tai labai svei
kas ekonomikoje reiškinys. 
Nuo darbo našumo pakėli
mo daug priklauso liaudies 
buities gerovė.

Bet iš to Jurgis Vėtra ku
nigų “Drauge” (kovo 1 d.) 
padarė drūtą išvadą, kad 
tas parodo visos tarybinės 
santvarkos “nusigyveni- 
mą.” Išgirdęs tokį ragini
mą, girdi, ir pats “K. Mark
sas šiuo metu būtų sukrės
tas.” O iš tikrųjų čia 
krėstas Jurgis Vėtra su 
vo kvaila logika.

SU-

su
są

GAUNA JAU IR 
KARDELIO 
PALIKUONYS

Chicagos menševikų “Nau
jienoms” jau sme r tekiai nu
sidėjo ir velionio Jono Kar
delio palikuonys, kurie paė
mė į savo rankas jo “Nepri
klausomą Lietuvą.” Mat, 
kas nors ėmė ir pakritika
vo tuos, kurie šmeižia ir

pažangių Amerikos lietuvių 
Tarybų Lietuva yra priėmusi 
kaip brangius svečius, juos 
nuoširdžiai pagerbusi. Ir tik 
bene vienas jis, “Vilnies” re
daktorius Vincas Andrulis, nė
ra matęs Tarybų Lietuvos. Ne 
todėl, kad nenorėtų. Negali: 
Vincas Andrulis nėra JAV pi
lietis. Jis privalo registruotis 
policijoje, negali be jos žinios 
toliau išvykti.

Mat, Vincas Andrulis vienas 
iš ištvermingiausių kovotojų 
prieš reakciją, šešis kartus 
kalintas. Bet jo ne p a 1 a u ž ė 
nei persekiojimai, nei sunkus 
darbas, nei metų našta, nei li
gos. Šis žmogus, pasišventęs 
kovai, turi kažkokios vidinės 
valios, kuri, kaip supratau iš 
pasakojimo, padeda įveikti ir 
širdies ligų atakas.

Kitas, būdamas tokio am
žiaus, neatsikeltų ankstyvą ry
tą, kad dar kartą svečius pa
matytų. V. Andrulis tą rytą, 
kai išvažiavome iš Chicagos 
Los Anželesą, sugaišo daug 
laiko, kad galėtų mus paly
dėti.

Bet gerai būtų, kad jis ga
lėtų Lietuvą aplankyti. Ar 
negali? Gali. Sako, policija 
siūliusi ir mielai pritartų to
kiai kelionei. Mat, atgal į či- 
cagą, kur tiek metų pragy
venta, kur darbas ir kovos 
draugai, jis jau nebegalėtų 
grįžti. Ir pažangus judėjimas 
netektų tvirto principingo ko
votojo.

Tad ir belieka su juo kal
bėtis tik Amerikoje, kurioje 
gyvena nuo 1911 metų. O iš 
čia, iš gimtosios Lietuvos, no-

nėję visą mėnesį. Dabar jau 
geriau, vėl pradėjo dirbti ir 
jaučiasi neblogai. Visa lai
mė, kad prie Tarybų val
džios viskas nemokamai, o 
jeigu būtų prie Smetonos, 
tai- būtų likęs visam am
žiui ubagas, nes viena pa
ra ligoninėje kainavo 5 li
tus be gydytojo ir vaistų. 
Vaistai buvo labai brangūs, 
o gydytojas už vieną apžiū
rėjimą imdavo 5 litus. Bu
vo taip, kad bėdnam žmo
gui buvo neįmanoma’ ope
ruotis arba gulėti ligoninė
je, nes nebuvo iš ko.

Kai aš buvau kumečiu 
prie Smetonos valdžios, tai 
gaudavau į mėnesį 15 litų, 
o iš to reikėjo ir apsiauti, 
ir apsirengti, ir visą šeimą 
išlaikyti. O dabar, miela 
sesute, gyvenk ir norėk... 
Dirbame tik 5 dienas į sa
vaitę ir tik po 7 valandas 
į dieną, tai laiko užtenka ir 
namuose apsidairyti ir 
ilsėti.

Praeiti metai buvo 
mus labai sausi, mažai 
vo lietaus, bet užaugo 
kas neblogai — ir bulvės, ir 
daržovės. Taigi nusiskųsti 
negalime. Paplovėme porą 
paršų, mėsos turime iki va
liai, pieno užteks visai žie
mai.

Aš einu į kolūkį dirbti, o 
Zosė namuose. Uždirbu ne
blogai, abu gauname pen-

pa-

pas 
bu- 
vis-

Taigi aš negaliu supras
ti jūsų, kad jūs, rodos, pro
tingas žmogus ir gerai pa
mokytas, bet taip duodatės 
save apgauti, kad net dar
buojatės Medicinos ir Vė
žio Ligos įstaigai. Juk ši
tiems poneliams tiek rūpi 
Amerikos žmonių sveikata,^ 
kiek mūsų “Lietuvos lais-* 
vinto jams” rūpi Lietuvos 
žmonių gerovė. Pastudi
juokite ir pamatysite, kad 
jie vienodi ponai ir labaM 
tinka suguldyti vienoje, lo
voje.

Na, tai reikia baigti.
Su geriausiais linkėjimais, 

Povilas Zunaris
Nuo Redakcijos: Su ju

mis, drauge, bėda tame, kad 
jūs nesupratote, ką skaitė
te. Minėtuose “Krisluose”, 
kalbama apie 1945-1946 me
tus.

Jūs, žinoma, perdėm klys
tate, atmesdami tiek Tary
bų Sąjungoje, tiek Ameri
koje didžiulius medicinos 
mokslo pasiekimus ir lai
mėjimus. x

risi karštai palinkėti jėgų ir 
sveikatos. Ištvermės jam vi
sada pakaks.
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ninku įtraukimo aktyviau niekina įžymųjį Vilniaus 
dalyvauti gamybos valdy- operos solistų Virgilijų No-
me ir visuomeniniame-poli- 
tiniame gyvenime. Konkre
čiai Biuras apsvarstęs Kau
no miesto Požėlos rajono 
tuo klausimu patirti. Kal
bama apie darbininkų susi
rinkimus ir jU vaidmenį. 
Plačiai išnagrinėjęs patyri
mus, Biuras ragina daugiau 
dėmesio kreipti į susirinki
mų paruošimą ir pravėdi
nu Rezoliucijoj e arba nu

reiką. Kas galėjo drįsti be 
menševikų pavelijimo už 
dainininką gerą žodį tarti ?!

“Naujienų” redaktoriai 
šaukia:

“Nespėjome dar padėti į 
amžinos ramybės vietą ilga
mečio redaktoriaus Jono 
Kardelio palaikų, dar nenu
džiūvo rašalas nuo straips
nio, pasakojančio apie re
daktoriaus skausmingą ligą

LAIMe

Keliavau, ieškojau jos po pusę svieto,
Daug patyriau vargo, rūpesčių, skriaudos,
Mačiau languose daug lengvų portretų, 
Tiktai man nerodė laimės mylimos.

Aš tikėjaus rasti ją už vandenyno; 
Sakė, ten parduoda už gražias akis. 
Neradau aš kiosko, anei magazino, 
Kur tikrosios laimės vardą pasakys.

Sakė apie laimę: reikia ją nukalti, .
Kaip stovylą laisvės,—aš nesupratau.
Kovose kentėti, daug vargų pakelti,
Kad nors dalį laimės ^pasiimtum sau.

Laimė—tai gražuolė tik sapne matyta. 
O be laisvės niekas jos nebesuras.
Ir štai jos knygose Liberty rašyta, 
Bus laimingi žmonės, kada tai supras.

Sakė, jos ieškoti Žalgirio laukuose,
Kiti jau surado Nemuno šalyje,
O aš esu skaitęs1 dar Krėvės raštuose, 
Ir Maironio giesmėj, ir savoj širdyje.

Vikt. Tatarėlis

1969.11.25
Gerbiami Tamstos.

Kreipiuosi į Jus, gal būt 
kiek neįprastu reikalu. Ta
čiau turiu viltį, kad Jūs 
man galėsite padėti.

Aš domiuosi numizmatika, 
renku įvairių šalių monetas. 
Norėčiau užmegzti ryšiush 
su lietuviais, gyvenančiais* 
JAV, ir taip pat besidomin
čiais numizmatika.

Gal būt Jūs galėtumėte 
mano adresą kaip nors pa
garsinti, arba man prisiųsti 
lietuvių numizmatikų adre
są.

Jei Jūs man padėtumėte, 
būčiau labai nuoširdžiai dė
kingas. Jeigu būtų Jūsų 
leidyklai kokių nors išlaidų 
dėl to, aš jas pasiruošęs pa
dengti.

Linkiu geriausios kloties.
Su pagarba

Kavoliūnas Dainius
Palėvenėlė
Kupiškio ra j.

Lithuania, USSR

Kenijoje dabar įrengtu 
pirmoji1 krokodilų ferma. 
Jų mėsą galima valgyti, ‘ 
iš odos gaminti avalynę ir 
kitokius dirbinius.

I
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JUOZAS CHLIVICKAS APSAKYMAS

* SPALVOTŲ VELNIŲ ŠEŠĖLIAI
(Tąsa)

Jonas Lapašinskas

Įspūdžiai iš pasižvalgymo po 
mūsų, gražiąją Lietuvą

—Hansai, marš į trobą! Atvaryk šin- 
keri, tegul išgers! — girdžiu vokiškai 
vyresniojo komandą. Vienas atsiskiria 
iš būrio ir eina. Kojomis tik tarkšt, 
tarkšt! Automatas ant krūtinės blizga. 
Žiūriu ir vos nesušunku iš nuostabos: 
Hansas! Tas pats mano kaimynas! Tai 
štai kada matau jį pirmą kartą po Ra
seinių. “Mes dar pasimatysim, tik iš anks
to perdaug nesidžiauk!” — prisimenu. 
Teisybę jis kalbėjo: man visai nelinks
ma jį pamačius. Štai Hansas tai bent

* apsidžiaugtų.
Dėl viso pikto dar toliau atsitraukiau 

nuo lentos. Minutės virsta valandomis, 
pusvalandis — savaite. Pagaliau pasi
rodo Hansas, jis atsivaro dar visai jau
ną moterį ir liepia jai gerti vandenį. Mo
teris iš kibiro pripila stiklinę ir geria. 
Ant padėklo, tartum restorane, dar ke
lios švarios stiklinės “sveteliams”... 
Paskui, vienas po kito, pradeda girkš- 

į noti motociklininkai, laistosi vandeniu, 
dūksta ir visai neskuba važiuoti toliau. 
Nejaugi iie čia nakvos? Negali būti, 
Man to visai nereikia. O ką jiems reiš
kia pasiekti miestą? Tenai tos šunau
jos laukia puikūs viešbučiai su prostitu
tėmis, o ir kiekvienas tautininkas, šau
lys ar jaunalietuvis mielai užleis savo 

•geriausius kambarius, kartu su žmono
mis arba net dukromis. “Išvaduotojams” 
nieko negaila.

Stoviu sustvręs ir paskubomis rezgių 
galvoje įvairiausius planus. Viena aiš
ku—mano komandiruotė baigta ir į 
Kauna nėra ko grįžti. Reikia pasitrauk
ti toliau nuo to rudojo maro, kad atsi
kvėpus ir susitvarkius galėčiau ir aš 
smogti iiems smūgį į kaktą. Taip turiu 
elgtis ir tik taip. Jeigu tik jie dabar 
iš čia pasišalins, aš tuojau į mišką, ir 
tiek mane tematė... Per naktį pasieksiu

• Latviją, o iš ten jau kaip nors! Negaliu 
4 gi aš grįžti i Kauną ir kur nors gatvėje

susitikti su Hansu. Esu įsitikinęs, kad 
jis manęs į “Metropolį” papietauti ne
pakvies. ..

Laikas, atrodo, sustojo. O mano gal- 
^voie visa laiką tartum plaktuku taukši: 
“Hansas! Hansas! Hansas!” Tai džiaug
tųsi mane čia nugriebęs. Bet aš tau, šun
snuki, nesuteiksiu to malonumo. Nėra 
už ką. Paieškok manęs Kaune. O kad 
ieškosi, esu daugiau nei tikras. Juk to
kie artimi kaimynai buvome, vieną ir 
tą pačią Bertą merginome... Kad tu 
nesulauktum, velnio vaike.

Pagaliau visi vėl apsižergia motocik
lus ir nurūksta. Išlindęs iš daržinės dar 
ilgai žiūriu į dulkių debesį ir klausaus 
vis silpniau ir silpniau begirdimo mo- 

. tociklų parpimo. Baskui aš skubiai pa
suku į mišką. “Jis nuskubėjo, velnias... 
Kur tu nuskubėjai, Hansai?”

Praadedant šia minute vėl iš pagrindų 
pasikeitė mano gyvenimo grafikas. Mą

styt, man taip ir lemta niekada nepamirš-
• ti to Hanso! Kas per keistas žmogus: 

visą gyvenimą jis man tartum kaulas 
gerkligalyje: nei prarysi, nei išspiausi! 
Tikras nelabasis, lyg kokia mitologinė 
piktoji dvasia...

4
Po kautynių prie Oriolo mūsų dalinį 

pasiuntė į užnugarį. Susitvarkėm, per- 
\ sigrupavom, pailsėjom ir mūsų vadai 
'* > pradėjo galvoti apie naujus pergalingus

žygius. Daugelis karių po pirmo ko
vos krikšto jautėsi beveik didvyriais.

