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KRISLAI
Kuo istorija nesididžiuos
Nusileidimai jau padaryti 

erdvių ant žemės 
Iš. garbingos praeities 
‘kaules miestas”

— Rašo A. Bimba —
Nustebintas ir pritrenktas metų amžiaus, tai 25 mylios 

buvo visas pasaulis pranešimu nuo miesto, ant kelio 80, fa- 
iš Washington). Mūsų vy- ' ristai ja nušovė, 
riausybė aprūpino Pietų Viet- y| , ‘ y b t 
duojmis ir leidžia jas vartoti į 10 žmona, .1S .DetlOltO. 
civiliniame kare. Tai pirmoji žygio auka —

Amerikiečiai pirmutiniai nu-Įkaltoji moteris, 
metė atominę bombą, šiandien , 
jie pirmutiniai atnaujino dujų 
vartojimą kare!

Visi komentatoriai ir kores
pondentai teigia, kad dujų 
vartojimas vyriausiai nukreip
tas prieš civilinius žmones.

! Nušovė laisvės
Žygio kovotoją Į dujų vartojimą Vietname

Selina, Ala.i 7

Montgomery x
i maršuotoja Viola Liuzzo, 38

1 • J * (7 F1 1 •

— Kada iš 
grįžo žygio

kaip numatomus Violos 
žmogžudžius. Trys pirmieji 
buvo paleisti kiekvienas po 
$50,000 užstato, o Wilkinsas 
laikomas kalėjime, nes jis 
buvo “pasitaisymui” iš ka-

Wash i ngtonas.—Baisi ra- 
, sistų žmogžudystė — nušo- 
i vimas laisvės žygio kovoto-' 
i T U1 n n  Ijos Violos Gregg Liuzzo — 
sujudino visus žmones.

Prezidentas Johnsonas
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Pasaulo atsiliepimai apie ; Alabamoje dalyvavo 
30,000 žmonių

Washingtonas. — George 
Reedy, prezidento spaudos 
sekretori u s, s a k o, k a d 
Johnsonas nesitarė su JAV 
komandieriais dėl gazų var
tojimo Vietname, kad palik
ta komandierių nuožiūrai 
kokius ginklus jie gali var
toti.

Gynybos sekretorius Mc-

Le į Montgomery. — Kovo 25

Atlanta. — Po preziden
to kalbos tuojau atsiliepė 
vienas iš klaniečių vadų, 
Robertas M. Sheltonas. Jis | Namara teisino gazų varto- 
prezidentą išvadino “dideliu j imą, būk jje yra tokie? kaip 
melagiu” ir provokatoriškai policija vartoja prieš de- 
Violos žmogžudystę vertė 
ant komunistų.

Selma. — Čionai ir eilėje 
kitų miestų įvyko masinės

Kokį barbarizmo laipsnį ■ tuojau kalbėjo per televizi- į eisenos protestui prieš ra- 
Pietų Vietnamo karas yra pa- jos jr radijo tinklus. Jis sistų terorą. Negrų vadas 
aįdcęs, galima spręsti kad ir 
pstgal kovo 18 d. žinią iš Da
lingo. Ją padavė Anglijos ži
nių agentūra “Reuters.” Ji 
tilpo “N. Y. Timese.’ 
ba:

“Pietų Vietnamo 
puolė artimą kaimą 
še 45 žmones, kurių 
vo 37 vaikai...”

Prezidentas Johnsonas iškil
mingai pareiškė, kad su nau
juoju civilinių teisių bilium 
nebus daroma jokių nusileidi- ( 
mų. Betgi nusileidimų jau pa-į 
daryta. Bilius taip suskylėtas, 
jog rasistams nebus sunku 
per jas išlysti.

Taip pat buvo 
Medicare bilius 
Bet sakoma, kad 
nutaisytas, jog į
nų žmonių aprūpinimas 
gydytojo patarnavimu, nei X- 

®ay> nei vaistais, nei 
3hs sveikatos tyrimo 

ymo priemonėmis.

i pareiškė, kad Ku Klux Kla-' Dr. Martinas Lutheris iKn-
I no žmogžudžiai turės būti gas reikalavo paskelbti A- 
suvaldyti, kad jų teroriza- labamai ekonominį boikotą. 

Ji skam-. vimui bus padarytas galas., Washingtonas. — AFL-
J FBI paskelbė, kad suareš-1 CIO Veikiančioji taryba 

. Oktavai, tavo ]<eturįs kla n i e č i u s : j prisiuntė telegramas prezi- 
ir uzmu-' ĘLlgena Thomašą, 43 me-1 dentui Johnsonui ir Kon-1 

tų amžiaus, Willi amą O. i gr estu, kad organizuoti 
Eatona, 41 metu, Garv T. darbininkai remia Medi-

Rowe, 31 metų, ir Collię L. care ir prezidento įneštą
Wilkinsa, 24 metu amžiaus, l balsavimu reikalais bilius.C 7 v 7 c

sakyta, kad 
bus geras, 
jis jau taip 
jį neįeis se

nei

SOO profesorių prieš 
Vietnamo karų

Profesoriai sakė, kad jau

formacijų viršininko 
Trango pareiškimas. J i s, Į dieną pasekmingai baigėsi 
tarp kitko, sakė:

“JAV vartodamos gazus 
prieš vietnamiečius sulaužė 
tarptautines teises... Aš 
griežtai smerkiu tą barba
riškumą ir šaukiuosi į pa
saulio žmones, kad privers- lias. Artėjant prie Montgo- 
tų JAV atitraukti rankas mery vis daugiau žmonių 

įsijungė į maršuojančių ei
les.

Prie valstijos sostinės mi
nia nuo 25,000 iki 30,000 už
pildė per aštuonis kvartalus 
plačiąją Dexter Avenue. | 
Kalbas sakė negrų veikėjai, 
jų tarpe Dr. Martin Luther 
King. Jis, tarp kitko, sakė: 
“Mes pradėjome kovą už 
panaikinimą nelygybės ir 
nesustosime. Mes kovosime 
tol, kol bus panaikintas ra
sizmas”.

Kaip kelyje maršuojan- 
čius, taip ir sostinėje sau
gojo šimtai Nacionalės ir 
reguliarės armijos karių. 
Ju buvo net ant namų sto
gų. Tą matydami rasistai 

I nedarė pasikėsinimų.

Laisvės žygis į Alabamos 
sostinę, kuris prieš penkias 
dienas prasidėjo Šeimoje. 
Kovotojai prieš rasizmą, už 
negrų lygias teises su bal
taisiais, atžygiavo 54 my-

Alabamos gubernatorius 
Wallace pasislėpė. Pradžio
je sakė, kad jis priims dele
gaciją, o vėliau jo raštinės 
pareigūnai pareiškė, kad 
raštinė uždaryta. Laisvės 
kovotojai, kurie siekė įteik
ti gubernatoriui peticiją, at
sisakė ją įteikti sostinės 
pareigūnams. Joje, tarp 
kitko, yra pasakyta:

“Mes per 5 dienas čionai 
atlikome ne tik 50 mylių-ke- 
lionę, bet atėjome išreikšti 
protestą prieš trijų šimtų 

1 metų kančias ir persekioji- 
\ į mus. Mes čia atėjome pas 

1 tave, Alabamos gubernato- 
: riau, pareikšti, kad mes tu- 
j rime gauti laisvę ir gauti 

! dabar. Mes reikalaujame 
teisių balsavimams, mes tu
rime gauti lygų įstatymų 
apsaugojimą ir turi pasi
baigti policijos brutališku- 
mai”.

Ssirinkime kalbėtojai ir 
maršuotojai pasižadėjo tęs
ti kovą, kol rasizmas bus 
nugalėtas. Ir išsiskirstė.

•nuo Vietnamo žmonių”.
Saigonas. — Kovo 23 d. 

JAV ir Pietų Vietnamo 
bombonešiai atakavo Šiau
rės Vietname radaro ir ki
tokius įrengimus.

Maskva. — Kovo 23 d., 
.metu pasitikimo TSRS kos
monautų, Leonidas Brežne
vas, TSRS Komunistų par
tijos pirmasis sekretorius, 
smerkė JAV barbariškus 
bombardavimus Šiaurės 
Vietnamo ir pareiškė: “Ta
rybų Sąjunga jau imasi rei
kalingų žygių sutvirtinimui 
Šiaurės Vietnamo apsigyni
mo”.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle tarė
si su TSRS ambasadoriumi 
Sergejumi Vinogrado.vu 
pietryčių Azijos reikalais 
De Gaulle sutinka su TSRS 
pozicija.

Washingtonas. — Angli
jos Užsienio ministras Mi
chael Stewartas ilgai kalbė
josi su prezidentu Johnso- 
nu Vietnamo karo reikalais. 
Jis sake, kad sutinka su 
JAV politika, jog eikia rem
ti Pietų Vietnamo prieško-

monstrantus.
Anglijos Užsienio reikalų 

sekretorius Stewartas kal
bėjo spaudos klube. Jis sakė, 
kad rimtai kalbėjosi su JAV 
Rusku, nes dujų vartojimas 
labai sujudino Ang 1 i j o s 
žmones.

Penki r e s p u bl i k o n a i 
Kongreso nariai: John V. 
Lindsay ir Frank Horton iš 
New Yorko valstijos, Char
les M. Mathias iš Marylan- 
do, F. Bradford ■ Morse iš 
Mass., ir Stanley Tupper iš 
Maine valstijos, pasiuntė 
protesto laišką prezidentui 
prieš vartojimą gazų, nes 
tas žemina Amerikos var
dą, v

New Yorkas.—“The New 
York Times” iš kovo 24 die
nos redakciniame rašė, kad 
negalima frateisinti gazų 
vartojimą, būk tą daro JAV 
militaristai. Dienraštis sa
ko, kad karas yra tąsa val
džios politikos ir jo vedimą 
nusako valdžia.

“Times” rašo, kad ir “ne
kalčiausi” i 
jingi jaunuolių, senelių ir 
silpnos sveikatos žmonių 
širdžiai ir plaučiams.

Londonas. — Anglai de- 
montravo prie vai d ž i o s 
rūmų, protestuodami prieš 
vartojimą gazų Vietname.

Parlamento nariai reika
lavo premjero Wilsono at
sakyti, ką jis daro prieš 
JAV plėtimą karo už Pietų 
Vietnamo ribų. Jie citavo 
JAV ambasadoriaus M. D.J 
Taylorio pareiškimą, kad Į 
JAV plės karą kuo plačiau
siai.

■ Alžyras. — Čionai spau
da rašo, kad yra pavojus 
branduolinio karo, kurio ša
lininkų tarpe yra tarp JAV 
generolų. Jie po gazų varto
jimo gali imtis atomų.

Beirutas. — Arabų spau
da smerkia Jungtines Vals
tijas už vartojimą gazų.

Pekinas. — Kinijos spau
da smerkia vartojimą gazų. 
Ji šaukiasi į pasaulį, kad iš
stotų prieš “JAV krimina- 
lį prasikaltimą”.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Daugybės šalių delegatai 
susirūpino dėl gazų vartoji
mo.

Tarybų Sąjungą eis j 
į pagalbą Vietnamu!Ann Harbor, Mich. — Mi- 

chigano universiteto patai- trisdešimt universitetų pro
pose įvyko masinis susirin- fesoriai yra susitarę skelb

ti 48-ių valandų bado pro
testą prieš karo vedimą 
Vietname. Protestas įvyks 
balandžio 14 dieną.

Piktadariai, nore darni 
pakenkti susirinkimui, du 
kartus buvo telefonu prane
šę, būk svetainėje yra padė
ta bomba. Žmonės buvo iš
varyti laukan, bet bombų 
nerado, tai sugrįžę laikė 
susirinkimą, v

kimas, kuriame dalyvavo 
apie 2,000 žmonių. 200 Mi- 
chigano uiversiteto ir atvy- 

i kusių profesorių iš kitur 
Tarybų • reikalavo baigti karą Viet

name.
Prof. John Smith, iš EI Pa

so, kritikavo Jung tines 
Valstijas, kad jos “slopina 
Vietnamo liaudies kovą už 
nepriklausomybę ir apsi
sprendimą”.

Profesoriai Robert Brow-

kito k io
ta ei gy-

Puikiai pasirodė
, Sąjungos ir Amerikos moks

lininkai.
Bet pasidžiaugę tais laimė

jimais erdvėse, nusileiskime iš 
dausų į kasdieninius reikalus. 
Jų gi labai daug. Tais gra- 

. žiais, didvyriškais žygiais erd
vėse nebus pasotinti milijonai 
alkanųjų.

Ar nebūtų geriau ir svei- i ne ir John įonahue, iš Mi-
kiau, jeigu savaitę kitą pa- 
vėluotumėm pasiekti Mėnulį 
bei Marsą, o bilijoną kitą do
lerių paskirtume karui su 
skurdu, arba mūsų “didingo
sios bendruomenės” aplopy- 
mui ?

chigano universiteto, ir Ar
thur Waskow, iš Washing
tono, pateikė rezoliuciją, 
kurioje, tarp kitko, sako: 

“Mes manome, kad mūsų 
šalies politika ir moralas

x i • x • • t x • ' vra pavojingoje padėtyje, ir Net dviem atvejais lietuvių •. ! . J & J J._ ... ! ,
tauta balsavimais buvo laimė-tmime perziureti, kol 
jusi didelę pergalę be kraujo I dar nėra per vėlu. Vietna- 
praliejimo ir abiem atvejais I me karas yra vedamas ir 

ta pergalė buvo smurtu ir plečiamas prieš amerikiečių 
^jėga. išplėšta. Kalbu apie .........

1918-1919 ir 1939-1941 metų 
laikotarpius.

Kaip žinia, dar nepasibai
gus Pirmajam karui, dar vo
kiečiams tebesėdint Lietuvoje, 
visur buvo pradėta rinkti dar
bo žmonių tarybas ir visur 
komunistai laimėjo daugumą. 
Iš lauko spaudimo nebuvo ir 
negalėjo būti, nes Raudonoji i__
Armija buvo toli nuo Lietuvos. Į tas.” “r~‘ 
Net toks užkietėjęs komunistų tui operos autorius pasakė: 
priešas Kipras Bielinis yra 
pripažinęs, kad

sąžinę”.

“PASITRAUKITE AR 
BŪSITE IŠVARYTI”

Hongkongas.—“The New 
York Timeso” korespon
dentas praneša, kad Šiaurės 
Vietnamo ir Kinijos radijas 
ir spauda griežtai reikalau
ja Jungtines Valstijas pasi
traukti iš Pietų Vietnamo.

