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Ir vėl mirtis!
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— A. Bimba —

Ir vėl nelemtoji mirtis pa
sišvaistė Lietuvoje. Ji nusky- 

, nė gyvbę Teofilio Tilvyčio, 
r ir kovotojo. Prieš ke

lias dienas iš gyvųjų tarpo 
buvo išbrauktas įžymusis ra
šytojas ir kovotojas Gudaitis- 
Guzevičius, o dabar Tilvytis! 
Koks baisus tautai nuostolis1, 
kokia nelaimė! Abudu buvo 
senosios kartos draugai. Abu
du suvaidino didelį vaidmenį 
Lietuvos liaudies ir visos žmo
nijos kovose už laisvę ir nau
jąjį rytojų.

Su Teofilio mirtimi neteko
me vieno iš žymiausių dainių- 
lyrikų. Prisipažinsiu, kad aš 
velionio poeziją buvau labai 
giliai įsimylėjęs. Nežinau, ar 
į mano rankas patekęs nors 
vienas jo eilėraštis praėjo ne
perskaitytas, o ir š i a n d i e n 
tebejaučiu jo kietą man ran
kos paspaudimą 1945 metais, 
kai Vilniuje išlipau iš lėktuvo 

^.ir patekau į laukiančių drau
gų būrelį. Tai buvo pirmoji 
mudviejų pažintis. Antrą kar
tą susitikome tame pačiame 
^ilniuje dvidešimt vieneriems 
metams prabėgus. Ir vėl jis 
toks pat draugiškas, artimas 
ir brangus!

Giliausia mano užuojauta 
likusiems poeto artimiesiems 
ir draugams!

Mūsų Kongrese šiuo tarpu 
sėdi du Goldwateriai — tė
vas ir sūnus. Tėvas Senate 
atstovauja Arizonai, o sūnus 
Atstovų Bute Califor n i j a i . 
Abudu tos pačios politinės 
vieros puoselėtojai. Jie no
rėtų, kad į Vietnamą būtų 
metama dar daugiau Ameri
kos karinių jėgų. Juos iš 
proto varo nūdienis studenti- 

bruzdėjimas. Jie norėtų, 
*a’d progreso ratas sustotų 
suktis, ir daro viską, ką jie 
gali, kad naujoms idėjoms bū
tų visur užkirstas kelias.

Washingtone įvyko Republi- 
konų partijos suruošti pietūs. 
J juos įėjimas buvo “tik” 
$1,000! Ir kapitalistinių pa
razitų susirinko daug. Tie 

•^ieni pietūs partijai davė pus
antro milijono dolerių. Susi
rinkusius laimino pats prezi
dentas. Gyrė svečius ir di
džiavosi jais.

Tuo tarpu prezidentas rei
kalavo, kad tie, kurie gyve
na iš valdžios pašalpos, išsi
verstų su $30 per visą mė
nesi.

Arba, antai, koks ten ka
pitalistinis parazitas Mr. Ira 
G. Corn užmokėio $404,000 
u ž sena Nepriklausomybės 
paskelbimo kopija. Kitas toks 
nat sutvėrimas užmokėjo 
$155.000 už senos laidos Kon
stituciją!

Popiežius pasmerkė 
žaislinius ginklus

Vatikano Miestas. — Kal
bėdamas vaikų žaislų ga
mintojų suvažiavimui, po
piežius Paulius pasmerkė 
vaikams gaminamus ginkli
nius žaislus, nes tokie žais
lai moko iš mažens šaudyti 
žmones, moko brutalumo, o 
ne kultūros.

Suvažiavime dalyvavo iš 
10 Europos šalių žaislų ga
mintojai. Tiems, kurie ga
mina žaislinius ginklus, vi
sai nepatiko popiežiaus kal
ba. Kai jis kalbėjo, jie rau
kėsi.

Žaislai turi didelę vaikų 
švietimo svarbą, sakė po
piežius. Bet jeigu žaislai 
moko žmones užmušinėti, 
tai jau blogas dalykas.

Maskva. — Už keleto die
nų TSRS prezidentas Pod- 
gornis vyks pasitarimui į 
Šiaurės Korėją.

Madridas.—Ispanijos teis
mas nuteisė 5 žmones ilgų 
metų kalėjimu ir pinigine 
bausme už platinimą nele
galios propagandos.

Pentagonas veža nuodingus 
gazus Atlante paskandint

Washingtonas. — Penta
gonas paskelbė, kad bus ve
žami per New Jersey vals
tiją į Atlanto pakraštį che- 
mikaliniai gazai, tarp kurių 
bus ir nervų užmušimo ga
zai. Jie bus sukrauti į 4 an
trojo pasaulinio karo lai
vus ir už 250 mylių nuo 
krašto bus su visais lai
vais paskandinti.

Teks pervežti apie 27,000 
tonų gazų. Visa operacija 
kainuos arti trijų milijonų 
dolerių.

Kongrese ir lauko pusėje 
kilo nemažai protestų. Kai 
kurie senatoriai ir kongres- 
manai reikalauja tyrinėji
mo, ar gazų pervežimas ne
gali būti pavojingas žmo
nėms ir ar paskandinti ga
zai neužterš vandens ir tt.

Seattle, Wash. — Miesto 
taryba nutarė įsteigti žmo
gaus teisių departamentą 
su galia ' v i s u s priversti 
prieš rasinės diskriminaci
jos įstatymą pildyti.

Protestai kilo tarp šerininkų 
prieš napalmo gaminimą

Midland, Mich. — Dow 
Chemical Company šėrinin- 
kų suvažiavime kilo aštrių 
protestų, kam kompanija 
gamina napalmą, kuriuo 
Vietname degina žmones ir 
augalus. Suvažiavime daly
vavo apie 1,200 šėrininkų.

Tarp protestuojančių bu
vo keletas kunigų ir kitokių 
dvasiškių. Bet dauguma už- 
gyrė direktorių raportus, 
kurie parodo, kad iš napal
mo galima pasidaryti ne
mažai pelno, kurio gera da
lis tenka ir šėrininkams.

Ryty Vokietija smarkiai 
baudžia hitlerininkus

Berlynas. — Rytų Vokie
tija nuteisė sušaudyti hitle- 
rin inkus kriminalistus J. 
Bloesche ir F. Woehrn, ku
rie buvo atsakingi už nužu
dymą daugelio žydų, lenkų 
ir rusų.

Tuo pačiu metu Vakarų 
Vokietijoje sugautus nacius 
kriminalistus baudžia tik 
kalėjimu, o vėliau juos iš
leidžia laisvėn.

a-----------------------------------
Pittsburgh, Pa. — Ame

rikos Civilinių Laisvių Są
junga sudarė bylą prieš Va
karų Pennsylvanijos mo
kyklų distriktą, kuriame 
bandoma pradėti mokyklo 
se bibliją skaityti ir melstis.

Susirinkusios moterys 
piketavo Nixonus

Washingtonas.-Nacionali- 
nė Moterų Organizacija su
darė piketą prie Baltųjų 
Rūmų. Pikietininkės skelbė, 
kad prez. Nįxonas ir jo 
žmona Pat nekreipia tinka
mo dėmesio į moteris ir į 
jų problemas.

Pikietinink ė s vaikščiojo 
ratu susirakinusios retežiu. 
Tuo parodė, kad jos dar 
nėra pilnai laisvos.

Kalbėdamas apie “veiks
nius” ir “vaduotoius” vienam 
klerikalu laikraštyje Dr. E. 
Ringus dejuoja:

“Vadinamieji kovos metai 
wemet pavirto politinių (fak

Washingtonas. — Jungt. 
Valstijos studijuoja Suomi
jos pasiūlymą turėti konfe
renciją tarp Rytų ir Vaka
rų, kokią pasiūlė pirmiau 
Varšuvos pakto šalių vado
vybė.

Nesaugu ir namuose
New Yorko policija ra

portuoja, kad 61 proc. kri- 
minalysčių buvo atlikta 
namuose, kurie pirmiau bu
vo skaitomi saugiais.

Namuose įvyksta apiplė
šimai, žmogžudystės, išprie
vartavimai. ir tt. ’

linai daugiau asmeniškų) peš- 
*nių metais. Tik gaila, kad

(Tąsa 6-ame pusi.)

Medford, N. J. — Preky
binis lėktuvas nukrito ir 

tabu vairuotojai užsimušė.

Amerikos istorikai atmetė 
prieštarybinį siūlymą

7 milijonai japonų 
prieš karo paktą

Maskvos perkeltas į kitą ša
lį. Jie sako, kad dėl Čeko
slovakijos klausimo nenori 
kongrese dalyvauti Mask
voje

Antitarybinis pasiūlymas, 
tačiau, buvo atmestas ir 
Amerikos istorikai vyks 
Maskvon dalyvauti istorikų 

kongrese, jeigu jis nebus iš kongrese.

Amerikos Istorinė Drau
gija (The American Histo
rical Society) nutarė daly
vauti tarptautiniame istori
kų kongrese, kuris įvyks ki
tais metais Maskvoje.

Arthur M. Schleinger ir 
pora kitų istorikų pasiūlė 
pro poziciją nedalyvauti

Antikomunistinis 
frontas Saigone

Saigonas. — Pietų Viet
namo prezidentui Thieu pa
vyko sudaryti antikomunis
tinį frontą iš keturių parti
jų-

Originaliai buvo pasiža
dėjusių 11 politinių organi
zacijų prisidėti, bet vėliau 
7 atsisakė tarnauti Ameri
kos militaristų kėslams.

Antikomunistinio fronto 
tikslas — padėti reakcinei 
Amerikos pastumdėlių val
džiai išsilaikyti ir taikos de
rybas pavęikti.

Alžyro darbo unijų 
suvažiavimas

Alžyras. — Alžyro Gene
ralinė Darbo Unija sušaukė 
suvažiavimą, kuriame daly
vavo 1,200 delegatų. Taipgi 
dalyvavo atstovai nuo 500, 
000 alžiriečių, gyvenančių 
Prancūzijoje ir kitose Eu
ropos šalyse.

Prie suvažiavimo , buvo 
smarkiai rengtasi. Buvo su
šaukta 15 rajoninių konfe
rencijų, daugiau kaip 100 
lokalinių susirinkimų, 13 
darbo unijų federacijų su
važiavimų, sukurta naujų 
unijų ir federacijų.

Tokijas.— Japonijoje Ge
gužės Pirmosios minėjimai 
įvyko 1,076 miestuose ir 
miesteliuose. Celebracijo s e 
dalyvavo apie 7 milijonai 
žmonių,, kurių didelę daugu
mą sudarė darbininkai ir 
studentai.

Demonstracijose pasmerk
tas Jungtinių Valstijų-Ja
ponijos karinis paktas, ku
ris gražiai pavadintas “ap
saugos sutartimi”. Tas pak
tas suteikia Jungtinių Vals
tijų militarizmui daug tei
sių Japonijoje.

Dauguma japonų jau pa
sisakė prieš tą paktą, bet 
premjero Šato valdžia vis 
tiek artimai kooperuoja su 
JAV militaristais. Todėl de- 
monstrac i j o s e reikalauta 
pakeitimų valdžioje, atsiė
mimo iš Jungtinių Valstijų 
Okinavos.

Londonas.—Anglijos Dar
bo Partija, premjero Wil- 
sono vadovaujama, prarado 
šimtą vietų miestų ir mies? 
telių tarybose. Konserva
toriai laimėjo 107 vietas.

Jemeno respublika jau baigė 
šešių metų civilinį karą

Biznįeriąj ^merkia 30 helikopterią žuvo 
derybų trukdymus i porą savaičių

Washingtonas. — Šimtai 
prieš Vietnamo karą nusi
teikusių biznierių čia suvy- 
ko į “nepaprastą mitingą” 
pasmerkti Nixono adminis
traciją už trukdymą taikos 
derybų Paryžiuje.

Jie turėjo susitikimą su 
daugeliu senatorių ir kong- 
resmanų, taipgi su adminis
tracijos žmonėmis. Reika
lauja, kad taikos derybos 
būtų pagyvintos ir karas 
Vietname tuoj baigtas.

Pittsburgh, Pa. — Milita- 
rinių ir fašistinių šalių — 
Argentinos, Graikijos, Ira
no, Pietų Korėjos, Filipinų, 
Saudi Arabijos, Tailando ir 
Turkijos — militariniai ata- 
šės čia turėjo dviejų savai
čių pamokas, kaip sėkmin
gi a u pans&idoti “gynybos 
priemones”!

Pjoma, Italija. — Čia lan
kydamasis Jungtinių Tautų 
gen. sekr. Than tas perser
gėjo keturias didžiąsias val
stybes, kad tarp arabų ir 
Izraelio karo atnaujinimas 
galimas bet dieną ir suda
ro didžiulį pavojų.

Saigonas. — 30 helikop
terių prarasta į porą savai
čių. Su jais žuvo kartu 49 
amerikiečiai. Vieno lėktuvo 
nelaimėje žuvo 34 Saigono 
kareiviai ir keletas ameri
kiečių.

JAV militarinė komanda 
prisipažįsta, kad Amerikos 
lėktuvai buvo numušti ant 
Laoso teritorijos.

Kinija naudoja TSRS 
paramą Vietnamui

Jemeno respublikos pre
zidentas Abdul Rahman al- 
Iryani paskelbė, kad buvu
sio karaliaus Imam Badr 
rojalistų jėgos buvo nuga
lėtos, per pastaruosius 6 
mėnesius nei vieno šūvio 
jos neiššovė ir tokiu būdu 
civilinis karas baigtas.

Karas prasidėjo tuoj, kai 
1962 metais liaudis sukilo' ir 
nuvertė monarchiją. Kara
lius Betdr. pabėgo į Saudi 
Arabiją ir iš ten pradėjo

kariauti prieš respubliką. 
Karalių rėmė J ungtinių 
Valstijų ir Anglijos banki
ninkai.

Kaliniai badu protestuoja
Kuala Lumpur, Malaisia. 

— Apie 200 politinių kalinių 
paskelbė badavimo streiką, 
protesduodami prieš rinki
ni u s, kuriuos boikotuoja 
kair i o s i o s organizacijos, 
kadangi joms neleista turė
ti kandidatų.

Izraelis negrąžinsiąs okupuotų 
strateginių teritorijų

Izraelio premjerė Mrs.51 ’
Goldą Meir. kalbėdama te- Londonas. — Amalgama-

Maskva. — TSRS gyny
bos ministerijos laikraštis 
“Krasnaia Zvezda” rašo, 
kad TSRS siustą Vietna
mui parama sulaikoma ir 
ten ant vietos naudojama.

1 Mao pasekėjai Vietnamui 
siunčiamus ginklus panau
doja kovai prieš savo opo
nentus.

levizijoje, dar kartą patvir
tino pirmesnius valdžios pa
reiškimus, kad Izraelis jo
kiu būdu nemano arabams 
grąžinti 1967 m. kare oku
puotas strategines arabų 
teritorijas.

Ji taipgi priminė, kad Iz
raelis negali skaitytis su 
Jungtinių Tautų rezoliucija 
ir keturių didžiųjų — Ame
rikos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Tarybų Sąjungos — tar
pininkavimu tarp Izraelio 
ir arabų valstybių taikos 
reikalais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas.— Nixono 

administracija svarsto Na
cionalinio Išsilaisvinimo 
Fronto siūlymą, kaip baig
ti karą. Jie siūlo, kad 
svetimų šalių miilitarinės 
jėgos turi būti ištrauktos 
iš Pietų Vietnamo, kad Pie
tų Vietname būtų sudaryta 
koalicinė taikos valdžia, 
kuris veiktų iki išrinkimo 
steigiamojo seimo.

Meksikos Miestas — Gu
bernatorius Rockef ell e r i s, 
kaip prezidento Nixono pa
siuntinys, pradėjo vizitą 
Lotynų Amerikoje. Meksi
koje turėjo pasitarimą su 
prez. Ordazu, kuris reikala
vo, kad Jungtinės Valstijos 
pirktų daugiau Meksikos 
produktų. i

Detroitas. — Automobi
lių Darbininkų unijos prezi
dentas Reuther, sakoma, 
vadovaus automobilių dar
bininkų delegacijai kelionė
je į Tarybų Sąjungą birže
lio mėn.

Belgradas. — JAV sena
torius Sparkman turėjo pa- 
sitarimus su Jugoslavijos 
parlamento prezidentu Po- 
novičiu dėl sudarymo glau- 
desriių ryšių tarp Amerikos 
ir Jugoslavijos.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia jau pasisakė, 
kad ji nesutinka tartis 
Nac. išsilaisvinimo Fronto 
siūlymų pagrindu.

Saigonas. — Vietkongas 
smarkiai padidino puoli- 
miąs prieš amerikiečius. Net 
149 vietose mūšiai siaučia.

Washingtonas. — Tyms- 
terių unija paskyrė milijo
ną dolerių į metus mokyk
lai, kurioje mokins unijis- 
tus organizacinės techni
kos.

Lisbonas. —Portugalijos 
valdžia uždarė studentų už- 
streikuotą universitetą. Stu
dentai protestuoja prieš su
spendavimą 8 studentų.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos armijos daliniai pradė
jo manevrus Kinijos paru- 
bežyje.

Jakarta. — Indone z i j o s 
kariuomenė numalšino Va
karų Irano primityvių žmo
nių sukilimą, skelbia infor
macijų ministerija.

ted Engineering and Foun
dry Workers unija, turinti 
virš milijono narių, nutarė 
ragiųti savo šalies valdžią 
atsimesti nuo Amerikos val
džios agresijos Vietname.