* Smagu buvo mušti fašistą-okupantą, ku
ris vaizdavosi nenugalimas. Kiekvienas 
su malonumu skaičiavo nukautus priešo 
karius. Visi kovotojai pavydėjo snai
periams ir žvalgams. Bet žvalgai po 
pirmo mūšio buvo pritilę, neturėjo kuo 
ypatingai pasigirti. Mat, kiekvieno žval
go svajonė — gyvas “liežuvis,” o kol kas

, visi buvo “nebyliai”...
Aš dalinyje tarnavau eiliniu šauliu, 

bet taip pat vienas sau pagalvodavau 
apie “liežuvį”... Turėjau slaptą sva- 

» jonę, ją puoselėjau, nors nevisai buvau 
tikras...

Ta mintis gimė visai paprastai. Mat, 
pertraukų tarp mūšių metu priešas ne
tingėjo mus paagituoti. Girdi, be rei
kalo, vyrai, priešinatės, geriau pasiduo
kite. Hitleris vistiek jau išlošė karą ir 

! dabar jums belieka tik sudėti ginklus.
Visi, kurie girdėjo, juokėsi iš fricų, 

ijf tik aš vienas buvau susiraukęs ir pik
tas. Mat, per ruporą iš anos pusės kal
bėjo lietuviškai. Ir kieno jūs manote 

'' '
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balsas girdėjosi? Na, žinoma, kad 
Hanso. Aš jo balsą pažinčiau už šim
to kilometrų! O dabar jis čia pat ir, 
labai gaila, to balso kol kas neįmanoma 
užkimšti. Klausau, suprantu ir tyliu. 
Nėra ko pradėti kitiems pasakoti viso 
reikalo, vistiek manęs nesupras, tik pri
kamuos bereikalingais klausinė j i m a i s 
ir dar, ko gero, įtarinėjimais. “Iš kur tu 
gali pažinti fašistą? Kas per ryšiai? 
O kodėl mes tau turim tikėti?” Ė, ne, 
nėra durnių—geriau patylėti. Bet, nežiū
rint visko, mane vis labiau ir labiau ap
ėmė siutas ant to Hanso ir todėl aš at
kakliai prašiausi į žvalgybą. Kažkodėl 
neleido. “Yra ir be tavęs žvalgų,” — at
sako, ir aš tai suprantu. Bet net mano 
geriausi draugai nežino, kodėl būtent 
kain tik šitame ruože man svarbus pa
tekti žvalgybom Iš karto net draugui 
pasisakvti neatsargu. O jeigu paskui ne
pagaus! ir neatveši: vienas apsijuokimas 
ir daugiau nieko. Gal geriau kantriai 
kentėti, sukandus dantis ir žiūrėti kaip 
čia toliau viskas dėsis.

Tik neilgai man teko laukti: pasibai
gė trumpas dalinio atodūsis ir vėl sugu
lėme pirmosiose linijose. Taip aš ir ne
išėjau žvalgybon, o Hansas nutilo.

Sekantį kartą mes atsipūtėme tik Bal
tarusijos miškuose. Sėdi mūsų būrys ant 
didelio skardžio krantų, iš kareiviškų 
katiliukų srebiame tirštą, karo žmogui 
specialiai virtą, sriubą, kad net liežu
viai pliaukši atsimūšdami į gomurį. Čia 
pat ir mūsų lauko virtuvė. Tai labai pa
togu: jeigu apetitas geras, virėjas dar 
ir pakartotinai įpils samtį kitą...

Baigęs gramdyti katiliuką aš taip ir 
maniau pasielgti, tik žiūriu... ogi kai
myninis dalinys varo hitlerinių belais
vių būrį. Visi tokie išbadėję, apžėlę, 
purvini, į žmones nebepanašūs. Net gai
la pasidarė. Kaimyninio dalinio vyres
nysis sustabdo koloną ir mūsų vado 
klausia, ar neliko virtuvėje maisto. Mes 
ne fašistai ir viskas kas žmogiška mums 
nesvetima — visiems pagailo belaisvių. 
Tegul ėda. Aš savo katiliuką taip pat 
prisisėmiau vandens, kad atmirktų plo
vimui, nes supratau—šį kartą neberei
kės. ..

Dabar visi susispietėme arčiau belais
vių. O jie kad puls visi, atrodė praris 
gyvą virėją. Paskui kiekvienas sau susi
raitė čia pat ant žemės ir užgulė poniš
kai atrodančius vokiškus kareiviškus 
katiliukus.

Ir žiūrėk tu man — visi kaip vienas 
tuo metu pamiršo vakarų etiketo rei
kalavimus. Vienas su ranka srėbė, ki
tas tiesiog iŠ viso gėrė: labai jau man 
neįprastas ir nematytas vaizdas buvo, 
todėl žiūrėjau į juos neatitraukdamas 
žvilgsnio, į kiekvieną “naujos tvarkos 
Europoje” nešėją atskirai. Netrukau 
pastebėti, kad vienas jų vis suka nuo 
manęs savo apžėlusį veidą, rodydamas 
man vien pakaušį. Apeinu ratu visus 
sėdinčiuosius ir bandau į tą besislaps
tantį žvilgterėti iš pryšakio. Jis ir vėl 
nuo manęs nusisuka. Dabar pebebuvo 
abejonės, kad vyras tyčia slepiasi. Man 
iš karto kilo didžiulis įtarimas. Paskui 
pamaniau, kad man prasideda haliuci
nacijos, bet tai buvo tiesa: sėdėjo ir tie
siog nekramtydamas rijo mūsų skanią 
sriubą... Hansas.

—Ė, vyre, blogas iš tavęs agitatorius. 
Jeigu Hitleris jau laimėjo karą, tai ko tu 
neskubi į Berlyną dalyvauti pergalės pa-, 
radę? Argi nugalėtojui padoru sėdėti 
čia ant šlapios žemės ir visai be reikalo 
gadinti mūsų maistą?

Aplink stovėję mūsų kareiviai pradė
jo žvengti. Kiti kvatojo pilvus susiė
mę. Tik Hansas tyli ir sėdi nuleidęs gal
vą.. Nustojo valgyti. Varto rankoje 
šaukštą ir dūsauja.

—'Šveisk! — sakau, — nesisarmatyk! 
Čia tau ne Klaipėdos kepsniai ir ne Ra
seinių šokoladai, ale kalorijų pakanka
mai.

Paskui atlaužiau duonos žiauberę ir 
įgrūdau rankon:

—Ryk, žinok gerą kaimyno širdį. Mes 
tai ne jūs, įsidėmėk! <

Hansas tyli.
—Būčiau pagavęs belo j ant per rupo

rą, būtum gavęs per liežuvį! O dabar 
žiaumok košę. Liežuviu galėsi lūpas 
nusilaižyti!

Hansas mirksi, slepia akis ir tyli.
(Bus daugiau) k

(Iš laiško “L”
...Džiaugiuosi, kad ga

liu pasivažinėti, pasižvalgy
ti po gimtąją Lietuvą. Ji 
nedidelė, tačiau kiekvieną 
kartą atvykęs į bet kurį jos 
kraštą, surandi ką nors nau
jo, anksčiau nepastebėto ir 
nebūto, kažką gražaus ir 
mielo širdžiai. Kas gali bū
ti žemėje dar gražesnio už 
jos Zarasų, Ignalinos, Molė
tų krašto ežerus ežerėlius 
ir kvepiančius pušynėlius, 
kurie vasarą dešimtis tūks
tančių vilniečių ir kauniečių 
suvilioja! O kokios čia va
saros naktys, kai lakštinga
los ragina kinkyti žirgelį 
juodbėrėli, kai suokia, ulba, 
plaka ligi ryto! Kai byra 
žvaigždės, o ežeruose šoki
nėja žuvys. Sako, kad jos 
tain darą sapnuodamos.*'

Gražu ir mano tėviškėje— 
Rokiškio krašte. Ir džiugu, 
kad Rokiškis neatpažįsta
mai pasikeitęs. Nepriklau
somybės aikštėje, kur būda
vo valstiečiu turgūs, dabar 
žaliuoją didžiuliai medžiai 
ir miestiečiai vasara turi 
iauku pavėsi. Puikuojasi 
namas kino teatras “Aukš
taitis.” universalinė parduo
tuvė. naivias gamyklos. nau
ji namai. Vilnius didžiuoja
si savo Žirmūnų priemies
čiu. išaugusiu dvkvietėie ir 
labai panuošiusiu seno ji Ge
dimino miestą. Rokiškis tain 
nat nebesutelna savvie, ir 
namais namu kvartalais vi
siškai priartėjo nrie gele
žinkelio stoties. Mieste kur
suoja autobusai. Tai kuo 
i is naujas?

šaunus susjtikimas
Labai gražiai Rokiškio 

gimnazija (pavadinta pir
mojo savo mokytojo, žuvu
sio nuo vokiečiu audringai
siais 1918 metais, Eduardo 
Tičkaus vardu) šventė savo 
penkiasdešimtmečio jubilie
jų. Kai atsigręži atgal ir 
susimąstai, kokia nesena 
šviesa ir kultūra mūsų gim
tajame krašte, koks neilgas 
lietuvybės rašto amžius sa
vo tėvynėje! Seniausios 
Lietuvos vidurinės mokyk
los, praėjusios mokyti gim
tąją lietuvių kalba, teturi 
tik pusės šimtmečio amžių. 
Matvt todėl lietuviai šituos 
jubiliejus švenčia labai en
tuziastingai, labai džiaugs
mingai, ir jų programoms 
parengti nesigaili nei triū
so, nei išmonės.

Jonavos azotinių trąšų gamyklos laborantes L. Boreikaitė 
ir D. Vitkauskienė tikrina pirmąjį metanolą. Šis cheminis 
produktas bus panaudotas dirbtinio kaučiuko, plastmasių 
gamyboje.

Redaktoriui)
Linksma buvo ir Rokišky

je. Susirinko arti tūkstan
čio visų metų buvusių gim
nazijos abiturientų ir mo
kytojų, susimaišė į būrį ži
lagalviai, daug matę savo 
gyvenimo kely, ir jauni, tik 
pradėję savarankišką gyve
nimą. Čia, šalia dabartinio 
mokyklos direktoriaus Ru
doko, buvo ir ilgametis jos 
direktorius, pasakęs labai 
įdomią ir jaudinančią kal
bą minėjime, Janulionis, čia 
ir savo eilėraščius skaitęs 
ios mokytojas Alfonsas Ke- 
liuotis, mokytojas Tarvydas 
ir daugelis' kitų.

Į iškilmes atvyko ir buvęs 
mokyklos auklėtinis dabar 
istorijos mokslų daktaras 
akademikas Jurginis, miškų 
mokslu daktaras Kairiūkš
tis, architektūros mokslų 
daktaras Spielskis ir kiti. 
Buvo daug gražių žodžių, 
turiningų kalbų, prisimini
mų, gėlių ir karštų plojimų.

Kalbas palydėjo didelis ir 
gražus koncertas, kuriame 
pasirodė dabartiniai mo
kyklos mokytojai ir moki
niai.

Kaip jau minėjau, šven
tėje dalyvavo apie tūkstan
tį buvusių mokyklos moky
tojų ir auklėtinių. Svečiai 
vos sutilpo į netoli nuo mo
kyklos pokario: metais pa
statytos sporto mokykloš 
erdvią salę. O kiek telegra
mų buvo perskaityta. Jas 
atsiuntė tie, kas tą dieną 
niekaip negalėjo dėl įvai
riausių aplinkybių atvykti į 
mokyklą, švenčiančią savo 
penkiasdešimtmetį.

O po koncerto, beveik vi
si atvykę svečiai persikėlė į 
mokyklos patalpas (dabar 
mokykla dvigubai ar trigu
bai didesnė — iš abiejų pu
sių pristatyti papildomi pri- 
statai), kur už didžiulių sta
lų kartu vakarieniavo, dai
navo. Ligi paryčių čia lie
josi prisiminimų upės, po
kalbiai apie gyvenimą, įspū
džiai, buvo šokama, dainuo
jama. ’ 1

Buvo savotiškai įspūdin
ga, kai dabartiniai mokyk
los mokytojai apie trečią 
valandą ryto pakvietė visus 
svečius, kurie vis dar ne
skubėjo palikti i mokyklos, 
pakvietė į senąją aktų salę, 
kur surengė nepamirštamą 
estradinį koncertą. O, ko
kių dainininkų, režisierių, 

šokėjų dabar turi Rokiškis! 
Ne veltui čia pokario me
tais dirba muzikos mokyk
la. Jos įtaka apčiuopiama, 
didžiulė.
šios mokyklos autoritetas

Vaišes mokyklai parengti 
daug padėjo apylinkės kolū
kiečiai ir net Juodupės “Ne
muno” fabrikas. Ir supran
tama. Nors Rokiškio rajo
ne dabar daug vidurinių 
mokyklų, bet seniausia tarp 
jų — Rokiškyje, todėl ir jos 
autoritetas rajone didžiulis. 
Daug garsių žmonių ji pa
rengė turiningam gyveni
mui, daug daktarų, inžinie
rių, menininkų, išaugo ir 
gražiai dabar darbuojasi vi
sai Liėtuvai.

Na, bet apie Rokiškį tuo 
tarpu užteks. Ten, į tėviš
kę dažnai nuvažiuosiu ir 
dar turėsiu progos parašy
ti. Dabar Lietuvoje visur 
keliai asfaltuoti, daug auto
busų, o į Rokiškį įr lėktuvu 
galima nuskristi. Rokiškis 
dabar nebe užkampis. Ir ne 
tik gražiąja gotiško stiliaus 
bažnyčia (statyta XIX a. vi
duryje) garsus. Dvaro rū
muose dabar turtingas mu
ziejus įrengtas. Jame yra 
nirmvkštės bendruomenės, 
feodalizmo ir kapitalizmo 
laikotarpiu skyriai, Rokiš
kio revoliucinės praeities 
ir socialistinės1 statybos eks
pozicijos.