Kinų dienraštis “Jenmin 
Joh Pa” rašo: “Pasitrauki
te geruoju, arba būsite iš
varyti”.

• | vi X IV UŲ V IV U11CVAAAV jjl

gazai yra pavo- munistfngs valdžios karą. 
mhii onnnhii iv _  _ - _ .

pergalė buvo smurtu išplėšta. 
Ji tapo sugrąžinta tik po to, 
kai hitlerinės gaujos buvo su
triuškintos.

Šiomis dienomis Vilniuje 
buvo pastatyta naujutėlė 
kompozitoriaus A. Račiūno 
sukurta opera “Saulės mies- 
__ ” “Tiesos” koresponden-

Prie ‘Saulės miesto’ statybos 
Lietuvoje su libretistu J. Mackoniu dir- 

tuo metu dar galėjo būti ko- > bome trejetą metų. Operoje 
munistams nevaržant renka-1 stengiausi išryškinti Lyščins- 
mos Darbininkų Tarybos.” kį0> pakilusia prieš religinį 

Betgi tą Lietuvos Tarybų fanatizmą, tragediją, atskleis- 
Valdžią suvienytomis jėgomis ti to gūdaus meto liaudies, 
su vokiečių, anglų ir amerikie- apraizgytos religinėmis pink

lėmis, tamsumą ir varganą da
lią.”

Sakoma, “Saulės miestas” 
labai puiki opera. Tai būtų 
puiku, jeigu ją kas nors galė
tų pastatyti mums Ameri
koje 1

SHIRLEY TEMPLE 
YRĄ MASKVOJE

Maskva. — Ameriki e t ė 
artistė Shirley Temple, ku
ri pagarsėjo dar maža mer
gaite būdama, dabar vedu
si su Charles Black, yra 
Maskvoje.

Ji atvyko tartis su TSRS 
gydytojais j o s sergančio 
brolio sveikatos reikalais. 
Artistė matysis su TSRS 
kosmonautais P. Beliajevu 
ir A. Leonovu.

čių pagalba nuvertė klerika- 
' Aį' Aai, tautininkai ir menševikai, 

r* 1939-1941 metais vėl be la
šo kraujo praliejimo, balsavi
mais, rinkimais gražiai Lietu
vos liaudis įsisteigė socialisti
nę santvarką, bet ir vėl iš jos

Maskva. —Kovo 25 dieną 
per radijo ir 
tinklus kalbėjo 
artistė Shirley 
sveikino TSRS 
tus ir liaudį.

televizijos 
amerikietė 
Temple. Ji 
kosmonau-

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretorius D. 
Ruskas sako, kad Vietname 
vartoti gazai (dujos) nepri- 
skaitomi prie karo gazų. Jis 
sakė, kad JAV ir Pietų 
Vietnamo valdžia yra lais
vos vartoti gazus ir ateity
je. Jeigu jie mažai vartoja
mi, tai tik todėl, kad gazai 
neduoda pageidaujamų re
zultatų.

Hongkongas. — Azijos 
šalių spauda, ypatingai 
progresyvioji, piktai, smer- 

j kia JAV už vartojimą dujų 
prieš vietnamiečius.

Nairobi, Afrika.—Beveik 
visų Afrikos valstybių spau
da aštriai kritikuoja JAV 
už vartojimą gazų Vietna
me. “T h e East African 
Standard” dienraštis rašė, 
kad tas JAV žygis sukels 
prieš jas Afrikos ir Azijos 
žmones.

Londonas. — Anglijoje 
spauda griežtai kritikuoja 
JAV už vartojimą gazų. 
“The London Times” rašė: 
“Viso pasaulio žmonės turi 
susirūpinti žiaurumu, kuris 
pasireiškė Vietnamo kare”.

“The Daily Mirror”, ku- 
Tokio. —Japonijos didelis ris turi 5,000,000 skaitytojų, 

rašė: rašė: “Gal dabar pasaulio 
žmonės supras, kur link ve
da Vietnamo karas”.

“The Daily Mail”, kuris 
turi 2,400,000 skaitytojų, 
Bernard Levin rašė: “JAV 
veiksmai reiškia, kad taiką 
pakeičia karas”.

dienraštis “Asahi”
“JAV vartodamos gazus la
bai daug draugų neteko Ja
ponijoje... Tas turės atsi
liepti į JAV ir Japonijos mi- 
litarinę sutartį.

Čionai buvo girdėta per 
radiją Šiaurės Vietnamo in-į

Maskva. — “The New 
York Timeso” koresponden
tas Henry Tanneris rašo, 
kad Tarybų Sąjungos žinių 
agentūra TASS paskelbė, 
jog šiaurės Vietnamo Už
sienio ministras Suan Thui 
prašė TSRS pagalbos “at
mušti JAV piratiškus už
puolimus”.

Kovo 23 d., Raudonojoje 
aikštėje, pasitinkant TSRS 
kosmonautus Povilą Belia- 
jevąir Aleksejų Leonovą, L. 
Brežnevas pareiškė, jog Ta
rybų Sąjunga jau eina į 
pagalbą Šiaurės Vietnamo 
respublikai.

Užsienio diplomatai ma
nė, kad Tarybų Sąjunga, 
pagal A. Kosygino pasira
šytą sutartį bendram apsi
gynimui su Šiaurės Vietna
mo respublika, teiks jai 
techninės apsigynimo pagal
bos, bet viešai to neskelbs.

Už KOMUNISTŲ 
VIENYBĘ

Varšuva. — Įvyko Lenki
jos Darbininkų (Komunis
tų) partijos Centro komite
to trečiasis plenumas. Pla
čiai buvo diskusuota tarp
tautinė padėtis.

Diskusantai užginančiai 
atsiliepė apie dabartinę 
TSRS komunistų vadovybę. 
Jie sakė, kad dabartiniu 
metu neleistini komunistų 
tarpe, pasidalinimai.

Bukareštas. —Vieton mi
rusio Georgijo Gheorghiu- 
Dei Rumunijos Darbininkų 
(Komunistų) partijos pir
muoju sekretoriumi išrink
tas Nikolae Ceausescu, 47 
metų amžiaus.

Brežnevo pareiškimas rodo 
TSRS politikos pakeitimą^ 
kad ji viešai išstoja prieš 
JAV militarinį veikimą 
Vietname.

Čionai numato, kad Tary
bų Sąjunga nesiūs savo mi- 
litarinių dalinių, bet duos 
ginklų ir patarėjų. Šiaurės 
Vietnamo karininkų yra iš
ėjusių militarinį mokslą Ta
rybų Sąjungos mokyklose, , 
bet jų dar nėra pakanka
mai.

Diplomatai numato, kad 
JAV militariniai veiksmai 
Pietų Vietname ir bombar
davimai Šiaurės Vietnamo 
pablogino TSRS ir JAV 
santykius.

Maskva. — TSRS kosmo
nautas Aleksejus Leonovas, 
kuris kosmose per 10 mi
nučių skrido oro laivo lau
ko pusėje, jaučiasi gerai.

Bogata. — Kolombijos 
lėktuvas su 29 žmonėmis 
dingo.

Ekstra
Santiago, Čile.—Išilgai 70 

mylių Ramiojo vandenyno 
pakraščio įvyko didelis že
mes drebėjimas. Nuo jo su
griuvo 230 pėdų aukščio 
vandens užtvanka, kas dar 
prie nelaimės padidinimo 
prisidėjo, Kiek žinoma, tai 
apie 400 žmonių yra užmuš
tų, daug sužeistų, tūksetan- 
čiai liko benamių, nuosto
liai labai dideli.

Ttokio.—Apie 10,000 ja
ponų demonstravo protes
tuodami prieš JAV gaų var
iuodami prieš JAV gazų var- 
šiaures Vietnamo bombar
davimą.
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Dar vienas istorinis žygis
' ’ LABAI sėkmingai, dramatiškai, entuziastiškai bai

gėsi’negrų ir baltųjų demonstracija Alabamos valstijos 
sostinėje Montgomery. Tai buvo demonstracija, kokios 
retai tepasitaiko tautos istorijoje. Tasai 50 mylių žygis 
iš Šeimos iki sostinės, kuriame ranka rankon ir pėda 
pėdon dalyvavo šimtai baltų ir juodų žmonių, buvo toks 
įvykis, kuris įeis šios šalies istorijon kaip vienas pačių 
skaisčiausių įvykių ilgoje pavergtųjų žmonių kovoje už 
laisvę ir gyvenimą. Ne tik Alabamos valstijos, bet visi 
rasistai jautėsi labai prastai. Jie griežė dantimis, žiūrė
dami į tokį puikų žmonių solidarumą ir tokį retai maty
tu ryžtą laimėti savo reikalavimus.
r

Šio istorinio žygio tikslas buvo dramatizuoti dvide
šimties milijonų juodųjų amerikiečių kovą už lygias tei
ses. Tikslas pilnai pasiektas. Tuo žygiu vėl tapo atkreip
tos akys į tą teisingą ir didvyrišką kovą ne tik visos 
Aiherikos, bet ir viso pasaulio žmonių. Pietinių Valstijų 
rasistams suduotas skaudus smūgis.

Taip pat šio žygio iš Šeimos į Alabama tikslas buvo 
paspausti Kongresą, kad jis pasiskubintų priimti naują 
civilinių teisių bilių, siekiantį garantuoti negrams teisę 
balsuoti, dalyvauti rinkimuose. Toks spaudimas labai 
reikalingas, nes pietinių valstijų rasistai Kongrese ruo
šiasi ilgam trukdymui. Gerai, kad dr. Luther King ir 
kiti šios kovos vadai ketina tą spaudimą tęsti, kol Kon
gresas bilių priims ir prezidentas Johnsonas jį pasirašys.

! Dvasininkijos vaidmuo
PRIEŠ KELETĄ metų niekas nebūtų tikėjęs, kad 

sulauksime tos dienos, kada ir dvasininkija (pastoriai, 
kuųigai, rabinai, net vienuoliai ir vienuolės) aktyviškai 
dalyvaus negrų kovose. Juk per amžius įvairių religijų ir 
bažnyčių vadai matė baisią priespaudą ir skriaudą, bet 
ndmatė reikalo prieš tai protestuoti, užtarti pavergtuo
sius. Dar gi jie panaudojo bibliją “įrodymui”, kad “die- 
v^š negrus sutvėrė būti vergais”.

,0 dabar štai jie ne tik kalba ,už suteikimą negrams 
lygių teisių, bet pet įsitraukia į tokias demonstracijas 
kąip šioji Alabamoje. Šimtai dvasininkų iš visų šalies 
kąhlpų suplaukė į Montgomery prisidėti prie protesto 
prieš rasistus. Tiesa, toli gražu ne visa dvasininkija pri
taria šiai kovai bei padeda ją laimėti, bet jau gana daug. 

. Štai katalikų bažnyčios arkivyskupas Baltimorėje She- 
hąii viešai užgyrė katalikų kunigų ir vienuolių dalyvavi
mų tose demonstracijose. Tai, kaip sakyta, panašu į ste
buklus !

I n c

O jeigu atsiminsime, kad dauguma negrų judėjimo 
už-lygias teises vadų yra dvasininkai, tai tuojau pamaty
sime,kokį svarbų vaidmenį vaidina dvasininkija. Kodėl? 
Kas pasidarė ? Kas mūsų kunigus, pastorius ir rabinus 
atvertė prie “dvasios šventos”?
o M .Tai išsijudinusios, išbudusios, revoliucinių naujos 

gadynės idėjų prikeltos j kovą liaudies nuopelnas. Apie 
tai netenka abejoti. Bet čia ne vieta gilintis į tą visą isto
riją. Svarbu, kod šiuo laiku didelė dvasininkijos dalis 
aktyviškai prisideda prie laimėjimo pergalės. Ir mes 
nuoširdžiausia sveikiname tuos, kurie aukojasi ir pa
deda negrams iškovoti lygias teises. Jie atlieka gražų, 
šlovingą darbą.

Ir federalinė valdžia prisidėjo
>■> PREZIDENTO JOHNSONO įsakymas Alabamos 

gvardijai užtikrinti saugumą visiems, kurie dalyvaus žy
gyje iš Šeimos į Montgomery, pritrenkė rasistus su gu
bernatoriumi Wallace priešakyje, kurie buvo susiplana
vę demostraciją ištaškyti. Aišku, kad be tokios apsaugos 
būtų įvykęs baisus teroras prieš demonstrantus.

Prezidento panaudojimas jėgos prieš rasistus susi- 
la$ke karščiausio pritarimo iš visų šalies kampų. Tas tik 
pĄrodo, kad federalinė valdžia galėtų, jei panorėtų, su
valdyti rasistų siautėjimą prieš negrus. Bėda, kad ji iki 
šioj tos teisės ir galios nesiryžo panaudoti. Gerai, kad šį 
kąrtą Suvaidino svarbų vaidmenį.
H T •______________________________________ _

MULKINIMAS 
REZOLIUCIJOMIS

Lietuvos priešai džiaugia
si, kad jie Amerikos Kon
grese jau įteikė viso labo 
52 rezoliucijas ir dar tikisi 
jų daugiau.

Tas tik parodo, kad nie
kas į tas kvailas rezoliuci
jas nekreipia dėmesio. Pri
prašyti politikieriai pasiūlo 
rezoliuciją ir ją pamiršta. 
O jūs, klerikalai, smetoni- 
ninkai ir menševikai, džiau
kitės ir tikėkite, kad vieną 
gražią dieną jūsų fašistinis 
viešpatavimas Lietuvoje vėl 
bus tomis rezoliucijomis su
grąžintas. Tie ikongresma- 
nai, matyt, yra įsitriksinę 
“veiksnius” mulkinti rezo
liucijomis, nes kasmet jų 
prikepa keletą tuzinų.

RAGINA KARIAUTI 
IR KRAUJĄ LIETI 

Niekas nėra taip pilnai 
pasitenkinęs karu Pietų 
Vietname, kaip Chicagos 
kunigų “Draugas.” Jis ne
gali atsidžiaugti, kad mūsų 
vyriausybė “į spaudimus iš 
Paryžiaus, iš . Londono, iš 
Maskvos ir iš kitur sukvies- 

: ti pasitarimus bei derybas 
, taikos būdu spręsti Vietna- 
| mo klausimą tuo tarpu at- 
■ sako ne tuščiais žodžiais,
bet padidintais kariniais 
veiksmais.”