Nixonas nenori fauną 
darbininką unijos

Washingtonas. — Nixono 
administracija išstojo prieš 
agriku 11 ū r o s darbininkų 
teisę organizuotis į savo 
unija. Vietoje to, adminis
tracija siūlo sudaryti tary
bą farmų darbininkų prob
lemoms rišti.

Farmu darbininkai dau
gelyje vietų yra susiorgani
zavę savo unijas pagal Na
cionalinį Darbo Santykių 
aktą.

Chapel Hill, N. C. — Neg
ras Howard Lee išrinktas 
šio miestelio majoru. Tai 
pirmas negras majoras šio
je valstijoje.

New Delhi, Indija. — TS
RS premjeras Kosyginas ir 
Jungtinių Valstijų atstovąs 
Romsev turėjo pasitarimus 
su Indijos premjere Indira 
Gandhi.

Washingtonas. — ABM 
oponentai reikalauja viešo 
tyrinėjimo pirma, negu 
Kongresas eis prie balsavi
mo, priimti antibalistinę ra
ketų sistemą ar atmesti.
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Kova ir į bažnyčias!
KODĖL ne? Kodėl bažnyčios, kurioms milijonai 

priklauso vargdienių, turėtų būti nepaliestos, turėtų bū
ti paliktos ramybėje šiais didžiulių socialinių kovų lai
kais? Kodėl, pav., jų bilijoniniai turtai neturėtų būti 
panaudoti kovai su skurdu?

Geras reikalavimas, kad bažnyčių turtai būtų tak- 
suojami, kaip ir visi kiti. Yra bažnyčių, kurios įsivėlu- 
sios į visokius šėrus, tačiau nė cento nemoka taksų. 
Tuo tarpu iš kiekvieno darbo žmogaus koja primygę 
už mažiausias pajamas federalinė, valstijų ir miestų 
valdžios atlupa baisiausius taksus.

Bet praėjusį sekmadienį New Yorko negrų geto, 
Harlemu vadinamo, kaimynystėje pasireiškė nauja ko
vos forma. Į labai didelę ir turtingą Riverside meto
distų bažnyčią per pamaldas atėjo šeši negrai ir jų va
das James Forman pasiprašė balso perskaityti savo pa
reiškimą. Prie altoriaus buvo net šeši kunigai. Žinoma, 
jie griežtai atsisakė juodųjų žmonių atstovui leisti pa
skaityti savo pareiškimą, ir ne tik patys išmaršavo iš 
bažnyčios, bet išeidami ragino ir parapiečius sekti pas
kui juos. Sakoma, akd dauguma ir parapiečių “įsižeidę” 
išsinešdino. Bet apie 500 jų pasiliko pasiklausyti, ką 
atvykę negrai turi pasakyti.

Svarbiausias negrų reikalavimas buvo, tai kad pro
testantų, katalikų bei žydų bažnyčios New Yorke sudėtų 
penkius šimtus milijonų dolerių kovai su skurdu, kaip 
atlyginimą negrams, už tas baisias skriaudas, kurias 
jiems padariusios bažnyčios per trejetą šimtų metų.

Tas įvykis plačiausiai nuskambėjo po visas bažny
čias. Kunigai dabar baisiai išsigandę. Tas pats juk gaji 
pasikartoti ir kitose bažnyčiose.

Minėtos bažnyčios kunigai kreipėsi į imiesto val
džią pagalbos. Miesto majoras John Lindsay pažadėjo 
policijos apsaugą visiems klebonams, kurie į jį kreipsis 
ir prašys policijos protekcijos. (

Veikiausia bus taip, kad kaį kunigas prie altoriaus 
mišias laikys, tai šalia jo buože ir revolveriu apsigink
lavęs policininkas stovės! Kunigas dievo galybe ne?, 
pasitikęs. Tas aišku’ . .

Na, bet daleiskime, kad šitie Riverside bažnyčio-s 
kunigai būtų buvę ne rasistai, ne skurdžių priešai. Jie 
būtų leidę Formanui perskaityti savo pareiškimą. Ir 
viskas būtų praėję ramiai. -

Kodėl kunigai bijojo juodųjų žmonių reikalavimus 
išgirsti? Kodėl jie bijojo leisti savo parapieciams su 
tais reikalavimais susipažinti? Ar tas neparodo, kad 
jie yra vargdienių priešai, kad jų sąžinė yra nerami, 
kad jie jaučiasi kaltais?

Mes gyvename tokius laikus, kuriais jokia vieša 
institucija neišliks neutrališka, socialinių audrų nepa
liesta. Tą tiesą turėtų suprasti visi kunigai, pastoriai, 
popai bei rabinai.

------------------- t,------------------------------

Tuo pačiu klaidingu keliu
KINIJOS Komunistų Partijos suvažiavimas užgyrė 

viską, ką iki suvažiavimo buvo jos vadovybė veikus. Tai 
reiškia, kad Kinija bus vairuojama tuo, pačiu baisiai 
klaidingu keliu. Mao Tsetungas paliktas partijos pir
mininku, o jo įpėdiniu paskirtas Lin Piao.

Suvažiavimas paskelbė Tarybų Sąjungą pačiu dL 
džiausiu Kinijos “priešu.” Jungtinių Valstijų imperia
lizmas, prieš kurį Kinija turinti kovoti, jau antroje 
vietoje.

Kaip žinia, Kinijos Komunistų Partija nedalyvaus 
Maskvoje įvyksiančiame pasaulio Komunistų ir Darbi
ninkų partijų suvažiavime. •

Baudimas mirtimi eina iš mados
t * ■ ■ 4 . , I

NORS dar daugelyje valstijų tebeveikia mirties’ 
bausmės įstatymai, bet jų vykdymas eina iš mados. Mir-į 
ties bausmė pakeičiama amžinu kalėjimu.

Dar mūsų atmintyje bene daugiausia mirties baus-; 
mių buvo įvykdyta 1935 metais. .Net 199 žmonės buvo 
nužudyti. Tuo tarpu 1963 metais buvo nužudytas tik 
21 nusikaltėlis, 1964 metais tiktai 15,1966 m. tik 1, 1967 
m. tik 2, o 1968 metais nė vienas!

Tai didelis, didelis progresas.
Mirties bausmė turėtų būti visur panaikinta įsta-i 

tymais.

Konvejeryje ‘Vitagama
Toną vitamininių žolės 

miltų per valandą gali pa
ruošti mechanizmų komp
leksas “Vitagama-1”, pradė
tas gaminti Vilniaus “Ne
ries” firmos įmonėje. Į “Vi- 
tagamą” — įeina agregatai 
vitamininiams žolės mil-

tams paruošti, granuliavi- 
mo, įpakavimo ir svėrimo’ 
mechanizmai. Visi jie su-; 
jungti transporteriais. Ža
liąją masę krauna į agrega-' 
tus specialus mechanizmas.’

Kompleksą valdo iš dispe-i 
cerio pulto vienas žmogus; 
“Vitagama” skiria speciali
zuotiems ūkiams.

KAIP IR KADA 
LIETUVOJE 
PRASIDĖJO 
GEGUŽINĖ ?

Lietuvos KP istorijos in
stituto mokslinis bendra
darbis Z. Vasiliauskas mus 
supažindina su Gegužės 
Pirmosios — Tarptautinės 
Darbininkų Šventės — is
torija Lietuvoje., Paminė
jęs, kad Gegužinė prasidė
jo Jungtinėse Valstijose 
1886.metais, jis rašo:

Tuometinėje Rusijos valsty
bėje pirmieji Gegužės Pirmą
ją šventė Varšuvos (1890 m J 
ir Peterburgo (1891 m.) dar
bininkai. Lietuvoje ji pirmą 
kartą buvo minima Vilniuje 
189Z metais. Gegužės Pirmo
sios susirinkimas įvyko slap
tai. Jame dalyvavo 100 darbi
ninkų, nelegalių marKsistinių 
ratelių narių. Buvo pasakytos 
kalbos, kurias sekančiais me
tais socialdemokratų bibliote
kos išspausdino Ženevoje ru
sų kalba.

Nuo 1892 metų Lietuvos 
darbo žmonės kasmet švenčia 
Gegužės Pirmąją. Tačiau iki 
1899-ųjų metų ši šventė nebu
vo įgavusi viešo politinio po
būdžio. Buvo rengiami nele
galūs susirinkimai, streikai.

1899 metais Vilniuje social
demokratai išplatino atsišau
kimus, kurie kvietė darbinin
kus dalyvauti Gegužės Pirmo
sios demonstracijoje. Nepaisy
dami sustiprintos policijos if 
karinių patrulių, tą dieną apie 
200-300 Vilniaus darbininkų 
išėjo į gatves. Pilies sode įvy
ko susirinkimas, buvo iškelta 
raudona vėliava, girdėjosi šū
kiai c “šalin carizmą!’’, “Šalin 
kapitalizmą J’’ . Giedodami 
Marselietę,, ■demonsti’antai iš* 
ėjo iš sodo. y^ęnąą, j demon
stracijos . dalyvis vėliau rašė: 
“Išeinant į Didžiąją (dabar 
Gorkio) gatvę, visi jau buvo 
susirinkę... Staiga buvo iškel
ta vėliava. Krautuvės skubiai 
užsidarė, o vaikščiojanti pu
blika metėsi į šalis. Kazokai 
ir policija puolė demonstran
tus, ir bizūnai čaižė į dešinę 
ir į kairę, Tur būt, tai buvo 
pirmas Vilniaus darbininkų 
kovos krikštas’’. Septyniolika 
demonstrantų buvo suimta.

Tokiu būdu prieš 70 metų 
—1899-ųjų gegužės 1 d. Vil
niuje, o tuo pačiu ir Lietuvo
je, įvyko pirmoji Gegužės Pir
mosios demonstracija.

Plečiantis revoliuciniam ju
dėjimui Lietuvoje, darbiniu; 
kai įgijo didelį patyrimą reng
ti politines demonstracijas 
gatvėse, ypač tarptautinio 
proletariato solidarumo dieną 
— Gegužės Pirmąją. Jau RS- 
DDP atsišaukime, išspausdin
tame “Iskros” spaustuvėje 
1901 metais, buvo raginama 
švęsti Gegužės 1-ją taip, kaip 
ją švenčia Lenkijos ir Lietu
vos darbininkai.

Kaip Gegužės Pirmoji buvo 
švenčiama buržuazijos valdo
moje Lietuvoje, mūsų spauda 
nemažai rašė. Ne vieną atsi-i 
minimų puslapį šiai šventei 
yra paskyrę revoliucinio judė-i 
jimo dalyviai. Šia proga nori-; 
si priminti kai kuriuos mo-;1 
menkus.

Lietuvos buržuazija, paeinu-, 
si krašto politinę valdžią į 
savo rankas, nedrįso iš karto; 
uždrausti Gegužės Pirmosios,, 
nes ji buvo labai populiari.
Net iki 1928 m. Gegužės Pir

moji * buvo laikoma nėdarbo 
diena. Valdantieji sluoksniai 
siekė šią šventę netiesioginiai' 
panaiknti, — iškreipti jos es
mę, paversti ją medelių sodi
nimo diena ir panašiai. Ta
čiau Lietuvos darbo žmonės,’ 
Komunistų partijos vadovau-j 
jami, nepabūgo teroro ir ne-; 
pasidavė apgaulei — per visą} 
buržuazijos valdymo laikotąr-j 
pį kasmet Gegužėes Pirmąją

minėjo demonstracijomis, lei
do specialius, šventei^ skirtus, 
atsišaukimus.

1940 metais Kauno sunkių
jų darbų 
kaliniai, 
Pirmąją, 
minėjimą.
rė pranešimą apie einamąjį 
momentą ir šventės reikšmę, 
o kai kurie draugai skaitė sa
vo eilėraščius. /Revoliucinio ju
dėjimo dalyvio Kosto Kazlau
sko eilėraščio vienas posmas 
skambėjo taip:

Tu, raiboji gegužyte, 
Kitą metą, Lietuvoje 
Jau skraidys} raudona!

J

Komunisto žodžiai išsipildė.

kalėjimo politiniai 
švęsdami Gegužės 
kameroje
A. Sniečkus pada- 

apie

surengė

Tai esanti stambi suma ir 
už tai Nainiui nebūsią do
vanota. “Naujienos” šau
kia : “Organizuoti Ameri
kos lietuviai negali leisti 
šitokios sauvalės.” Ameri
kos Lietuvių Taryba turė
sianti susirinkti ir nutarti, 
ką su raketieriais iš LB tu
rėsią būti padaryta.

AR APSIMOKĖJO?
Laivyno sekretoriaus John 

H. Chafee pareiškimas, kad 
laivo Pueblo kapitonas ir 
jo padėjėjas nebus baudžia
mi už nesipriešinimą korė
jiečiams, kai jų laivas buvo 
suimtas, ne visus patenki
na. Keletas klausimų pa
silieka neatsakyti. Tokią 
nuomonę išreiškia “The N. 
Y. Times” (geg. 7 d.). 
Dienraštis klausia, ar apsi
mokėjo laivo Pueblo ir lėk
tuvo FC-121 šnipiškos misi
jos, atsižvelgiant į tą pa
žeidimą Jungtinių Valstijų 
prestižo, kokio jos susilau
kė?

Bet ne tik prestižo klausi
mas. Toks šnipinėjimas 
yra pavojinga provokacija, 
kuri gali .išsivystyti į baisų 
ginkluotą susikirtimą. Vie
ną tokią provbkaci j ą sų lai
vu, Pueblo įvykdė preziden
tas Johnson as, b kitą, su 
lėktuvu FC-121 prez. Nixo- 
nas. Kas, blogiausia, tai kad 
tokių, žygių. žadama neatsi
sakyti ir ateityj ė. '

ŽADA SMARKIAI 
BAUSTI

Chicagos menševikų “Nau
jienos” (geg. 5 d.) paskelbė, 
kad Lietuvių Bendruome
nės vadovybė su Nainium 
priešakyje “pasičiupo” vas. 
16 dienos aukų net $3,736.

Mokėjęs kovoti, 
mokėjęs ir mirti...

ko-

REIKĖTŲ JUOS 
TIK PASVEIKINTI

Chicagos “Vilnies” 
lumnistas S. V. rašo:

Kodėl studentai taip maiš
tauja? Visų pirma, dėl mili- 
tarinių nuotaikų kėlimo mo
kyklose. Paskui, dėl archaiš
ko švietimo, rasinės diskrimi
nacijos. . . Na, žinoma, ir dėl 
ruošimo jų robotais industri- 
niam-militariniam kompleksui.

Tai sveikintini studentų rei
kalavimai ir tik reikėtų 
džiaugtis, kad moksleivija nė
ra žiopla, protauja, galvoja 
apie savo ateitį.

M. Simonavi- 
brolis iš Lie-

klausi, kada

Tarybinė lietuvių litera- spalvomis pavaizdavo Lie-T 
tūra patyrė skaudų nuosto-jtuvos kaimo kelią į socia- 
lį •—< 1969 m. gegužės 5 die
ną staiga mirė Teofilis Til
vytis, Lietuvos TSR liau
dies poetas,' respublikinio 
Taikos gynimo komiteto 
pirmininkas.

T. Tilvytis gimė 1904 me
tais sausio 15 d. Gaidžių 
kaime, Utenos rajone. Mo
kėsi Tauragnų ir Šėtos pra
dinėse mokyklose. Iš Ute
nos progimnazijos 1922 m. 
buvo pašalintas už antikle- 
rikalines pažiūras.. Persi-

Iš laiškų
Laisviečiui 

čiui rašo jo 
tuvos:

...Brolis
geriau gyventi: dabar ar 
prie Smetonos? Aš nežinau, 
nuo ko pradėti ir rašyti. 
Visai pasikeitė gyvenimas. 
Dabar daug geriau gyven
ti. Visi gerai gyvena. Ką 
prie Smetonos valdydavo 
tik per Velykas, tai dabar 
žmonės valgo kasdien. Ke
liai visi ištaisyti. Mašinos 
kursuoja visais keliais. 
Žmonės pėsti nėbevaikšto.

Dabar Lietuvos, broleli, 
neatpažintum. Nauji namai1 
dygsta kaip grybai po lie-’ 
taus. > j ■ ' *■

Prie Smetonos buvo ge
ra gyventi: tik dvarinin
kams ir buožėms. O darbo 
žmonės ' vargo ir skurdo. 
Daug smulkių ūkininkų bu
vo išvaržyti ir dar daugiau 
būtų išvaržę, jei pebūtų at-, 
ėjus tarybinė valdžia ir Ko
munistų Partija.

Dar daug kas būtų gali
ma parašyti, bet visko laiš
ke nesuminėsi. Šiaip nieko 
naujo, visi esame gyvi ir 
sveiki,v ir tamstoms linkime 

Ito paties.
Jūsų brolis Jurgis

Hubertas Borisą
petu vos moksleiviai, s tu-; 

dehtai pagerbė Tarybų Są-’ 
jungos Didvyrio Huberto 
Borisos atminimą.