Baltijos pajūryje
Buvome su rašytoju Juo

zu Baltušiu ir į Baltijos pa
jūrį nuklydę. Šilutėje susi
tikome su rajono mokyklų 
lietuvių kalbos mokytojais. 
Daug klapsimu g^vo^ rašyj- 
toj as. Įvairiausių, ypač apie 
rašytojus, jų kūrybą. Myli 
šitą žmogų Lietuva. Gal už 
jo didelį talentą,' už “Par
duotas vasaras,”"sunkų ir 
turiningą gyvenimą — nuo 
bedalio piemenuko ligi įžy
maus rašytojo. Jį visur 
kviečia. Tik nebe visur su
spėja pabūti. Vis darbai, o 
ir sveikata nebe visada lei
džia į ilgas keliones.

Rašytojui Juozui Baltu
šiu! šiemet, balandžio 14 d., 
sueina šešiasdešimt metų. 
Bet jis vis jaunas ir nera
mus. Ir kai tenka atsisaky
ti kokios nors kelionės, ra
šyto j as ilgai pergyvena. Tai- 
gi, ir tada šilutiškiai moky
tojai sutarė ir pasikvietė 
mylimą rašytoją į savo būrį. 
Ir, turbūt, tris valandas rei
kėjo kalbėti svečiui, kol at
sakė į visus jiems rūpimus 
klausimus. Užtai gėlės, šyp
senos, padėkos žodžiai ir 
lietuviški suvennyrai.

Po to buvome Rusnėje. 
Kino salėje susirinko rus- 
niečiai — jauni ir seni. At
sinešė dešimtis ir šimtus 
knygų, kad rašytojas J. 
Baltušis, jų autorius, palik
tų jose savo autografus. 
Teko rašytis daugiau negu 
valandą. Paskui kalbėti, 
skaityti savo kūrybą, atsa
kyti į klausimus. Rusnėje 
teko nakvoti, susipažinti su 
darbščiaisiais žvejais, ge
rais ūkininkais. Rusniečiai 
pakvietė rašytoją atvykti 
pas juos atšvęsti savo še- 
šiasodeši m t m e č i o jubilie
jaus.

Kovo mėnesį septynde- 
šimtmečio jubiliejų švęs ra
šytojas Juozas Paukštelis, 
kuris produktyviai, be 
triukšmo darbuojasi Kėdai
niuose.

Petrą Cvirką prisiminus
Kovo mėnesį savo: šešias

dešimtmečio: sukaktį būtų 
šventęs ir xfetras Cvirka, 
Deja, jo jau 22 metai nebė-

ra gyvo lietuvių rašytojų bū
ry. O Lietuva nepamiršo 
šito nuostabaus savo sū
naus. Vilniuje stovi gražus 
paminklas rašytojui, tarsi 
simbolizuojąs lietuvių meilę 
talentingajam rašytojui-ko- 
munistui. Jo nuopelnai dide
li ir lietuviškam jaunimo 
žurnalui “Jaunimo gre
toms.” « •

Petras Cvirka, tūoj po 
Vilniaus išvadavimo^ rūpi
nosi šito lietuviško dabar 
labai populiaraus jaunimo 
žurnalo išleidimu, o pirmuo
sius jo numerius jis ir re
dagavo. Tada žurnalas ėjo 
3,000-5,000 egzempliorių ti
ražu, o dabar jo mėnesinis 
tiražas siekia 134,000 eg
zempliorių.

Žurnalo puslapiai išauk
lėjo daug talentingų rašyto
jų ir poetų. Jame pirmuo
sius kūrinius išspausdino 
noetai Justinas Marcinkevi
čius. Janina Degutytė, Mar-
celiius Martinaitis,“ Jonas 
Mačiukevičius, rašytojai 
Pranas Treinvs. lęchokas 
Meras, ir daugelis kitu. Šie
met. ’ rugpjūčio mėnesį su
eis 25 metai nuo “Jaunimo 
gretų” žurnalo nirmoio nu
merio pasirodvmo. Lietu
vos iaunvstė nusistačiusi 
gražiai neminėti šį savo 
žurnalo jubiliejų.

Taigi, mums jubilieiu ir 
džiugiu švenčiu netrūksta. 
Jminvčtė moka ir švęsti, ir 
dirbti. Lietuva vertai di
džiu oiasi savo talentinga ir 
darbščia jaunąja karta.

PAVASARIO RYTAS
Jau pumpurėliai sprogo,— 
Su saulės šiluma, 
Tėvvnės žemei, žmogui 
Sruvena žaluma...
Varneliai sidabriniai—

' Gi^oriai’ vyturiai, 
įkrito i mėlyne 
Virpėdami skaidriai.
Pribarsto saulė klonius 
Žiedu—visu snalvų.
Ir užvertė sijonus 
Purienos virš galvų.
Pavasaris pabudo.
Jam šypsosi veidai, 
Ir akvs. ir žibutės, 
Ir obelų žiedai.
Šiurena šiltas vėias
Ir smelkias prie širdies. 
Sėiėiai java sėia— 
Gimti laukai žydės.
Varneliai sidabriniai— 
Giedoriai vyturiai 
Pakilo į mėlynę. 
Žėruojančią skaidriai.

Jonas Lapašinskas

Išgarsėjo paveikslas
38 metų italų valstiečiui 

žerardui Soma, gyvenąn- 
čiam Gastelmarės kaime, 
priklauso paveikslas, ku
ri meno žinovai laiko vienu 
įžymaus dailininko Botičelio 
šedevru. Paveikslo vertė 1 
milijardas lirų. Soma rado 
paveikslą mažoje koplytėlė
je, kurią prieš 13 metų ga
vo kartu su žeme. Valstietis 
išgarsėjo Italijoje. Jo na
muose dabar dažnai lanko
si prekiautojai, antikvarai, 
siūlydami jam pasakiškas 
sumas. Tačiau Soma prisie
kinėja paveikslo niekada 
neparduosiąs ir dieną naktį 
jį akylai saugo. Visiems 
lankytoja m s jis kantriai 
aiškina: “Mano namuose 
jam saugiau, negu Floren
cijos muziejuje”.

— Nežinau, ką daryti! 
Viršininkas vis lenda ir len
da prie manes! — skundžia
si bendradarbėms sekretorė.

Čia priėjo Kindziulis ir 
tarė:

— Suvalgykite galvutę 
česnako...
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MISLINČIUS

INKVIZICIJA ITALIJOJE
(Pabaiga)

Besąžinis šmeižikas
Inkvizitorių keliai yra 

nužymėti ne tik liūdnais, 
bet kartais net juokingais 
nuotykiais. Pav. 1440 m. 
vienas įžymus Milano ma
tematikas, prof. Armadeo 
da Landis, buvo kaltinamas 
“erezija.” Šią “naujieną” 
tuoj iš sakyklų paskelbė 
daugelis kunigų bei vienuo
lių. Ypatingai šiuo išpuoliu 
gardžiavosi observantų-ber- 
nardinų ordino vadas vie
nuolis Bernardas. Tardy
tojai Armandeo išteisino, 
rado nekaltu. Tačiau jo 
skundėjai vistiek savo šmeiž
to neatšaukė. Tuomet pro
fesorius, norėdamas apginti 
savo reputaciją, kreipėsi į 
pop. Eugenijų IV, kad jis 
savo tarnus sudraustų. Po
piežius, per savo įgaliotinį, 
įsakė šmeižikams savo me
lus atšaukti. Dauguma tai 
padarė. Bet observantų- 
bernardinų ordino vadas 
Bernardas griežtai atsisakė 
popiežiui paklusti. Tuomet 
ji, kaip neklausanti aukš
čiausiosios vyriausybės už
sispyrėlį, popiežius eksko-, 
munikavo (atskyrė nuo baž
nyčios) . Tokiu atskalūnu 
jis 1444 m. ir mirė. O eks
komunika. nenuimta per 
metus laiko, tampa anate
ma (prakeikimu) ir toksai 
“eretikas” tuomet degina
mas ant laužo.

Bet kaip pasielgta su 
Bernardu, ar jis sudegin
tas sudegintas? Nieko pa
našaus neatsitiko! Dar dau
giau — jis padarytas “šven
tuoju.” Kai popiežius ruo
šėsi ji kanonizuoti, prof. 
Armadeo sukėlė skandalą. 
Kaip tai, esą, galima dary
ti “šventuoju” žmogų, ku
ris buvo ekskomunikuotas 
ir iki jo mirties ekskomuni
ka nenuimta? Šitai nepa
tiko observantams - bernar
dinams ir jie pareikalavo, 
kad popiežius Mikalojus V 
ekskomuniką panaikintų, c 
Bernardą padarytų “šven
tuoju.” Po trejų metų “ap
mąstymų,” popiežius tai pa
darė, o Bernardo priešams 
įsakė užsičiaupti burnas! 
Protestai nutilo. “Roma lo- 
cuta, casa finita” (Jei Ro
ma pasakė, tai reikalas 
baigtas). 1

Veidmainių darbai ’
Katalikų bažnyčia veid

mainingai skelbia artimo 
meilę, nuolankumą, nusiže
minimą, neigia turtus, gob
šumą ir neva liaupsina ki
tas socialines doroves. Ji 
skelbia dogmą, jog lengviau 
bus kupranugariui išlysti 
pro adatos ausį, negu 
turčiui įeiti į dangaus 
karalystę (ne respubliką). 
Tai daroma dėlto, kad ti
kintieji atiduotų savo tur
tus kunigams, kurie moka 
jais naudotis. Kad visa Ro
mos ! hierarchija yra dideli 
gobšai, rodo kad ir šis XIV 
amž. įvykis su popiežiaus 
pinigais:

Santa Sabina kardinolas, 
kaip popiežiaus legatas (at
stovas), vizitavo daugelį 
dvarų įr surinko nemažą 
sumą pinigų, kuriuos jis pa- 
Sėjo į vieną Florencijos 

anką. 1343 m. kardinolo 
sąskaita siekė apie 12,000 
florinų; to meto sąlygomis, 
tai jau buvo nemažas tur
tas. Kardinolas skelbė, jog 
tie pinigai buvę skirti po
piežiui, nors ir ne jo var
čių depozituoti. Tuo metu 
kraštas išgyveno, ekonomi

nę krizę, pramonė ir preky
ba buvo paralyžiuotos. 
Bankai užsidarė ir niekas 
negalėjo savo indėlių atgau
ti. Florencijos bankai bu
vo skolinę Anglijos karaliui 
Edvardui III ir Neapolio 
valdovui Robertui daug pi
nigų, kurių jie negalėjo at
gauti. Šalis buvo apimta 
klaikios panikos.

Tačiau popiežius užsispy
rė būtinai savo pinigus at
siimti, nors dėl to tektų ir 
visą kraštą nubankrutuoti; 
kitų užšaldytos santaupos 
io nejaudino. Klemensas VI 
1343 m. rudenį parašė kraš
to seniorijai rūstų laišką, 
kuriuo jis reikalavo, kad vy
riausybė priverstų banką 
grąžinti jo indėlius. Bet 
kraujo iš akmens neišspau
si: iš kur pinigus imsi, jei 
banke jų nėra? Argumen
tu popiežius neklausė ir 
■>345 metų rudenį išsiuntė 
Florencijon savo inkvizito
rių vienuolį Piero, kuris su
kišo bankininkus į kalėjimą. 
O kai ir ši procedūra po
piežiui pinigų nesukėlė, jis 
“kaltininkus” ekskomunika- 
vo, o kraštui uždėjo inter
diktą, taikytiną tik “ereti
kams” bausti.

Kas yra interdiktas?
Visa tai reiškia, jog baž

nyčios turi būti uždarytos, 
tikintieji negali gauti jokių 
religinių paslaugų, niekas 
neturi teisės su interdiktuo- 
*u miestu (ar kraštu) pre- 
kianti ar šiaip , į kokį nors 
kontaktą sueiti; kad bile 
kas gali tokio “prakeikto 
miesto prekes pe jokio 
lyginimo pasigrobti ar 
naikinti, etc.

Religinio interdikto 
venciečiai neišsigando; 
tikybinių paslaugų jie 
]ėjo apsieiti. Tačiau kad 
tuo metu Florencija buvo 
pasaulyje — šia prasme in
terdiktas jiems buvo pražū
tingas. Popiežius tai žino
jo, todėl šiuo paralyžiuotos 
ekonomijos keliu jis ir ry
žosi atgauti kardinolo su
linktus pinigus. Florencie- 
?iai pateko į keblią padėtį. 
Tie buvo priversti popie
žiaus godumui nusilenkti. 
Todėl 1346 metų pavasarį 
jie sutiko ieškoti užsienyje 
paskolos, kad galėtų atmo
kėti popiežiui jo indėlį. Flo
rencijos gyventojai buvo 
nuskriausti, bet popiežius, 
kaip tas Šekspyro sukurtas 
Šylokas,—atgavo savo gro
bį, svarą Florencijos žmo
nių kūno!
Inkvizitorių veidmainystės

Šis skandalas tuomi dar 
nepasibaigė. Buvo įrodyta, 
jog minėtasis vienuolis Pie
ro, neva persekiodamas 
“eretikus,” iš florenciečių 
neteisingu būdu išplėšė ga
na daug pinigų. O kai Flo
rencijos bendruomenė iškė
lė jam bylą, jis pabėgo. Po
piežius apie tai žinojo, bet, 
kaip savo geradario, jis vie
nuolio Piero ne tik nenu
baudė, bet 1347 metų pra
džioje padarė jį Lombardi
jos vyskupu.