Juo ilgiau karas tęsis ir 
juo daugiau jame žus ame
rikiečių ir vietnamiečių, 
tuo, matyt, geriau patiks 
kunigų laikraščio redakto
riams. Labai norisi jiems 
priminti: Kas pasidarė su 
p r i s a kymu “neužmušk” ? ! 
Kodėl “Draugo” redaktoriai 
priešingi pasitarimams ir 
deryboms, o trokšta, kad 
karas kuo ilgiausiai tęstųsi 
ir kad 'kuo daugiausiai ja
me kristų gyvybių? Ku
riuo “dievo prisakymu” jie 
vadovaujasi?

T

O KODĖL NE PATS 
V. SIRVYDAS?

Kovo 18 d. Brooklyno 
“Vienybėje” Vytautas Sir
vydas vėl bara veiksnius ir 
beveik žiopliais juos išva
dina. Girdi:

“Jei mes išeivijoje ge
neraliniu politiniu štabu 
turėtumėm vieną visų 
pripažįstamą veiksnį, be 
abejo, jis būtų suplanavęs 
vieningą ir įspūdžio da
rantį išeivijos atkirtį da
bar Lietuvoje ruošiamam 
25 metų okupacijos minė
jimui.”
O kodėl tuo generolu, ku

rio visi veiksniai klausytų 
ir bijotų, negali būti pats 
Vytautas Sirvydas? Stebint 
visus vėliausius veiksnių 
veiksmus ir poelgius, jiems 
generolu būti nereikia di
delio galvočiaus. Užtenka 
miklaus liežuvio. Tuo gi 
Vytautas gali sukirsti ne 
vieną jau visiškai išsieik
vojusį ir pavargusį veiksnį.

Nauja dvasia mokyklose
"SUKILIMAS prieš mūsų vyriausybės vedamą ir ple

čiamą* karą Vietname reiškiasi aukštosiose mokyklose 
visiškai pirmiau negirdėtoje ir neišbandytoje formoje. 
Jąp turime du didžiulius valstijų universitetus — Michi- 
gąno ir Wisconsino — kurių keli šimtai profesorių nuta
ri luoŠti mitingus, laikyti seminarus ir aiškinti studen
tams šio karo plėtimosi pavojų Amerikai ir pasaulio tai
kai/ Jiems, aišku, padeda pažangieji studentai. Universi
tetų galvos kol kas nesugalvoja plano šiam sąjūdžiui už
stoti kelią.

U** Galimas daiktas, šitos Wisconsjno ir Michigano uni
versitetų profesorių ir studentų prieškarinės idėjos pa
sieks kitas šalies aukštąsiais mokyklas.

* • • ■». ...

NAUJAS “AUŠROS” 
NUMERIS

J. Paleckio eilėraščiu “Per 
amžius teka Minija” prasi
deda Varšuvoje leidžiamo 
lietuviško laikraščio “Auš
ra” aštuntasis numeris. Šia
me lietuvių visuomeninės 
kultūros draugijos Centro 
valdybos organe plačiai nu
šviečiamas Lenkijos Liau
dies Respublikos lietuvių 
gyvenimas, lenkų ir lietuvių 
tautų istoriniai ryšiai. An
tai, pašikalėjime su Varšu
vos universiteto profeso- 
riufni, Lenkij os Mokslų 
akademijos nariu K. Petru

ševičium pateikiama įdomių 
faktų apie pažangių stu
dentų veiklą Vilniaus uni
versitete prieškariniu laiko
tarpiu. J." Ochmonskis 
straipsnyje “Proletariatas 
(1882-1886) ir lietuviai” 
rašo apie šios pirmosios re
voliucinės darbininkų parti- 
ojs Lenkijoje vaidmenį, 
skleidžiant socializmo idė
jas Lietuvoje. Be kita ko, 
straipsnyje pažymima, kad 
su šia partija artimus ry
šius palaikė J. šliupas ir 
V. Kudirka, pateikiama 
apie tai konkrečių duome
nų. Su švietimo vystymu 
Liaudies Lenkijoje skaity
tojus supažindina Lenkijos 
švietimo ministro pavaduo
tojas J. Škopas straipsnyje 
“Svarbūs uždaviniai.”

Įdomus M. Jonikienės 
straipsnis “Vestuvių pa
pročiai Suvalkijoje.” Apie 
Balstogės Mokslo draugijos 
veiklą rašoma G. Janik pa
sikalbėjime su šios draugi
jos generaliniu sekretoriu
mi J. Antonovičium. Straips
nyje “Lankykime Seinų 
kraštą” E. Petruškevičius 
pasakoja apie įdomiausias 
šių apylinkių vietas. Leidi
nyje pateiktas nemažas 
Lenkijoje gyvenančių jau
nųjų lietuvių poetų eilėraš
čių pluoštas.

Numeryje daug vietos ski
riama Tarybų Lietuvai. Vi
same atlankė/spausdinamos 
fotožurnalistų nuotraukos. 
Laikraštyje pasakojama 
apie K. Donelaičio 250-ųjų 
gimimo metinių minėjimą 
Lenkijoje, apie Vilniaus 
universitetą, apie “Aido” 
vyrų choro gastroles Lenki
joje. ;:ra

DIDELI KOMUNISTŲ 
LAIMĖJIMAI

Kovo 14 ir 20 dienomis 
Prancūzijoje įvyko savival
dybių rinkimai. Menševikų 
“Naujienos” dejuoja:

i * / *
“Socialistai turi kontro

lę 32 tarybose. Jie pralai
mėjo devynias tarybas. Iš 
didesnių kaip 30,000 gy
ventojų miestų, komunis
tai valdys 34. Rinkimuo
se jie laimėjo devynis 
naujus miestus.

Paryžiuje komunistai 
susiblokavo su socialistais 
ir bendrai laimėjo miesto 
taryboje 38 vietas. Kitos 
partijos turi 12 vietų.”

ŠVENTA TIESA
Geležinkelininkų unijų 

organas “Labor” vedamaja
me sako:

“Daugelį metų ‘Labor’ 
šaukė savo skaitytojus ir 
jų šeimos narius užsire
gistruoti ir balsuoti. ‘La
bor’ nuolatos pabrėždavo, 
kad kiekvieno amerikie
čio pareiga tapti kvalifi
kuotu balsuotoju ir bal
suoti rinkimu dieną.

Kaip juokingai turėjo 
skambėti tokie raginimai 
šimtams tūkstančių ame
rikiečių, gyvenančių pie
tinėse valstijose, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
buvo neprileidžiami užsi
registruoti balsavimui.”
Bet dabar tie šimtai tūks

tančių ir milijonai žmonių 
griežtai . pasimojo laimėti 
balsavim'o teisę. Ateis lai
kas, kai raginimas regist
ruotis ir balsuoti nebeskam
bės jiems juokingai, nes jie 
bus per sunkią kovą laimė
ję tą teisę.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijoje šiemet bus leista vie
nuolikoje provincijų išsi
rinkti vietinę valdžią.

Balsas buvusio pragare
Gyvųjų ir mirusiųjų vardu Į tikrinimas. Girdime: kali

nys Nr... buvo pasilikęs, j 
norėdamas pabėgti, ir už tai 
bus pakartas. Ir mūsų aki
vaizdoje kalinys pakaria
mas. Antra valanda nakties 
mus paleido į barakus, o 
ketvirtą — neišsimie goję, 
nusikanfyinę — vėl turėjo
me bėgti į darbą. Ir taip 
kartojosi kiekvieną dieną. 
Korė nelaiminguosius, kan
kino mus, versdami žiūrėti į 
jų kančias, ir vėl varė ne
miegojusius dirbti.

Kitus vedė į krematoriu
mą, ir tik juodų dūmų ka
muoliai pasakydavo, kad 
žmogaus nėra.

Mūsų mirties fabrike, 
skaitant didžiąją ir mažąją 
stovyklą, buvo apie 300,000 
žmonių. Mūsų bloke buvo c c

kalinai, ra ir įžymusis vo
kiečių tavuos sūnus, didis 
kovotojas prieš fašizmą 
draugas Ernstas Telmanas, 
su kuriuo man teko sėdėti 
paskutiniais metais prie vie
no stalo. Jeigu ne Telma
nas, nežinia, ar aš būčiau Į 
likęs gyvas, — tiek daug1 
jis padėjo pačiomis sunkiau
siomis mano gyvenimo die
nomis.

...Viršum krematoriumo ias. 
dieną naktį rūko dūmai, nu- ■ 
žudytųjų kalnai kasdien vis žudė žydu tautybės piliečius 
didėjo: mirties fabrikas ne-‘ jr tarybinius karo belais- 
pajėgė susidoroti su visomis 1 vius.
savo aukomis. Aš buvau I vieną ryta iškvietė ir rnŽ" 
taip nusilpęs, kad kartą be1 su bloką. Mūsų blokas i> 
sąmonės kritau darbo vie- §auktas išbuvo tris dienas, 
toje. Atsigavau prie ko- į Ketvirta diena vienas vo- 

vae-o- mel]dantūros> apipiltas van-1 kiečių tautybės kalinys pa- 
yioirn ’ den'u- l>0 patikrinimo aš, i siuntė mane i virtuvę atneš-

1942 metai. Antrieji fa
šistinės okupacijos metai 
Lietuvoje. Aš, buvęs kom
jaunuolis aktyvistas, sėdžiu 
Utenos kalėjime. Ankstyvas 
rytmetys. Budintis prižiū
rėtojas tik ką paskelbė ma
no pavardę ir liepė ruoštis 
į kelionę, pasiimti savo daik
tus. O kokie tie mano daik
tai — medinis šaukštas, ir 
nieko daugiau.

Uždengta mašina važiuo
jame mes, kaliniai, ir tyli
me. Nevalia pajudėti, ne
valia kalbėtis: kas kiek — 
tuoj gausi šautuvo buože. 
Motoras vienodai ir mono
toniškai burzgia, akla tam
sa supa ne tik akis, bet ir 
širdį, ir kelias atrodo be 
galo. Kankina nežinia, ne
tikrumas : o gal ir mus, kaip 
kitus, išves kur nors miške 
sustoję ir... Mirtis kas
dien jaučiama, matoma, ty
kojanti iš visų pusių, buki
na jausmus. O mašina va
žiuoja, važiuoja — rodos, 
kelionei nebus galo. Bet ne. 
Girdėti, kaip šoferis mina 

! pedalą, ir motoras nutyla.
Mes Kaune.

Ir vėl kalėjimas. Troškios 
kameros, išbadėję veidai. 
Visa para, klausantis su
muštųjų dejavimų, grubaus 
prižiūrėtojų riksmo. Vidur
naktį, antrą valandą, — vėl 
dengta mašina, atvežusi į 
Katino stotį. Ir^vėl — mono
toniškas ratų tauksenimas. 
Kelios paros be vandens, be : 
maisto prekiniuose -----
nuošė. Seniai pravažiavo-1 
me Lietuvą, o traukinys le
kia vis tolyn, 
į Vokietiją, į

Traukinys 
cige. Savaitę 
kinau gestapo rūsiuose, ne
panašus į žmogų, ^praradęs 
bet kokią viltį gyvenime pa
matyti ką nors gero, švie
saus. Po to—vėl kelionė. 
Šį kartą ■— į Buchenvaldo 
koncentracijos stovyklą.

Mūsų atvežė 150 žmonių. 
Užpildę anketas, nuvedė į 
pirtį ir apvilko stovyklos 
“kostiumu”: gavome klum
pes, į kurias negalėjome 

Supratau —I 
vergovę. i
sustojo Leip- 
laiko išsikan-

I N n 9351, už “sabotažą 
j darbo metu” turėjau gauti 
i penkiasdešimt bizūnų.
I

Prie pat komendantūros 
buvo keturi metrų aukščio 
smulkintų akmenų kalnas. 
Prie jo fašistiniai išgamos 
buvo įtaisę specialų stalą, 
prie kurio rišdavo nubaus
tųjų rankas, kojas ir muš
davo. Atvedė prie to stalo 
ir mane. Trisdešimt smūgių 
dar jaučiau, o kas buvo to
liau—nežinau. Netekau są-1 
monės. Baigę egzekuciją, 
atrišo, ir esesininkas koja 
nustūmė nuo akmenų krū
vos. Apačioje, apipylę šal
tu vandeniu, du mūsų bloko 
kaliniai, paėmę už pažastų, 
nuvedė į bloką. Ryto metą
— vėl darbas, nors visos 
žaizdos kraujuoja, nėra ant 
kūno gyvos vietos. Mačiau
— artėja kančių ir gyveni
mo galas. Ir tada į pagal
bą atėjo draugas E. Telma- 
nas. Jo padedamas, gavau 
kitą darbą—kirpykloje.

Kęsdami nežmoniškas kan
čias ir pasityčiojimą, mes, 
kaliniai, tikėjome, kad fa
šizmas žlugs, kad visi šie 
budeliai ir kraugeriai susi
lauks verto savęs atpildo. 
Mūsų bloke buvo žemėla
pis, kuriame bloko vyres
nysis vėliavėlėmis žymėda- 

I vo, kaip eina frontas. Su- 
; laikę kvapą, jaudindamiesi, 
mes sekėme, kaip vėliavėlės

drabužius. Mane nuvedė į 
20-tą bloką, kur per dvi sa
vaites turėjau pereiti ka
rantiną. Pagrindinis ka
rantino režimo uždavinys, 
matyt, buvo išsekinti žmo
gų tiek, kad iš jo liktų tik 
bejėgė būtybė. Po to mane 
perkėlė į 45-tą bloką, “C” 
baraką. Kaip aš atrodžiau 
koncentracijos stovykloje, 
galite spręsti patys: prieš 
koncentracijos stovyklą svė
riau 76 kilogramus, o joje 
pabuvęs metus—tik 40 kilo
gramų.

I Kitą dieną, anksti rytą, 
esesininkai mus išvesdavo į 
aikštę' prieš komendantūrą 
patikrinimui. Po patikrini
mo išėjome į darbą — ka
sėme kanalą. Vieni kasė, o i 
kiti stūmė vagonėlius su že-1 
mėmis. Vagonėlius reikėjo i 
stumti į kalną. Aštuonetas 
apdriskusių, išbadėjusių, iš
vargusių, švilpiant viršums 
galvų bizūnams, griūdami 
tąsė sunkius vagonėlius, 
kad, juos išpylę, vėl bėg
tų atgal. Ir šis pragariš
kas bėgimas ratu kar
tojosi visą dieną, kol išse
kinti parsivilkdavome atgal 
į stovyklą. Grįžus vėl patik
rinimas — ar kuris nepa
bėgo.