Uteniškių valstiečių sū
nus, nuo 1938 am. susiejęs: 
savo gyvėnimą su komjau
nimu, H. Borisą Didžiojo; 
Didžiojo Tėvynės karo me-; 
tais dirbo pogrindinį darbą: 
Kaune, padėjo .parinkti 
žmones ir pasiųsti juos į 
artizanų būrius. 1944 m. 
kovo pabaigoje buvo hitlę- 
rininkų sužeistasįb^kiek vė
liau — suimtas Konspiraci
niame bute^ Ge|tapo buvo1 
žiauriai kankinaųias. Ma-: 
tydamas, kad nęra jokios 
vilties išsigelbėtų nusižudė. 
I Į. J -V’.vj ‘

vi

B rangūs Amerikos 
Lietuviai ir visas 
“Laisvės” personalas!

Nuoširdžiai sveikinu
sus su Darbo Liaudies šven
te — Gegužės Pirmąja.

Taip pat sveikinu savo, 
brangiąją Tetulę ir Dėdę 
Klimus, gyvenančius Hart-’ 
forde, linkiu daug laimės,’ 
geros sveikatos ir. ilgo am-i 
žiaus. Ir dėkoju jiems už' 
laikraštį “Laisvę,” kurią, 
skaitau jau 10 metų — nuo! 
1959 m. ■

Abelnai aš labai mylių1 
Jūsų laikraštį, perskaitau į 
viską, kas jame parašyta,’ 
ir skaito jį visi mano kai
mynai.

Brangūs “Laisvės” dar
buotojai, nuoširdžiausi lin-' 
kėjimai visiems nuo

Albinos šiliauskienes 
Prienai. 1969-1V-20

V. Petkevičiene 'dienis. ,

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia paskelbė vie
nos dienos mūšių pertrau
ką. Tai gegužės 30 d.—bu 
distų dievo Budha gimta

lizmą.
1904-1955 m. buvo išleisti 

trys stambūs jo “Raštų” to
mai. Vėlesniais metais T, 
Tilvytis plačiai reiškėsi sa
tyroje, išleido e i 1 ė r a š čių 
rinkinius: “Nameliai mano 
brangūs,” “Deja, dar pasi
taiko.” 1962 m. poetas pa
skelbė herojinę poemą apie 
Vytautą Montvilą —“Daina 
gyvybės kaina.”

Platus T. Tilvyčio kūry
binės veiklos baras buvo 

kėlęs į Kauną, lankė vaidy- poezijos vertimai. Daug jė- 
bos studiją, dalyvavo “Vii- | 
kolakio” teatro spektak- ' 
liuose, tarnavo raštininku. 
Pirmi jo eilėraščiai spaudo
je pasirodė 1923 metais.

1926 metais išėjo T. Tilvy
čio literatūrinių parodijų 
rinkinys “3 grenadieriai,” 
išgarsinęs jį kaip talentin
gą lietuviškos parodijos kū
rėją. Satyra tapo pagrin
diniu jo kūrybos žanru. 
1930 metais T. Tilvytis iš
leido gro testkinę poemą 
“Artojėliai” (Idalis), kurio
je kandžiomis epigramomis 
pavaizdavo buržuazinės 
Lietuvos valstybės įsikūri
mą. Didelio populiarumo su
silaukė poema “Dičius,” ge
riausias jo satyrinis kūri
nys, kupinas aštraus sąmo
jaus ir geliančios ironijos, 
ryškiai atskleidęs buržua
zines visuomenės moralinį 
smukimą. Opoziciniu nusi
teikimu alsavo T. Tilvyčio 
satyrinių eilėraščių rinki
nys ‘“Sveiki, broliai daini
ninkai,” kuris 1935 m. bu
vo’ JkoįnfiskųotaS; šmaikščia 
plunksną' Tilvytis aprašė 
buržuazinęš' valdini n ki j o s 
gyvehinįą savo < romanuose 
^Ministerijos rožė” ir “Ke
lionė aplink salą.”’'Nuo -1933 
metų1 iki 1940 m. :T. :Tilvy-* 
tis' redagavo satyros ir ju
moro savaitraštį “Kuntap- 
lis,” kuris dėl savo sąmo
jingos fašistinio režimo kri
tikos buvo mėgiamas pla
čiausių sluoksnių.

1940 m. vasarą, griuvus 
Lietuvoje buržuazinei val
džiai, T. Tilvytis aktyviai 
įsijungė į tarybinės lietu
vių literatūros kūrėjų gre
tas. Jis buvo Lietuvos TSR 
Rašytojų Sąjungos organi
zacinio komiteto narys, ėjo 
“Raštų” žurnalo redakto
riaus pavaduotojo pareigas. 
Tuo metų jis paruošė spau
dai savo poemas “Artojė
liai” I ir II dalis, išspaus
dino pluoštą aštrių satyri
nių eilėraščių, sukūrė lyri
nį ciklą “Peizažai.”

Didžiojo tėvynės karo me
tu hitlerininkų okupuotoje 
Lietuvoje T., Tilvytis kurį 
laiką buvo kalinamas Kau
no kalėjime ir Pravieniškių 
koncentracijos stovykloje, 
vėliau gyveno kaime, rašė 
“Artojėlių” III dalį, kurią 
paskelbė 1945 metais išva
duotoje Tarybų Lietuvoje.

Pirmajame pokario, de
šimtmetyje pasirodė T. Til
vyčio eilėraščių knygos 
“Baltijos vėjas,” “Sonetai 
apie laimę”, ‘Tėvynės 
laukuose,” kuriose poetas 
apdainavo socializmo sta-. 
tybą Lietuvoje, tautų 
draugystę, taiką, smerkė, 
buržuazinį nacional i z m ą. 
Ypač plataus atgarsio susi
laukė 1949 metais pasiro
džiusi jo epinė poema “Us
nyne,” kuri buvo pažymė
ta TSRS Valstybine premi
ja. Šiame kūrinyje poetas 
ryškiomis realistinėmis

gų ir meilės jis įdėjo vers-^ 
damas savo mėgiamiausio poe
to V. Majakovskio poemas 
“Vladimiras Iljičius Leni
nas,” “Gerai.” Nemaža jis 
yra išvertęs I. Krylovo, N. 
Nekrasovo, T. ŠevČenko ir 
kitų poetų kūrybos.

Nuo pat pirmųjų poka^o 
metų T. Tilvytis įsijungė į 
visuomeninę veiklą. 1944- 
1947 m. jis dirbo Lietuvos 
TSR Rašytojų S-gos atsakin
guoju sekretoriumi ir lite
ratūros konsultantu. 1947- 
1963 m. jis buvo renkamas 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatu. 1951 
m. poetas įstojo į Komunis
tų partijos gretasi Nuo 
1959 m. jis buvo Lietuvos 
TSR Taikos gynimo komi
teto pirmininkas. Už nuo
pelnus, vystant tarybinę lie-1 
tuvių literatūrą, T. Tilvy
tis buvo apdovanotas Leni
no, Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinais ir medaliu 
“Už šaunų darbą Didžiaja
me Tėvynės kare 1941-194J^ 
m.” 1954 m. jam buvo su
teiktas Lietuvos TSR liaū- 

va^as-;
(Liteyątūrimame .ir vr* 

suomeniniame gyveriime T.
I Tilvytis buvo didžiai, ger- 
’ biamas ir mylimas kaip pa

prastas, nuoširdūs, rūpes
tingas žmogus, poetas ir 
pilietis, jautriai reaguojąs į 
visus gimtojo krašto reika
lus, visada karštai besisie
lojus aktualiaisiais lietuvių 
literatūros klausimais. XX 
amžiaus lietuvių literatū
ros istorijoje T. Tilvytis 
pasilieka kaip vienas žy
miausių sodraus, - liaudiško 
poetinio žodžio kūrėjų.

Nuo Redakci jos : Šis 
chronologas apie poetą bu? 
vo atspausdintas Vilniau? 
“Tiesoje” gegužės 6 d. Jį 
pasirašo didžiulė veikėjų ir 
rašytojų grupė.

IR TAUTININKAI 
•SUSIRINKS

Pranešama, kad Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga 
šaukia suvažiavimą gęg.s3^ 
d. Tai būsiąs “sukaktuvi
nis” suvažiavimas. Suva
žiavimas ar seimas sieksiąs 
“darnesnės tautinės sroves 
veiklos” ir ieškosiąs “naujų 
kelių lietuvybei stiprinti ir 
.Lietuvai laisvinti.”

Taip vadinama “Ameri
kos Lietuvių Sąjunga” yra 
rakė tie riškų V-LIKo ir 
ALTo bendrininkė. - -

VENEROS PAVIRŠIUS
Radarinių impulsų, pasiųs-. 

Arekibo (Puerto Rico)) di-’ 
džiojo radioteleskopo (re- 
flektoriaus skersmuo —300 
metrų), dėka' pavyko pa
žvelgti į Veneros paviršių 
ir net sudaryti vieno-treč
dalio planetos paviršiau 
žemėląpį. Paaiškėjo, ktfa 
planetos Šiaurės pusrutulį 
kalnuotas, o Pietų pusrutu
lyje vyrauja lygumos.
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‘ JAV pažangieji lietuviai
*■ ir Tarybų Lietuva

I
(Tąsa)

Reakcionieriai, matydami sparčiai au
gant pažangiųjų lietuvių organizacijų ir 
jų spaudos populiarumą, ėmė skųsti 
JAV valdžios organams progresyviąją 
spaudą ir organizacijas, norėdami jas 
tokiu būdu sunaikinti.

Hitlerinės Vokietijos kariuomenės įsi
veržimas į Tarybų Sąjungą ir Tarybų 
Lietuvos okupavimas smarkiai sukrėtė 
JAV doruosius lietuvius. Ištikusi lietu
vių tautą nelaimė žymiai sustiprino jų 
meilės gimtajam kraštui jausmus. Ne- 
seiai išleistoje knygoje “Mano dešimt
mečiai Amerikoje” J. Gasiūnas rašo, kad 
jis išgirdo apie Hitlerio įsiveržimą į Ta
rybų šalį pakeliui į Worcesterio lietu
vių pikniką, kuriame jis buvo pasiruošęs 
kalbėti apie liaudies pergales Lietuvoje. 
“Kai pranešiau susirinkusiems, kad hit
lerininkai jau trempia Lietuvos žemę,— 
prisimena J. Gasiūnas,—visi klausytojai

• Nuščiuvo, veidai pasidarė rūstūs, akyse 
pasirodė ašaros. Prisiekėme nedovanoti 
hitlerininkams. Jie turi būti sunaikinti! 
Fašistinė ašis turi būti sudaužyta! Lie
tuvoje vėl turi laisvė triumfuoti!”

Panašūs susirinkimai ir mitingai vy
ko visose JAV lietuvių kolonijose. Pa
žangieji lietuviai siuntė laiškus ir rezo
liucijas JAV prezidentui Franklinui D. 
Rooseveltui, ragindami jį susitarti su 

- Tarybų Sąjunga dėl bendrų veiksmų 
prieš hitlerinį fašimą (“Laisvė,” 1941 m. 
birželio 30 d.).

Pažangieji JAV lietuviai ir jų spauda 
griežtai pasmerkė hitlerinę agresiją ir 
visokeriopai rėmė lietuvių tautos kovą 
prieš fašistinius okupantus. Kartu su 
“Vilnimi” ir “Laisve” nemažą vaidmenį 
tuo laikotarpiu suvaidino ir 1941 m. 
rugpiūčio 11 d. pradėjusi veikti Laisvės 
radijo valandėlė.

m Tuo tarpu, sakysime, klerikalų “Drau
gas” atvirai stojo ginti buržuazinių na
cionalistų vadinamąjį “Lietuvių aktyvis
tų frontą” ir prohitlerinę Ambrazevi

čiaus “laikinąją vyriausybę.” Panašią 
poziciją užėmė ir kai kurie kiti naciona- 
linistiniai JAV lietuvių laikraščiai. Tie
sa, 1955 metais menševikų “Naujienos” 
pripažino, kad karo pradžioje buržuazi
niai nacionalistai “šaukė Lietuvos žmo
nes remti vokiečių armiją ir padėti Hit
leriui kurti “naują Europą,” pripažino, 
kad “aktyvistų paskelbta laikinoji vy
riausybė darė paskui ir dar negražesnių 
dalykų, kuriuos būtų gėda minėti spau
doje.”

Bet tai buvo jau 1955 metai. O 1941 
metais reakcinė JAV lietuvių spauda 
pritarė piktadariškiems buržuazinių na
cionalistų veiksmams Lietuvoje. “Visi 
lietuviški atžagareiviai, pradedant smė- 
tonininkais, baigiant klerikalais, tykoja 

laukia Hitlerio laimėjimo, — konsta
tavo Brooklyno progresyviųjų lietuvių 
komitetas. — Nors tauta ir pražūtų, bile 
tik jie išgelbėtų savo turtus, bile tik 
jiems grįžtų jų dvarai” (“Laisvė,” 1941 
m. liepos 2 d).

“Jie nori,—rašė su pasipiktinimu “Lais
vė,”—kad Lietuvos žemė būtų sumirky
ta jos liaudies krauju, kad visi ravai tap
tų Lietuvos liaudies kapinynais.” Chi- 

^cagos lietuviai kunigai netgi įsakė tikin
tiesiems liepos 4 d.—JAV nepriklauso
mybės dieną—melstis už Hitlerį” (“L.”, 
1941 m. liepos 8d.).

Pažangieji JAV lietuviai tikėjo, kad 
Tarybų Sąjunga sutriuškins hitlerinę 
Vokietiją. “Tie, kurie sakė, kad nacių 
armija, kaip peilis per sviestą, į kelias 
dienas pereis per Tarybų Sąjungą, įurės 
nusivilti, — rašė A. Bimba. — Hitlerio 
pakėlimas kruvinos rankos prieš socia
lizmo šalį buvo pradžia fašizmo pabaigos. 
Tame jokios abejonės negali būti” (“L.”, 
1941 m. birželio 26 cE). Pažymėdama fa
šistinių agresorių sukeltą milžinišką pa
vojų žmonijai, “Laisvė” rašė: “Mes, kurie 
trokštame žmonijai laisvės ir laimės, visi 
ir vi$ur, kur tik yra fašizmo ir priespau
dos priešų, dabar turime suglausti sa
vo eilęs. Kokia tik galima ir prieinama, 
moralinė ir visokia parama turi eiti už-

, pultiems Tarybų Sąjungos žmonėms-, ku- 
|pjų tarpe randasi ir lietuvių tauta.” Todėl 
T4LDLD ir LDS rabino visus lietuvius 
^eiviug aktyviai rėiUtį ir jAy karinės 
pastangas prieš fašistinius ągręsorįus.

1941 m. rugpiūčio mėn. pradžioje li-

leva Mizariene

Mano neišdildomi
Statome naują kaimą

bėralinių JAV veikėjų grupė sudarė ko
mitetą, kuris organizavo aukų rinkimą 
medikamentams Raudonajai Armijai 
pirkti.

1941 m. lapkričio 30 d. Brooklyne įvy
ko Didžiojo New Yorko ir New Jersey 
apygardos pažangiųjų lietuvių atstovų 
konferencija, kurioje dalyvavo 102 dele
gatai, atstovavę 35 organizacijoms. 
“Broliai lietuviai!—buvo sakoma konfe
rencijos atsišaukime į visus JAV lietu
vius. — Šią taip svarbią valandą pa
mirškite visokius tikybinius ir srovinius 
skirtumus ir stokite vienybėn, stokite 
bendran darban... Stokite talkon vi
soms šalims ir visiems žmonėms, kovo
jantiems prieš Hitlerį ir jo naciškas jė
gas” (A. Petriką. “LLD ir Pažangieji 
Amerikos Lietuviai,” p. 131). Praėjus 

■ savaitei po tos konferencijos, buvo su
darytas Lietuvių komitetas Amerikai 
ginti ir Lietuvai laisvinti.

Pažangieji JAV lietuviai su džiaugs
mu sutiko Tarybinės Armijos lietuviškų
jų dalinių formavimą, didžiavosi tų da
linių ir lietuvių tarybinių partizanų bū
rių žygdarbiais, triuškinant vokiškuo
sius fašistinius okupantus fronte ir už
nugaryje, artinant Lietuvos išlaisvini
mo dieną.

Netgi ir reakcinė JAV lietuvių spau
da, nors ir visaip šmeiždama lietuvių ta
rybinius partizanus, buvo priversta pri
pažinti, kad tarybinių partizanų veikla 
Lietuvoje, ypač 1943 ir 1944 metais, “ne
paprastai išsiplėtė,” kad hitleriniams 
okupantams ir jų lietuviškiesiems paka
likams J'sutemos pasidarė nebesaugu 
vaikščioti net ir centrinėmis Kauno gat
vėmis.” Bet tuo pat metu toji spaudą 
pripažino ir tai, kad lietuviškieji bur
žuaziniai nacionalistai iš esmės nekovo
jo prieš vokiškuosius fašistinius okupan
tus; jeigu jie mėgo postringauti apie 
kovą, tai, kaip konstatavo ir menševikų 
“Naujienos,” “toji kova nebuvo regima,” 
kitais žodžiais tariant, nedarė jokios ža
los okupantams. . ’ ,

Pažangieji JAV lietuviai stengėsi kiek 
galėdami pądėti lietuviams raudonar
miečiams- ir tarybiniams partizanams. 
Rūpindamasis plėsti šį sąjūdį, ALDLP 
Centro Komitetas 1943 m. vasario mėn. 
atsišaukime vėl priminė, kad “kiekvie
nas lietuvių tautos patriotas privalo 
remti Raudonosios Armijos kovotojus.” 
Amerikiečiai lietuviai rinko aukas ir do
vanas. ' ..