XV amž. inkvizicija vidu
rinėje Italijoje, kaip ir ki
tur,—smuko, jos galia siau
rėjo. “Eretikų” liko nedaug, 
o kbnfiskuotino turto dar 
mažiau. Kai Romoje reikė
jo sudeginti “eretiką”—ne
buvo budelio. Reformatas 
Martinas Liuteris buvo tar
domas už akių (“absentis”) 
jau ne popiežinės inkvizici
jos, bet trijų vyskupų. Pop. 
Leono X bulėje “Eixsurge,

at- 
su-

f 10- 
be 

ga

Domine” (Atkreipk, viešpa
tie) 1520 m. birželio 15 d. 
jau nieko apie inkviziciją 
nesakoma. O kai vyskupai 
nutarė M. Liuterio iškamšą 
(“effigy”)k, kartu su jo kny
gomis, sudeginti, šį darbą 
atlikti pavesta “šventosios 
teologijos” profesoriui, vie
nuoliui Cipriano; inkvizito
riai šios “garbės” negavo!

Apie XVI amž. vidurį di
džiuoju inkvizitorium buvo 
kardinolas Giezjeris, kuris 
1566 m. buvo išrinktas po
piežium, pasivadinusiu Pi
jum V. Jis įkūrė knygos 
inkviziciją, t. y. įsteigė va- 
dinamuosius “indekso” 
draudimus, sulyg kurių ti
kintiesiems leista skaityti 
tik tas knygas, kurias užgi- 
ria jų kunigas; kitas — de
ginti !

Sicilijos inkvizitoriai tu
rėjo daugiausia darbo su' 
perkrikštais žydais už apo- 
stavimą (grįžimą prie ju
daizmo), už didelių palūka
nų lupimą bei apgaudinėji
mą, lytinių santykių su 
krikščionėm is turėjimą, 
pasninko nesilaikymą, in
kvizicijos pajuokimą ir kitus 
tolygius “nusikaltimus.” Ta
čiau juos bausdavo jau ne 
laužo liepsnomis, kaip “ere
tikus,” tik piniginėmis bau
domis. Iš to buvo daugiau 
naudos ir patiem inkvizito
riam.

Italijoje inkvizicija oficia
liai panaikinta tik 1859 m.

Lawrence, Mass.
LDS 125 kp. dr LLD 37 

kp. susirinkimas laikytas 
vasario 22 d. Pagal kuopų 
narių skaičių, susirinkimas 
buvo neskaitlingas. Vieni 
bijojo blogo susisiekimo, 
kiti nariai buvo susirgę. Ta
čiau bendrai susirinkimas 
buvo geras. Visi nariai pa
simokė j o duokles už 1969 
metus ir nutarė surengti 
pavasarinį parengimą. Vie
ta ir laikas bus pranešta 
vėliau.

Aptartas “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimas. Nu
tarta suvažiavimą pasvei
kinti su auka. Kadangi mū
sų kuopos neturtingos, tai 
nariai sudėjo po kelis dole
rius. Pinigai ir aukojusių 
vardai bus pasiųsti vėliau.

Mums dabar bus nelengva 
ką nors surengti, nes dėl iš
retėjimo narių turėjome 
parduoti Maple Parką.

Kuopų valdybos

Turtingas 20 - metis
Daug Tarybų Lietuvos 

kolūkių jau pažymėjo įsikū
rimo 20-mečius, bet retas 
iš jų galėtų pasigirti tiek 
nuveikęs, kaip Kapsuko ra
jono “Šešupės” kolūkis. Ra
jono laikraščiui “Naujasis 
kelias” ir dviejų puslapių 
buvo mJažoka ūkio laimėji
mams nušviesti.

.. .Gyvenvietėje 84 namai 
— su elektra, vandentiekiu, 
kanalizacija. Iš čia gyve
nančių 127 šeimų 100 turi 
dujines viryklas, 27 — au
tomobilius, yra 80 motocik
lų. Kolūkyje pernai 100 ha. 
naudmenų pagaminta po 1, 
223 cnt. pieno, 247 cnt. mė
sos, grūdų derlius — 35.4 
cnt. iš hektaro. Kolūkio pir
mininkas Juozas Miežlaiš- 
kis ir melžėja Magdė Vosy- 
liene — Socialistinio Darbo 
Didvyriai. Beje, M. Vosy- 
lienė turi 18 visasąjunginių 
apdovanojimų, jų tarpe — 
Lenino ir Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinus.

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

New Jersey naujienos
New Jersey valstijoj vei

kia National Conference of 
Christians and Jews. Pa
baigoj vasario ta organiza
cija davė banketą pagerbi
mui arkivyskupo Boland, 
“kaip gero veikėjo dėl vi
suomenės labo.” Bet andai 
20 jaunų kunigų grupė įta- 
rė-įrodė, kad jis yra rasis
tas, neveiklus, nematantis, 
kas jo diecezijoj darosi.

Svečių dalyvavo apie 800. 
Įžanga buvo $50 asmeniui.

Parengimą piketavo apie 
porą šimtų žmonių, dainuo
dami įvairias dainas.

Gerbiamą svečią Rolandą 
kad nepagadintų apetito, 
įleido pro užpakalines duris.

Sakoma, kad didžiausią 
nesmagumą ir nuostabą sve
čiams padarė, kuomet įėjo 
į salę kun. Willie Wright, 
president of the United Af
ro-American Christion As
sociation, su 30 savo pase
kėjų, laikydamas šimtinę 
rankoj ir rodydamas sve
čiams, kad ta šimtinė gera. 
Ir paklausė, kur yra mana- 
džeris, nes ir jis nori nu
sipirkti bilietus ir dalyvau
ti. Bet jiems buvo atsaky
ta, kad bilietų daugiau ne
turi, ir policijos jie buvo iš
stumti laukan. > Išeidamas iš 
salės kun. Wright pareiškė, 
kad “mes užrekorduojame, 
jog iš Brotherhood parengi
mo pašalinti su policijos pa
galba.” Į

Kalbėtojus pristatinėjo 
bankų ir apdraudos kompa
nijų prezidentai. Rubinas 
nadarė trumpą pareiškimą, 
kad gyvename nepaprastoj 
gadynėj ir turime mels
tis, kad visagalis prisiųstų 
mums vadovybę, kad galė
tume visi sugyventi ramiai. 
O arkivyskupas Boland, pri
imdamas pagarbos kortą, 
pareiškė, kad jis buvęs pa
niekintas ir apšauktas vie
nokiu ir kitokiu, bet šis, 
girdi, susirinkimas, suside
dantis iš didelių žmonių — 
biznierių, profesionalų ir in
teligentų — parodo, kad jis 
nesąs toks. Ir padėkojo už 
jo pagerbimą. Dvidešim
ties kunigų, kurie kritikavo 
arkivyskupą už apleidimą 
vargdienių, pasekėjai per
spėjo, kad arkivyskupas 
nepriimtų dovanos, nuro
dant, kad priėmimas dova
nos padėties nepagerins, bet 
dar pablogins. Tačiau į tai 
nebuvo kreipta dėmesio.

• • •

Šiuo laiku labai daug ne
susipratimų įvyksta tarp 
mokyklų tarybų ir piliečių 
balsuotojų, taip pat ir mo
kytųjų. Mokytojai reika
lauja pakėlimo algų. O kad 
pakelti algas, tai iš namų 
savininkų reikalauja dau
giau pinigų. O namų savi
ninkai reikalavimą atmeta. 
Tai taip ir eina kova tarp 
tarybų, mokytojų ir namų 
savininkų.

Labai daug nesusipratimų 
įvyksta tarp mokinių ir 
mokytojų.

N. J. valstijoje seniems 
namų savininkams, kurie 
neturi pajamų iki $5,000, 
mokant taksus atmuša $80. 
Andai susirinko 500 senių 
į valstijos sostinę ir parei
kalavo iš legislatūros, kad 
iiems afmuštų taksų po 
$160. Jie turi savo organi
zaciją iš 60,000 narių. Būtų 
gerai, kad jie laimėtų.

Pereitą savaitę buvo api
plėšti 3 bankai Newąrke ir 
vienas Hillside j. Plėšikai 
pagauti. Bet besišaudant su 
policija vienas policininkas 

tapo pašautas. Taip pat ir 
jauna mergaite buvo pašau
ta į koją.

Apie mažesnius įsiverži
mus neverta nė kalbėti, nes 
tai paprasti atsitikimai.

Kova prieš kriminalizmą 
dabartiniu laiku yra svar
biausias dienos klausimas. 
Andai N. J. prokuroras iš
siuntinėjo 60 laiškų didžio
sioms kompanij oms, kad 
jos prisidėtų prie kovos 
prieš kriminalizmą. Atsa
kymų gavo tik nuo 6.

Newarke policija įsteigė 
specialų policijos ' skvadą, 
susidedantį iš 35= geriausių 
ir smarkiausių vyrų, kurių 
svarbiausia Užduotis bus 
sekti kriminalistus ir juos 
pagauti. Jau turėjo savo 
darbuotėje ir pasižymėji
mų. Viduryje miesto sura-

Yucaipa, Calif.
Apie LLD kp. susirinkimą

LLD Yucaipos kp. meti
nis susirinkimas įvyko va
sario men. Narių atsilankė 
vidutinis skaičius. Kaip ku
rie susilaikė nuo susirinki
mo dėl prasto oro ir keletas 
buvo paliesti influenzos.

Pirmininkės raportas iš 
metinio veikimo buvo geras. 
Įvyko 5 kp. susirinkimai ir 
du parengimai, kurie buvo 
sėkmingi. Darbavosi laike 
laikraščių vajaus ir stengė
si gauti naujų narių. Bet 
kp. sumažėjo 4 nariais: Vie
nas mirė, du išvažiavo į 
Oregono valstiją ir viena 
oasitraukė.

Fin. sekr. metinis rapor
tas rodo, kad LLD kp. dar 
tvirta finansiniai ir aukoja 
visuomi n i a m s reikalams, 
kur tik yra svarbu. Aukota 
per metus laiko dėl 14 skir
tingų įstaigų. Įeigų turėjo 
1968 m. $1,891.28; Išeigų — 
$1,710.32. Laike laikraščių 
vajaus surinkta už prenu
meratas, aukų ir užrašyta 
tris laikraščius į Lietuvą, 
viso $241.00. Dabar kp. tu
ri geram stovyje 28 narius.

Iždininko M. Pūkio buvo 
trumpas, bet aiškus rapor- Apie Kaliforniją dažnai 
tas. Pažymėjo, kad išmokė-lesti pranešimai ir pasigyri
jimams naudojam banko če
kius ir mūsų finansinė są
skaita pilnai sutinka, sulig 
banko steitmentų. Is su- 
taupos-savings 1968 m. buvo 
paimta dėl čekių $1,000.00, 
taipgi iš kitokių įeigų buvo 
padėta į banką, $203.42. Su 
pradžia 1969 metų savings 
banke $1,123.03.

Susirinkimo dalyviai pa
gyrė, kad kp. valdyba gerai 
atlieka valdybos pareigas.

Šėke knygų ir rasyčių 
peržiūrėjimo komisijos ra
portas. Knygos ir rasytės 
atydžiai peržiūrėtos ir pil
nai sutinka su banko če
kiais, rasytėmis ir užrašų 
knyga. Įeigų 1968 m. $2,467. 
34. Išeigų per tą patį laiko
tarpį $1,891.28. Banke dėl 
čekiu $576.06. Komisijos na
ciai Geo. Damušis, B. Damu- 
šienė ir Juozas Ginius su
tinka, kad viskas randasi 
geroje tvarkoje pas iždi
ninką ir fin. sekretorių.

Išrinkta kp. valdyba 1969 
m. Pirm. M. Alvinienė, iždi
ninkas Mikolas Pūkis, sekr. 
J. K. Alvinas, užrašų sekr. 
Juozas Dementis.

Iš kp. išaukota tam susi
rinkime: “Vilnies” bazarui, 
LLD Centrui, knygų fondui 
ir parko žaislų įstaigai po 
$25.00. Atmokėta kp. fin. 
sekr. metinės išlaidos $6.95.

do degtinės dirbtuvę ir ją 
išdraskė-likvidavo.

Šiaurinio wardo konsil- 
manas savo distrikte įsi
steigė kaip ir mažiukę 
“townhall,” kad būtų ge
riau veikti prieš prasižen
gėlius. Jis smarkiai kalba 
apie miesto policiją už jos 
neužtenkamą veiklumą. 
Mat, ta miesto dalis 1967 
m. labai nukentėjo nuo riau
šių.

Nežiūrint kaip su krimi- 
nalystėmis yra, valstijos le- 
gislatūra išleido įstatymą, 
kad sutvarkyti prasižengė
lius, bet tai yra valdžios ir 
policijos darbas. Kas ban
dytų — grupės ar pavie
niai — į tą reikalą kištis, 
bus nubausti 5 metų kalė
jimu ir $10,000.

Daug politikierių nori 
patekti į gubernatoriaus 
vietą. Šiemet bus jo rinki
mai. Ignas

Šiais metais kp. susirin
kimai bus laikomi antrą sek
madienį kas antrą mėnesį, 
1 valandą popiet. Vietą val
dyba pasistengs pranešti 
nariams laiškais ar per
spaudą. Balandžio susirin
kimas bus 13 dieną.