Kartą patikrinimas už
truko ypatingai ilgai. Pa
sirodo, lenkų tautybės kali
nys buvo tiek nusilpęs, kad 
užmigo kanale. Kilo didelis 
riksmas, ir kalinio išskubė
jo ieškoti. Surado. Vėl pa

vis artėja ir artėja prie Bu
chenvaldo.

Buchenvaldo stovy kloję 
stovėjo namelis, į kurį įei-fc 
davo gyvi žmonės, o iš teio 
išnešdavo į krematoriumą 
tiktai lavonus. Namelyje 
buvo įrengti keli kamba
riai, kuriuose viskas buvo 
pritaikyta žudyti žmonėms. 
Atvežtas kalinys patekdavo 
į kambarį, kuriame sėdėjo 
gydytojas. Gydytojas užpil
do kalinio lapelį: vardas, 
pavardė... Po to kalinys 
statomas ant svarstyklių, 
o... vos atsistojęs ant 
svarstyklių, gauna kulką į 
pakaušį ir pro kitas duris 
velkamas į lauką. Ir taip 
vyksta darbas, kol yra žmo
nių. Ligoninėje silpnus li
gonius žudydavo injekcijo
mis. Ko tik neišgalvodav^ 
rafinuoti žudikai!

1944 metais, nužudžius 
Ernstą Telmaną, prasidėjo 
metinės žudynės: už tai, 
kad ne taip praėjai pro ese
sininką, nenusiėmei kepu
rės, už tai, kad ne taip pa
žiūrėjai ar nusilpęs suklu
pai ...

1945 metų balandžio mė
nesį, artėjant frontui, ese
sininkai išrikiuodavo blokų

j kalinius ir sakydavo vežą į' 
; kitas koncentracijos stovyk- 
_  Iš tikrųjų išveždavo ir 
išžudydavo. Tokiu būdu iš- 

ti jam pietus, kuriuos jo 
draugės atnešdavo jam iš 
esesininkų virtuvės. Grįžęs 
atgal, savo bloko kalinių 
neradau — juos buvo išve
dę į patikrinimą. Bet ne
trukus jie sugrįžo, kadangi; 
frontas buvo labai arti. 
Esesininkai atsitraukė be 
šūvio, ir į stovyklą įėjo są
jungininkų armija. Stovyk
los pogrindinė organizaci
ja išdavė mums ginklus, ir 
mes išėjome gaudyti esesi
ninkų. Per tris dienas at- 
vedėme į stovyklą apie 30^ 
esesininkų.

Prie krematoriumo gulėjo 
maždaug dviejų tūkstančių 
kalinių lavonai. Jų nesu- 
spėjo sudeginti žmogaus 
vardą praradę pabaisos — 
vokiškieji fašistai.

Ir dabar, kai girdžiu, kad 
žudikams Vakarų Vokieti
joje norima pripažinti “se
natį,” visų gyvųjų ir miru
siųjų Buchenvalde kalinių 
vardu noriu pareikšti:

—Nesityčiokite iš žuvu
siųjų atminimo! To, ką pa
darė fašistiniai kariniai nu
sikaltėliai, negalima pamirš
ti, negalima atleisti! Žudi
kai negali laisvai vaikščioti 
žeme. To reikalauja žmo
niškumas.

Valentinas Jodelis
Buvęs Buchenvaldo koncentracijos 

stovyklos kalinys Nr. 9351

Rašytojui Antanui Miškiniui suėjo 60 metų.

2 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., kovo (March) 30, 1965



! kianč’as visuose diapazo- 
I nuošė, o magnetofonu gali- 

| nistas M. Bankas, o Betho- j ma daryti įvairius įrašus. 
• veno koncertui su simfoni-1 Magnetola “Minija-2”*'gami- 
I niu orkestru dirigavo J. Do-į narna dviejų variantų—sta-

Monikos M i ponaitės

v Liaudie

kaitovė i
vaka-,

line ir su kojelėmis. 1965 m. 
Kario radijo fabrikas numa
to pagaminti 50,000 tokių 
magnetolų.

Proletarines literatūros 
vakarai

Lietuvių proletarinė lite
ratūra pradėjo formuotis 
išėjus į istorijos areną pro-

įvyko paskutinia’s per-

Krislai iš Lietuvos
“Saules Miesto” 
uždanga pakilo

Kovo 13 d. Lietuvos sosti
nes—Vilniaus—meno mėgė
jai turėjo įžymią š v e n t ę . 
Įvyko naujos lietuviškos na
cionalinės operos premje
ra. Tai— A. Račiūno trijų
veiksmu, penkių paveikslu ., . , . .
opera “Saules Miestas” pa-’ nc t,k nl",st:l1’1 
gal J. Mackonio libretą. ()- 
peros siužeto pagrindu pa-1 
imta istorinė žymaus 17-jo 
amžiaus Lietuvos laisvama
nio Kazimiero 
asmenybė. O]
kinta viduramžių tamsuo-: 
liškumo, prietarų, jėzuitų ir' 
kitų bažnyčios klastingumo I 
dffmosfera, siautusi Lietu-! 
voįe. Tame fone atsklei-| 
džiamas šviesaus kovotojo j 
prieš bažnyčios dogmas iri 
tamsą K. Lyščinskio pa-j 
veikslas, jo gyvenimo dra-j 
m a. i

Nelis, Vienuolis, i 
Putinas - Mykolai- i 
< platus buvo au

paveikslas vyksta Onos baž-; 
nyčią ryškiai atvaizduoian-1 
čios dekoracijos fone, o pas-! 
kutiniame veiksme K. Lyš-! 
činskis sudeginamas ant! 
laužo senojoje Lukiški oi 
aikštėje, 
matyti Jokūbo 
siluetas, 
kus sukūrė 
amžiaus lietuviškus diduo-l 
menės ir liaudies drabužius j (į(s kolūki į pirmaujančių 
pagal istorinius duomenis. . |<()|ūpjll eįję respublikoje. noeziios ir
^K. Lyščinskio vaidmenį i l)eja, sunki smegenų liga bfn.pins’ “ "

atliko K. Tsai's. <> J° ant-: pernai ji pakirto. Tačiau jo: Juoza ' Baltrušaitį1 “(Mėmį- 
rininku yra L. K an i a\ a,, atminimas gyvas jo 1p\ tz ■R11i<qvPPi<n t tvhčL 
vyskupo Bžostovskio vaid- darbLlose Tarp kitu pasta-1 iz-i -L tz t

• z< , . J Ų pasta Keksta, K. Jasiukaitj, S. Ja-mem — jaunas dainininkas. ą Lenkutis sumanė pa-L:i:nn:t t K Rač-
V. Daunoras, antrininko t tytj Peipkio ligonini* ku-L 7’ Vr • t t * •

į Mickevičių-Kapsuką, R. Mi

ins Gerdaitis buvo 
žymiausiu Lietuvos 
ii vadovu. Buvęs

kurios gijuni()je į socialistinio gyvenimo kū- 
bažnyčios i rv|.a

Dailininkas Jan-‘j()n(j yp 
įdomius 17-jo|sjoss V(- 

mininku

rininku yra E. K a n i a va, atminimas

Martyną — V. Čėsas ir E. 
Kuodis, Tojaną, K. Lyščins- 
kio mylimąją,—I. Ylienė ir

“Raudono-

i pių lietuvių
Aktorių nai
pilną salę literatu ros mėgo-: eito amžiaus dešimtmečiais.

Baranaus-, Svarbiausia prol e t a r ' nė s 
i literatūros reikšmė visoje 
j lietuvių literatūroje ta, kad 
j ji pastarąją papildė dauge
liu naujų tikrovės . vaizdų, 

mas.. Artistes j atskleidė tokias to meto 
pertiekime tų! tikrovės sritis, kurių kita 
caikų kuriniai literatūra nepajėgė plačiau 
;ė didelį pasi- jr nuosekliau atskleisti. Pa
išytojams. 'grindinis ii- didžiausias pro

letarinės lietuvių literatū
ros istorinis vaidmuo yra

• jos nenui 1 s t a m a , vedama 
i drauge su darbininkų klase 
kova daugiau kaip per pusę 
šimtmečio, ligi p e r gale s 
1940 metais. Ji buvo viena 
iš veiksmingiausių priemo
nių proletariato ir visų dar- 

; bo žmonių sąmoningumui 
kelti ir juos mobilizuoti.

Šiandien lietuvių literatū
ros mokslas iškėlė ir reikia- kia gi šiandien nauda iš to 
mai įvertino daugelį prole- 

prozos 
: J. And ž i u 1 a i t į

ni irti.
Meškuičių ligoninei, kuri i tį, V. Jakštį, (Seną Vincą), 

gražiai įrengta ir aprūpiu-1 B. Pauliukevičių, A. Didžiu- 
y. ta puikia šiuolaikine apara- lytę. K. Giedrį, A. Jasutį, 

E? S a^u l*e v i č iūtė, Sabiną, tūya, vadovauja gydytoja E. Tautkaitę, Butkų Juzę, 
Migla Gerdaitytė, mirusiojo Jovarą ir kitus.

iA. Geidaičio duktė. Prieši f)h]eiį darbą, išėjusį jau 
po autoriaus mirties, atliko 
B. Pranskus, parašęs kny- 

. gą “Proletarinė lietuvių Ii-' 
Jai sm- į. e}. atūra,” kurioje y-1 

kruopščiai išnagrinėjo tą Ii- 
teratūrą ir iškėlė daugelį i 
vardų, kurie arba buvo už
miršti, arba apie juos ma
žai tebuvo žinoma. Dabar 
per Uetuvos radiją siste
mingai transliuojamos lai
dos apie lietuvių proletari
ne literatūrą ir jos kūrėjus. 
Tai įdomūs proletarinės li
teratūros vakarai.

J. Paliukonis
Vilnius, 1965-III-14

Martyno mylimąją,
Kraskauskaitė ir R. Tuma-' 
levičiūtė, aklą baudžiaunin-f . 
kę _ M. Aleskeviciūtė ir! Vilniaus V. Kapsuko vardo 
B. Almonaitytč. Veiksmuo- Į universitetą ir gavo diplo- 
se choro artistai dalyvauja i su pagyri m u. ....
miestiečių, studentu, liajo-i pasilikti Vilniuje, tačiau 
fct, kareivių ir budelių vaid- i' atsisakė ir išvyko į Meš- 
n’tenyse Dirigavo—V. Vir-i kuil ius, i ligoninę, kuiios 
žonis, režisierius — (lustai- J statyboje ir ji dalyvavo, tai- 
į.js .......... ! kininkaudama kolūkiečiams

r™ ! kartu su kitais studentais.
Jauna, jautri ir- gera specia
listė, Migla Gerdaitytė su-1 

; silaukė didelio populiarumo 
visoje apylinkėje. “Mūsų 
daktarė” — taip su meile 
vadina ją kolūkiečiai, kurių 
daugeliui per jos rūpestį 
grąžinta sveikata. Toji li
goninė tapo ir gražiu gyvu 
paminklu Antanui Gerdai- 
čitii, sumaniusiam ją pasta
tyti.

Magnetola “Minija-2”
Kauno radijo fabrikas pa

gamino naują magnetolą — 
“Miniją-2.” Ją sudaro pir
mosios klasės aštuonių lem
pų radijo imtuvas ir mag- moderniškas keleivinis lai- 
netofonas. Imtuvu galima vas. ■ *

Muzikų įvertinimu, ope- i 
ros muzikinė pusė aukšta
me kury b i n i a m e lygyje.1 
Daug įdomių solo arijų, du-I 
etų, rūsčių bažnytinių cho
ralų, įspūdingų choro dai
nų. Pažymėtina vyskupo; 
Bžostovskio halinei nacijų! 
scena, išryškinanti jo vidi
nį konfliktą dėl nuodėmin-1 
gos meilės Tojanai. Akla į 
b a u d ž i a u n i nkė pasirodo 
kaip ir simbolis tamsoje 
klaidžiojančios anais laikais 
vargo Lietuvos, kuri vel
tui ieško užtarimo prie Auš
ros vartų ir kitų “stebuk
lingų vietų.”

W “Saulės Miestas” — šeš
toji lietuviška originali ope
ra, sukurta tarybiniais me

PASENO “SATURNIA”, 
ITALŲ LAIVAS

New Yorkas. — Kovo 24 
dieną jau į paskutinę kelio
nę išplaukė italų laivas “Sa- 
turnia”. Jis buvo pastatytas 
1927 metais, 24,500 tonų 
įtalpos. Tais laikais jis buvo

tais. A. Račiūno kūryboje 
tai trečioji opera. Pirmą
ją — “Trys talismanai” — 
jis sukūrė buržuainiais me
tais, o “Marytę” — tarybi
niais pokario metais.
JAV smuikininko koncertai 

Vilniuje
Neseniai Vilniaus Filhar

monijoje svečiavosi Pietų 
Amerikos para g v a j i e č i ų 
koncertinė grupė “Los Pa- 
ragvajos.” O šiomis dieno
mis koncertavo žymus Jung
tinių Valstijų smuikininkas 
Dž. Fuksas. Jis atliko eilės 
žymių kompozitorių — Ve- 

'f^įttjačinio, S. Prokofjevo, Čai- 
Tfcovskio, Bethoveno — kū- 
/ riniu, o taip pat jauno ameri
kiečių kompozitoriaus Me-

< nino “Koncertinę sonatą.” 
Visą programą lydėjo pią- Sėja Alytaus rajono “Raudonikiu” kolūkyje*

Sauja žiežirbų
Lengviau prižadėti negu 

ištesėti. Taip daro ir prezi
dentas Johnsonas. Kiek jis 
padarė prižadų rinkiminėje 
kampanijoje, ir labai gerų. 
Bet kas šiandien su tais jo 
prižadais? Beveik visi jau 
užmiršti.