1943 m. birželio mėn. per TSRS gene
ralinį konsulatą New Yorke, kuriame 
tuo metu dirbo P. Rotomskis, buvo pa
siųstas Tarybų Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo Pirmininko J. 
Paleckio vardu pirmasis dovanų siunti
nys lietuviams raudonarmiečiams ir lie
tuvių vaikams Tarybų Sąjungoje.

Tuo metų JAV buvo Tarybų Sąjun
gos sąjungininkas kovoje prieš hitlerinę 
Vokietiją. Nepaisant to, amerikiečiams 
lietuviams, siunčiantiems dovanas į Ta
rybų Sąjungą, kai kada tekdavo susi
durti su kai kuriomis komplikacijomis. 
Pavyzdžiui, kaip galima spręsti iš turi
mų dokumentų, batai, nupirkti ir pasiųs
ti lietuviams našlaičiams, gyvenantiems 
TSRS gilumoje, turėjo būti įtraukti į są
rašą daiktų, kuriuos JAV teikė Tarybų 
Sąjungai pagal 1941 ^n. kovo 11 d. Lend- 
Lease įstatymą.

(Bus daugiau)

PĄNĘRIO KALNAI
Nudažyti laidos mėlynai, 
Lyg atplaukę iš melsvo Sorento, 
Skęsta prietemoj mano kalnai 
Ant Neries vakarėjančio kranto. 
Niekada jų nekeisčiau, oi, ne^ 
Nei į Alpes, nei aukštus Ardėnus— 
Šaltumu jie prislėgtų mane, 
Tarsi kalinį šaltosios sienos.
Ten nerasčiau šaltinio versmės 
Ir griežlės neramios negirdėčiau, 
Nesutikčiau aš savo giesmės 
Po pražydusio šlaito erškėčiais.

Tai todėl taip ir brangūs kalnai * 
Ant Neries vakarėjančio kranto •- 
tyano jčgos atgyja tenai, 
Ir širdis savo džiaugsmą suranda. 
! V. Mozūriūnas

prisiminimai
Tai buvo 1965 metais. 

Rojaus buvo paskutinė vieš
nagė Lietuvoje. Jis kaip 
nors, net nekantriai, vis rū
pinosi aplankyti, pasimaty
ti su visais draugais, ypa
tingai negaluojančiais, lyg 
žinodamas, kad tai bus pas
kutinis pasimatymas.

Tarpe daugelio kitų, ap
lankėme didžiai gerbiamą 
pedagogą, visuomenininką, 
rašytoją Marceliną šikšnį, 
kuriam šiemet suėjo 95 me
tai amžiaus. M. šikšnys 
tuomet buvo vii;š 90 metų 
amžiaus, bet jo grotas švie
sus, jo galvosena tikrai 
jauno žmogaus, intelektua
lo. Gražiai praleidome va
landą pas jį namuose, kur 
fis su dukra ir žentu aka
demiku J. Kruopu gyvena.

Sveikinu gerb. M. šikšnį, 
sulaukusį gražaus amžiaus.

Tuo pat metu aplankėme 
ir poetą Jovarą, kuris gy
veno Šiauliuose. Deja, nors 
Jovaras buvo daug jaunes
nis už M. šikšnį, bet jį ra
dome blogoje padėtyje — 
jau buvo sunku su juo su
sikalbėti. Visvien džiaugė
mės pamatę jį gyvą.

1967 metais, kada nuvy
kau su Rojaus pelenais į 
Lietuvą, Šiauliuose aplan
kiau Jovaro kapą...

Su Aleksandru Gudaičiu- 
Guzevičiunr ir jo žmona 
1965 metais praleidome gra
žų vakarą nauiame Gintaro 
restorane Vilniuje. Ten bu
vo Juozas Baltušis, Teofilis 
Tilvytis, A. Gricius ir mu
du.' Su Guzėvičiuhą Rojus 
palaikė ryšius laiškais nuo 
1931 metu, kada jie susitiko 
Tarybų Sąjungoje (Mask
voje).

1967 metais aš į tik tele
fonu pasikalbėjau su A. 
Guzevičium. Per mano bū
vimą T. Lietuvoje jis buvo 
ligoninėje. Net ir į savo 
60-metinį jubiliejų nuvyko 
iš ligoninės ir tuojau, tą 
patį vakarą, grįžo ten at-

na. Mintys skrenda į buvu
sias demonstracijas, kurio
se visuomet dalyvaudavau 
kartu su Rojum. Bet... 
pernai jo- jau nebuvo, vy
kau viena — taip pat ir šie
met.

Nematyti ir daugiau pa
žįstamų veidų: V. Skodžio, 
P. Rąinio, kurie kasmet da
lyvaudavo. Taipgi pasigen
du ir daugelio amerikiečių 
draugų, kaip tai, Jack Sta- 
chel, Elizabeth Gurley 
Flynn, ir kitų.

Gegužės 15 d. Rojui būtų 
suėję 74 metai amžiaus...

Gegužės 23 d., praėjusiais 
metais, jis buvo iškilmingai 
palaidotas Juodžio kalnely
je, savo gimtinėje — Savi- 
lionyse. Tą pačią dieną, 
šiais metais, sukaks pus- 
antri metai nuo jo mirties 
(mirė 1967 m. rugsėjo 23 
d.)-..

O • štai, berašant šiuos 
prisiminimus, ateina tele
grama iš Vilniaus: “Gegu
žės 5 d. mirė Teofilis Tilvy
tis!” Ir vėl kaip replėmis 
suspaudžia širdį.

Mielasis draugas Tilvytis! 
Juk tai jis atvyko į Maskvą 
nuo Lietuvių Rašytojų Są
jungos pasitikti Rojaus pa
laikus — kartu vykome lėk
tuvu i Vilnių, i Jis gi buvo 
laidojimo komi s į j oje, jiįS 
tam momentui sūkūrė eilė
raštį Rojaus garbei, jis jį 
skaitė tame kalnelyje Savi- 
lionyse. Jis, su kitais ra
šytojais, vyko su manimi 
dar kartą, paskutinį mano 
buvojimo Lietuvoje sekma
dienį praėjusiais metais, j 
tą kalnelį, kuris mane taip 
traukė...

1963 metais su T. Tilvy
čiu turėjome ne vieną pasi
kalbėjimą taikos klausimu. 
Jis buvo Lietuvos Taikos 
Gynimo komiteto pirminin
kas, o aš tais metais daly
vavau Maskvoje įvykusia
me Pasauliniame Moterų 
Kongrese.

Kiek prisiminimų...

Gegužės mėnuo man ti
krai atneša daug prisimini
mų. .

Štai Gegužės Pirmąją 
vykstu į demonstraciją vie-

Esu giliai dėkinga Lietu
vos žmonėms, kad jie aplan- • 
ko mylimo Rojaus kapą ir 
man praneša.

Štai keletas ištraukų iš 
gautų laiškų:

Rašo Justinas Prusevi- 
čius Rojaus pusbrolis iš Mi- 
žonių kaimo:

“...Lapkričio 1 d., t. y. 
“visų šventų diena,” kada 
žmonės tikintieji neša žva
kes ant kapų ir degina jas 
atminimui mirusiųjų. Tai
gi, radosi gerų žmonių, kad 
ir ant Rojaus kapo sudegė 
žvakes, kurios skleidė švie
są ant Juodžio kalno. Pui
kus buvo reginys, kai švie
sa apšvietė aplinkui gimto
jo krašto laukus....”

Štai iš laiško nuo drau
go Antano Sniečkaus:

“Noriu - pasakyti, kad 
mūsų mielojo Rojaus kapas 
tapo brangia, artima žmo
nėms vieta, kurią jie nuo
latos lanko, pagerbdami ra
šytojo atminimą. Visada 
šis gražus, kalnelis primins 
mums, žmogų, r kuris paliko 
reikšmingą pėdsaką darbo 
žmonių kultūroje, kovoje už 
socializmo, idealus.”

Mums visiems žinomas 
ir gerbiamas Laurynas Ka
počius rašo:

“...Prisimindamas Ro
jaus pirmąsias metines, aš 
sų savo artimaisiais gimi
nėmis buvome nuvykę j 
gražiuosius kalnelius, į pa
čią Dzūkijos širdį, į Savi- 
lionis. Mes buvome sekma
dienį. Bet žodį mes reiktų 
pabraukti ir išplėsti. Tik
riau sakant, tą sekmadienį 
Rojų lankėme nemažiau\90 
žmonių, jų tarpe ir drau
gas Antanas, kuris tuo ine- 
tu Druskininkuose vasaro
jo. Atvyko ten ir penki 
sunkvežimiai, prit a i k i n t i 
mokykliniams vaikams ir 
moksleiviams sėdėti. Pas 
mus dabar yra du nauji ge
ografiniai pavadinimai, bū
tent Biliūno kalnelis Anykš
čiuose ir Rojaus Kalvos Sa- 
vilionyse. Taip šias vieto
ves vadina jaunimas, jų 
tarpe Alytaus ir Varėnos 
jaunimas - moksleiviai— 
Anykščių ir apylinkės žmo
nės, kurie gerbia feavo ra
šyt o j u s, liaudies rašyto
jus.”

Birutė Boreišienė, “Tary- 
binės looters” redaktorė 
rašė gruodžio mėnesį:

“... Pas mu? žiema, snie
gas, šalčiukas dar nedidelis. 
Buvau Savilionyse. Prie 
kapo išminta s takelis... 
vadinasi, niekas nepamirš
ta, nes ne visada ant snie-

Anykščių rajono ‘Tenino ke
liu” kolūkio žemdirbiai užsi
brėžė sau tikslą sukurti pa
vyzdines gyvenvietes. Apie tai, 
kas jų jau nuveikta ir kokios 
problemos dabar sprendžiamos, 
j korespondento klausinius at
sako šio kolūkio pirmininkas 
Aleksandras SLAVENSKAS.

Korespondentas. Kokias 
lengvatas Jūs suteikiate 
žmonėms, persikeliantiems 
į gyvenvietę?

A. Slavenskas. Kolūkie
čiams gyvenvietėje mūsų 
statybininkai yra pastatę 
daugiau kaip 70 namų. 
Daugeliui davėme išsimo
kėtinai 20 metų laikotar
piui. Be to, 32 šeimas.ap
gyvendinome kolūkio bu
tuose.

Korespondentas. Kaip Jūs 
planuojate ateities gyven
vietes, kokius buitinius pa
togumus žmonės turės?

A. Slavenskas. Mūsų ko
lūkyje yra statomos trys— 
Kuingiškių, Vaitkūnų ir 
Juotkonių — gyvenvietės. 
Bene daugiausia nuveikta 
Kunigiškiuose. > Čia į kolū
kiečiu namus, valgyklą, 
mokyklą įvesta vandentie
kis. (Dar seniau vandentie
kį i vedėme Vaitkūnų kai
me.) Be to, Kunigiškiuose 
pastatėme erdvia parduotu
ve. Netrukus bus baigtas 
statyti vaikų darželis.

Turime įsigiję visa pro- 
iektinę dokumentaciją spor
tiniam komuleksui, gyven
viečių gatvėms. Sportiniam 
komnleksui Kunigiškiuose 
skirsime 6 hektarus. Čia 
bus stadionas, futbolo aikš
tė. maudymosi baseinas, hi
podromas.

Rūni mums ne tik žmonių 
buitiniai patogumai, bet ir 
kaimo grožis. Jau asfaltuo
tas pagrindinis kolūkio ke
lias, numatome asfaltuoti 
ir • gvvenviečiu gatves, 
i rengti šaligatvius. Gyven
vietėse saugome senus me
džius, sodiname jaunus me
delius. Apsodinsime mede
liais
Plota Inuo gyvenvietės gat*- 
vės iki namu skiriame de
koratyviniams želdiniams.

Korespondentas. Kaip 
nauiose gwenvietese pa
tenkinami žmonių kultūri
niai poreikiai ?

.■ _ I II. M .,1 ■   . _ . — —

<ro vra gvyos gėlės, o čia 
beveik visada...”

A. Slavenskas. Kolūkyje 
yra erdvi salė,. į kurią atsi
lanko Vilniaus, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio teatrų 
kolektyvai. (O ir patys mū
sų žemdirbiai neretai iš
vyksta į miestus pažiūrėti 
dramos teatro, baleto, ope
retės). Du kartus per sa
vaitę nemokamai demon
struojami plačiaekraniai 
kino filmai.

Kultūros namų geru dar
bu. deja, negalime pasigirti. 
Trūksta šios srities specialistų. 
Buvom vieną merginą pa
siuntę į kultūros techniku
mą, bet, kaip kartais gyve
nime pasitaiko, ji sukūrė 
šeimą ir liko dirbti kitur.

Ultravioletinis 
musgaudis

Kovos su musėmis prob
lema yra labai sena. Ji se
niai rūpi daugeliui specia
listų, pradedant chemikais 
ir baigiant įvairių sričių in- 
žinierija.

Neseniai pirma kartą Eu
ropoje. Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje iš
bandytas ir pradėtas ma
siškai gaminti labai efekty
vus musgaudis.

Jo veikimo pricipas pa
grįstas tuo, kad ultraviole
tiniai spinduliai vilioja įvai
riausius vabzdžius. Pro šalį 
negali praskristi nė viena 
musė, nes ultravioletinių 
spindulių šaltinis jas vilioja 
labiau nei skaniausias mais
tas. r

Kai musės priartėja prie 
spindulių šaltinio, oro sro
vė iš įmontuoto į aparatą 
ventiliatoriaus įtraukia jas 
i specialų maišelį, kuriame 
jos ir žūva.

pagrindini kelia.

Dėkoiu maloniai draugei 
Ksaverai Karosienei. kuri 
nors labai trumnam laikui 
sustain Lietuvoje, bet sura
do galimybių aplankyti _tą 
kalneli.

Vagonas vienbėgiai 
keliui

■ Tarybų Sąjungoje paruoš
tas vagono vienbėgiu! keliui 
projektas. Toks vagonas 
veš 115 keleivių. Guminiai 
ratai bus įtvirtinti virš 
stogo. Jie be jokio triukš
mo riedės uždam gelžbeto
niniu loviu.

Vagoną varys elektros 
varikliai. Srovė bus teikia
ma kontaktiniu laidu. Rei
kalui esant, vagonus bus 
galima jungti po kelis. Ta
da didesniu kaip 100 kilo
metrų per valandą greičiu 
patogiai ir saugiai važiuos 
šimtai keleivių.

BAISU... IR BAISIAU...
Baisu, kada prisimeni laikus,
Kai žmogų šaudė vien už tai,
Kad oda jo — ne tos spalvos, plaukai...
Kad gimdams gavo smerkiamus tėvus,

Bet daug baisiau — baisiau kelis kartus, 
Kada su fakelu sutinka žudikus, 
Jiems bėgant, Laisvės statula aukšta, 
Suteikia globą savame mieste.

Baisu, kada lankai daubas, 
Kur buvo supilti kapai žmonių: 
Belaisvių, moterų senų, vaikų, 
Sušaudytų per žudynes siaubias, —

Bet daug baisiau, kada girdi, 
Kad žodžiais dievobaimingais širdy 
Vėl reikalauja kraujo nekaltų 
Žudikai, lupę auksą iš dantų.

Baisu' kai apdengti žolės vešlios, 
Šaltojoj žemėj dūla palaikai 
Ir po žudynių sekantys laikai 
Neperimti aukų prasmės gilios, —

Bet daug baisiau, kada žinai, 
. Kad tie, kurie juos žudė neseniai,

Išdidūs lanko su naujais pasais 
Vietas su jų aukų kapais baisiais

V* Ičiufl
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JUOZAS MIKUCKIS

Nusiimkite juodus akinius
Vartydamas kanadiškių 

“Tėviškės Žiburių” 1968 m. 
36, 37, 38 numeriij pusla
pius, tarp audringų “Pa
saulio Lietuvos Seimo” po
sėdžių aprašymų, radau tū
lo Felikso Jucevičiaus 
straipsnį “Dabartinė Lietu
va iš arti.” “Tėviškės Žibu
rių” redakcija straipsnio 
pratarmėje pažymi, kad F. 
Jucevičiaus pateikiami drą
sūs, atviri pasisakymai.

Aš pats, vedamas patrio
tinių jausmų, esu atvykęs 
Lietuvon ir turėjau progos 
susipažinti su dabartinės 
Lietuvos gyvenimu. Paste
bėjęs Felikso Jucevičiaus 
straipsnyje daug tenden
cingai šiurkščių užsipuoli
mų, kurie įžeidžia ne vien, 
jo žodžiais tariamus, “da
bartinius tarybinius šeimi
ninkus”, bet ir eilinius lie
tuvius, pasistengsiu išdės
tyti savo nuomonę apie tai, 
kas man žinoma.

Straipsnio “Dabartinė 
Lietuva iš arti” autorius 
tvirtai užakcentuoja Lietu
vos “visišką priklausomu- 
mą”% nuo Maskvos, neturė
jimą jokio savarankiškumo 
ir nuolatinį rusų kišimąsi 
visur”. Bet jau sekančioje 
pastraipoje pats savo min
tį apie “visišką priklauso- 
mūmą” paneigia, sakyda
mas: “Aš susidariau įspū
dį, kad Lietuva turi dar 
tam tikrą savivaldos laips
nį”.

Seniau ir dabar
Feliksas Jucevičius prisi

pažįsta iki tol niekada ne
buvęs Vilniuje. O Lietuvo
je? Tokiu atveju, ką gali 
kalbėti žmogus apie “rusų, 
nualintą, bespalvę” Lietuvą 
ir Vilnių?!