Pirm, pažymėjo, kad Onu
tė Pukienė sunkiai sirgo, 
dabar jau gydosi namuose. 
Širdinga užuojauta Onutei.

I

Užbaigę LLD kp. susirin
kimą dažnai draugės mote
rys surengia skanius už
kandžius ir šiltos kavos, o 
kada įvyksta narių gimta
dieniai, tai draugės paruo
šia gražų gimtadienio tortą, 
su dainele sudaro linkėji
mus gimtadieniui.

Vasario mėn. įvyko net 
keturių narių gimtadieniai: 
J. K. Alvino, G. Damušio, 
Marytės Dementienės ir An- 
tanet Russ. Gaila, kad drg. 
Russ negalėjo pribūti, būtu
me ir jai sudainavę gimta
dienio linkėjimus.

Marytė Radienė visados 
pasirūpina iškepti skanų ir 
gražų tortą.

Vandens pavojus

mai, kad įvyko kas tokio 
gero. Bet šiuo laiku labai 
pagarsėjo Kalifornija, kad 
lietus nuplovė stubas ir su
naikino milžinišką turtą, 
automobilius, rakandus, ir 
žuvo didelis skaičius gyvas
čių. Tai su tuo Kalifornija 
tuo syk negali pasididžiuoti.

Jau Kalifornijos seimelis 
biskelį susirūpino, kad rei
kia uždėti ant nuosavybių 
taksus ir už tuos taksus 
duoti nukentėjusiems pa
galbą, bet, mano supratimu, 
tie ponai turėtų apkarpyti 
savo milžiniškas algas ir už

' RENGIA “LAISVĖS” BENDROVĖ

Sekmadienį, Kovo 16, 1969
“LAISVĖS” SALĖJE

102-02 Liberty Avė. , Ozone Park, N. Y.

Iš ryto 10 valandą įvyks “Laisvės” Bendrovės su
važiavimas, o vakare apie 6 vai. bus banketas. Kvie
čiame visus dalininkus dalyvauti suvažiavime ir ban
kete. Taipgi kviečiame ir svečius dalyvauti.

Banketo bilietas $3.50 asmeniui į
— “Laisves** B-ves

Board Direktoriai

nęs pieno pardavė jas-dai- 
. Karves buvo apsemtos

tai duoti nelaimingiems pa
galbą. Tie ponai visai apier 
tai pamiršta.

Per virš dvi savaites ly7jį 
jo, veik be pertraukos, die
ną ir naktį, tai apie Holly- 
woodą ir kitus miestus jau 
nėra ką daug rašyti. AŠ tik 
noriu trumpai pažymėti, 
kas įvyko Yukaipoje. Pra
džioje lietus lyjo per 10 d., 
bet Yucaipoje nebuvo pada
ryta tokių nuostolių, bet 
antras lietus lyjo tik 6 die
nas ir naktis be paliovos. 
Tada ne tik išgązdino, bet 
daugelis neteko namų ir kas 
buvo apie namus. Vakari
nėje dalyje Yucaipos, apie 
6 mylios nuo Redlands, taip 
buvo užtvinę, kad vienas 
vištininkas su apie 3 akrais 
žemės buvo taip nušluotas, 
kad tie budinkai ir vištelės 
nudardėjo į upę. Taipgi toj 
apylinkėje buvo gerai įsigy
venęs pieno pardavė j as-dai- 
ry.
iki šonų, vanduo sunaikino 
pašarą ir labai sužalojo tj>s 
įstaigos namus ir produk
tus. Abejotina, ar tas pieni
nės savininkas pajėgs at- 
steigti savo pramonę. Mo
kyklos ir daugelis kitokių 
įstaigų ilgai buvo uždary
tos, gatvės buvo plačiai ap
semtos ir užneštos su dum
blinu purvu.

Iš lietuvių tik Onutė Šir- 
vinskienė apskrities sargy
bos buvo iš namų išvaryta, 
bet už dienos gavo praneši
mą, kad pavojus jau nuslin
ko ir ji jau gali grįžti at
gal į savo stubą.

Los Angeles apylinkėje 
žmonės labai didžiavosi sa
vo turtu, kad turi brangius 
namus ant aukšto kalno.. 
Gali likti visai be turto nuo 
vandens pavojaus.

Alvinas

I

Dvimetė ateistu 
mokykla

Panevėžys (ELTA).—Čia 
atidaryta dvimetė ateistų 
mokykla. Pirmąją paskai
tą “Ką pasakoja Panevėžio 
vyskupijos archyvai” skaitė 
“Panevėžio tiesos” laikraš
čio redaktorius Alfonsas 
Dagelis.

Ateistų mokyklą organi
zavo partijos rajono komi
tetas. Joje mokosi mokyto
jai, medicinos ir kultūros 
darbuotojai, žemės ūkio^ 
specialistai, ūkių vadovai.

Pirmaisiais mokslo metais 
jie išklausys eilę įdomių pa
skaitų — "’Lenininių sąži
nės laisvės principų įgyven
dinimas Tarybų Lietuvoje,” 
“Apie lenininę žodinę pro
pagandą ir jos savybes” ir 
kitas. Jas skaitys dideli pa
tyrimą turį lektoriai ir pro
pagandistai. ,

Mokyklos klausytojams 
bus surengtos ekskursijos į 
Leningrado ir Vilniaus ate
izmo muziejus.

I
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< VĖLIAUSIOS ŽINIOS
^Kairas. — Persišaudyme 
tarp Izraelio ir Egipto už
muštas Egipto generolas 
Abdel Moneim Riad, arabų 
jėgų komendantas.

Maskva.— šimtai tūks
tančių sostinės gyventojų 
didžiuliame šaltyje demon
stravo prie Kinijos ambasa
dos, protestuodami provo
katorišką apšaudymą tary
binių parubežio sargų.

Pekinas.— Kinija mobili
zuoja parubežio gyventojus 
“apsaugai nuo TSRS įsiver
žimų”.

Houston, Texas.— Apollo 
9 astronautai sėkmingai 
skrieja aplink Žemę, dary
dami įvairius manevrus. Jie 
nusileis į Atlantą kovo 13

Lark, Utah.— 8 dienas iš
buvęs užgriuvusioje kasyk
loje, Wm. V. Jones dabar 
išgelbėtas.

Vak. Berlynas.— Ameri
kiečių bibliotekoje sprogusi 
bomba padarė $2,500 nuo
stolių.

Jakarta, Indonesia.— Čia 
prie Celebes Salų siautė di
delė jūrų audra, kuri užlie
jo kelis kaimus. Sakoma, 
prigėrė apie 600 žmonų.

Jeruzale. — Izraelio kole
gijoje bombai sprogus su
žeista 26 žmonės.

Bucharestas. — 99 pro
centai balsuotojų dalyvavo 
liaudies tarybų rinkimuose 
kovo 2 d. Išrinko 165,060 
deputatų.

Jersey City, N. J. — Na
me kilus gaisrui žuvo moti
na su 4 mažais vaikais ir 
kitos šeimos taipgi 4 vaikai.

Jordano karalius Hussei- 
nas pranešė, kad Anglija 
suteikia Jordanui 50 tankų.

Saddle Brook, N.J.—Pen
ki maskuoti banditai pasi
grobė iš banko $69,000 ir 
trim šūviais peršovė poli- 
cistą C. Cebulą.

Mito, Japonija. — Atomic 
Research instituto dakta
rai, naudodami per ketu
rias valandas neutrono 
spindulius, sėkmingai su
naikina smegenyse vėžio 
celes. Tokią operaciją pa
darė ir vienam amerikie
čiui.

Washingtonas. — Prana
šauja, kad infliacija gali 
pakelti produktų kainas 3 
procentais.

Algirdas Šileika išvyko 
į Jung t. Valstijas

Vilnius. — Lietuvos mok
slininkų akademijos Puslai
dininkių fizikos instituto 
sektoriaus vadovas Algir
das Šileika per keturis mė
nesius lankys stambius 
Amerikos mokslinius cent
rus.

San Francisco, Cal
* Prisimindama savo myli
mą vyrą Benediktą Sutkų, 
kuris prieš metus išsiskyrė 
iš gyvųjų, Valerija ’Sutkie
nė kovo 2 d. savo draugus 
sukvietė į savo rezidenciją 
ir šauniai pavaišino. Tuomi 
ji siekė pareikšti jiems nuo
širdžią padėką už jų drau
giškumą jai jos vyro mir
ties metu.

Gaila Sutkaus. Jis daug 
prisidėjo prie pažangių or
ganizacijų ir viso progresy- 

. ~ vių judėjimo. Visi tariame 
V. Sutkienei užuojautos žo
dį ir linkiiųe nugalėti liū
desingus sunkumus.
a Čia pat įvyko ir draugės 
Mildred Frieberg išleistu
vės. Atskubėjusią susitikti 
su turistais iš Lietuvos sau
sio 24 d. ją ištiko nelaimė, 
susilaužė koją. Greitai bu
vo nugabenta į ligoninę, 
operuota, o išėjus iš ligoni
nės apsigyveno pas V. Sut- 
kienę ir ruošėsi kovo 3 iš
nykti į Fort Lauderdale, 
ty'la., pas savo vyrą Conrad, 
kuris ką tik sugrįžo iš virš 
dviejų mėnesių kelionės po 
Pietų Ameriką. Lauksime 
jo įspūdžių. O Tau, Mildred, 
linkime gero vėjo ir grei
tai sugyti.
• Buvo ir kalbėtojų, tai dd. 
Ks. Karosienė ir Sally Cu- 
por pranešimai iš jų ilgos 
kelionės po Tarybų Sąjun
gą Spalio švenčių proga ir 
su taikos misija.

Sally, žydų tautos duktė, 
be kitko pažymėjo, kad 
diskriminacijos prieš žydus 
Tarybų Sąjungoje ji nera
do. Žmonės pilni džiaugs
mo, gerai apsirengę, gra
žiai atrodo. Su gėlėmis pa
sitiko amerikietes kovoto
jas už taiką, American 

, ^Friendship draugijos pen
kias delegates.
* Ks. Karosienė lankėsi ir 

Tarybų Lietuvoje, buvo su- 
i tikta su gėlėmis. Už jos

1
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garbingą žygį ją karštai 
sveikino, J. Paleckis, L. Dir- 
žinskaitė ir kiti. Su Leoka
dija Diržinskaite buvo nu
vykusi į Šiaulių miestą. Ten 
tą dieną _ buvo atidaryta 
nauja mokykla.

Karosienė plačiai papasa
kojo savo įspūdžius iš šia
me ir kituose miestuose įdo
mių susitikimų ir patirties 
pasikalbėjimuose su žmonė
mis. Ji taipgi prisiminė apie 
didžiąją taikai ginti konfe
renciją Montrealyje, kur ji
nai dalyvavo grįždama iš 
Tarybų Sąjungos.

Buvo iškviesta tarti žodį 
Mildred Frieberg. Ji dėkojo 
V. Sutkienei už jai suteiktą 
draugiškumą, taipgi visiem 
dd. Prie to, ji patarė mūsų 
senesniems žmonėms dau
giau dalyvauti politikoje. 
Sakė, kad tuo galėtų pada
ryti daug gero ir sava se
natvė būtų įdomesnė.

Buvo pakviestas Mildre- 
dos sūnus Carl, kuris lanko
si Ber k e 1 e y universitete 
(majoring in Forestry). Jis 
kalbėjo apie streikus kam- 
puse; sakė, kad streikas ga
li būti sulaikytas, bet, kol 
streikus iššaukiančios sąly
gos nebus pašalintos, kils 
kiti streikai. Publika jam 
pritarė aplodismentais.

Vėliau žodį tarė Marytė 
Ginaitis. Ji paklausė publi
kos ar nebūtų gerai už ska
nius pietus sudėti po kiek 
kas gali d. Sutkienei už jos 
tokias vaišes. Draugai tam 
sudėjo $40, o šeimininkė 
juos paskyrė “Laisvei” kaip 
auką jos prisiminimo Bene
dikto Sutkaus mirties.

V. Sutkienė daug aukoja 
“Laisvei” ir “Vilniai”. Lin
kime jai būti sveikai ir dar 
daug laiko gyventi, kad ji 
aukotų mūsų laikraščiams, 
nes tai darbininkų ginklas 
kovoje prieš visus priešus.

Kokiomis sąlygomis Lietuvoje 
darbuotojai atleidžiami iš darbo

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

MEN
Teisė pasirinkti darbą
Tarybiniai įstatymai su

teikia darbininkams ir tar
nautojams teisę savaran
kiškai pasirinkti tokį dar
bą, kuriam jie turi fizinį 
ir praktinį pasiruošimą ir 
kuris atitinka jų profesi
nius interesus bei sugebėji
mus. Ši nuostata turi .svar
bią reikšmę liaudies ūkiui, 
visapusiškai ir racionaliai 
panaudojant darbo resur
sus. Įmonių perėjimas 
prie naujosios planavimo 
ir ekonominio skatini
mo sistemos, jų ekonominio 
savaranki š k u m o ugdymas 
kaip tik ir kelia naujus, di
desnius reikalavimus geres
nio darbo jėgos panaudoji
mo srityje. Teisiniu požiū
riu šis reikalavimas pasi
reiškia tuo, kad darbuoto
jai gamyboje būtų paskirs
tyti, atsižvelgiant į jų spe
cialybę, kvalifikaciją, pro-

Stodamas į darbą ir suda
rydamas darbo sutartį, dar
buotojas susitaria su admi
nistracija dėl Busimojo dar
bo pobūdžio, t. y. dėl tam 
tikros darbo rūšies, o ne dėl 
darbo aplamai. Todėl pa
grindas nutraukti šią su- 
sutartį gali būti darbuoto
jo netinkamumas ne bet 
kuriam darbui, o jo netin
kamumas tam darbui, ku
riam jis buvo pakviestas.
Darbas pagal sugebėjimą
Darbuotojų tin k a m u m o 

darbui kriterijus yra jų su
gebėjimas vykdyti darbą 
jo kokybės ir kiekybės po
žiūriu. Tokie reikalavimai 
vykdomam darbui regla
mentuojami atskirais nor
matyviniais aktais, pri- 
priklausomai nuo darbo 
pobūdžio. Pvz., tarifų-kva- 
lifikacijos žinynuose nu
matyta, kad darbininkas, 
dirbantis tam tikrą darbą, 
privalo turėti ir atitinka
mą kvalifikaciją (teorines 
žinias, praktinius įgūdžius 
ir pan.). Tarnautojams ke
liamų reikalavimų apimtis 
dažniausiai nusakoma par
eigybių nuostatuose, in
strukcijose, įsakymuose ir 
kituose aktuose.