Jis prižadėjo dirbti iš vi
sų savo jėgų dėl visapasau- 
linės taikos. Bet ar siun
timas vis daugiau karinių 
jėgų į P>etų Vietnamą ir 
bombard avi mas Šiaurės 
Vietnamo veda prie visapa- 
saulinės taikos? Ar pylimas 
bilijonų dolerių militariz- 
mui (į militaristų ir korpo
racijų kišenes) veda į vi
siems gerbūvišką gyvenimą, 
kada 35,000,000 gyventojų, 
šalies piliečių, gyvena di
džiausiame skurde ir eina 
gulti nepavalgę? Ar 1.1 bi
lijono dolerių Appalachian 
fondui pagerins būvį milijo
nams ten skurde gyvenan
čiu? L

Kovo 15-ą prezidentas ir 
ve pasakė gražią kalbą 
Kongresui ir visiems šalies 
piliečiams pilietinių ir bal
savimo teisiu reikalu. Bet 
argi šalies Konstitucija ne
garantuoja visiems pilie
čiams, nežiūrint jų spalvos, 
lygių balsavimo teisių? Ko- 

civilinų tesiu b’liaus, kuris 
jau pravestas, bet gyvenime 
nelošia ne jokios rolės, nes 
skylėtas, lyg farmerio sena 
tvora? Argi ne laikas pa
žaboti visokius lobijistus?.. 
Jeigu prezidentas nebando 
vykdyti šalies Konstitucijos, 
kurie teikia visiems pilie
čiams lygias teises, tai ko
kia iš tų civilinių teisių bi- 
liaus nauda skriaudžiamie
siems?

Nepaisant, kaip mūsų 
aukštieji . valdininkai Wa
shingtone bediskusuos bal
tųjų rasistų bjaurius dar
bus Alabamoj ir kitur, bet 

i šalies prestižo viso pasaulio 
! akyse neatitaisys, jei nesi- 
i ims griežtumo suvaldymui 
pietinių rasistų, birčistų ir 
kitų gaivalų, kurie puoselė
ja nacizmą. Neigi ištei
sins prieš visą pasaulį už 
bombardavimą Šiaurės Viet
namo. Ar Trumanas su
stabdė besiplėtimą naujų 
idėjų, pradėdamas karą Pie
tų Korėjoje?

Paliepk jūrai, kad neban
guotų! Sulaikyk saulės te
kėjimą rytuose!

Tai taip ir Johnsono pa
stangos nueis niekais' su jo 
plėtimu karo Vietname.

L Vienužis .

Chicago. — Kovo 23 die
ną čionai prisnigo 8 colius. 
Kansas ir Nebraska valsti
jose šią žiemą tiek daug 
prisnigo, kad per 70 metų 
tiek nebuvo.

Ar kenkia televizija 
žiūrėtojams?

Yyra žmonėse nuomonė, 
kad televiziniai kineskopai 
skleidžia radiaciją, kuri su
kelianti nemalonius reiški
nius. Tačiau televizinė radi
acija yra tokia maža, kad 
sudaro tiktai pusę tos do
zės, kurią skleidžia laikro
dis su šviečiančiu ciferbla
tu. Šios dozės žmogaus or
ganizmui nepavojingos ir 
reikšmės neturi.

Kai kurie mokslininkai 
mano, kad tokios dozės ga
lėtų turėti reikšmės geneti
niu atžvilgiu (veikti chro- 
mosomus, genus, mutaci
jas), tačiau šis veikimas ga
li išryškėti tik per kelias 
žmonių kartas, ir apskritai 
šis klausimas dar mažai iš
tirtas. Kiek didesnes radia
cijos dozes gali gauti tar
nautojai televizorių remon
to ir jų reguliavimo metu.

Tenka pažymėti, kad na
tų r a 1 u s radioaktyvumas 
(radioaktyviniai spinduliai, 
ateinantieji iš kosmoso, ra- 
dioaktyvinės medž i a g o s, 
aplinkoje: dirvo žemy j e, 
maiste, vandenyje, taip pat 
pačiuose gyvuose organiz
muose) yra keliašdešimt 
kartu didesnis už tą, kurį 
skleidžia kineskopas.

Taigi, kaip matome, tele
vizijos žiūrovams televizi
nės radiacijos bijoti neten
ka. Tačiau tai yra tik viena 
klausimo pusė. Antroji, ir, 
mūsų nuomone, daug svar
besnė, klausimo puse yra 
besaikis, įtemptas televizi
nių laidų žiūrėjimas, kuris 
daugiausia susijęs su regė
jimo aparato perkrovimu. 
Olandų gydytojai apskaičia
vo, kad visos vienos dienos 
televizinės laidos ištisinis 
žiūrėjimas yra prilygina
mas 8 vai. rašymui mašinė
le.

Ilgai žiūrint televizines 
laidas, kai kurie žiūrovai 
gali pajusti pavargimą, ne
migą, galvos skau s m u s, 
kartais pykinimą, vėmimą, 
baimės jausmą ir labai re
tai epilepsijos priepuolius. 
Neribotas televizijos laidų 
žiūrėjimas gali būti vaikų 
irzlumo, nerviškumo, neno
ro mokytis priežastimi. 
Ypač tas liečia kapitalisti
nes šalis, kaip JAV, Vakarų 
Vokietiją, kur rodomi įvai
rūs baisūs, kaubojiški su 
šaudymais ir žudynėmis fil
mai, kurie sukelia gilius 
pergyvenimus.

Apribojus televizijos se
ansų žiūrėjimą, minėtųjų 
reiškinių galima išvengti. 
Akis ir nervų sistemą vei
kia ne radiacija, bet per il
gas, besaikis žiūrėjimas. 
Ypač vargina žiūrėjimas iš 
arti, iš šono, gulint, esant 
blogai sureguliuotam tele
vizoriui, kada vaizdai ne
ryškūs ir mirga. Daugiau 
vargina televizijos laidų 
žiūrėjimas blogai išvėdinto
se, prirūkytose patalpose, 
esant didesniam žiūrovų 
skaičiui, kada blogai mato
mas ekranas ir tenka kreip
ti galvą į šoną.

Televizinių laidų poveikis 
žmogaus orga ^mui daug 
priklauso nuo žmogaus am
žiaus. Vaikai ir . senesnio 
amžiaus žmonės, taip pat 
suaugę, sergantieji, arba 
turintieji vienokius ar kito- 
kius kad ir funkcinius su- nius. me nnbuwie Joną Beikeri.
trikimus, jautrią nervų sis
temą, daugiau reaguoja, ne
gu sveiki suaugę žmonės.

Ilgai ir pastoviai sėdint 
prie televizorių, greičiau 
vystosi arterijų sklerozė. 
Tačiau negalima pamiršti, 
kad visa tai priklauso nuo 
kiekvieno žmogaus indivi- 
2—Ar kenkia televizija žiū
dualių savybių, nuo nervų 3 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., Kovo (March) 30,1965

MIAMI, FLA.
VESTUVĖS

Nors mes čia visi jau ne- 
bejaunikliai, bet kartas nuo 
karto pasitaiko vestuvių ir 
vestuvinių pokylių. .Vienas 
tokių pokylių įvyko kovo 21 
d. Socialio klubo svetainė 
šventiškai papuošta. Ne
mažas garbės stalas vedy
biniu pyragu ir gėlėmis pa
dabintas. Svečių daug. Mu
zika groja.

Klubo pirmininkas C. Ta
mošiūnas paskelbė klubo 
pranešimus ir atkreipė vi
sų svečių dėmesį į tai, kad 
šiandien ‘ yra ne paprasti 
sekmadienio pietūs, bet ve
dybiniai: Socialio klubo na
rė Marytė Balzer susituokė 
su Harold Clee, ir va turi
me vedybinius pietus.

Jam perstatant ir sveiki
nant jaunavedžius, pasigir
do vedybinio maršo muzika. 
Po to Marytės gera draugė 
Mikitienė sudainavo jauna
vedžiams komplimen t i š k ą 
dainą, o svečias Šarkiūnas 
pateikė linkėjimo eiles. Jau
navedys H. Clee už save ir 
Mariutę padėkojo visiems 
už linkėjimus ir viską kitą.

Gaspadinėms tik ką pra
dedant nešti valgius, pir
mininkas Tamošiūnas, turė
damas minutę laiko, dar 
pafilosovavo apie naujoviš
kumą mūsų klube įvykstant 
vestuvėms.

Prie garbės stalo su jau
navedžiais sėdėjo giminės 
ir artimi draugai: Anna 
Young ir jos vyras, drau
gai W. ir E. Lackai, Daniai, 
Mikitai, Tamošiūnai, Al
mantai. J. Šimkus vienas 
sėdėjo, nes jo Olgutė vir
tuvėje jaunavedžių laimei 
ir meilei su puodais karia
vo.

Jaunąvedžiai gavo nuo sa
vo giminių ir draugų nema
žai dovanų. Klubo gaspa- 
dinės turėjo padirbėti dvi
gubai, kad padaryti šiuos 
pietus gausius ir skanius.

Kovo 21 d. Socialiame 
klube turėjome garbingų 
svečių iš arti ir toli. Iš Or
lando buvo atvykęs Colo
nel Peterson su visa savo 
šeima, panele Josepph net 
iš Latvijos, Mr. ir Mrs. M. 
Kazen su gražia poriuke sa
vo gerų draugų iš Clevelan- 
do, Paulauskienė ir Rapolie
nė iš Worcesterio, Valienė 
ir Zalga iš Chicagos, Pui
dokas iš Brocktono ir dau
giau jų, bet pavardžių ne
teko sužinoti.

Pastebėjau sėdint vieną 
gražią moteriukę, kuri per 
ilgoką laiką sekmadieniais 
lankosi klube, bet aš neži
nau, kas ji ir iš kur? Ma
nau sau: gausiu mušt ar 
ne, atsisėdau šalia jos ir 
pradėjome kalbėtis.

Pasirodo, kad ji iš Brook- 
lyno, Onutė Makarevičienė, 
našliuke. Sako: jau arti 
trys mėnesiai, kai į klubą 
lankosi, bet dar niekas ne
išvedė jos šokti. O t tau, 
brolyti, ir devintinės!

sistemos ir sveikatos būk
lės: vienas gal visą amžių 
sėdėti prie televizoriaus ir 
jokiu reiškinių nepastebėti, 
o kitam ir trumpalaikis 
žiūrėiimas gali sukelti vie
nokius ar kitokius reiški-

Vadinasi, prie aptariamo
jo klausimo reikia prieit 
individualiai, apribojant te
levizijos laidų žiūrėjimą 
vaikams (ypač vėlai vaka
re), senesnio amžiaus žmo
nėms, taip pat turintiems 
įvairius organinius arba 
funkcinius pakitimus.

Mūsų Socialio klubo vyrai
kad jau nusigyveno, tai nu
sigyveno. Rodos, dar visi 
su kojomis ir viskuo kitu, 
o šokti bijo.

Vyrai, jei norite, kad mū
sų klubas gyvuotų, tai ne
trūnykite, pelėsiais apaugę. 
Parodykite, ką galite. Bū
kite svetingi.

Per šį žiemos sezoną Mi- 
amyje (ir Socialiame klu
be) lietuvių sveęių buvo ga
na daug. Newyorkieciai 
draugai pirmutiniai suren
gė klube puošnius pietus. 
Massachusetts ir Bostono 
draugai, neužsileisdami pir
miesiem, dar geriau pasiro- 
oė. 0 Chicagos draugai sa
ko: mes jums parodysime, ką 
mes jums parodysime, ką 
Chicaga gali, ir, va, jie pa
skelbė savo pietus kovo 28 
d. Detroitiečiai gi sako: 0 
ką jūs manote, ar mes ko
kie nors kampininkai? Jei
gu ne mūsų automobiliai, 
tai jūs čia nė vieno nebūtų. 
Ateikite į Socialį klubą sek
madienį, balandžio 4 d., ir 
mes jums parodysime, kaip 
deta’oitiečiai baliavoja.

Na, matysime.
Du draugai išvažiuodami 

naųio į šiaurę paliko pas 
mūsų svečių priėmėją Ma- 
rie Koch klubui už svetin
gumą papildomų lėšų: drau
gė Dulkienė, iš New Jer
sey — $5, ir drg. P. Zups- 
nis iš Bostono—$5. Ačiū 
draugams už atjautimą.

Arėjas .

San Francisco, Calif.
Kovo 21 dieną Benio Sut

kaus 74-ųjų gimimo metinių 
sukakties proga įvyko šau
nus pobūvis. Benio žmona 
Valė pasiryžo suruošti jam_ *
pokylį varde San Francisco 
ir Oaklando LLD kuopų. 
Puota buvo Finų salėje, 
Berkeley mieste. Visas po
kylio išlaidas sumokėjo pa
tys Sutkai, o svečiai užsi
mokėjo už skanias vaišes. 
Pokylio pelnas padalytas 
kuopoms, o jos paskirs jį 
visuomenės reikalams.'

. Benis gavo daug sveikini
mų ir linkėjimų. Prie to, 
jam buvo įteikta kukli do
vanėlė nuo jo artimų drau
gų. Beje, tarp gausių svei
kinimų mūsų Benis. gavo 
dvi kablegramas — vieną iš 
Lietuvos, o kitą — iš Mask
vos nuo giminių.

Tenka pažymėti, kad abu 
Sutkai yra veiklūs, puikūs 
ir geri visuomenės darugai. ‘

Prieš pora metų Benio 
sveikata buvo sunkios ligos 
palaužta. Tačiau jis, bū* 
damas stiprios valios žmo
gus, pasiryžo ligai nepasi
duoti, ir ligą nugalėjo. Tai 
nebuvo lengva, nes vienas 
šonas buvo ligos užgautas. 
Nuolatinė mankšta ir tvir
ta jo valia jam sveikatą 
gražino.

Baigiant pokyli Benis pa-. 
dėkojo svečiams už atsilan- 
kvma, šiltus sveikinimus ir 
kuklia dovanėle. O jo žriio- 
na padėkojo draugėms už 
talka maisto ruošoje ir pa
žadėjo gražiai atžymėti 
kiekviena savo Benio gim
tadieni. Aišku. Benis džiau
giasi tokią žmoną turėda
mas.

D žiu (rn buvo mahH-i la

.Tiq ichnwR nnio nniampti li
goninėje. atrodė sveikas ir 
gernie nuotaikoje. Ir būk 
sveikas, Jonai!

S. F. •

Kabulas. — I Afganista
ną atvyko Kinijos Užsienio 
ministras Chen Yi.



MYKOLAS SLUCKIS

Nedėkingas ančiukas
Geras veikalas: Nuo strėlės fi et spausdintas knygas pir

mieji pasigamino kinai.

Pasaka
Namisėda vėžys surado ežero pakrantėje 

kiaušini.: Gražų, didelį kiaušinį.
Pirmą kaitą aptiko tokį daiktą vėžys. 

Pasukiojo, parideno jį kojytėmis. Apuostė, 
apčiupinėjo ilgais ūsais — juk vėžys ir ūsus 
beturįs! Bet nežino, ką su radiniu daryti 
ir gana.