Pažvelkim į Lietuvą ir 
Vilnių carizmo arba vėles
niais — lenkų viešpatavimo 
laikais. Vilniuje lietuviškai 
kalbančių — vos pastebima 
mažuma. Pilys: Vilniaus, 
Kauno, Trakų, Biržų, Ged
gaudų ir kt., kalbančios 
apie Lietuvos didžiąją pra
eitį buvo užmirštos ir pa
liktos amžių valiai. Kaip 
šiandien atrodo šios pilys? 
Pastarąją vasarą aš jose 
lankiausi, grožėjausi kai 
kuriose pilyse įrengtais mu
ziejais ir, anot F. Jucevi
čiaus, turėjau stebėtis, kaip 
“rusai, okupantai” netruk
dė atstatyti “bespalvės pro
vincijos”— Lietuvos didy
bės paminklų.

Apsilankiau buvusiame 
Pažaislio vienuolyne (prie 
Kauno), kuris yra restau
ruojamas. Ypač restauruo
jama bažnyčia — būsimas 
muziejus. Altoriuje palikta 
stebuklingoji Madona, kaip 
muziejinė vertybė, sustaty
ti buvę seni suolai ir kt. 
bažnyčios inventorius.

Aš pats, su pertraukomis, 
keletą mėnesių gyvenau 
“Inturisto” viešbučiuose ir 
man asmeniškai neteko su
tikti paslaugių, malonių 
tarnautojų, kurie nekalbė
tų lietuviškai. Jei autoriui 
patiko Varšuvos “Inturis
to” tarnautojai vien dėl jų 
“manierų” ir jei jie savo 
vidinės kultūros stoką už
tušuoja manieromis, tai 
Vilniaus viešbučių tarnau
tojai,, nestokodami vidinės 
kultūras, nereikalingi pi
giųjų manierų. Minėtuose 
Vilniaus “Inturi§|o” vieš
bučiuose, švaros palaiky
mui, priimamos Vilniaus 
krašto provincijos moterys,

kartais, nelietuviškų šeimų 
ir, galimas dalykas, ne vi
sos tvirtai žinančios mūsų 
kalbą. Bet ir su jomis ga
lima lietuviškai susikalbėti.

1910-1912 m. Vilniuje te
buvo keli lietuviai inteli
gentai: advokatai, inžinie
riai, bank tarnautojai 
su šeimomis ir tarnaitėmis, 
kalbantys lietuviškai. Visi 
kiti kalbėjo lenkiškai, rusiš
kai, žydiškai, o 1918 m. net 
“lietuvių kariuomenę” Vil
niuje organizavo caro gene
rolas (lenkų tautybės) Kon- 
dratovič. Tokia lietuvių pa
dėtis tęsėsi iki 1939-1940 
m., kai Vilnius, Tarybų Są
jungos dėka, atiteko Lietu
vai ir tik smetoninės1 vy
riausybės įsakymu, “impor
tuota” į Vilnių, Kauno “mi
nisterijų” valdininkija, ka
riuomenė ir policija, papil
dė lietuvių skaičių. Visais 
minėtais metais man teko 
būti ar gyventi Vilniuje ir 
todėl neperdėdamas galiu 
tvirtinti, kad lietuvių kalba 
gatvėje ar kitur buvo rete
nybė. Lenkų generolui Že
ligovskiui užėmus Vilnių, 
vėliau ten viešpataujant 
lenkams ir II-ojo pasauli
nio karo metais — vokie
čiams, lietuvybės klausimo 
kėlimas buvo užgniaužtas. 
Uždarytos aukštosios mo
kyklos ir tik pasibaigus ka
rui, Vilniui tapus Lietuvos 
sostine, pradėta jame steig
ti kultūrinės, švietimo ir 
kitos įstaigos. Vien,lietuvių 
kalba' čia y?a' keli teatrai, 
arti dvidešimties kino teat
rų, daug gausaus tiražo 
bibliotekų, knygynų, muzie
jų, aukštųjų mokyklų. Ver
da gyvenimas Vilniaus Vai- 
styb. Universitete — šian
dien ten tūkstančiai... Da
bar Lietuvoje visiškai likvi
duotas neraštingumas. O 
kiek raštingų turėjome 
prieš dvidešimt penkerius 
metus?

Ir apie bažnyčias
Aš išaugintas religinėje 

šeimoje, grįžęs Lietuvon 
domėjausi ir tebesidomiu 
religija ir, ypač, man arti
ma katalikybe. Kad nevei
kia eilė bažnyčių—faktas. 
Kad mažas tikinčiųjų skai
čius, taip pat faktas. Lie
tuva, statanti komunizmą, 
virš visko iškelia mokslą, 
kuris tikyboje remiasi dia
lektika, o ne idealistika. 
Dialektinis materializm a s, 
arba kitaip—ateizmas (an
tireliginis mokslas) dėsto
mas visose aukštosiose mo
kyklose ir jo režultatas — 
tūkstančiai n e t k i n č i ųjų 
idealistinei pasaulėžiūrai. 
Mano amžininkai-religijos 
šalininkai, negausus ir jų 
vis mažėjantis skaičius su
talpinamas esamose bažny
čiose.

Apie kalbas
Bet grįžkime prie tauti

nės kalbos. Visiškai tikra, 
kad Vilniuje girdima ne 
vien lietuvių kalba, kadan
gi čia gyvena įvairių tau
tybių žmonės: lenkai, žy
dai, rusai ir 1.1. Tačiau čia 
nėra privaloma būtinai ži
noti- tik lietuvių arba rusų 
kalbą. Kiek žinoma, Ame
rikoje nerasime miesto, kur 
gyventų tik anglų (Irish) 
tautybės žmonės ir visi kal
bėtų vien ahglų kalba. Ten 
yra šeimų, kurios išgyve
nusios Amerikoje apie pus
amžį — angliškai vos susi
kalba. Kanadoje yra priva
lomos dvi kalbos: anglų it

prancūzų, bet tai nereiškia, 
kad Kanada yra Prancūzi
jos koloniją..

Tad kodėl autorius nori 
Lietuvą padaryti Rusijos 
provincija? Lietuvis nemo
kėdamas rusų kalbos nieko 
nepraranda. Mokyklose ru
sų kalbos kursas praveda
mas lygiagrečiai su bet ku
ria kita užsienio kalba. O 
gimnazijose, bei aukštosio
se mokyklose paskaitos dė
stomos lietuvių kalba. Bui
tinių, prekybinių įstaigų 
tarnautojai be išimties visi 
puikiai kalba lietuviškai. 
Užrašai, reklamos viešbu
čių (autoriui žinomo “Vil
niaus” viešbučio ir restora
no), restoranų, įstaigų ir 
kt. lietuvių kalboje. Bet kur 
ir bet kada susikalbėsi lie
tuviškai. Kad Vilniuje vy
rautų absoliučiai lietuvių 
kalba — istoriškai negali
mas faktas, nes greta lietu
vių prieauglio didės ir am
žiais gyvenančių Vilniuje 
ir apylinkėse kitų tautų 
prieauglis su savo specifine 
kalba.

Ką jie su jais darytų?
Įdomu, kaip F. Jucevičius 

pasielgtų su nekalbančiais 
lietuviškai? Gal autoriui 
geriau tiktų nekalbančius 
lietuviškai atsijoti ir ižo* 
liuoti tam tikrose stovyklo
se, kur susilauktų išbandy
to Hitlerio naikinimo meto
do? Bet kas įvyktų su kita
taučiais Amerikoje, Kana
doje, jei šios valstybės tą 
metodą pritaikytų savuose 
kraštuose;
.: Dabartinės' Lietuvos sam- 

prota nėra nei širdies, nei 
jausmų, nei kapitalistinio 
galvojimo diktatas, — rašo 
autorius. Norėčiau F. Juce
vičių paklausti, kiek širdies 
ir jausmų buvo įdėta į bu
vusios buržuazinės Lietu
vos “samprotą”, sukurtą 
kapitalistinio diktato pa
grindais? Lietuva nėra “iš 
tikrųjų rusų tarybų Lietu
va”, bet yra lietuvių tarybų 
Lietuva, nes į tarybas ren
kami komunistų ir neparti
nių bloko kandidatai Lie
tuvos respublikos piliečių.

Apie miestus
“Tėviškės Žiburiuose”, ga

vęs progos pasigirti, ku
riuos kraštus ir miestus F. 
Jucevičius aplankęs, iš jų 
išskyrė: Varšuvą, Zakopa
nę, Drezdeną, Londoną, Ko
penhagą ir kt. ir niekur ne
radęs tokio slegiančio įspū
džio kaip Lietuvoje, o mies
tai nė vienąs taip liūdnai 
neatrodė, kaip Vilnius ir 
Kaunas. Man taip pat teko 
lankytis dalinai be minėtų 
ir Kanados, bei Amerikos 
miestuose. Ten mačiau ir 
liūdnus , veidus, išmaldos 
prašančius elgetas bei karo 
berankius, bekojus invali
dus ir neatstatytus kvar
talus, iškasinėtas gatves, 
duobėtus plentus, vieške
lius. Tai mačiau net karo 
nepaliestuose miestuose.

Labai gaila, kad F. Juce
vičius Lietuvoje nepastebė
jo naujai atstatytų miestų, 
kurie karo buvo visiškai 
sugriauti, kaip, pvz., Rasei
niai, Vilkaviškis, Jonava, 
Šiauliai, Alytus ir kt. Eilė 
miestų per pokario metus 
naujai išplanuoti, užstatyti 
daugiaaukščiais mūrini a i s 
namais, papuošti pankais.

Sutinku, kad autorius 
matė Vilniuje kr Kaune se
nų, apgriuvusių, namų. 
Miestų valdžia stengiasi 
vietoj tų namų statyti nau
jus, bet susiduria su prieš- 
thraujančikis savinink a i s, 

kurie nesutinka dėl jiems 
už namus siūlomos kainos 
arba nenori keltis į naujus 
kvartalus!., Manau, kad Lie
tuvoje F. Jucevičius susi
tiko su “buvusiais žmonė
mis,” buvusiais aukšto ran
go valdininkais ar net bu
vusiais ministrais, kurių 
veidai atvirai spinduliavo 
esamos santvarkos nepasi
tenkinimu ir nesugrąžinimu 
jų prarastų pozicijų.

Jam viskas nepatinka
F. Jucevičius, Leningra

das-Vilnius, vyko tarptauti
niu traukiniu ir vėliau iš 
vieno “rytų” vokiečio suži
nojo, kad traukinys paga
mintas Rytinėje Vokietijo
je. Kas čia stebėtino ir nu
sikalstamo? Juk Lietuva 
niekada negamino trauki
nių. Jeigu F. Jucevičius 
patikrintų tarpvalstybines 
prekybines sutartis, tai jis 
gal rastų, kad ne tik trau
kinys, automobilis, kuriuo 
jis važiuoja Kanadoje, pa
gamintas ne vietinės pra
monės, bet ir jo dėvimas 
batas importuotas iš Lon
dono, Paryžiaus ar net Ja
ponijos.

F. Jucevičius “iš arti” 
Vilniuje, Kaune ir bendrai 
Lietuvoje mato “dominuo
jančius skurdą, baimę, ne
viltį.” O aš dar iš arčiau 
pastebėjau, kad Lietuvoje 
dominuoja žmonių eilės prie 
kino teatrų, koncertų salių, 
restoranų, kavinių ir t. t. 
Ar tai laikyti skurdo ir bai
mės pasekmėmis?

Kova su girtuokĮybe
i Kad F. Jučėvičiauš žo

džiais — “girtuoklystė — 
liaudies opiumas” — pilnai 
sutinku, bet ne vien Lietu
va serga ta pragaištingąja 
liga. Tai viso pasaulio — 
blogis, rykštė. Jau buržua
zinėje Lietuvoje viešoji po
licija negalėjo užkirsti kelio 
girtuoklystės plitimui. Ne
padėjo administracinės 
aukštos baudos, nei areštai. 
Krūmai, raistai buvo užblo
kuoti “krūminės” gaminto
jais.

Šiandien girtuoklystė pla
čiai paplitusi Prancūzijoje, 
Italijoje ir kt., o Ameriko
je! Kada Amerikoje buvo 
įvestas “blaivybės įstaty
mas,” tada individualūs 
amerikiečiai “savo iniciaty
va” ėmėsi masiškai gamin
ti kenksmingus gėrimus,. 
“Blaivybės įstatymo” rezul
tatas— tūkstančiai apaku
sių ir mirusių. To pasėko
je, šį įstatymą reikėjo at
šaukti.

Efektingo ginklo kovoti 
su girtuoklyste kol kas pa
saulyje nėra, nors su ja at
kakliai kovoja mokslas, re
ligijos, papročiai.

F. Jucevičius savo straips
nyje sako, kad lietuvis ne
drįsta Vilniaus gatvėje kal
bėti lietuviškai. Tai netie
sa. O kas dėl Lietuvos “ar 
ji liks gyva ir ar lietuvis 
atlaikys,” niekas į jo klau
simą negalėjo atsakyti.

Pagyvenęs lietuvis, gal 
toks, kurį aukščiau minė
jau (buvęs aukštas valdi
ninkas) su nepate n k i n t u 
veidu tik apsiašarojo, pa
klaustas, kunigas — patrau
kė pečiais, mat, lauks “krik
demų” valdžios. Atsakysiu 
aš. Jei Lietuvoje būtų dau
guma “ašarojančių” it 
“traukančių pečiais,’’ ir jei 
jie valdytų Lietuvą, tai lie
tuvis neatlaikytų ir Lietu
va neišliktų gyva.

Šiandien Tarybų Lietuvą 
valdo ir tvarko .jaunesnio
sios kartos rinktieji lietu*-

viai. Pavyzdžiui, į rajonų, 
miestų darbo žrtionių depu
tatų tarybas renkami ko
munistų ir nepartinių bloko 
kandidatai 1918 m., o dau
guma 1930-1940 metų ir net 
1947 metų gimimo. Toks 
jaunas kandidatų amžius 
mane stebina, bet tie lietu
viai “neverkšlendami” dir
ba ir pečiais “netrūkčioja.”

“Tėviškės Žiburiuose” 
straipsnis “Dabartinė Lie
tuva iš arti,” kaip jau mi
nėjau, buvo patalpintas ša
lia “Pasaulio Lietuvos Sei
mo” posėdžių apybraižų. 
Įdomu, kiek seime dalyvau
jančių narių buvo tokio jau
no amžiaus?
Lietuvos industrializacija
Dabar Lietuvoje išvysty

ta didžiulė, plati industria
lizacija ir kaip pripažįsta 
patsai F. Jucevičius, joje 
niekada nebuvo tiek fabri
kų. Iš to aišku, kad tam 
reikia ir įvairių profilių 
specialistų. Todėl nenuo
stabu, kad jų tenka priimti 
iš kitų respublikų. Vertėtų 
padaryti ekskursijų kelias 
dešimtis metų atgal į bur-' 
žuazinės Lietuvos laikus. 
Tada su įvairių ministerijų 
aukštais valdininkais, gene
rolais, štabų viršininkais ir 
net su kariuomenės vadais 
sunku buvo susikalbėti lie
tuviškai, jie ir savo šeimose 
kalbėdavo tik lenkiškai ar 
rusiškai Ir tai netrukdė 
jiems išėjus į atsargą gauti 
net dideles pensijas.

Tur būt Fi Jucevičiui ži- 
nomaį kad 1 ir kiti kraštai 
darbams priima žmones iš 
kaimyninių valstybių. Jei 
prisilaikyti F. Juče-' 
vičiaus sugestijų, tai fab
rikų, gamyklų steigi
mą ir jų eksploataciją 
tektų - atidėthi iki priau- 
ginsim ir paruošim lietu
vius specialistus, darbinin
kus ir nuo pasaulinio pro
greso atsiliksim keliasde- 
šimčia metų.

Palyginimas su Lenkija
F. Jucevičius tvirtina, kad 

Lenkijoje krautuvėse mais
to matęs daugiau, negu 
Lietuvoje. Su maisto pro
duktais Lenkijoje sunkiau. 
Ten maisto mažiau ir jis 
žymiai brangesnis, negu 
pas mus. Pavyzdžiui, kum
pio 1 kilogramo Lenkijoje 
kaina (tarybiniais pinigais) 
8 rb., t. y. dvigubai bran
giau negu Lietuvoje).

Ką straipsnio “Dabartinė 
Lietuva iš arti” autorius 
turi mintyje r ašy dailias, 
kad bet kuri Lietuvos kul
tūros forma tarnauja “ta
rybinei politikai, Lietuvos 
rusinimui”? Kiek gali Lie- 
tuvą surusinti populiari, 
scenizuota Žemaitės “Mar
ti,” Vienuolio “Paskenduo
lė,” K. Binkio “Atžalynas”
arba išleisti visi raštai Laz
dynų Pelėdos, Mai r o n i o, 
Do n e 1 ai č i o, Baranausko, 
Valančiaus? Teatruose sta
tomos operos pasaulinių 
klasikų: Štrauso, Verdi, Bi
ze ir t. t.
Jis lankėsi blogais norais

Daug norėčiau pasakyti, 
bet nematau F. Jucevičiaus 
straipsnyje gerųp valios ir 
nuoširdumo. Skaudu, kad 
F. Jucevičius į Lieutvą at
vyko aiškinti ir ieškoti blo
gybių. Blogybę galima 
rasti kiekvienam krašte, 
kiekvienoj ė tikyboje, kiek- 
vienoje idėjoje.