Darbuotojas, kuris pagal 
jam keliamus reikalavimus 
nesugeba reikiamai atlikti 
darbo, t. y. sistemingai ga
mina broką, neįvykdo iš
dirbio normų, neatlieka tar
nybinių pareigų, gali būti 
pripažintas netinkamu ir 
atleistas iš darbo pagal 
pagal Darbo įstatymų ko
dekso ( D ĮK) 47 str. “c” 
punktą.

Netinkamumo darbui prie
žastys — darbuotojo nepa
kankamos žinios, patyrimo 
stoka, neturėjimas fizinių 
ir psichinių duomenų tam 
tikram konkrečiam darbui 
vykdyti. Tokiu būdu netin
kamumas darbui susijęs su 
tokiomis aplinkybėmis, ku
rios aplamai arba tam tik
ru metu negali būti pa
reikštos darbuotojo kaltei 
ir kurių dabar jis negali 
pašalinti. Atskirais atve
jais šis netinkamumas ga
li būti susijęs su darbuoto
jo kaltais veiksmais, pvz., 
vairuotojui, netekus teisių 
vairuoti autotran sportą, 
darbuotojui atsakingam už 
kadrų parinkimą ir paruo
šimą arba vykdančiam kul- 
tūrinės-auklejamąsias funk

cijas, netinkamai elgiantis 
visuomenėje ir buityje.

Netinkamumo įrodymas
Darbuotojo netinkamumo 

darbui įrodymai turi būti 
paremti konkrečiais teigi
niais, o ne bendro pobūdžio 
samprotvimais. Kilus gin
čui dėl tokio atleidimo pa
grįstumo, administra c i j o s 
pareiga įrodyti darbuotojo 
netinkamumą sutartam 
darbui. Priklausomai nuo 
darbo, kuriam darbuotojas 
pripažintas netinkamas, po
būdžio, atsižvelgiama į ati
tinkamus įrodymus, patvir
tinančius atleidžiamojo ne
tinkamumą tam tikram dar
bui.

Netinkamumas darbui 
dažnai susijęs su darbuoto
jo neturėjimu reikiamos 
kvalif i k a c i j o s sudarytoje 
sutartyje numatytam dar
bui vykdyti.

Kvalifikacijos įrodymas
Darbuotojo kvalifikacija 

nustatoma, remiantis jo ži
niomis ir asmeniniais suge
bėjimais. Žinių apimtį nu
sako jo bendrojo ir specia
laus išsilavinimo lygis. 
Darbuotojo išsilavinimą pa
prastai paliudija atitinkami 
dokumentai, pvz., kvalifika
cinės komisijos nutarimas, 
brandos atestatas, diplo
mas, pažymėjimas ir pan. 
Tačiau dokumentų apie iš
silavinimą neturėjimas dar 
neįrodo, kad toks darbuo
tojas neturi reikiamos kva
lifikacijos sutartam darbui 
vykdyti ir tuo pačiu yra ne
tinkamas šiam darbui. To-, 
dėl tokių dokumentų netu
rėjimas nėra kliūtis priim
ti darbuotoją kvalifikuotam 
darbui, o priėmus —• nega
li būti priežastimi dėl to 
pripažinti jį netinkamu ir 
atleisti iš darbo.

Tais atvejais, kai darbas 
susijęs su tam tikru pavo
jumi kitiems asmenims ar
ba aplinkai (pvz., vairuoto
jų, kūrikų, aptarnaujančių 
aukšto slėgimo katilus, kra
nininkų ir pan.), įstatymas 
kategoriškai reikalauja, kad 
tokį darbą vykdantis dar
buotojas turėtų atitinkamą 
dokumentą apie specialų iš
silavinimą ar kvalifikaciją. 
Toks darbuotojas gali būti 
pripažintas netinkamu dar
bui, jeigu jis dėl kurių nors 
priežasčių neteko teisės 
dirbti tokį darbą.

Kas galima, o kas ne
Veikiantieji tarifų-kvali- 

fikacijos žinynai, numatan- 
tieji kvalifikacinius reika
lavimus “įvairių kategorijų 
darbinink a m s, nereikalau
ja, kąd, suteikiant atitin
kamą tarifinę kategoriją, 
darbininkas turėtų bendro
jo išsimokslinimo žinių mi
nimumą. Todėl atsisaky
mas kelti kvalifikaciją ne
gali būti pagrindas pripa
žinti darbuotoją netinka
mu, jeigu jis susidoroja su 
jam pavestu darbu. Tačiau 
atskirų liaudies ūkio šakų 
darbuotojams įvestas priva
lomas apmokymas, teikian
tis būtinas techminimumo 
žinias. Jeigu darbuotojas 
neišlaiko techminimumo 
egzamino, vadinasi, jis ne
turi būtinų žinių, be kurių, 
saugumo technikos sumeti
mais, jam negalima leisti 
toliau vykdyti tą darbą. 
Toks darbuotojas turi būti 
bui ir atleistas iš tarnybi
nių pareigų.
Patyrimo stokos neužtenka

To Train As
MACHINE OPERATORS

NIGHT SHIFT
Apply in Person

ANCHOR THREAD CO.
Main St.

Groveville, N. J.
(17-23)

EXPERIENCED CUTTER on cot
ton goods. Steady work, good pay, 
overtime, paid holidays, and vaca
tions, hospitalization benefits. In
quire at: LINDEN FASHIONS, Inc., 
3rd & Marietta Pike, Columbia, Pa. 
Ph. 717-684-2362 (In Tidy Products 
Bldg.) (17-19)

MAINTENANCE ELECTRICIANS
Familiar with power wiring. 

Company paid benefits.
BAY PRODUCTS DIV.

Somerset & Gurney Sts., Phila., Pa.
Mr. George Berg. GA 6-5958.

(10-18)

CLUB STEWARD

Man and wife for private Club. 
Live in. Prepare German and Amer
ican food for parties and Sunday.

Salary plus good potential.
Write: P. O. Box 6036, Philadel

phia, Pa. 19114. (17-18)

JANITOR WANTED. Good pay 
and good benefits and good working 
conditions are offered in exchange 
for a responsible, capable, reliable 
individual. Apply in person: FILM 
CORPORATION OF AMERICA, 
19th & Allegheny Ave., Phila., Pa.

(17-19)

PRESS BOY
For Ad shop. Must be experienced.

Apply in person at—
BROWN ROYAL TYPOGRAPHERS

1309 Noble St., Phila., Pa.
(11-20)

GIRL FRIDAY. For chaotic ware
house office. Never a dull moment. 
Typing, filing, inventory control. 40 
hrs. Benefits. 12 paid holidays. A 
challenge. 437-2600. E. J. GARCIA, 
Bayonne, N. J. (201).

(17-20)

WATCHMEN-PORTER wanted at 
once. Good company benefits and 
good salary for a fine upstanding 
transportation Co. Apply in person 
at: AERO CARRIER CORPORA
TION, Route 17 and Rochelle Park, 
N. J. Or call (201) WE 3-1700- 
-843-8080. (17-21)

EXPERIENCED ARC WELDERS ♦ 
ASME Code work. All company 
paid benefits. Good pay for 
qualified men. Apply in person at

JOHN WOOD COMPANY
100 Washington Street 

Conshohocken, Pa.
828-0800. (12-18)

GIRL FRIDAY. We need an in
telligent gal who can type, take 
steno and do bookkeeping. We will 
accept and train a recent grad. Good 
starting salary. Full company be
nefits. Attractive congenial office. 
Call LO 4-4130, Mr. Donovan.

(17-20)

CAN MFG 
EXPANSION

Adding a Third Shift Immed. open
ings for general Laborers with 
opp’ty for Skilled Jobs in near 
future. Full time permanent em
ployment. New High Wage Scale 
Good Company benefits. Contact Mr. 
J. C. Cone.

THE COCO COLA CO.
Food Division

Mercer St., Highstown, N. J., 
08520. 1-(609)-448-5100.

An Equal Opportunity Employer.
(15-18)

480

MEN TO LEARN PLANT OPER
ATIONS. Excellent opportunity to 
join Select Firm. Good starting sa
lary. Fringe benefits. Prefer H. S. 
graduates interested in starting car
eer, offer paid on job training. Lots 
of opportunity for advancement. Mili
tary obligations should be complet
ed. Call or apply: Weekdays: 8 AM 
—4:30 PM. Mon. & Wed. 6—8 PM. 
G. & W. H. CORSON, INC., Joshua 
Rd. & Stenton Ave., Plymouth Meet
ing, Pa. 828-4300 or CH 7-5900.

(15-18)

PARTS MAN
Full time.
Good pay.
PO 5-4400

(18-24)

dar- 
Sta- 
prie

Automatai padeda
Vilniaus “Tiesoje” A. Mei

lus rašo:
Molėtų automatinė telefo

nų stotis pasipildė dar vie
nu nauju abonentu. Ryšių 
linijų techninio cecho 
bininkai, vadovaujami 
šio Pliuškos, prijungė
Molėtų automatinės tele
fonų stoties Inketrio kolūkį. 
Vytautas Vižinis, Vincas 
Maželis, Jonas Grigas ir ki
ti įvedė ryšį į šio ūkio kon
torą, fermas, mechanines 
dirbtuves.

Šiuo metu visa reikalinga 
aparatūra automatinei te
lefono stočiai jau pristaty
ta į Aluntą. Netrukus bus 
pradėti montavimo darbai. 
Šiais metais numatyta ati
duoti naudotis automatines 
telefonų stotis Balninkų ir 
Giedraičių miesteliuose.

Teismų darbo praktika 
rodo, kad negali būti pri
pažintas netinkamu darbuo
tojas, nesugebantis reikia
mai atlikti savo pareigų 
vien dėl to, kad neturi pa
kankamo patyrimo dirbti 
pavestą jam darbą dėl 
trumpo darbo stažo. Dar
buotojui turi būti duotas 
atitinkamas laikas naujam 
darbui įsisavinti. Tik tuo
met, kai jis, per atitinkamą 
laikotarpį nesugeba įsigyti 
reikamų darbo įgūdžių ir 
dėl to neįvykdo išdirbio 
normų, gamina broką ir 
pan., gali būti keliamas 
klausimas dėl jo pripažini
mo net i n k a m u. Jaunie j i 
darbininkai, baigę proftech- 
nikos mokyklas, taip pat 
jaunieji specialistai, baigę 
aukštąsias ir vidurines spe
cialiąsias mokyklas, iki pa
sibaigiant privalomo darbo 
pagal paskyrimą laikui, ne
gali būti atleisti iš darbo, 
motyvuojant, kad dėl rei
kiamų įgūdžių ir patyrimo 
stokos netinkamai atlieka 
savo pareigas.

“Liaudies ūkis,” 
1968 m. Nr. H

ELECTRICIAN—MILLWRIGHT
MANUFACTURING PLANT. Serv

ice and Maintain Electrical Equip
ment, Motors, Starters, etc. Trouble
shot and repair. Must be able to read 
Electrical Blue Prints. Knowledge 
of 3 phase 440 “A MUST” Can Mfg. 
exp. helpful but not nec. Attractive 
wages, good Company benefits. Con- 
tact: Mr. Maurice Bentoliff.

THĘ COCO COLA CO
Food Division

Mercer St., Hightstown, N. J., 
l*(609) 448-5100.

ENGINE LATHE OPERATORS.
Steady position, good working con
ditions, many fringe benefits. Equal 
Opportunity Employer. COOK MA
CHINERY, 380 Pleasantview Ave., 
Hackensack, N.J. 201-488-4336.

(13-18)

480
08520.
An Equal Opportunity Employer.

(15-18)

Metal Fabrication.
FOREMAN 2nd SHIFT.

Supervisory exp. in metal forming, 
with automatic brakes, presses and 
shears. Permanent position with fast 
growing Non-Defense Metal Fabri
cation plant. Good salary and bonus. 
Apply or call for appointment.

REPCO PRODUCTS 
CORPORATION

7400 State Rd. DE 8-1110.
(15-18)

CLUB STEWARD

Man and wife for private club. Live 
in. FTepare German and American 
food for parties and Sundays. Salary 

plus good potentials.
Write: P. O. Box 6036, Phila., Pa., 
19114

(13-18)

BOROUGH of 
BELLMAWR

MECHANIC REPAIRMEN
We are looking for full time men 

interested in steady employment for 
installation and repair on both new 
and used truck bodies and trailers. 
Excellent working conditions. Write 
or apply at: R. C. RIETHEIMER, 
5100 Umbria St., Phila., Pa.