“Partempsiu vaikams, — pagaliau nu
sprendė. — Tegul maži vėžiukai pažais”.

Apgniaužė vėžys kiaušinį žnyplėmis ir 
velka jį atgaliop, prie vandens.

Jau vėžio uodega vandenin paniro, jau ir 
pats būtų su kiaušiniu gelmėn pliumptelė
jęs, bet staiga ji prakalbino:

— Ką taip sunkiai neši, vėželi ?
• Apsidairė vėžys, ogi kiškelis ant kranto 
Vėpso. Taip susidomėjo striukauodegis ra
diniu, jog suplyšusi lūpa, rodos, dar dau
giau įplyš.

— Noriu vaikams parodyti, — pasigyrė 
vėžys. — Kaip gyvas tokio dyvo nemačiau.

Nematęs “tokio dyvo” ir kiškeli, net ne- 
išsiduoda, kad ir jam pirmiena. Pagalvojo 
apie savo vaikus, švelnučius kiškelius, — 
jiems labiau, negu vėžiukams, tiktų pari
denti, rateliu sustojus, pasimėtyti! Tačiau 
kaip iš kibių vėžio žnyplių radinį išlupsi?

Sumanė kiškelis gudrumu apvalųjį daik
tą išvilioti. Kaip žinia, ir striukauodegis 
kartais mėgsta pagudrauti.

— Gerai, kad mane sutikai, vėžy, — pra
kalbo susirūpinęs. — Čia, žinok, biaurus, 
netikęs daiktas. . . Vėžiukams žnyplės nu- 
lūžinės, su juo bežaidžiant. . . Duok man— 
kur nors nudėsiu!

— Ar tikrai?—išsigando vėžys, kuris 
labai savo vėžiukus mylėjo. Pats atiduotų 
biaurastį kiškeliui, bet žnyplės kibios — ką 
pagavo, ne taip lengvai paleidžia.

— Atiduok man radinį, o aš tavo vaiku
čiams zuikio pyrago iškepsiu, — pasisiūlė 
kiškis.

— Gerai! — sutiko vėžys.
Dabar jo žnyplės pakluso ir kiaušinį pa

leido. Kiaušinis — kudulkšt! —pasirito 
prie kiškelio.

Vėžys pliumptelėjo į vandenį, o kiškis nu
straksėjo su keistuoju radiniu. Bėga ir 
džiaugiasi, straksi ir garsinasi, labai didžiai 
praturtėjęs. Tik ir girdėti:

— Nešu nešu — nepanešu! Uhu-hu!
Tyčia kiškis garsinasi, kad nepaneša. 

Smagu jam vaikučiams dovaną gabenti. Tai 
ridens, vartalios, tai mėtys švelnučiai trum
pauodegiai !

— Palauk, kūmai! — žaibu iššoko iš brūz
gyno laputė, savo degančia uodega švyt
ruodama. — Jei nepaneši, galiu padėti! Ko
kį čia grobį velki?

Išsigando kiškis lapės gudruolės. Taip 
pašiurpo visas, jog kailiuko plaukai susi
šiaušę, piestu atsistojo.

— Grobis? — nudavė nustebusį kiškis, 
nors visą jį drebulys tebekrėtė. —Anoks čia 
grobis. Akmenėlis kiškučiams pažaisti. Ap
tikau apvalainį, gražų, tai, sakau, nunešiu...

— Akmenį? — savo ruožtu nusistebėjo la
pė ir prapliupo juoktis.—Na, ir kvailas tu 
kiškis! Kiek gyvenu, tokio kvailiuko nesu
tikau. .. Ar kada matei, jog lapė akmenį 
įsikąstų ?

Pasistaipaiiojo lapė ant užpakalinių ko
jyčių, gražiąe uodegą papureno ir nurūko 
prie vandens — savimi pasigrožėti, o gal ir 
žuvytę susižvejoti.

Kiškis liko vienas viduryje brūzgyno. 
Pavojus praėjo. Jau nebesikėsina niekas į 
gražųjį paslaptingąjį daiktą. Ir tegul sau 
puikauja lapė, tegul galvoja, kad kiškelis 
kvailas. ..

Bėga kiškis toliau, bet kažkodėl jau ne 
taip spėriai. Lapės žodžiai ir juokas neiš
eina jam iš galvos. Jau pamiršo, jog pats 
akmenį išsigalvojo, norėdamas laputę ap

gauti. Ką, jeigu iš tikrųjų savo kiškeliams 
akmenį velkąs? Dar apsidaužys neišmanė
liai, dar akis vieni kitiems išsimušinės. O 
kaip jį kvailą, puls barti kiškienė!.. Ge
rai ir sakė laputė, kad tokio kvailo kiškelio 
nemačiusi.

“Ma jį bala tą akmenį. . . Nebenešiu to
liau. . .” — nusprendė kiškis.

Guli kiaušinis, baltuoja tarp samanų ir 
ne krusteli. Kiek pabėgėjęs, atsigręžia kiš
kelis: ogi iš tikrųjų tenai akmuo. Net žiba 
kaip tikras laukų žėrutis. Nešė jį vėžys 
ir kiškis, buvo jam gerai, nebeneša — taip 
pat gerai. Kaip tikrų tikriausias akmuo, 
kuriam nei šilta, nei šalta!

Tuo tarpu savo keliu pūkšnojo ežys. Uos
tinėjo, žvalgėsi, snukutį išrietęs. Staiga pa
žiūrėjo — kažkas baltas ir apvalus riogso 
panosėje. Ar tiktai ne obuolys?

Ežys, daug negalvodamas, dūrė į radinį 
aštriais savo spygliais.

Nuo dūrio — brakšt! — ir subyrėjo kiau
šinio lukštas. Strykt! — ir iššoko oran an
čiukas: šlapias, sulipusiais plaukeliais. Ma
žutis mažutėlis, bet tikras ančiukas — vik
rus, juodas, su geltonu snapu ir ilgomis ko
jytėmis! Pakreipė ančiukas galvytę, viena 
akele linksmai į ežį žvilgterėjo ir nubėgo, 
plonu balseliu lyg birbynėlė pyptelėjęs.

Nubėgo ir nė ačiū nepasakė vėžiui, kiš
kiui ir ežiui, kad jį iš kiaušinio paleido. O 
juk ne tik paleido — dar ir panešiojo.

JŲ ŠAUKSMAS PASIGAILĖTI
Per metų dvidešimt kiek jie prisikentėjo! 
Kiek laiko glaudės pagarbos šešėly!
Jų memuarų tomai vis daugėjo,— 
Juose jie nuopelnus viens kito kėlė. 
Kaip maža jie patyrė pakantumo!

Atėjo valanda gailestingumo!
Gailestingumo!

Krikščioniško gailestingumo!
Švarutę uniformą nuolat jie vilkėjo, 
Prieš vyresnybę tempėsi sustingę; 
Bešaudant batai veidrodžiu žibėjo;
Jie budeliais tarnavo pavyzdingai;
Jie—idealas nuostabaus klusnumo,—

Užtat seniai verti gailestingumo!
Gailestingumo!

Evangeliško gailestingumo!
Nuo kūdikių šauksmų jie nedrebėjo;
Barniausiai leido tildantįjį šūvį, 
Jie niekam išimčių daryti nemokėjo, 
šalti, kieti kaip akmenys jie buvo, 
Griežti, be kruopelytės atlaidumo,—

Tad nusipelnė jie gailestingumo!
Gailestingumo!

Krikščioniško gailestingumo!
Lyg gyvo kaulo šnekos jiems jau įkyrėjo 

Apie kapus, kur klodai klodais gulė!
Jie karti, šauti į pakaušį nenorėjo, 
Prieš šūvį vaikui jie saldainį siūlė, 
Žudydami jie paisė žmoniškumo,—

Užtat jiems meldžiame gailestingumo!
Gailestingumo!

Evangeliško gailestingumo!
Tiek metų jie nubodžiai dykinėja!
Jų talentai apkerpėjo, apgeso... 
Jie tiki visu kuo, kuo ir tikėjo, 
Išlaikė jie humaniškumo dvasią, 
Pasaulis pasigenda jų uolumo,—

Užtat mes šaukiam jiems gailestingumo!
Gailestingumo!

Krikščioniško gailestingumo!
J. Subata

iki knygos"

Šiaulių televizorių gamykla. Šis besi
šypsantis vyras yra gamyklos technikinės 
kontrolės skyriaus viršininkas, jaunas inži
nierius Vytautas Garbiauskas. Visai neseniai 
jis dar buvo Kauno Politechnikos instituto 
studentas, o šiandien kartu su kitais šiau
liečiais televizorių gamintojais drąsiai ir už
tikrintai pareiškia: “Letuviški televizoriai 
bus geriausi visoje Tarybų Sąjungoje.” Lie
tuvos jaunimas šiandien tvirtai žengia į mo
derniosios technikos pasaulį!

Parašė K. Papečkyš. Išlei
do Vaga, Vilniuje 1964 m, 
8,000 egzempliorių tiražu. 
Knyga yra 232 puslapių, 
trijų skyrių su daugeliu at
skirų antraščių. Iliustruota 
paveikslais ir braižiniais. 
Autorius pradeda knyga se
kamais žodžiais.

“Raštas, kuriuo šiandien 
lengvai galima užra š y t i 
žmogaus kalbą, atsirado, 
palyginti, neseniai — maž
daug prieš šešis tūkstan
čius metų. Bet jo užuomaz
ga pasirodė žymiai anks
čiau — prieš keliasdešimt 
tūkstančių metų, tais žilo
sios senovės amžiais, kai 
protingasis žmogus, lotyniš
kai vadinamas homo sapi
ens, sukūręs garsų kalbą, 
panoro savo mintis sutarti
niais ženklais perduoti ki
tam”.

Mimikos ženklai 
ir garsų reikšmė

Dar ir šiais laikais mimi
kos ženklais daug pasako
me. Galvos linktelėjim a s 
—reiškia ”taip”, sutikimą; 
pakraipymas į šonus—“ne”; 
rankų škėstelėjimas — ne
žinojimą; ranka į save pa
mojimas — kvietimą; ran
kų padavimas — draugiš
kumą ; kumščiu pagrasini
mas— grasinimą, ir dauge- 
gelis kitų. Nemokantys vie
ni kitų kalbos žmonės susi
kalba mimikos ženklais, ne
paisant, kad jie būtų iš 
skirtingų Žemės kontinen
tų. Reikia suprasti, kad gi
lioje senovėje mimikos 
ženklai daug atstojo garsus.

Bet garsais kalbasi ne vien 
žmonės, bet ir paukščiai, 
žuvys ir kitokie gyvūnai. 
Paimkime žvirblių būrelį. 
Jie ramiai lesinėja. Ir štai 
vienas padavė garsą pana
šų į “čirkšt!”. Staiga visi 
žvirbliai pakilo ir sutūpė 
artimiaus i a m e medyje. 
Reiškia, tas garsas buvo ki
tiems įspėjimas apie artė
jantį pavojų. Ir daugybė ki
tų gyvūnų bliovimu, lojimu, 
kitokiais balsais vieni ki
tiems daug pasako.

Dabar kultūringų tautų 
kalba susidaro’ iš daugelio 
desėtkų tūkstančių žodžių. 
K&lba gyva. Žmonės gyve
na, progresuoja, išranda 
naujus įrankius, ir jų kalba 
turtėja, nes kiekvienam 
daiktui ir veiksmui atsiran
da sutartinis pavadinimas. 
Prie to, kalba pasipildo 
tarptautiniais žodžiais, ku
rių kiekvienoje kalboje yra 
labai daug.

Paimkime “dabar tinęs 
Lietuvių kalbos žodyną”, iš
leistą Vilniuje 1954 metais. 
Štai jo penki pirmieji žo
džiai : abažūras, abc h a z, 
abėcėlė, abėcėlinis, abėcėliš- 
kas, ir visi jie yra tarptau
tiniai.

Senovėje, kada prasidėjo 
raštas, tautų kalbos buvo 
neturtingos. Mokslinink a i 
patyrė, kad salose atsilikę 
gyventojai dar prieš šimtą 
metų turėjo tik po 100 žo
džių.

Ugnis žmogų išgelbėjo 
nuo. stipresnių žvėrių, o strė
lė suteikė jam galimybę už
mušti laukinių gyvūnų ir 
paukščių ir geriau maitin
tis.

Rašto ženklai
Pirmasis praeities perda

vimas, tai buvo tėvo pasako
jimas sūnui, o pastarojo sa
vo sūnui apie įvykius. Kad 
geriau tą perduotų, daugy
bė tautų vartojo lazdas. 
Ant jų darė įvairius ženk
lus, kurie tarnavo “skai
tymui praeities”. Amerikoje

mes matome muziejuose il
gus indėnų stulpus išpiaus- 
tytus, išmargintus, išdažy
tus, o jie nebuvo žaislui pa
ruošti. Buvo perduodama 
praeities įvykiai pagalba 
įvairaus ilgio ir įvairių 
spalvų pagaliukų, virvelių 
ir kitokių ženklų. Peru res
publikoje, Lotynų Ameriko
je, surastas inkų indėnų vir
velių kipas, kuris turi dau
gybę mazgelių ir sveria ar
ti 15 svarų.

Greitam perdavimui žinių 
apie pavojų Afrikos tautos 
plačiausiai vartojo būgnų 
garsus. Senovės lietuviai, 
kuriuos užpuldinėjo kry
žiuočiai, pastatydavo ant 
kalnų sargus, sukraudavo 
degamosios medžiagos lau
žus ir, artėjant pavojui, 
sargai j uos padegdavo. 
Dienos laiku dūmai buvo ži
nių perdavimo ženklai, o 
nakties metu—ugnis.

Kada padaugėjo žmonių, 
| prasidėjo daugiau sėslus 
gyvenimas, ar tai žemdir
bystėj, ar žvejyboj, pratur
tėjo ir žmonių kalba. Patsai 
gyvenimas reikalavo rašto.

Pirmasis raštas buvo pie
šinių. Norėdami pasakyti 
“liūtas”, piešdavo liūtą, 
“žuvis”—žuvį ir t.t. Egipte 
prieš 5,000 metų labai gra
žiai piešdavo gyvūnus. Bet 

(tai imdavo daug laiko. Vė
liau pradėjo jau tik braižy
ti, o dar vėliau, vietoje pieš
ti liūtą, piešė tik jo galvą. 
Taip nuo piešinių atsirado 
hieroglifų ir dantiraščių 
ženklai, o vėliau iš jų išsi
vystė atskirų raidžių ženk
lai.