Šalin gėrib ėgžistubja ir 
blogis, šalia ftlfeilės, vilties 
ir tikėjimo ~ šlbhka pavy
das, kerštas ir apgaulė. La-

Turistinė saulė pakelta
(Specialiai “Laisvei”)

čius. Respublikinių mokyto-’ 
jų namų solistai J. Černiaus
kaitė, V. Kriaučiūnas ir J. 
Knys t a u s k a s padainavo 
nuotaikingų dainų. O pabai-

Gausus Vilniaus švietimo 
darbuotojų būrys sifsirinko 
į “Žinijos” šalę sutikti tu
ristinės vasaros. O turisti
nės kelionės ne eilinės: skir
tos V. I. Lenino šimtosioms 
metinėms. Dviem sriautais 
vilniečiai keliaus Volga, ap
lankydami Maskvą - Gorkį - 
Ufljanovską - Astrachanę.

Apie šią nuostabią kelio
nę savo įspūdžius papasa
kojo Vilniaus M. K. Čiurlio
nio vidurinės meno mokyk
los mokytoja A. Kristapa- 
vičienė. Labai vertinga ke
lionė organizuojama į Kry
mą. Ne vien Juodosios jū
ros pakrantėmis ir subtro
piniais augalais grožėsis tu
ristai, bet pabuvos ir mies
tuose didvyriuose: Kijeve, 
Odesoje, Sevastopolyje. Ap
lankys reto įdomumo mies
tus Bachčisarajų, Kišinio- 
vą, Brestą.

Daug revoliucinių vietų 
turistai pamatys keliauda
mi Pabaltijo keliais, lanky
dami Rygą, Tartu, Taliną. 
Nebus pamiršta ir mūsų 
respublikos kultūrinės ir 
istorinės vietos. Visada pa
sisekimo susilaukia ekskur
sijos po Žemaitiją ir Aukš
taitiją

Turistai pabuvos Tolmin
kiemyje, kur gyveno ir kū
rė didysis poetas K. Done
laitis, susikaups prie D. 
Poškos, A. Strazdo, J. Že
maitės, S. Daukanto kapų, 
pasėdės P. Cvirkos, V. Krė
vės - Mickevičiaus, M. K. 
Čiurlionio tėviškių gonke- 
liuose.

Neišdildomą įspūdį pa
liks Didžiojo Tėvynės karo 
tarybinių partizanų takai ir 
žeminės Rūdninkų girioje.

Su šiomis ir kitomis tu
ristinėmis išvykomis turis
tus supažindino Respubliki
nių mokytojų namų turisti
nio būrelio pirmininkas B. 
Petrulionis'.

Turistiniame vakare da
lyvavo poetai G. Astraus
kas ir V. Šimkus. Jie pas
kaitė eilėraščių, skirtų ke
lionėms. x S a vo eilėraščius 
skaitė Vilniaus 7-sios vidu
rinės mokyklos mokytoja 
D. Ruzgienė, o Mickevičiaus 
“Krymo sonetus” deklama
vo mokytojas V. Jakucevi-

bai norėčiau, kad F. Jucevi
čius sekantį kartą lankyda
masis Lietuvoje nežiūrėtų 
pro juodus akinius, būtų 
objektyvus visuose klausi
muose, o važiuodamas “tarš
kančiuose” taksi, nepraras
tų poetingumo ir geros nuo
taikos, įžvelgtų Lietuvos 
sūnų ir dukrų darbštumą ir 
Įkarštą meilę tėvynei.

Kaunas,
Centrinis Bulvaras 65-31 

NAUJA KNYGA

“Mano Dešimtmečiai Amerikoje” 
Parašė J. GASIŪNAS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai.
Kelionė Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai. 
Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis jude-
jimas ir pažangioji spauda.

Antrajame skyriuje: Amerikos darbininkų organiza
cijos. Amerikos šviesuoliai, nukentėję kovose už teisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir prieš karą 
Vietname ir tt.

Trečiajame skyriuje: Kelionės Argentinoje, Kanado
je, Tarybų Lietuvoje.

Knyga susideda H trijų skyrių. <
Knyga gražiai iliustruota^'Keli desetkai nuotraukų

272 puslapių knyga kietais apdarais, galite Įsigyti už $1.50
NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTI.

Užsakymus siųskite: jpT

LAISVĖ
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417 A 
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goję vyriausia turistė LT
SR nusipelnusi mokytoja E. 
Eidukaitytė ir jauniausias 
turistas A. Rukšėnas pakė
lė besišypsančią turistinę 
saulę.

B. Jauniškis

Atgimė Vytauto kelias
Įš senų laikų vieškelis iš 

Vilniaus į Trakus ir Gardi
ną vadinamas Vytauto ke
liu. Per neįžengiamas girias 
jis buvo nutiestas tais lai
kais, kai Vytautas statė 
Gardino pilį. Tas kelias 
daug pasitarnavo krašto 
gynybai, prekybai ir kultu-, 
rai. XVII amžiuje garsas' 
vieškelis buvo užmirštas. 
Tik 1920 metais, Želigovskio 
pulkams užgrobus Vilniaus 
kraštą, juo keliolika kilo
metrų ėjo demarkacinė lini
ja. Vieškelis buvo padalin
tas pusiau. Viena pusė buvo 
lenkų, kita — lietuvių.

Tarybiniais metais šis is
torinis kelias atgimė. Pap
rastas vieškelis paplatėjo, 
išsitiesino, virto pirmarūšiu 
plentu. Juo dumia mašinos 
iš Trakų, Varėnos, Merki
nės, Druskininkų į Vilnių.

A. Česnulevičius

Scranton, Pa.
Pranešu, kad I. KlevinskW 

sveikata kasdien eina ge
ryn.

Paralyžiaus paliesta kai
rė ranka ir koja. Ranlg^ 
gali pakelti. Sėdėti gali ra
tukuose. Koja po biskį at
gauna gyvumą.

I. Klevinskas — pirmojo 
pasaulinio karo veteranas, 
dabar randasi Veterans 
Adm. Hospital, Wilkes- 
Barre, Pa.

Lankymo valandos nuo 
2 popiet iki 8 vakare.

M. G.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks gegužės-May 
dieną, 2-rą valandą, svetai
nėje 1154 N. 4th St. Kvie
čiami visi nariai į šį susi
rinkimą, nes pasitarsime, 
kaip geriausia' pasiruošti 
ateinančiam pobūviui 18 d. 
gegužės-May. tik už savai
tės po susirinkimui.

Sukibkim draugai visi, 
kad padarytumėm šį parėmę 
girną sėkmingu.

Valdyba

/
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ĘABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Teofilio Tilvyčio laidotuves

aidint gedulo melodijai iš 
Karininkų namų išnešamas 
karstas su liaudies poeto 
Teofilio Tilvyčio palaikais. 
Miesto gatvėmis, Antakal
nio link, nesibaigiančia au
tomašinų kolona nusitęsia 
gedulo kortežas.

Mitingą pradėjo komisi
jos Tilvyčio laidotuvėms or
ganizuoti pirmininkas, Lie
tuvos kultūros ministras L. 
šepetys: — Giliai nuliūdę 
suėjome palydėti paskuti- 
nėn kelionėn garbingo Lie
tuvos sūnaus, Liaudies po
eto Teofilio Tilvyčio. Kai 
gimtąją šalį slėgė buržua
zinė santvarka, kai veid
mainiška jos moralė grą- 
sino užnuodyti žmonių są
monę, Teofilis Tilvytis, pa
sitelkęs aistria ir šmaikščia 
satyriko plunksna, stojo ko- 
f v^a.Kai Lietuvos liaudis ta
po laisva, kai ji nuėjo naujo 
tarybinio gyvenimo keliu, 
kartu su ja ryžtingai ėjo ir 
Teofilis Tilvytis. Poetas 
karštai apdainavo socializ
mo statybos pirmuosius 
žingsnius, pirmąsias perga
les, tautų draugystę, taikos 
troškimą, liaudies laimę. 
Ypač plataus atgarsio susi
laukė jo poema “Usnyne”, 
kuri buvo pažymėta TSRS 
valstybine premija. Daug 
gavęs iš gamtos ir* savosios 
liaudies, jos gerbiamas ir 
mylimas, visa tai praturti
nęs savo širdies kaitra, ga
bumais ir patirtimi, jis vis
ką atidavė gimtajai žemei, 
jos žmonėms, tarybinei san
tvarkai. Lietuvos visuome- 
$6 atsisveikina su kūrėju, 
kuris, pratęsdamas mūsų li
teratūros realistines tradi
cijas, visiems laikams įėjo

Kalba Lietuvos liaudies 
rašytojas Juozas Baltušis: 
— Rodos tik vakar stovėjo
me visi šiose kapinėse, 
skausminga širdimi atsisvei
kindami su mūsų liaudies 
rašytoju Aleksandru Gu- 
daičiu-Guzevičium, o šian
dien vėl mes čia — prie nau
jo kapo duobės lenkiam 
galvas brangiam ir tauriam 
žmogui, bičiuliui ir drau
gui, įžymiam Lietuvių tau
tos sūnui, didelio talento ir 
didelės dvasios kūrėjui, liau
dies poetui Teofiliui Tilvy
čiui. Jis buvo ne tiktai di
delio talento poetas, rašy
tojas, bet visų savo tauraus 
gy venim o pavyzdžiu. J i s 
mokė daugelį mūsų, kaip 
reikia mylėti savo liaudį, 
savo tautą, kaip branginti 
gimtąją tėvų kalbą, kaip 
neapkęsti viso ir visų, kas 
neša liaudžiai pavergimą 
ir skriaudas, kas kursto ne
apykantą pasaulio tautų 
tarpe, kelia naujų karų, 
naujų žmonijos nelaimių 
grėsmę.

Kalbas pasakė Respubli
kinio Taikos Gynimo komi
teto narys , revoliucinio ju
dėjimo Lietuvoje veteranas 
Balys Baranauskas, jaunes
niosios kartos plunksnos 
brolis poetas Justinas Mar
cinkevičius, liaudies poeto 
tėviškės atstovas, Utenos 
rajono Sirvydžių kolūkio 
pirmininkas Puodžiukas.

Aidint gedulingai melodi
jai, kurią grojo Trimito or
kestras, karstas su Teofilio 
Tilvyčio palaikais nuleidžia
mas į kapą. Ant naujo kau
burėlio, supilto iš Vilniaus 
smėlio, gula antkapinė juo
do marmuro lenta. Joje iš
kalti žodžiai: — Lietuvos 
TSR liaudies poetas Teofi
lis Tilvytis.

Antanas Vaivutskas

Montelh, Mass.
Gegužės 1 d. mirė Cle

ment Mazgelis, 75 metų. 
Buvo pašarvotas pas V. Ya- 
kavonį. Šermeninėje buvo 
daug gėlių ir lankytojų. 
Palaidotas religiniai, Kalva
rijos kapinėse.

Liko nuliūdime mylima 
žmona Margaret, sūnūs 
Vincentas ir John Mazgelis, 
dvi dukterys ir sesuo Chi
cago j e.

Velionis priklausė Šv. Ro
ko Draugystei ir Kazimie- 
rinei.

Geo. Shimaitis

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Paraše “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
garbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos 
vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi visos 
Lietuvos vaizdą savo namuose. \

Knygos turinys yra sekamas:

i

Pratarmė
Pramonė ir jos pasiekimai
Statybos laimėjimai
Susisiekimas ir jo priemonės 
žemės Ūkio kolektyvizacija, problemos

laimėjimas
5. švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose

Apie Lietuvos rašytojus
Apie Lietuvos moterį šiandien 
Paminklų apsauga—Kraštotyra 
žvilgsnis į kai kuriuos miestus

2.
3.

10.
11.
12.
13.
14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

turinio matote, ikaip svarbu yra perskaitytiIš _ _ ,
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, . kurie turinyje 
sužymėti.

Knygos kaina $2.50

Gaunama “Laisves” knygyne 
102-02 Liberty Ąve., Ozone Park, N. Y. 11417

mai pavaišinti. Laidotuvė
mis rūpinosi jo duktė Miss. 
Regina Smitas.

Liko duktė Regina Smi- 
taitė, divorsuota žmona An
na Šmitienė, teta Affna La- 
tuka ir jos duktė Anna Gio- 
vanello ir jos šeima Montel
lo j.

Paėjo iš Skuodo rajono. 
Ten liko jo tėvai, brolis, se
suo ir jų šeimos ir daugiau 
giminių.

George Shimaitis

Paminėjimas Gegužės Pir
mosios įvyko gegužės 4-tą, 
2 vai., LT Namo kamba
riuose. Surengė LLD 6 kp. 
ir LT Namo Knygynas. 
Darbininkiškos publikos tu
rėjome apie 30.

Pirmininkavo George Shi
maitis. Pirmiausia pristatė 
K. Čereškienę paaiškinti, 
kaip Gegužės Pirmoji tapo 
darbininkų švente. Ji pa
aiškino, kad Gegužės Pir
moji prasidėjo 1886 m. Ame
rikoje. Tais metais Chica
go je gegužės 4 dieną buvo 
kruvina kova tarp streikuo
jančių darbininkų ir polici
jos Haymarket aikštėje. Už 
tas kovas buvo apkaltinti ir, 
vėliau, nuteisti ir pakarti 5 
anarchistai (taip tuomet 
kovingus pažangiečius va
dindavo). Nuo to laiko Ge
gužės Pirmoji pasklido po 
visą pasaulį, darbininkai ją 
laiko savo švente ir kovos 
už 8 darbo valandų dieną.

K. Kmarienė iš laikraščių 
paskaitė eiles apie moterų 
kovas už lygias teises su 
vyrais, po to padeklamavo 
eiles. Jai už tai kreditas. 
Ji pirmą kartą pasirodė 
prieš publiką.

. G. Shimaitis padeklama
vo eiles — Kur siauras, že
mas kambarys, vos tik 
spinkso žiburys.

Po to prasidėjo vaišės. 
Jas dovanojo: M. Gutaus- 
kienė sūrį, K. Kalvelienė 
pyragą-keiką, duoną ir cot
tage cheese, Markevičienė 
pyragą, sūrį, 2 tuzinus kiau
šinių.

Prie stalų patarnavo An
na Jacobs, T. Kaminskienė, 
prie gėrimų — Frank Mar
kevičius.

Dabar pradėsime ruoštis 
prie apskričių pikniko po 
stogu. Jis įvyks sekmadie
nį, birželio 1, LTN viršuti
nėj salėj, 668 N. Main St., 
Montello.

Po to rengsimės ir prie 
“Laisvės” pikniko, kuris 
įvyks liepos 6-tą, sekmadie
nį, Woręesteryj.

Geo. Shimaitis

HELP WAlWED-MIMEltALE HELP MTMMHBMAU HELP WAHTED-MALE-FEM^LE

Providence, R. I.
55 metai. O, kaip greitai 

laikas bėga! Rodos tik va
kar kai Amerikos Lietuvių 
Piliečių Pašalpos Klubas su
siorganizavo. Tai įvyko 19- 
14 metų balandžio 14-tą. 
Klubas buvo ir yra ant lais
vų pamatų.

Per kelerius metus klu
bas turėjo pergyvent daug 
audringų dienų finansiškai 
ir dvasiškai, daug kas mė
gino koją pakišt. Šiandien 
ALPP klubas randasi ge
ram stovyje finansiškai ir 
nariais. Klubo patalpos pa
didintos ir remontuotos ir 
55 metų proga buvo suruoš
ti šeimyniški pietūs gegu
žės 4-tą. Klubo nariai už
pildė visą salę. Pietūs ir gė
rimai visiem buvo veltui.

Dienos pirmininkas W. 
Kachienas, paaiškinęs die
nos įvykį, pakvietė kelis se
niausius klubo narius tart 
žodį. kitą. Visų pirmas kal
bėjo čia gimęs klubo pirmi
ninkas J. Vaitonis. Iš senes
niųjų kalbėjo Zigmas Cil- 
cius, Ben Staznickas, B. Si- 
monavičius ir kiti. Visi lin
kėjo klubui dar daug sėk
mingų metų gyvuoti, o klu
bo valdybai už tvarkingą 
darboseną visi širdingai dė
kojo. Papietavus, orkestrui 
grojant, kas norėjo galėjo 
pasišokt. Pobūvis buvo 
tvarkingas, už tą garbė pri
klauso rengimo komitetui 
ir moterims, kurios prie 
darbo prisidėję.

Šis pobūvis skyrėsi nuo 
kitų tuo, kad tik vien lie
tuviškai kalbanti buvo susi
rinkę, nebuvo maišyta kaip 
kadaise. Turiu pasakyt, kad 
tai buvo linksma sueiga ir 
visa programa buvo išpildy
ta lietuvių kalboje. Daugiau 
tokių susirinkimų!

Buvo dalinti moterims 
specialūs numeriai, laimėji
mui gyvų gėlių bukieto. 
Laimės ta, kuri turės nume
rį 55. Pirmininkui iššaukus 
numerį, pasirodė, kad laimi 
moteris apie 80 metų am
žiaus. V. Bankauskienė. Man 
atrodo, kad nieks negalėjo 
būt taip jautringa, kaip 
įteikimas gyvų gėlių bukie
to tai senelei.