Call 482’2500. - (18-24)

Dept, of Highways
Helpers needed immediately for 

general assignments. 40 hr. week, 
uniforms provided and liberal fringe 
benefits.

Rate $2.40 to start, soon to go to 
$2.55, fast advancement for hard 
and willing workers.

Prefer local residents but will con
sider others. Steady work in mod
ern surroundings and with well 
maintained equipment.

Apply Immediately:
ADMINISTRATION OFFICE 

2nd Level 
MUNICIPAL BUILDING

E. Browning Rd., Bellmar, N. J.
(13-21)

21

PAINTER^
Full time. Experienced in spraying 

Hamertone and Wrinkle. Union 
nefits. Apply in person:

JAMES F. BURNS CO.
1601 Industrial Highway 

Pennsauken, N. J.
Equal Opportunity Employer.

(18-20)

be-

An

KEYPUNCH OPERATORS. Exper
ienced. Permanent, full time or 
part time position in air-condtioned 
office. Good working conditions. 
Pleasant environment. Liberal fringe 
benefits, Apply in person to MRS.
HILLIARD. AMERICAN FILM 
CORPORATION, 19th & Allegheny 
Ave., Philadelphia, Pa. (17-19

GIRL FRIDAY
Good typing required. Salary com

mensurate with experience. We 
offer: Profit sharing; hospitaliza
tion; paid holidays; excellent working 
conditions. Apply or call: Mrs. Mc
Carty—CA 4-1900.

MOTOROLA
1601 Church Rd., Glenside, Pa. 

An Equal Opportunity Employer.
(18-24)

TRUCK MECHANIC
Heavy duty tractor trailer. Prefer 

diesel experience.
Merion Ave., Philadelphia, Pa.

Call TR 7-7154
(17-19)

4824

BUSINESS OPPORTUNITY

BUSINESS OPPORTUNITY

Service Station

SUNOCO

the

Northeast Phila.
—Low overhead
—High profit
—Pa. State inspection
—2 Bay with 2 lifts
Main traffic artery.

For more information visit
SUN OIL CO.. Leasing office. 6601 
N. Broad St. MON THRU’ THUR. 
7 PM to 9 PM or call MR. 
STRUNK, CA 4-0175 WEEKDAYS 
9 AM to 5 PM. (17-19)

NICE
Little

BUSINESS

—And profitable to.....can earn
between $200 and $2000 per mo.,.

—Will not interrupt your present 
occupation.

—Get in ground floor of multi
million dollar Nat'l Corp.

—$200-$3500 investment depending 
on the level you choose to start. 
Completely secured by inventory.

—Must see to believe.
—Commercial Bldg. Maintenance 

products. , '
INTERESTED??
Phone MO 4-5406

ASK FOR MR. IKEDA
(17-18)
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Mano pažintis su J. Kaspariūnu Tikrai buvo samanotos bakūžes Iš IDS 13-os kuopos
1959 metais pradėjau skai

tyti “Vilnį.” Plačiai žino
mam Amerikos lietuvių vei
kėjui Leonui Prūseikai mi
rus, nustojo mane lankiusi 
“Vilnis.”

“Vilnies” redakcijos dėka 
buvo surastas dosnus rėmė
jas, kuris man prenumeruo
ja “Vilnį” ir “Laisvę” šešti 
metai. (

Tas geradaris yra Jonas 
Kaspariūnas, gyvenantis Fi
ladelfijoje. Per laiškus su 
Kaspariūnu susipažinome ir 
tapome gerais draugais.

1966 metų vasarą, man 
prašant, Kaspariūnas atvy
ko į Lietuvą, kurios nebuvo 
mates 48 metus.

Pirma kartą jis pamatė 
senąjį Vilnių, svečiavosi pas 
gimines, atvvko į Kauną. 
Čia mes susipažinome as
meniškai. Mes plaukiojome 
kateriu po Kauno marias, 
apžiūrėjome Kauno Hesa, 
nauia«j statybas ir miesto 
įžvmvbes.

Mano svečias panoro pa- 
matvti Kauno kalėiima. ku
riame jis kalėio. Kalėjimo 
neradome, nes buvusiame, 
kalėiime dabar vra Techno-j 
locijos technikumo dirbtu
vės.

Kauno muzikiniame teat
re žmrėiome lietuviška ope
ra “Paskenduole.” Opera 
mano svečia su jaudino iki 
ašarų. Ji iaudino ne vien 
onera. bet ir vieta, kurioje 
sėdėiome. Mat. mes sėdėjo
me ložėie. kurioie sėdėdavo 
diktatorius A. Smetona.

Svečiuodamasis Kaspa
riūnas nanasakoiosaypyąr- 
pnnra vaikystę, sunkų nu
eita kelia.

K a suari ūn a « kilęs iš Aukš- 
taitiing: p-imo 1802 m. sna- 
lio 23 d Petriškiu kaime, 
Panevėžin raione. Mažaže
mio ŠpimoiV ve auou 6 bro
liai ir 4 soservs. Tpvo ne- 
nažinnin kuris mirė iam ne
gimus. Vvresnieii broliai ir 
seservs gindamiesi nuo ba
do, išėio tarnauti sveti
miems. Keturi broliai ir dvi 
seservs. vienas kita kviesda
mi. nalike gimtąjį kraštą, 
atsidūrė Amerikoje.

Jonas Kaspariūnas atvv-( 
ko i Amerika, turėdamas 18 
metu. Saviškiams padedant, 
jam pasisekė surasti darbą. 
Prisiėjo giliai lįsti į žeme, 
krauti į vagonėlius anglį. 
Darbas buvo pragariškas,' 

, bet, žinodamas, kad be dar
bo nėra gyvenimo, turėjo 
dirbti anglies dulkėmis už
terštame ore ir mirkdamas 
prakaite. Šioje katorgoje 
jis kentėjo daugiau kaip 
dvidešimt metų. 1

Gimtojo krašto pasiilgi
mas,— pasakojo Kaspariū
nas,—traukė i Lietuva. 1920 
metu pavasari jis grižo i 
Lietuva tikėdamasis čia lai
mio erai <*wenti.

Atsitiko tas. ko jis nesi
tikėjo. 1921 metu pradžio
je pas ji atsilankė žvalgy
bos agentai. Padarė bute 
krata. Suradę keletą knyge
liu anie darbininku gyveni
mą Amerikoje ir karikatū
risto Lnmbio karikatūrų al
bumą, ji išsivedė. Buvo ap
kaltintas, kad platino bolše
vikinę literatūrą, šmeižė 
valdžią, dergė kunigus. Pa
sodino į Kauno kalėjimą. Po 
9 mėnesių teisė kariuome
nės teismas. Nesant įrody
mų, nebuvo pagrindo baus
ti, tai ir paleido.

Po tokių įvykių Kaspariū

Sekmadienį, kovo 16 d., “Laisves” šėrininky suvažiavimas ir banketas

nas vėl grįžo į Ameriką, ne
galėdamas sugrįžti į Lietu
vą. Bet po daugelio metų, 
praleistų Amerikoje, Kas
pariūnas vėl atvyko į gim
tąjį kraštą, norėdamas dar 
kartą savo akimis pažvelgti 
į dabartinę Lietuvą. Pama
tęs tikrove, Kaspariūnas ža
vėjosi vykstančiomis masi
nėmis statybomis, pasiek
tais laim ėjimais, moksle, 
technikoje ir žmonių buity
je. Jo žodžiais tariant, da
bartinė Lietuva tiek pasi
keitusi, jog sunku ją ir pa
žinti.

Toliau, pasakojo Kaspa
riūnas, kad norėtų bent se
natvėje čia dar pagyventi.

Grįžęs į Ameriką Kaspa
riūnas dažnai man rašo, 
kad negalįs pamiršti dabar
tinės klestinčios Lietuvos. 
Norįs dar kartą ilgesniam 
ifuinii aplankyti ją.

Mes nusitarėme, kad šią 
vasara aš jį iškviesiu trims 
mėnesiams paviešėti Tary
binėje Lietuvoje.

Nežiūrint J. Kaspariūno 
senyvo amžiaus, bet jis pil
nas energijos ir atrodo la
bai gerai. Mėgsta keliones, 
dano* skaito. Ypač jis skau
džiai pergyvena žiaurųjį ką
rą Vietname, kurio pabai
gos laukia visa žmonija.

Viename laiške man rašė, 
kad Lietuvai nieko gero nė
ra padaręs. Norėtu kuo 
nors jai padėti. Ir štai jo 
veiksmas tikrovėje.

Pereitu metu pabaigoje 
Kaspariūnas prisiuntė Kau
no IX-to forto fašistinėms 
aukoms pagerbti paminklo 
statvbai auka penkių šimtų 
rubliu sumoje.

Paminklo statybos orga
nizacinis komitetas jam pa
rašė padėkos laišką šio tu
rinio:

“JAV. Philadelphia. Pa.
Gerbiamam drg. Jonui 

Rasnariūnui. Lietuvių tau
tai hitlerinės okupacijos 
metais teko žiaurus išban- 
dvmas: žuvo resnublikoje 

700 000 piliečiu, tame 
skaičiuje apie 80,000 IX for
te. Prie žuvusiu aukų pa
gerbimo prisideda kiekvie
nom Lietuvos pilietis.

Džiugu, kad ir mūsų toli
mi pažangūs tėvynainiai 
kartu su visa tauta, daly
vauja įamžinant žuvusiųjų 
kovotoju atminima.

Kauno IX-to forto terito
rijos tvarkymo ir paminklo 
statymo organizacinis ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja 
Toms už Jūsų kilnu poelgi 
inešant per V. Račkaiti 500 
rublių paminklo statybai. 
Manome, kad Jūsų pavyz
džiu paseks ir kiti tėvynai
niai.

Su nuoširdžiausiais linkė
jimais Organizacinio Komi
teto pirmininkas /

K. Lengvatas.”
Apie Jono Kaspariūno kil

nu poelgi rašė respublikiniai 
laikraščiai ir skelbė Lietu
vos radijas.

Šia proga Joną Kaspariū- 
ną sveikina jo gimtasis 
kraštas — Tar. Lietuva, lin
kėdami geros sveikatos ir 
asmeniškos laimės, būdami 
dėkingi už gražią auką IX- 
me forte paminklo staty
bai.

Jūsų Viktoras Račkaitis 
Kaunas
Kipro Petrausko 19-8

Vakarų Vokietijoje gim
dymai nupuolė porą proc.

Lietuva, kokią mes pri
simenam, tikrai buvo labai 
atsilikusi, ir bakūžės tikrai 
buvo samanotos. O ne tik 
samanotos, bet ir be kami
nų, dūminės, dūmais aprū
kusios, mažais langeliais. 
Kaip tokiose bakūžėse ga
lėjo auklėtis laiminga Lie
tuva, apie kurią myli kalbė
ti buržuazijos rėmėjai?!

Toks dalykas kaip laikro
dis-laikrodėlis, kuris būtų 
naudingas, kad žinotum 
koks yra laikas, nebuvo ži
nomas. Kalendorius, kuris 
rodytų mėnesius ir dienas, 
nebuvo girdėtas. Nieks ne
informavo gyventojus apie 
orą, jo atmainas, o tas yra 
labai svarbu, ypatingai kai
miečiams žemdirbiams.

Kaimiečiai keldavosi ank
styvą rytą pagal gaidžio 
giedojimą. Jei pamigo gai
dys, tai neatsikėlė ir šeimi
ninkas... Dar buvo pasiti
kima gaidžio “gabumais” ir 
tiek, kad jei jis gieda pietų 
laiku, tai jau tikrai bus oro 
atmaina, gal audra, lietus, 
drėgmė, atšalimas. N e t u- 
rint kuo kitu vadovautis, 
mūsų amžiaus kaimietis tu
rėjo sekti ši “nepavaduoja
mą išminčių”, gi jis tik gai
dys, ir kai vieną gražią die
na jis pakliuvo į kruopas, 
“išminčiaus” jau nebeliko.

Lietuvos kaimietis ir jo 
šeima buvo pasmerkti liki
mui : dirbo žemę atsiliku
siais - senobiniais įrankiais. 
Trąšų, nei geresnių kultū
rų, geresniu'Veislinių gyvu 
lių, jam nieks nepasiūlė ir 
jų neieškojo. Mokslo jis ne- 
ivėrtino, nedėjo pastangų 
mokslinti priaugančią kartą 
ir netikėjo/ kad iš to būtų 
kokia nauda. O apie kokias 
nrogas pasaulyje jis nega
lėjo ir sapnuoti.

Laikai keitėsi, pasaulis 
pergyveno karus, revoliuci
jas, sukilimus, kovas, kurio
se istorija išpildė tą, ką bu
vo žadėjusi, šeštoje dalyje 
pasaulio — Tarybų Sąjun
goje, liaudis laimėjo kovas 
ir įvykdė socializmą.

Per šimtmečius Lietuva 
kooperavo su Rusija, karia
vo daug karų ir steigė ben
dra valdžią.

Sakoma, “prie didelio me
džio kelmo gerai ir ugnį 
kurti...” Prie Tarybų Sąjun
gos pritiko dėtis visoms ma
žoms valstybėms,- kad būtų 
lengviau atsiginti nuo stip
rių priešų. Lietuvai nekartą 
darė skriaudas Lenkija ir 
Vokietija, o nuo jų atsigin
ti nebuvo jėgų. Susidėjus 
su T. S. jau yra kitaip... 
Kraštas turi dideles progas 
kelti savo industriją ir ag
rikultūrą, visiems lygios 
teisės prie mokslo ir šalies 
turtų. Nėra turčių ir nėra 
ubagų. Nėra lėbautojų ir 
nėra skurdžių, baduolių.