Hieroglifais rašė Egipte 
ir tuo pat laikotarpiu, prieš 
kokius 5,000 metų, Kinijoje. 
Dantiraščiu rašė žmonės 
gyvenę tarp Tigro ir Eufra
to upių.

Ilgai mūsų gadynės žmo
nės nepajėgė hieroglifus ir 
dantiraštį skaityti, bet po 
daugelio šimtmečių įveikė, 
jau XIX amžiuje europie
čiai išmoko pilnai perskai
tyti senovinius raštus.

Perskaityti —pažinti hie
roglifų raides padėjo likę 
paminklai ir kitoki doku
mentai, ant kurių tas pats 
buvo užrašyta egiptieč i ų 
kalboje hieroglifais, graikų 
kalboje 1— graikų raidėmis 
ir dar trečia senovės kalba. 
Taip pat atidengė ir danti-

lapų, bron z o s, gamino 
molio plytas. Egiptiečiai ne
blogus lapus pasigamino iš 
papiruso augmenų, Kinijoje 
ilgai rašė ant šilko plėvelių, 
o vėliau ėmė gaminti tvir
tus “lapus” — pergamentą 
iš odos.

Bet svarbiausias buvo pa- 
žengimas pirmyn, tai Kini- 
j o j e pagaminimas popie
riaus. Istorija rodo, kad po
pierius buvo pagamintas 
105 metais mūsų skaitlinės. 
Jis nuolat buvo gerinamas. 
Popierius nugalėjo visas ki
tas rašomąsias medžiagas.

Iš Kinijos popieriaus ga
minimo būdą sužinojo ara
bai 751 metais. Į Europą jis 
pateko 12-ame amžiuje — į 
Ispaniją, Veneciją, Italiją, 
Prancūziją i ' kitas šalis.

Pirmosios knygos
Jau iš palmių ir vaško la

pų, taipgi odos pergamento 
buvo gaminamos knygos. 
Lapus per kampą sukerda
vo ant virvutės, arba ties 
jų vienu kraštu. Jau buvo 
parankiau skaityti, negu iš 
rašomųjų medžiagų suvy
nioti ritiniai.

Popiežiams įsigalėjus Eu
ropoje jų buvo suorgani
zuota taip vadinama Šven
toji Romos valstybę, kurią 
sudarė katalikiškų valsty- 

| bių sąjunga. Lotynų kalba 
buvo paskelbta bažnyčios 
kalba. Mininkai rašydavo ir 
perrašydavo knygas. Jos 
buvo gražiai rašomos. Atsi
rado ir svietiškų raštų kny
gų, bet jos buvo labai bran
gios, prieinamos tik tur
čiams.

Rusijoje buvo galinga Ki
jevo valstybė, vėliau daug 
atskirų kunigaikš t y s č i ų. 
Ten buvo vedami metraš
čiai ir perrašomi religiniai 
raštai. “Ostromiro evange
lija” laikoma Kijevo muzie
juje, parašyta 1056—1057 
metais.

Kinija pirmoji 
spausdino knygas

Egiptiečiai turėjo raštus 
ant marmuro, papiruso ir 
kitokių medžiagų. Turėjo ir 
“Mirusiųjų knygų”, nes jas 
įdėdavo prie numirėlių. 
Egipte išsilaikė knygų riti
nių bibliotekos. Asiriečiai, 
graikai, romėnai ir kitos 
tautos gaminosi knygų.

raščio ženklų garsus, kada 
mokslininkai išmoko juos 
skaityti, tai lengvai buvo 
susekta, kaip atsirado grai
kų, rusų ir lotynų raidynai.

Didžiojoje Lietuvos kuni
gaikštystėje iki 1697 metų 
vartojo rusų abėcėlę, o vė
liau lenkų. “Pirmoji lietu- f 
viška abėcėlė išspausdinta 
1547 metais išleistoje pir
moje lietuviškoje knygoje— 
Martyno Mažvydo “Kate
kizme”, 106 pusi.

Rašomosios medžiagos.
1 Knygoje nuo 117 iki 166 
puslapio aprašoma ant ko
kios medžiagos buvo rašo
ma. Tūkstančius metų tru
ko kol žmogus išmoko pasi
gaminti raides, tai yra, gar
sų ženklus, tūkstančius me
tų truko ir pasigaminti da
bartinį popierių.

Akmuo ir kaulas ilgus 
amžius žmonėms buvo ne
pamainoma rašomoji me
džiaga, molis, medis ir dro
bė ilgai buvo ta medžiaga. 
Romėnai rašė ąžuolo lente
lėse. Graikai išmoko iš vaš
ko pagaminti gerus “pusla
pius”. Gera buvo raštui ir 
beržo žievė, rašė ant palmių'

Pirmiau Vakarų Europoj 
je visokių išradimų pirmeS 
nybę atiduodavo vokiečiam,
nors taip ir nebuvo. Ameri
kiečiai paskui pasekė vokie
čius. Tokie “istorikai” pa
miršta, kad Aleksandras 
Popovas pirmutinis išrado 
bevielinį telegrafą, bet kre
ditą atiduoda G. Marko- 
niui, kuris jį užsipatentavo. 
Kalbant apie elektros lem
putę (burbuolę) rjie pamirš
ta P. N. Jabločkovą, A. N. 
Lodyginą, Svaną, bet kre
ditą atiduoda Tomasui Edi
sonui

Dar blogiau yra su knygų 
spausdinimo istorija. Euro
poje, italai sako, kad kilno
jamas raides (litaras) išra
do jų tautietis Kastaldį^, 
'olandai tvirtina, kad olan
das—Kosteris, bet buržua
zinėje istorijografijoje įsi
galėjo, būk vokietis Johanas 
Gutenbergas. Mat, jis pir
masis pasaulyje 1450—1455 
metais atspausdino Bibliją. 
Tiesa, kad Gutenbergas pa
darė patobulinimų raidžių, 
renkamosios kasos, spaus
dinimo staklių srityje, bet 
jis nebuvo pirmasis knygų 
spaudos išradėjas.

Antspaudas buvo akstin- 
tojas išrasti būdą greičiau 
gaminti knygas, negu jas 
perrašinėti. K. Papečkyš 
savo knygos 210—222 pus
lapiuose plačiai a p r a š?o, 
kaip prieš šimtus metų 
nijoje jau spausdino knygas 
pirmiau, negu Gutenbergas 
gimė.

Jau 175 metais kinas Lin 
Di pasiūlė puslapius knygų 
spausdinti akmenine plyta, 
į kurią turinys turėjo būti 
iškaltas, kaip antspaudoje. 
Tuo būdu Kinijoje buvo 
spausdinama labai gražių 
puslapių, su atvaizdais, jų 
tarpe “Deimantinė sutra”.

Ksilograf inių knygų 
spausdinimas Kinijoje labai 
išsiplatino X—XIII amžiuo
se. Buvo knygų “armonikų” 
bibliotekos, kur knygų pus
lapių sąsiuvinis sudalydavo 
panašumą į armonikos 
dumples, šešioliktame an? 
žiuje Europoje tokiu buSu 
buvo spausdinamos labai 
gražiais viršeliais lošimo 
kortos. 1418 m. Europoje 
jau pradėjo gaminti atski
ras medines, o vėliau ir va
rines raides.

Kinijoje 1040-1048 metais 
Pi Šenis išrado būdą knygų 
spausdinimui medi n ė m i s

(Tąsa 6-me pusi.)

Televizijos bokštai, tarsi stebuklingieji žiburiai, neša kultūrą 
į visus Lietuvos miestus, miestelius ir kaimus.
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BINGHAMTON, N. Y.
Bxotesto demonstracija- i mingai pavykusius mūsų 
X mitingas garbingos Lietuvių Darbi-

Protesto demonstracija ninku Literatūros Draugi- 
prieš žiaurų terorą Alaba-' jos 50 metij sukakties jubi- 
moje išsiplėtė taip, kad iki ■ liejinius parengimus. Kito- 
šiol dar nėra tokių buvę, i se kolonijose LLD nariai 
apėmė kiekvieną šalies kam-; rūpestingai ruošiasi, kad 
pą. Binghamtono gerašir- j jų kolonijose 50 metų 
džiai žmonės, kurie pripa- sukakties jubiliejiniai pa
žįsta laisvę ir lygias civili-1 rengimai būtų pilnai įver-

ti sveikatą. Būnant ligoni
nėj a gavau daug atvirukų 
ir laiškelių su linkėjimais 
greitai pasveikti. Taipgi ir 
vertingų d o v a n ėlių. Vi
siems sykiu tariu širdingą 
ačiū. ■

Iš draugų lankytojų suži
nojau, kad ir daugiau narių 
serga: M. Sadauskienė ir 
K. Vaičikauskienė buvo 
operuotos; Juozas Strolis 
turi lengvą širdies ligą; A. 
Repšį s tikrino sveikatą. Jie 
visi buvo ligoninėje.

N. Began ir A. Judikai- 
tis gydosi namie. K. Joza- 
paitienė jau gana ilgas lai
kas kai gydosi ligoninėje. O 
A. Navalinskas ir A. Biz- 
nik jau po kelerius metus 
gydosi namie.

Linkiu visiems! sėkmin
gai ir greitai pasveikti. Aš 
dabar gydausi namie. Ran
kų skausmai sumažėjo, bet 
pilnas pasveikimas dar toli. 
Laikausi gydytojo fį s a k o, 
kad, apart vaistų, turiu 
duoti visokeriopą pirštams 
mankštą. Kaip dalį pirš
tams mankštos ir rašau 
šias eilutes.

Grįžusi iš ligoninės, ra- 
i dau sveikinimo atvirukų. 
1 Pora jų A, ir H. Pagiega- 
lų, K. ir B. Keršulių ir V. 
Miller iš saulėtos Floridos. 
Ačiū jums, gerieji draugai, 

i už malonų prisiminimą.
Onytė Wellus

nes teises, balti ir negrai ir! 
vi^ųkių^tikybų, taipgi kole
gijų studentai sujungė spė
kas ir suruošė masinę de
mons t r aciją-mitingą pa-! 
reikšti savo balsą prieš žiau
rų puolimą ant tų žmonių, 
kurie nori registruotis bal
savimui.

Sekmadieni, kovo 14 d., 
2:^ popiet prie Broome 
apygardos teisdarystės pa-; 
stato susirinko 2,500 žmo- Į 
nių pareikšti protestą prieš Į 
Alabamos policijos žiauru-; 
mą. Kalbas sakė miesto mė- ’ 
ras John J. Burns ir kiti t 
pareigūnai ; keli dvasinin-; 
kai, kolegijų profesoriai ir 
civilinių teisių darbuotojai. 
Visų kalbos buvo skirtos 
prieš žiaurų terorą Alaba- 
moje.

Buvo kreiptasi į susirin- i 
kusius, kad pasirašytų po 
peticija, kurioje prezidentas 
Johnsonas raginamas sulai
kyti brutalius puolimus ant 
tamsesnės odos žmonių, ku
rie tiek mažai tereikalau
ja tik teisės balsuoti. Po i 

• peticija pasirašė 1,251 žmo
gus. Šiame mitinge 7 dva
sininkai, didžiumoje protes
tantų tikybos, pasižadėjo' 
vykti i Alabamą, pagelbėti Į 
negrams laimėti balsavimo ■ 
teisę. Padengimui jų ke-; 
lionės lėšoms publika sūdė-; 
jo $908.00. I

Pagal reporterio praneši-1 
mą, ši demonstracija buvo i 
viena iš didžiausių kada i 
nors buvsių Binghamtone I 
ir jo apylinkėje.

Malonu skaityti kores-

tinti, gerai apgalvoti, gerai 
kultūriškai ir meniškai pa
ruošti.

O mūsų gražiojo Bing
hamtono LLD 20 kuopos 
valdyba ir nariai tyli. Ko
dėl taip? Juk ir šių metų 
LLD 20-os kuopos valdybo
je yra pora draugų, kurie 
buvo kūrėjais šios garbin
gos apšvietos ir kultūros 
organizacijos — 20-os kuo
pos. Manau, būtų gerai min
timis nubėgti į anuos senus 
1915-16 metus, kada ši drau
gija kūrėsi. Mūsų kuopos 
numeris 20-as Tas liudija, 
kad mes buvo m e nelabai 
toli nuo pirmųjų LLD kūrė
jų. Pasiėmę jaunatviškos 
energijos ir ryžto ir sujun
gę spėkas suruoškime 50 
metų sukakties jubiliejų, 
kad nebūtumėm paskutiniai 
bei atsilikėliai.

•

Prieš kiek laiko LDS 6-os 
kuopos narės Uršulės Šimo- 
liūnienės sūnus Arthur Ši- 
moliūnas, taipgi šios kuopos 
narys, su vokiečių tautybės 
mergaite Kathy Hak sukū
rė šeimos židinį. Medaus 
mėnesį praleido saulėtoje 
Floridoje. Jų pastovaus gy
venimo vieta — 6 E. Wal
nut Ave., Pleasantville, N.
J. Draugei U. Šimoliūnie- 
nei yra gera proga įrašyti 
savo jauną gražią martelę į 
LDS 6-ą kuopą. Linkiu jau
navedžiams ilgo ir laimingo 
šeimyninio gyvenimo!

širdinga padėka
Per kelis mėnesius, su ge

rų gydytojų pagalba, kovo
jau su savo rankų nepaken-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS. •

i
Auksiniam ALDLD jubiliejui 1 at- 

i žymi i banketas rengiamas balandžio 
1 4-ą 29 Endicott St. Pradžia 1 vai.

Kviečiame plačios apylinkės lie
tuvius dalyvauti. Lai visi keliai tą 
dieną veda j Worchesterj!

Kabios A. Bimba, daugeli metų 
buvęs Centro pirmininkas ir auto
rius daugelio knygų, kurias išleido 
ALDLD.

Bilietas $1.50.
(25-26)

pondencijas iš kolonijų —1 čiamų skausmų liga. Turė- 
aprašymus apie ten jau sėk- jau eiti ligoninėn patikrin-

k ROCHESTER, N. Y.
&

šių Metų Kovo 14-ą Mirė

Viktoras Bačiulis
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai 
Onai Bačiulienei, posūniui ir marčiai Saunorams, 
visiems giminėms ir draugams liūdesio valandoje, 

o Viktorui Bačiuliui—ilsėtis amžinai.