V. Bankauskienė išaugino 
gražią šeimyną, buvo veikli 
savo laikais ir visų mylima, 
bet nelaimė pakišo koją, ji 
neteko regėjimo ir jau ke
linti metai kai nemato sau
lės šviesos.

Bronius S.

Brockton, Mass.
Balandžio 28 d. automobi

lio avarijoje tapo užmuštas 
Ferdinandas Smitas, 45 me
tų. Jo draugas Petras Smi- 
dtas, 34 m.,, vairavęs Smito 
mašiną, sužeistas, kuomet 
jiedu iš Sandaros Klubo
naktį, po. vienos 40 mylių; 
greičiu važiavo Howard St., 
kur buvo staigus pasisuki
mas. Auto atsimušė į akme
nį, paskui į elektros stulpą.

Petras Smidtas (Dorches- 
terio gyventojas) sužeistas 
nepavojingai.

Velionis F. Smitas buvo 
pašarvotas V. Yakavonis 
koplyčioje. Buvo daug gėlių 
ir lankytojų, daugiausia D. 
P., kokiu buvo ir pats Fer
dinandas; apie 15-oje auto 
mašinų jį palydėjo į Mel
rose kapines. Palydovai bu
vo paprašyti sugrįžti į Ya- 
kavonio patalpas ir tinka-

TECHNICIANS

Appliance and Television

Due to our expansion of General 
Electric and Hotpoint appliance fac
tory service to Dauphin, York and 
Cumberland counties. We have 
openings for experienced techni
cians.

Excellent working conditions, 
wages, benefits and family security 
program.

For appointment call 717-564-7430.

GENERAL ELECTRIC 
COMPANY

2259 Woodlawn St., Harrisburg, Pa.
An Equal Opportunity Employer.

(28-35)

OPERATORS
Single and double needle operators 

for lightweight rainwear. Positively 
no layoffs. Paid holidays, vacations 
and other benefits. If you have sew
ing experience and want to earn top 
money, stop and see Mrs. Kelly.

INDUSTRIAL PRODUCTS, 
2201 W. Glenwood. (25-35)

WAITERS AND 
BUS BOYS 
Experienced.

Call for appointment between 
2 and 4 PM.

Old Original BOOKBINDERS 
RESTAURANT

WA 5-7027. (34-40)

ARCHITECTURAL DRAFTSMEN
We are looking for someone with 

4-5 yrs. experience in wood frame 
house construction. Must be fami
liar with plumbing and electrical 
drawings and designs. Our company 
offers: Good Company benefits — 
Excellent opportunity for the right 
person.

DEŠIGNAIRE HOME 
CORPORATION

Dowingtown Industrial Park, 
Boot Rd., Bldg. No. 8 

Dowingtown, Pa. Call 269-8183
Richard Bromfield (33-36)

MAINTENANCE 
MECHANIC

Must have pipe fitter experience, 
also experience in general production 
machine maintenance and repair. 
Machine shop background desirable, 
steady employment.

Pleasant working conditions, good 
starting rate and fringe benefits. 
Interviews 9 .a m. to 4<p. m. or by 
appointment. Phone 201-846-2400. 
ext. 254. ‘

HENRY HEIDE INC.
14 Terminal Road 

New Brunswick, N. J.
(Industrial Park) 

Equal Opportunity Employer 
(27-38)

CLERKS
Permanent office clerical positions 

open now. Aptitude for figures es
sential. Knowledge of comptometer 
operation helpful but not essential. 
Good salary. Generous employee be
nefits program. If you qualify 
for appointment.

ACME MARKETS INC.
124 N. 15th St. LO 8-3000. Ext.

call

327.
(34-36)

KNITTERS-LEARNERS — Gua
ranteed year round work. No lay
offs, all benefits. EXPERIENCED 
KNITTERS, earn extra money, join 
our Saturday and Sunda# work 
force.

WALGO KNITTING MILLS
206 E. Hamilton St., Allentown, Pa.

435-9091 '(30-36

, Praga. •— Čekoslovakijoje 
iškilmingai minima sukak
tis iš Vokietijos hitlerinin
kų okupacijos išsilaisvini- 
lįo 194.5 m., kai Tarybų Są
jungos militarinės jėgos iš
mušė Hitlerio militarinės 
jėgas iš Čekoslovakijos.

Anykščiai, Lietuva. — Į 
užsienio šalis savo gami
nius siunčia Anykščių svies
to gamykla. Šiemet į Švei
cariją, Vakarų Vokietiją, 
Bulgariją, Čekoslovakiją ir 
Lenkiją jau išsiųsta 132 to
nos aukščiausios rūšies 
sviesto.

WANTED AT ONCE
RN’S
LPN
in need of

2
1

also are nurses

DRIVER SALES
MEN & WOMEN NEEDED

For aggressive mobile industrial 
catering. Good wages. Established 
routes now available. Apply imme

diately. PURITY CATERERS, 
69 W. Queen La., VI 8-2300.

(33-37)

MEN AND
WOMEN

For general factory work. Steady 
year round employment. Excellent 
fringe benefits. Day shift 7 A. M. 
to 3:30 P. M. Apply at factory 
office.

AMERICAN 
SANDPAPER CO.

83 East Water St.,
Rockland, Mass.

(33-38)

HOUSE KEEPER

Exp. Laundry and cleaning. Know
ledge of cooking. Sleep in. Private 

I room and TV. One school age child. 
Nice home. Good salary. Ref. requir
ed. Call CA 4-1934. (33-27)

We
aides with or without experience to 
be trained on the job. Full pay 
while being trained. Contact;

BUCKINGHAM VALLEY 
NURSING CENTER

Route 413, Pineville, Pa. 18912.
215-598-7181 (35-41)

DRAFTSMEN

SYSTEMS ANALYST

Immediate opportunity for quali
fied applicant with BS Degree plus 
3 to 4 years experience in Systems 
Analysis and a good working know
ledge of manufacturing systems. 
Good starting salary and excellent 
working conditions.

For further information please 
call or write R. D. AYOOB, 666- 
5000.

CONTROL DATA
CORPORATION

Valley Forge Division. Valley Forge 
Industrial Park,

2621 Van Buren Avenue, 
Norristown, Pa.

An equal opportunity employer.
(33-35)

BILLING AND MANIFESTING 
CLERK. Night work. Mop.—Fri. 
Good salary. Good benefits. Good 
opportunity for nite student. COO
PER JARRETT, 4355 Rising Sun 
Blvd., Phila., Pa. Mr. Glick, Per
sonnel Mgr. GL 7-2000.

(33-36)

MAINT. OR MECH. SUPVSR.
Immediate opening for experienced 
man. Must have supervisory exp. 
Knowledge of filling machines, cap
ers, labelers and can seaming equip
ment., plus some electrical know
how. Good salary and benefit pro
gram. Call or apply: SEABOARD 
LABS, 400 N. 5th St. WA 3-0206.

(33-35)

Vilniaus ryšių mazgas
Stambiausia telefono stotis 
Pasažas po stogu
Visos paslaugos—drauge

Miestų statybos projek
tavimo instituto architek
tai J. Šeibokas, A. Samu- 
kienė ir konstruktorė G. 
Ariminaitė pateikė Vil
niaus ryšių mazgo pro
jektą ir ruošia darbo brė
žinius. Vienas pagrindi
nių mazgo objektų — 
stambiausia Vilniaus te
lefonų stotis. Apie ją 
pasakoja Vilniaus telefo
nų tinklo direktorius E. 
Puodžiūnas:

Excellent opportunities. Immedia
tely available for individual capable 
of creative thinking and design 
work. Some mechanical electronical 
aptitude. Minimum of 2 yrs. exper
ience. Apply in person or call Mrs. 
Hilliard.

FILM CORP. OF AMERICA
19th & Allegheny Ave., Phila., Pa.

BA 5-7647. (33-37)

MECHANICS
To repair and service industrial air 

compressors.
Top pay for the right man.

SMITH SATTLER MACHINERY 
COMPANY

Call GR 7-2100. Ask for Mr. Gilbert
(33-39

RECEIVING CLERK ASST.

ASSEMBLERS

We are looking for ambitious in
dividuals^ who are seeking advance
ment apd responsibilities in a rap
idly growing division of a major 
company.

Plan your future with

FMC CORP.

115 West Ave., Jenkintown, 
224-1200

An equal opportunity employer.
(33-42)

AUTOMOTIVE
MECHANICS (4) .

We are looking for qualified me
chanics with G. M. experience. We 
offer 50/50 pay plan with high guar
antee, paid vacations, insurance, 
hospital plan, free uniforms, plus 
$8 per hour rate. Call Mr. Wilkie, 
FL 2-8000. J A 8-6960. (35-41)

Pa.

AUTO MECHANICS
1st class men to be added to our 

present force. Full time employ
ment. Guar.' weekly salary, paid 
vac. $20,000 Major medical hospital 
and insur. Uniforms. Contact Elmer 
Gutelius.

FRITZ THORNTON OLDS.
171 W. Lancaster Ave.,

MU 8-2800 WAYNE TR. 8-0976.
(35-41)

—Tarybų Lietuvos sosti
nėje šių metų pabaigoje bus 
apie 40 tūkstančių telefonų. 
Tačiau išaugusių poreikių 
vistiek negalime patenkin
ti. Ypač bloga, kad stoko
jame pajėgumų miesto cen
tre. Pastačius 20 tūkstan
čių taškų stotį centrinėje 
miesto dalyje (P. Cvirkos- 
Liudo Giros - Palangos gat
vių kvartale), padėtis žy
miai pagerės. Artimiau
siais metais bus taip pat 
statomos p a j ė g i* o s stotys 
Lazdynuose, Raudon o s i o s 
Armijos prospekto rajone, 
Naujoje Vilnioje. Smarkiai 
išaugus telefonų, skaičiui, 
pereisime Į šešiaženklių nu
merių sistemą.

Projektavimo grupės va
dovas J. šeibokas:

Naująjį mazgą sudarys 
ryšių įstaigų kompleksas. 
Stambiausias korpusas — 
automatinės telefono sto
ties. Pirmame aukšte įsi
kurs modernus tarpmiesti
nių pasikalbėjimų ir tele-

gramų priėmimo punktas, 
kavinę-ekspresas. Gretimas 
pastatas — ryšių skyriaus. 
Tai bus savotiškas pasažas 
po stogu su miesto ir tarp
miestinio telefono, telegra
fo abonentinėmis tarnybo
mis, radijo mazgo .direkci
ja, skaičiavimo centru, paš
to pašiau g o m i š, įvairiau
siais kioskais. Į pasažą bus 
galima įeiti iš kiemo Palan
gos gatvėje ir, praėjus pro 
šį savotišką paslaugų biurą, 
patekti į P. Cvirkos gatvę.

Trečiasis pastatąs žvelgs 
į Liudo Giros gatvę. Tai bus 
trijų aukštų rūmai su man
sardomis. čia įsikurs ryšių 
ministerija.

New Yorkas.—Blue Cross 
pąsimojo pakelti savo na
riams mokestį iki 50 proc. 
Laukia New Yorko valsti
jos apdraudos departamen
to užgyrimo. ' 1

DOCK SUPERVISOR
Large freight forwarder has imme
diate need for capable man to direct 
work force. For interview —

Call Mr. Reed. CU 9-3700.
(35-41)

School Guide 1969

SACRED HEART SCHOOL

Resident School for Boys
Grades 4 through .8. 20 acre campus

All Athletic facilities 
Music lessons

Conducted by thę Brothers of the 
Sacred Heart.

Andover, Mass. 617-475-1443.
(35-54)

MAINTENANCE MEN

Growing Toy • manufacturer needs 
fully qualified plant and machine f 
maintenance meni Excellent work? 
ing conditions and complete bene- . 
fjts. Day or night shift. Apply or 
call:

J. CHEIN & CO.
Wm. St., Burlington, N. J.

• 1-609-386-2800
“ (33-35)
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A. Petriką

Kerenskio gyvenimo saulėlydis
Aleksandras Kerenskis, 

gimęs 1881 m., carizmo lai
kais Rusijoje buvo stambus 
veikėjas. Kaip teisininkas 
ir visuomenininkas imperi
jos Durnoje jis grojo pir
muoju smuiku. Politikoje 
jis stovėjo su kadetais (kon- 
stitucin i a i s demokratais), 
kurie norėjo monarchiniam 
absol i u t i z m u i apkarpyti 
sparnus, suvaržyti jį kon
stitucijos paragrafais, bet 
ne panaikinti. Kerenskis 
buvo geras kalbėtojas, ap
sukrus politikas, turėjęs ry
šių ne tik su Puriškevičiaus 
tipo juodašimčiais monar- 
chistais, bet ir kairiojo spar
no veikėjais: menševikais 
(dešiniais i a i s socialdemo
kratais), trudovikais (dar- 
biečiais), eserais (buržuazi
niais socialrevoliu c i o n i e - 
rials) ir kitais. Prieš kai
riuosius socialdemokratus- 
bolševikus jis kovojo, jų ne
apkentė.

Kai 1917 metų pradžioje 
carinės Rusijos darbinin
kai, kareiviai ir valstiečiai 
nuvertė nuo sosto cafo Mi
kalojaus 11 valdžią, susi- 
dėiusiose to meto sąlygose 
iškilo t. v. “liberalioji” bur
žuazija, kuri ir pasigrobė j 
savo rankas vyriausybės 
vairą. Rodzianka, Miliuko
vas, kun-tis Lvovas ir kiti 
dvarininkų, bankininkų bei 
fabrikantų statytiniai sudarė 
“laikinąją vvriausvbę,” ža- 
dėiusią sušaukti demokra
tiškai išrinkta Steigiamąjį 
seimą, kuris turėjo nusta- 
tvti šalies ateities gaires. 
Bet tokio Seimo, jie nešau
kė. (delsė. atidėliojo j poka
rinius laikus. O karą vis 
tęsė, apie taikos'sūįąryjpa 
nė nekalbėjo. Gi liaudis ir 
kareiviai norėio taikos, iie 
iąu buvo nrisikaria.ve iki 
b a d o nadėties. Miestams 
trūko duonos ir kitokio 
maisto, fabrikam^ žaliavų 
bei, medžiagų, kariuomenei 
maisto, anran^os. ginklu 
bei šaudmenn kuriu Rusi
jon saiun p* 1 n i n k a i (“ Al
lie®”) iai dau" žadėio. bet 
mažai davė. Vakarinė ša
lies dalis buvo no kaizeri
nės Vokietijos nadu. Kau
kazą ir kitas niptines sritis 
buvo irio-rnbp turkai. nimiV 
nai. vokiečiai. Padėtis bu
vo liūdna.
Kerenskį bandė “gelbėti”

Nuvargintai Rusijai ka
riauti nesisekė, jos karei
viai masiškai bėgo iš fron
to namo. Jie reikalavo tai
kos, duonos, žemės ir lais
vės. Kunigaikščių, genero
lų ir stambiųjų kapitalistų 
valdžia—monarchija be mo- 
narcho-šalies valdvti nepa
jėgė. Dėlto ji bandė dangs
tytis “kairiaisiais” figos’la
pais, jos pagalbininkais. Be 
kitų “liberalų,” ji pasikvie
tė talkon ir A. Kerenskį, 
kuris laipsniškai susikaupė 
visą valdžią j savo rankas: 
tapo premjeru ir pagaliau 
vyriausiuoju kariuomenės 
vadu. Bet žmonės vis neri
mavo, reikalavo karą baig
ti ir paleisti kariuomenę. 

/Bolševikai agitavo, jie nu
jodinėjo darbininkams ka
ro* žala ir žmonių skurdą. 
Buvo įkurtos darbininku ir 
kareivių tarybos, kuriose 
bolševikų itaka augo, stip
rėjo. Darbininkai ėjo į gat
ves, demonstravo, kovojo 
prieš juos išstatyta polici
ja. žandarus ir kazokus. 
Ministrų kabineto sąstatas 
keitėsi kone kasdien, bet 

revoliucinė padėtis didėjo.
Pagaliau matydamas, kad 

policija nepajėgia su suki
lusia liaudimi susidoroti, o 
Petrogrado kariu o m e n ė s 
įgula Kerenskis nepasitikė
jo, nes ji dažnai palaikyda
vo sukilėlių pusę, — jis kai
taliojo karo vadus. 1917 m. 
liepos 18 d. vyriaus i u o j u 
kariuomenės vadu Kerens
kis paskyrė monarchistą 
generolą Kornilovą ir pa
reikalavo, kad Šis atsiųstų 
iš fronto jam ištikimą kazo
kų “Laukinių (necivilizuo
tų) diviziją,” vadovaujamą 
gen. Krymovo. Su šios pa
galba Kerenskis tikėjosi 
darbininkų revoliuciją pa
skandinti jų pūčių kraujuo
se.