Jau mes matom, kad daug 
Lietuvos turistų atkeliauja 
’ Ameriką, kas pirmesniais 
laikais nebuvo galima. Mes 
matom, kad Lietuvos moks- 
hninkai ir profesionalai lan
kosi JAV universitetuose ir 
duoda paskaitas. O atva
žiuoja į svečius ir papras- 
tėsnių žmonių. Kolūkiečiai, 
kaim iečiai pasisvečiuoja 
pas. savo mielus gimines ir 
linksmi grįžta atgal į Lietu
vą. Pirmiau tas nebuvo 
girdėta.

O virš visko, mes gaunam 
laiškus iš Lietuvos nuo mū
sų mylimųjų, gaunam ir 
nuotraukas jų sueigų, poky

lių, vestuvių ir kūdikių su 
jų mielomis motinomis. Visi 
gerai atrodo, gražiai pasi
puošę ir su šypsą ant vei
dų. Tai yra tvirčiausias 
liudyjimas, kad Lietuva 
šiandien yra laimingesne, 
ne kaip tais laikais kada 
mes ją palikom. Ne visos 
tautos taip gali pasigirti.

O mes žinom lietuvį, kad 
jis yra rūpestingas, gabus, 
darbingas, mylintis mokslą 
ir sugebąs kurti laimingą 
gyvenimą. Jis pražūti ne
gali.

JPM

Visi norėtų būti N. Y. 
miesto galvomis

Reikia žinoti, kad šiemet 
rudenį įvyks miesto galvos 
-majoro rinkimas. Dabarti
nis majoras John Lindsay, 
atrodo, vėl kandidatuos. De
mokratų partija (Tammany 
Hall) norėtų juo nusikraty
ti. Mat, Lindsay buvo iš
rinktas Republikonų ir Li
beralų partijų balsais.

Faktinai rinkiminė kam
panija jau prasidėjo. Re
publikonų partijos politikie
riai populeresnio kandidato 
už Lindsay nesuras. Libe
ralų partiios vadai kol kas 
gražiai tyli.

Kas kita su Demokratų 
partija. Čia tuos “kandida
tus” sunku ir besuskaityįi. 
Jau penki politikieriai 'pa
sisakė kovosią, kad jie bū
tu Demokratų partijos kan
didatais. Vėliausias iš jų 
yra Mr. Norman Frank. Jis 
jaučiasi tai' aukštai vietai 
kvalifikuotų todėl, kad jis 
darbuoiasi Policininkų Su
sivienijime.

Kiti kettiri kandidatai 
vra šie:

Valstijos " seimelio narys 
James H. Schėuer.
Miesto kontrolierius Ma
rio Procaccino.
Miesto Tarybos narys 
Robert A. Low.
Valstijos seimelio narys 
John M. Murphy.
Kiekvienas jų žada mūsų 

miestą išgelbėti iš dabarti
nių negalavimų ir sugrąžin
ti į “gerą” kelią.

VALSTIJA FINANSUOS
Praeitais metais audra 

labai apgriovė Westhamp
ton pamarį (pliažą), o atei
na vasara ir apylinkės žmo
nės rūpinasi. Jų “pasigailė
jo” N. Y. valstijos guber
natorius Nelson Rockefelle- 
ris. Jis iš valstijos iždo pa
skyrė $1,340,000 pliažo sut
varkymui. -

Vajavojasi su gengsteriais
Giliau į mišką — daugiau 

medžių. Taip mūsų mieste 
su gengsteriais. Apniko jie 
įstaigas ir biznius. Tyrinė
jimai ir jų ieškojimai vyks
ta vienas po kito, o kaip 
viešpatavo taip ir tebevieš
patauja.

Didžiausia gengsterių šai- 
ka vadinama “Mafia”. Jos 
bosai — daugumoje italų 
kilmės sutvėrimai.

Popieriaus kostiumai
Pasaulyje jau atsiranda 

popierinių drabužių pirkė
jų, tad viena Paryžiaus fir
ma pradėjo gampnti popie
rinius maudymosi kostiu
mus. Jie yra iš minkšto po
pieriaus, šviesios spalvos ir 
gana nebrangūs., Vandeny
je taip pat patvarūs.

susirinkimo
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyko kovo 5 d. Nedaug 
narių atsilankė. Valdybos 
raportai rodo, kad kuopos 
reikalai tvarkoje. Nariai 
gerai mokasi mokesčius. 
Ligonių nėra.

Skaitytas “Laisvės” di
rektorių laiškas, kad šėri- 
ninkų suvažiavimas įvyksta 
kovo 16 d. Nutarta pa
sveikinti suvaž i a v i m ą su 
$15 ir išrinkta atstove Ca
rolyn Baratela.

Pakeltas klausimas apie 
suruošimą kokio nors pa
dengimo vasarą bet palikta 
kitam susirinkimui aptarti.

Kadangi aidiečiai norėjo 
turėti dainų praktikas toje 
pačioje salėje, tai teko susi- 
rinkmą baigti. Aidiečiai 
ruošiasi LMS suvažiavimui 
ir festivaliui' kovo 22 ir 23 
dienbįnis, Miami, Fla.

Po susirinkimo turėjome 
vaišes: pasivaišinome vynu 
ir kavute su tortu.

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, ba
landžio 2, “Laisvės” salėje, 
Ozone Parke. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Būtų smagu 
matyti daugiau narių atsi
lankant į susirinkimą.

Narys

Mūšy Motery Klubas 
ir vėl pasirodė

New Yorko Lietuvių Mo
terų Klubo ruoštas Tarp
tautinės Moters Dienos pa
rengimas praeitą sekma
dieni pavyko labai gražiai. 
Publikos prisirinko pilnu
tėlė salė. Moterys davė 
puikią meninę programą. 
Dalyvavo ir viešnia iš Ta
rybų Lietuvos — Dr. Laima 
Pocienė.

Tikimės, kad apie visą pa
rengimo eigą plačiau para
šys Klubo ir “Laisvės” ko
respondentė Verutė Bun- 
kienė. Skaitysite penkta
dienio “Laisvėje.”

IDS 1 kuopos veikla
Kuopos valdyba, prita

riant nariams pirmame šių 
metų susirinkime, nusitarė 
šiais metais laikyti susirin
kimus rečiau—tik kas ant
rą mėnesį.

Praeitą susirinkimą tu
rėjome antradienį, kovo 4 
d.; jis atrodė skaitlingesnis 
ir, atrodė, visi nariai pasi
tenkinę (gal dėl to, kad 
kuopos pirmininkas visus 
pavaišino).

Centro sekretorius Jonas 
Siurba, buvęs susirinkime, 
davė “spyčių,” kad nariai, 
dar neturinti 60 metų am
žiaus, turėtų savas apdrau- 
das kiek galima padidinti. 
Vajaus gavimui naujų na
rių vajininkams bus pri- 
skaitomi “pointai” ir tie, 
kuriuos gaus nuo narių už 
pasididintas apdraudas per 
juosj

Ateinančio balandžio mė
nesio 20 d., sekmadienį, 1 
kuopa rengia pietus “Lais
vės” salėje, 1-mą vai. Sa
koma, bus puikūs pietūs- 
banketas ir tik už $3.50 as
meniui.

Sekantis mūsų kuopos mi
tingas įvyks gegužės 6 d. 
Neužmirškime! J.

Brooklyn, N. Y. — Ketu
ri vagiliai pavogė $40,000 
vertės vyriškų velykinių 
aprėdalų.

Draudžia dalyvavimą 
demonstracijose

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos prezidentas Arturas da 
Kosta e Silva pasirašė de
kretą, kuris numato ivai- 
rias bausmes už dalyvavimą 
demonstracijose, mitinguo
se ir streikuose, taip pat už 
“ardomosios literatūros lai
kymą ir platinimą”.

Kaip pažymi Brazilijos 
spauda, naujojo dekreto 
tikslas — sustabdyti stiprų 
vidurinių ir aukštųjų mo
kyklų moksleivių ir dėsty
tojų sąjūdį, reikalaujantį 
reformuoti švietimo siste
mą, padidinti asignavimus 
švietimui ir demokratiškai 
pertvarkyti šalį.

Komunistai kovoja už 
partijos legalumą
Karakas. — Venezuelos 

Komunistų Partija tebėra 
valdžios uždrausta viešai 
veikti. Bet jos Centro Ko
mitetas laikė 11-ąjį plenu
mą, kuriame reikalavo, kad 
valdžia leistų jai legaliai 
veikti.

Plenume nutarė kovoti 
už radikalines ref o r m a s, 
prieš Jungtinių Valstijų ki
šimąsi į Venezuelos reika
lus, už politinių kalinių iš
laisvinimą, už darbo žmonių 
vienybę.

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.) 

niaus universiteto filosofijos 
katedros vedėjas jo 60-ojo 
gimtadienio proga. Jam su
teiktas Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo Gar
bės raštas.

Nuoširdžiausiai sveikiname 
mieląjį filosofą-mokslininką.

Atsimenate, sausio mėn. su 
grupe turistų iš Lietuvos E. 
Meškauškas\ lankėsi Ameriko
je. Daugelis su juo ir asme
niškai susipažinome.

Kai šiuos žodžius skaitysite, 
gal mūsų trys astronautai Mc
Devitt, Scott ir Schweickart 
jau bus baigę savo misiją ir su 
“Apollo 9” nusileidę į žemę. 
Jie aukštai erdvėje bando ap
aratą, kuriame bus siekiama 
gyvą žmogų iškelti į Mėnulį ir 
iš ten saugiai susigrąžinti į 
žemę»

Visas pasaulis jiems linki 
sėkmės.

Lietuviai parapi jonai yra 
beteisiai žmonės, štai skaitau 
kunigų “Darbininke” (kovo 4 
d.), kad tik vienoje Scranto- 
no apylinkėje vyskupas Mc
Cormick jų neatsiklausęs net 
keturius jų kunigus “sukilno
jo”. Vieną visai paleido “ant 
pensijos”.

Ne tik lietuviškos bažnyčios, 
bet ir kunigai priklauso kita
taučiui vyskupui. Jis gali su 
jais elgtis, kaip anais senais 
laikais Amerikoje pietinių 
valstijų savininkai elgdavosi 
su juodaisiais vergais.

Cyevelando “Dirva” (vas. 
28 d.) dejuoja:

“Norėsime ar nenorėsime, 
vengsime ar ieškosime, ne kar
tą dažnam atsitiko ir, be abe
jonės, dar atsitiks taip, kad 
privačiai turėsime susitikti su 
lietuviais, atvykstančiais iš tė
vynės”. ‘

Ar begalima įsivaizduoti 
jiems didesnę nelaimę? Norės 
ar nenorės, teks susitikti!

Mes didžiuojamės ir džiau
giamės kiekvienu susitikimu 
su lietuviais iš Lietuvos, o jie 
tai laiko baisiausia nelaime!

Parengimą Kalendorius
Kovo 16 d.

“Laisvės” B-vės dalinin
kų suvažiavimas 10 vai. ry
te, o 6 vai. vakare banketas. 
Prašome įsitėmyti datą.

Balandžio 20 d.
LDS 1-os kuopos pietūs 

1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

Rally Set March 21 to 
Urge Abortion Law

Repeal
New Yorkers who believe 

“no government should 
have, the right to compel 
women to bear unwanted 
children” are urged to sup
port repeal of New York’s 
antiquated abortion law at, 
a special rally Friday/ 
March 21,11 a. m. to 2 p$n. 
in front of Gov. Nelson A. 
Rockefeller’s office, 22 W. 
55th St., N. Y. C.

The “New Yorkers for 
Abortion Law Repeal,” a 
coalition of concerned 
groups, said all New York
ers who “believe it is every 
woman’s most basic human 
right to control her own 
reproduction life” are wel
come to attend.

The NYALR urges sup
port for a new bill, the 
Cook bill, recently intro
duced in the legislature 
which would repeal the 
present “criminal” abor
tion law and place abortion 
under the jurisdiction ofy 
the medical profession, 
governed only by the laws 
regulating general medical 
practice.

The Cook bill is co-spom 
sored by Ithaca Republican 
Assemblywoman Constance 
Cook and Manhattan De
mocrat Franz Leichter.

Repeal of the abortion 
law would “make the state 
neutral, neither forbidding 
all abortions, nor permit
ting some while forbidding 
others,” according to the 
NYALR.

Committee for Abortion 
Law Repeal

2,000 protestavo
New Yorkas. — Daugixu 

kaip 2,000 dalyvavo banke
te protestui prieš statymą 
anti-raketinių bazių Jung
tinėse Valstijose. Reikala
vo, kad šis klausimas būtų 
visapusiai išnagrinėtas 
Kongrese.

Šią sueigą sušaukė 73 na
cionalinės organizacijos, 23 
korporacijos ir 200 visuo
menės veikėjų.

Chemija žemės ūkiui
Vilniaus Elta praneša:
Zoninę ekonominę konfe

renciją tokia tema Lietuvos 
TSR “Žinijos” draugija su
rengė Rokiškyje. Joje da
lyvavo ir Kupiškio, Utenos 
bei Zarasų rajonų žemės 
ūkio specialistai, ūkių vado
vai ir lektoriai, skaitantys 
paskaitas chemijos klausi
mais.

Paskaitą apie žemės ūkio 
chemizavimą skaitė Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko universiteto profeso
rius K. Daukas. Apie nau
jokes, naudojant herbicidus, 
aiškino Žemdirbystės moks^. 
linio tyrimo instituto skjp 
riaus vedėja, biologijoj* 
mokslų daktarė J. MonstviP 
laite. , z