Bet Kornilovas, remiamas 
gen. Denikino, Wrangelio, 
Duchonino, Krymovo, Klem- 
bovskio, dvarininkų ir fab
rikanto Putilovo, — pasi
šovė, minėtosios divizijos ir 
kitu jam ištikimu pulkų pa
galba. — nušluoti patį Ke
renskį ir pastatyti “tvirtą 
valdžia,” kuri sukilėliams 
“šoviniu nesigailėtų.” Ki
taip sakant, norėjo įsteigti 
monarchistų diktatūrą. 1 -i •

Rugp.;mėn, 28 d. kornilo- 
viečiai užėmė Pskovą, neto
li Petrogrado esančius mies
tus Gatčiną (dabar Kras- 
nogvardeiską) bei Lugą ir 
pareikalavo, kad ten atvyk
tų pats Kerenskis, kurį jie 
tikėjosi suimti. Bet šis pa
matė jam paspęstus sląstus 
ir ten nevyko. Petrogrado 
darbininkai laiku pamatė 
pavojų revoliuciiai. Jie, bol
ševikų vadovaujami, masiš
kai stojo’ savo šalies sosti
nės ir revoliucinių laimėji
mo ginti. Premjeras Kerens
kis kariuomenės vadu pa
skyrė ’ gen. Aleksieievą, įsa
kė' Kornilova' areštuoti, o 
Petrogrado ir viso fronto 
karinių jėgų komendantu 
pasiskyrė pats save. Padė
tis pasidarė visai rimta.

Tačiau kariuomenė ir dar
bininkai Kornilovo pučo ne
rėmė Geležinkeliečiai sa
botavo traukinių judėjimą, 
todėl jeigu kuris generolas 
ir būtu norėjęs ateiti Kor- 
nilovui į pagalbą, negalėjo. 
Tuo tarpu Petrogrado dar
bininkai ir kareiviai, bolše
viku vadovaujami, nuvertė 
kerenskine laikinąja vy
ri aus vbc ir norėjo suim
ti nati Kerenskį. Šis išsi- 
<randes nabėgo i frontą, ti
kėdama® ten rasti paramos. 
Jis ruošėsi pasiekti net pati 
Mogiliovą ir suorganizuoti 
stipria, karinę jėga petro- 
o-radiečiams nugalėti. Ta
čiau toliau Pskovo jis nu
vykti neistengė. jis narnate, 
iop’ kariuomenė laipsniškai 
linksta i revoliucijos puse. 
Gatei no ie na tvs kazokai 
ii navedė Kronštato jūri
ninkams, vadovaujami e m s 
drąsaus bolševiko P. Dv- 
bpnlrn atvvkusio SU SaVO 
daliniu iš Ęrasnoie Selo.

Kerenskis pabėgo
Kerenskis kronštatiečių 

išsigando ir, Gatčinoje per
sirengus jūrininku, užsidė
jęs juodus akinius/ sėdęs į 
automobilį pabėgo. Kai pa
siekė netoliese esantį mišką, 
pasislėpė ir pas vieną gry
telninką išgyveno 40 dienų. 
Ten jis rašė savo atsimini
mus, kuriais bandė atsiri
boti nuo Kornilovo pučo. 
Stengdamasis užsimaskuo
ti, jis užsiaugino ūsus ir 
barzdą, apsivilko kaimiečio 

drabužiais ir pan.
Iš miško Kerenskį jo suo

kalbininkai rogėmis nuga
beno pas netoli Novgorodo 
gyvenantį dvarininką, o iš 
ten pas kitą jo bičiulį Be- 
logos srityje. Kerenskis vi
saip mėtė pėdas, kad tik jo 
nesugautų. Po kelių dienų, 
iš Belogos jis nubėgo į Nov
gorodo pakraštį ir apsigy
veno beprotnamyje. Ten 
jis, gydytojo globojamas, 
pasislėpė moterų palatoje. 
Iš Novgorodo, naktiniu 
traukiniu, lydimas revolve
riais bei granatomis apsi
ginklavusių jo bendrų, Ke
renskis atvyko į Petrogra
dą, kur jį paslėpė eseras 
Zenzinovas. Kerenskis no
rėjo pasakyti kalbą 1918 m. 
sausio 3 d. Steigiamajame 
susirinkime, kurio pirmi
ninku buvo menševikas 
Černovas, sekr. eseras M. 
Višniakas: jie sudarė susi
rinkimo daugumą. Tačiau 
Taurydos Rūmuose (susi
rinkime) Kerenskis pasiro
dyti nedrįso. Seimininkai 
nasirodė tarybinės santvar
kos nriešininkai, todėl sau
sio 5 d. raudonam iečiai 
iuos išskirstė ir seimą už
darė

Kerenskiui ilgai gyventi 
Petrograde buvo nesaugu, 
todėl traukiniu per Helsin
kį jis nuvyko į Suomijos 
miestą Abo ir ten gyveno. 
Bet ir ten ilgai negalėjo iš
būti, nes btiržuazinė Suo
mijos valdžia, susitarusi su 
kaizerine Vokietija, ruošėsi 
karan prieš Tarybų Sąjun
gą. Jau 1918 m. pradžioje 
vokiečiu karininkai, apsime
tę. pirkliais bei muzikantais, 
nradėjo rinktis Suomijoje. 
Kerenskis nasislėnė Petro
grade esančioje Vasilevskio 
saloje.

I Maskvą
1918 m. pradžioje Tarybų 

valdžia persikėlė į Maskva 
ir įsikūrė Kremliuje. Į 
Maskvą atvyko ir Kerens
kis, tikėdamas ten sukelti 
nučą prieš vyriausybę, bet 
jam nesisekė. Tų pačių me
tų birželio mėn. Maskvoje 
nasirodė eserų politinės 
krypties laikraštis “Voz- 
roždenije” (“Atgimimas”), 
kuris spausdino Kerenskio 
memuarus, tačiau jis ilgai 
neišsilaikė.

Tarybų priešai, negalėda
mi patys vieni nuversti val
džios, šaukėsi buvusių ca
rinės Rusijos sąjungininkų 
pagalbos, jie ruošė svetimų
jų intervenciją;. Tam rei
kalui jie suorganizavo 
draugija, pavadinta “Rusi
jos atstatymui unija,” kuri 
kreipėsi pagalbos į užsie
nius. Savo atstovu užsie
niams suokalbininkai pasi
rinko Kerenskį. Dėlto 1918 
m. gegužės menesį jų po
grindis parūpino jam fik
tyviu vardu padarytą pa
ša, Anglijos konsulatas da
vė viza ir jis, kain “serbų 
armijos kanitonas,” išvyko 
kartu su Serbijos repatri
antais traukiniu iš Maskvos 
j Murmanską. Ten ir Ar
changelske jau buvo sąjun
gininkų intervencijai pa
ruošta kariuomenė. Mur
manske jis sėdo i prancū
zu lai va ir išplaukė į Ang
lija. kurioje išgyveno iki 
1920 metu vidurio. Londo- 
nee ir Parvžiuie jis stengė
si sukurti stinria karine in
tervencija i Tarybų Rusi
ja ir ja pasmaugti. Sąjun
gininkai (Anglija, Prancū- 
ziia, Italija. Japonija, Ame
rika, Turkija ir Rumuni
ja)'tai bandė padaryti. Jie 
siuntė ten savo karinius da-

Lietuvių Namo Bendroves 
šerininkų suvažiavimas 

gegužes 17 dieną
Šiuo pranešame, jog Lie

tuvių Namo Bendrovės — 
Lithuanian Building Cor
poration — suvažiavimas 
įvyks šeštadienį, gegužės 
(May) 17 dieną, 1969, sa
vame name, 102-02 Liberty 
Avenue (įėjimas iš 102 St.), 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Labai svarbu šėrininkams 
suvažiavime dalyvauti. O 
tie, kurie negalės dalyvau
ti, gali įgalioti ką kitą juos 
atstovauti, nes būtinai rei
kalinga atstovauti virš 50 
procentų visų parduotų Še
rų.

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.) 

mūšiai vyksta ne kur kitur, 
o tarpusavio fronte.”

O jie pešasi už lengvatikių 
sudėtus dolerius. Jais nepa
sidalija.

Gavome dvi gražiai Lietu
voje išleistas religines knygas. 
Jas išleido Lietuvos Vyskupi
jų Ordinarų Kolegija. Viena 
pavadinta “Liturginis maldy
nas,” o kita “II V at i k a n o 
susirinkimo nutarimai.”

Knygos labai rūpestingai 
paruoštos. “Maldynas” mažo 
formato, kad kunigas galėtų 
patogiai kišenėje nešiotis, su
sideda iš 587 puslapių.

Al. Gimantas nesupranta 
savo kolegų, kurie savo spau
doje ignoravo Amerikoje ap
silankymą gražios turistų iš 
Lietuvos grupės. Jie pasiel
gę labai kvailai. Jie nieko ne
pasiekę’su tokia taktika, nes 
vis tiek lietuviškas > svietelis 
sužinojo apie turistus ir labai 
daug kas su jais susitiko, pa
sikalbėjo, pasiginčino, pasida
lijo nuomonėmis. Buvo gerai, 
gražu, padoru. *

Tuo, matyt, Gimantas no
ri “veiksnius” pamokyti to
kios kvailos taktikos atsisaky
ti ir susitikti su iš Lietuvos 
atvykusiais žmonėmis nebijoti,

Bet šios pastangos bus 
veltui. Tie nuo lietuvių tau
tos atitrūkėliai yra paskleidę 
tiek daug netiesos ir nesąmo
nių apie Lietuvą, jog bijo, 
kad platesnis jų pasekėjų su
sitikimas su svečiais iš Lietu
vos pakenktų jų bizniui. Al. 
Gimantas turėtų tą gerai ži
noti.

Izraelio premjerė Mrs. Gol
dą Meir pareiškė, kad Izra
elis užgrobtų strateginių že
mių arabams niekados nebe- 
sugrąžins. Jas pasisavino ir 
laikys.

Izraelio vadai kalba tary
tum jie atstovautų galingiau
siai pasaulyje valstybei.

Kai arabai susipras ir susi
vienys, tas žemes atsiims ge
ruoju, ar piktuoju. Ponia 
Meir nemiegodama sapnuoja 
ir žaloja Izraelio ateitį.

linius bei laivyną ir rėmė 
tenykščius kontrrevoliucio
nierius ginklais, pinigais, 
apranga, maistu ir kitokiais 
būdais, bet jiems nepavy
ko. Tarybų Sąjungos žmo
nės nugalėjo savus ir sve
timus priešus.

Kerenskio misija nuėjo 
niekais, ji nieko nepasiekė. 
Dabar jis pasenęs ir gyve
nimu nusivylęs, karšinasi 
J. A. Valstijose ir kiek įma
nydamas žmeižia Tarybų 
Sąjungą.

Tie, kurie negalės šiame 
suvažiavime dalyvauti, tai 
lai būtinai išpildo laiške 
prisiųstą Proxy. Gali įgai- 
lioti, ką tik nori.

Taipgi norime priminti, 
kad po suvažiavimo vakare 
visi suvažiavimo dalyviai 
bus pavaišinti.

Proxy įgaliojimus siųs
dami adresuokite sekamai: 
Lithuanian Bldg. Corp., 
Inc., 102-04 Liberty Avenue, 
Ozone Park, N. Y. 11417.

Lietuvių Namo B-vės 
direktoriai

Tarp lietuviu
Buvusi brooklynietė Jo

sephine Augutien ė rašo 
mums iš Floridos:

Sveikinu visus laisviečius 
iš saulėtos Floridos ir lin
kiu visiems sveikatos. Ne
galiu pamiršti gerų draugų 
iš San Francisco, Calif. Per 
pusę metų gyvenimo turė
jau apleisti. Dabar išsiilgau 
jų ir linkiu visiems geriau
sio gyvenimo.

San Francisco — gražus 
miestas ir gražūs kalneliai. 
Malonu susipažinti su malo
niais draugais ir jų paren
gimuose dalyvauti. Tikiuo
si kada nors vėl juos aplan
kyti.

Josephine Augutienė

PATAISA
Gegužės 9-os laidoje iš 

Aido Choro korespondenci
jos pamestos dvi eilutės. 
Atitaisytas sakinys yra:

Pabaigoje atsirado ir so- 
lezantų, kurie šventė savo 
gimtadienius. Čia juos mi
nėjo N. B.uknienė A. Melkū- 
nas, ir choro garbės narė 
A. Petraitienė atšventė sa
vo metų sukaktį prie gra
žaus torto...

Atsiprašome.

Chlorelos varžovė
Šis vaidmuo gali atitekti 

mažam vandens augalui 
volfijai. Iki šiol buvo ma
tt y t a, kad kosmonautus 
maistu ir deguonimi gali 
aprūpinti tik chlorela.

Tačiau tarybiniai biologai 
laiko, kad volfija dauginasi 
žymiai greičiau, lengvai pri
sitaiko prie besikeičiančios 
aplinkos, o jos baltymus 
žmogaus organizmas gerai 
virškina. Dabar bandoma 
išvesti dar derlingesnes vol- 
fijos formas.

Brazdi j o s imperatorius 
Don Pedro II (valdė 1840- 
1889) pardavinėjo aristok
ratų titulus po 10,000 dole
rių. Iš gautų pinigų jis pa
statė beprotnamį, ant kurio 
vartų įsakė užrašyti: “Gar
bėtroškos — pamišėliams”.

PAIEŠKOJIMAS
Jau trys metai nebegau- 

nu jokios žinios apie brolį. 
Nežinau ar jis gyvas ar 
miręs. Jis gyveno po seka
mu adresu: Alfred Josel, 
191/2 So. Broadway, Room 
202, Rochester, Minnesota, 
žinantieji apie jį, prašau 
pranešti man, už ką būsiu 
dėkinga. Morta Kopūstienė, 
Kupiškio rajonas, Suba-. 
čiaus paštas, Skverbų kai
mas, Lithuania, USSR.
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Nedūžtančios 
lemputės

General Electric firma 
pradėjo gaminti naujas ap
švietimo lemputes. Jei su
kant į patroną, tokia lem
putė netyčia iškrenta iš 
rankų, ji nesu skeldėja į 
smulkius gabaliukus, kaip 
ankstyvesnės lemputės.

Silikono sluoksnis, kuriuo 
padengtas lemputės pavir
šius, suteikia jai daug nau
jų savybių. Smarkiai įkai
tinta lemputė nesutrūksta, 
kai ant jos patenka sniegas 
ar lietaus Jašai. Ji neskyla 
net apipilta šaltu vandeniu 
ar priglausta prie ledo.

Tai labai svarbu naudo
jant tokias lemputes gat
vių apšvietimui. Lemputės 
taip pat atlaiko verdančio 
metalo ir suvirinimo apara
to žarstomų žiežirbų srau
tą. Maža to — lemputės iš
laiko savo formą netgi per
kalus jas vinimi.

Ar normali 
temperatūra?

TSRS Mokslų akademijos 
Karelijos filialo miškų in
stituto mokslininkai sukūrė 
elektroninį prietaisą, kuris 
matuoja medžio ląstelių 
temperatūrą.

Su medžių temperatūra 
susijęs miško, kuris vyrau
ja respublikos ekonomikoje, 
vaisingumas. Prietaisu taip 
pat galima nustatyti, ar ge
rai auga medis, ar jis jau 
baigia savo amžių.

Derby, Conn.—Čia areš
tuotas Geo. F. McEmerney 
ir kaltinamas t n u ž u d y m u 
katalikų kunigo Howard C. 
Teacle, Sullivan, Mo., mo
telyje.

Dvi turistą. grupes vyks į Vilnią
Sužinojome, kad šiais metais ruošiamos dvi turis

tinės grupės į Vilnią.
Pirmoji grupė išvyks liepos 15 d. ir grįš liepos 30 d.

O antroji grupė išvfyks liepos 29 d., grįš rugpiūčio 13 d.
Abiejų grupių sustojimai toki: vieną dieną Lenin

grade, 12 dienų Vilniuje ir vieną dieną Maskvoje.
Kurie norėtų patekti į šį planą, turėtų kreiptis 

kuogreičiausiai su $100 užstato (deposit) į:
Mr. Robert Ellyn
Union Tours
1 East 36th Street,
New York, N. Y. 10016

Kadangi grupė susidarys tik iš 35 žmonių, tad pa
tartina skubėti su užsakymu vietos. i(
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NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta: >

“TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

gautus iš jų įspūdžius.
Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių 

paveikslų iš Amerikos miestų centrų ir 
mokslinių įstaigų.

Knyga iš 32S puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

“LAISVĖS”^ KNYGYNE |
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Parengimų Kalendorių
Gegužės 17d...

Lietuvių Namo Bendrovė! 
šerininkų suvažiavimas 
įvyks savame name. Pra
džia 2 vai. popiet. Po suva
žiavimo dalyvaujantieji šė- 
rininkai bus pavaišinti.

Birželio 8 d.
LLD 185 kuopos pietūs 

Forest parke. Pradžia 1 vai.

Birželio 15 d.
Susitikimas su dr. Alber

tu Tėlyčėnu, Lietuvos on-; 
kologijos (Vėžio Ligų)? 
Mokslinio Tyrimo Institu
to direktoriumi. Svečias 
aiškins ir atsakinės į klau
simus, kaip yra su vėžio 1L* 
gomis kovojama Lietuvoje, 
Tarybų Sąjungoje ir Jung
tinėje Valstijose. Pasižy
mėkite !

PRANEŠIMAI ) *
Ozone Park, N. Y.

v

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks geg. 13 d. 2 v. popiet, 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė.

Prašomi visi nariai daly
vauti, susirinkimas svartys 
rengiamą pikniką ir išrinks 
komisiją.

Valdyba

New Yorkas. — Amerikos 
Necių partijos lyderis Ch. 
Schofer areštuotas ir kalti
namas bandymu susprog
dinti Izraelio laivą “Sho- 
lom.” Paskirta $10,000 kau
cija.

Utena, Lietuva. — 
baigta statyti du penkia
aukščiai gyvenamieji na
mai, kuriuose apsigyveno 
140 šeimų.

i