ARLINGTON, N. J.

P. O. Malinauskai 
A. L. Bekešiai 
A. Usavičienė 
F. J. Kantėnai 
K. Žemaitienė
F. Kurkulis
G. Daukas 
J. D. Vaitai
P. E. Čereškai 
W. R. Černauskai
J. L. Totoriai
K. Žukauskas 
R. U. Shereliai
H. L. Velikienė 
A. M. Orlauskai 
O. Vilimaitienė 
V. Poškai

■■■■■■■■■■■n

J. S. Vaivadai 
J. Jansonienė 
M. Venskūnai
F. O. Griciai
G. N. Švedai
J. K. Savarinai 
J. M. Žemaičiai 
G. Labeikienė 
A. Sereika 
G. Mockevičia
R. Barauskas
S. Gendrėnas 
J. O. Palskiai 
V. Greibienė
J. H. Stančikai 
V. Bulienė 
A. Nežinomas

SO. BOSTON, MASS.

Mirus

S. ZAUGAI
Reiškiame užuojautą žmonai Onutei ir sūnui 

Walteriui, giminėms ir draugams.

*• P. Žukauskienė
S. Shukienė
B. Chuberkienė

K. Kazlauskienė
F. M. Kvetkai
H. Tamašauskienė

Binghamton, N. Y.
Daug sergančių

Šią žiemą mūsų mieste 
' daug lietuvių sirgo. K. Vai- 
i cekauskienė, LDS 6 kuopos 
i finansų sekretorė, turėjo 
operaciją. Dabar jau sveiks
ta namie. K. Jozapaitienė 
vis dar serga. Ligoninėje iš
buvo 7 savaites, dabar na
mie ir yra daktaro priežiū
roje.

I Juozas Strolis yra ligoni
nėje. A. Navalinskas sun
kiai serga kojomis, labai 
mažai tegali vaikščioti. S. 
Eawans serga, negali be 

i pagalbos vaikščioti. Thalma 
i Bakshas buvo ligoninėje su 
širdies negalavimais. Janie 
Bakshas turėjo didelę slo
gą. Mary Sadauskienė buvo 
operuota. Eva Čekanauskie- 
nė kelias savaites sirgo 
šalčiu, jau pasveiko. J.K.Na- 
valinskienė per tris savaites 
sirgo namie, buvo daktaro 
priežiūroje.

Visiems sergantiems vėli
nu greitai pasveikti.

J. K. Navalinskienė 
Užuojauta

Montello, Mass., mirė Ka
zys Plekša, Veronikos Kapi- 
čiauskienės švogeris. Nuliū
dime paliko žmoną Oną, 
dukrą, 2 sūnus su šeimomis. 
Reiškiame užuojautą velio
nio šeimai ir V. Kapičiaus- 
kienei.

A. ir J. Navalinskai

R O CHESTER, N. Y.

ALDLD 50 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, Balandžio-April 4, 2 vai. 
popiet, Gedimino salėje, 575 Joseph 
Ave. Visi nariai malonėkite da- | 
lyvauti, nes turėsime pasitarti bū
siančių pramogų reikalais. Kuriems g py O 
sveikata leis, nepamirškite atsilan
kyti. A. Sereika (25-26)

Rochester, N. Y.
Mirė V. Bačiulis

Kovo 14 d. mirė Viktoras 
Bačiulis. Liūdinčus paliko 
savo mylimą žmoną Oną, 
posūnį ir marčią, kurie gy-

• vena Chicago’je, daugiau 
’ giminių ir daug draugų.

Bačiulis gimęs Panevėžio 
apylinkėje. Į JAV atvažia
vo prieš Pirmąjį pasaulinį 
kara. Karo metu tarnavo 
JAV armijoje. Priklausė 
Gedimino draugystei, LDS 
11 kuopai, Piliečių klubui, 

ilgametis laikraščio 
“Laisvės” skaitytojas. Skai- 

PRANAS SHIMKUS
Mirė kovo 30, 1959

Prisimename šešių metų jo mirties sukaktį. Mes 
niekad tavęs neužmiršime. Liūdi jo visa šeima.

— Felicia, žmona.
Eugene ir Edward,
sūnūs ir jų šeimos.

BALTIMORE, MD.

Mirus

Povilui Kevlenui- Vilkui 
z

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio 
sūnui, dukterims ir Lawrence (Mass.) gyvenan
čiai seseriai Afemijai Kodienei.

Taipigi apgailestauja mirusiojo Maple Parko 
Bendrovės Komitetas (Lawrence -Methuen, 
Mass.) kaip vieno iš pirmųjų šios organizacijos 
narių ir pirmojo užrašų sekretoriaus.
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METHUEN, MASS.

Maple Parko Atidarymo 
BANKETAS 

Balandžio-April 10 d. 
NAMIE GAMINTI ŠILTI VALGIAI

Piętūs 1-ą valandą — Bilietas $1.50 asmeniui 
Gėrimų baras atdaras.

Rengimo Komitetas

Worcester, Mass.

Auksinio Jubiliejaus

BANKETAS
ALDLD 50 metų sukakčiai atžymėti

Sekmad., Balandžio 4 April
29 Endicott St. —1 vai. dieną

KALBĖS ANTANAS BIMBA
“ŠVIESOS” redaktorius ir daugelio knygų autorius, 

kurias išleido mūsų Draugija. •

BUS IR MENINE PROGRAMA

Kviečiame vietinius ir iš apylinkes lietuvius dalyvauti 
šio jubiliejaus atžymėjime. Lai visi keliai 

balandžio 4-ą veda į Worcester).

Įžanga $1.50

te ir “Liaudies balsą’’. Pri
klausė karo veteranų legi- 
jonui, tad ir palaidotas su 
militarinėmis apeigomis.

Jo karstą puošė daug gė
lių vainikų.

Nuo kapinių palydovai 
buvo užkviesti į Gedimino 
draugijos svetainę pietų.

Ilsėkis, Viktorai, amžinai. 
Jo žmonai ir kitiems arti
miems reiškiu užuojautą.

Velionis sunkiai sirgo vė
žio liga. Jis daug kentėjo ir 
daug vargo turėjo jo žmona.

L. Bekešiene

Gal vėl bus žygis 
į Washing toną

Washingtonas. — 1964 
metais apie 200,000 negrų 
ir baltųjų žygiavo į Wash- 
ingtoną reikalaudami, kad 
būtų priimtasCivilinių lais
vių bilius.

Dabar negrų organizaci
jos, darbo unijos ir eilė de
mokratinių organiza c i j ų 
planuoja naują žygiavimą į 
Washingtoną, jeigu Kon
grese bus sutrukdytas pri
ėmimas balsavimų reikalais 
biliaus.

Tuo reikalu Washingtone, 
Hilton-Statler viešbuty įvy
ko “National Coalition of 
Conscience” komiteto posė
dis, kur dalyvavo ir auto
mobilistų unijos preziden
tas Walteris Reutheris.

STUDENTŲ PROTESTAS 
PRIEŠ KARĄ

Madison, Wis. — Wiscon
sin© universiteto studentų 
komitetas ruošia protesto 
susirinkimą prieš karo tęsi
mą Vietname. Komitetas at
stovauja 100 studentų, ma
no, kad prie jų daugiau pri
sidės.

Studentai kalbėtojumi už-, 
kvietė senatorių Wayne 
Morse, iš Oregono valstijos, 
kuris reikalauja, kad JAV 
ištrauktų savo militarines 
jėgas iš pietryčių Azijos.

PHILADELPHIA,

Help Wanted—Female
COUPLE. For country place in 

Chester County. Woman for cook
ing and general housework. Man 
for outgide worrk, beef cattle and 
horses. Prefer licensed Driver. 
Furnished 2 bedroom home. Good 
salary. Call KI. 5-6000. Extension 
352. (23-29)

COOK — in small endowed family
type residence for elderly ladies in 
suburban Philadelphia (not a nurs
ing home) to prepare meals for 14 
guests and 5 staff. Every other 
weekend and 1 day a week off. 
Private room and meals. Contact 
Mrs. George S. Merz, MO. 4-7912.

(24-30)

HOUSEKEEPER
Experienced. Pleasant small family. 

Sleep in or out. Elkins Park, 
near transportation. References

Call CA. 4-2233.

HOUSEWORK. General cleaning 
and ironing. Must be experienced. 
4 days per week, Tues, thru’ Fri.

Jenkintown—Willow Grove area. 
$9.00 per day plus car fare. OL. 
9-0764.

(25-29)

MISCELLANEOUS

SALES EXECUTIVE 
>$20,000 OPPORTUNITY

This is a once in a lifetime chance 
for 2 highly qualified men to join 
the ranks of our already highly 
successful sales organization.

If you are over 25, married and 
better than average intelligence 
you will be interested in learning 
more about this opportunity.

Some of tlie details are:

Up to $9,000 as a starting salary.

3 years organized on the job 
training program. No experience 
necessary.

Complete fringe benefits including 
cost free pension program.

The right man can move very rap
idly from a sales position to a po
sition involving management respon
sibilities within this nationally ad
vertised product. Complete insur
ance protection.

Replies will be held confidential.
Call LO. 3-4991,

Mr. Tupy, for an interview.
(24-26)

PA. & VICINITY

Help Wanted—Male

CABINET MAKER. Experienced, 
machine, bench work to make book
cases, mantels, doors, etc. From 
rough lumber. Phone or write 

COLLINGDALE MILL WORK 
Collingdale, Pa. LU.6-8000.

(24-27)

AUTO BODY & FENDER MAN. 
Must have tools. Excel, working con
ditions. Expanding Del. Co. Volks
wagen Dealer. Expd only need ap
ply in person. MR. MILLER, J. S. 
MOTOR CO., Chester Pike & Penna 
Ave., Prospect Park. (23-29)

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
. SET UP MAN 

1st class.
BROWNE & SHARP 

Hours: 4 P. M. to 1 A. M.
TU. 4-4343

(23-26)

HAND SCREW MACHINE OPER
ATOR, (Wire feed) Surface Grind
er, (Warner & Swazey). TOOL & 
DIE MAKERS (2). N. Phila. 
manufacturer has above openings— 
1st class machinist only do own 
set-ups, good starting rate, ex
cel fringe benefits. Apply LANS- 
TON MONOTYPE, 3620 “G” St., 
Phila. (25-26)

MACHINIST
Lathe hand with knowledge of 
milling machines. At least 8 to 
10 years experience. Set up and 

work from blueprints.
Tel. 828-3512.

(25-26)

COOK
Grill, Counter, Reliable.

Good salary.
4:30 P. M. to 12:30.

No Sundays.
Call VI. 4-9844

(25-26)

ROOFER '
Experienced for Job with Company 
located 11 years in Woodbury, N. J.

Dial 609-TI. 5-0342.
25-27)

AUTO SIMONIZERS. Experienced, 
must be able to rub paint. Our men 
average $200 per week. Call CH. 
2-1433, Mr. Jeff for appointment.

(25-2§)

ELMWOOD

FEDERAL SAVINGS

& LOAN ASSOCIATION

MAIN OFFICE:

6408 Woodland Ave. 
Philadelphia, Pa.

* * *

Branch Office:
27 East Hinckley Ave. 

Ridley Park, Pa.

♦ * *

WHERE THOUSANDS SAVE

MILLIONS

REAL ESTATE

ULSTER COUNTY, N. Y.
Property for Sale: 2M> acres, 

$42,000. Summer-Winter Resort. 
Swimming on property. Shuffle
board. 7 fully equipped 1-2-3 bed
room cottages and apartments. 
Rented for whole season. Owner’s 
beautiful four bedroom house. Love
ly setting. Call: Phoenicia, New 
York. Overland 8-3312. •

Ar pagerins JAY 
filmy turinį?

Washingtonas. — JAV 
Aukščiausiasis Teismas nu
sprendė, kad daugiau būtų 
cenzūruojami filmai.

Bet ar rimtai bus imtasi 
žygių—stato klausimą eilė 
korespondentų.

Kaip dabar yra, tai JAV 
filmai, ypatingai daugumo
je leidžiami per televizijos 
tinklus, yra žalingi. Jie 
vaizduoja gengste r i z m ą, 
“western kauboisų karus”, 
visokias sensacijas karų su 
atvykusiais nuo kitų plane
tų baisūnais ir kvailas mis
terijas.



Sen ir ten pasidairius Iš gražiai pavykusio LLD REZOLIUCIJA
“Freedom! Freedom!!”| Mes pergyvename širdį ir 

veržiasi šauksmai iš daug- į sielą jaudinančius laikus, 
tūkstantinės negrų minios bestebėdami pavergtos ra- 

kurie atbudę sės šiurpulingas kovas už 
jau trauko laisvę varžan- išsilaisvinimą, 
čius retežius. Ak, ko- į 
kia ta laisvė brangi! Tik 
tie ją težino, kurie jos ne
turi. Jdojirasėoųee;daužo 
turi. Juodoji rasė paniekin-1 
ta, užguita, aukoja laisvės' 
aukurui ne vien savo fizi
nes jėgas ir dvasines kan-; 
čias, bet ir savo krauja ir! , 
brangiąją gyvybę. Jau ‘ rotuses' 
daug gyvybių — juodųjų ; - 
ir baltųjų — kovoje už

krūtiniu

Misisipes ir kitų rasisti
nių valstijų miestų gat
vės ir vieškeliai aptaškyti 
už laisvę kovotojų krauju. 
Ten žmogaus gyvybė piges
nė už gyvulio gyvybę. Ste
bint televizijoje, kaip Ala- 
bamos Šeimoje ir Montgo
mery je valstijos kazokai 
lazdomis žvėriškai daužo 
juodų ir baltų demonstran
tų galvas, kaip daugelis 
jaunų moterų, arklių kano? 
pomis sutremptų, vaitoda
mos guli gatvėse, siaubas 
apima.

GERAS VEIKALAS
(Tąsa iš ketvirto pusi.) 

kilnojamomis raidėmis, ku
riomis jau buvo galima šim
tus ir tūkstančius knygų 
egzempliorių gaminti. 1403 
metais buvo liejamos žalva
rinės raidės, kuriomis at
spausdinta daug knygų. Jų 
yra išlikusių Kinijos, Korė
jos ir Mandžurijos muzie
juose.

Kaip raidžių išradimas, 
taip ir knygų spausdinimas 
Afrikoje, Azijoje, Ameriko
je ir Europoje vystėsi sava
rankiškai, vienur anksčiau, 
kitur vėliau. Bet tas ėjo Ja= 
bai sunkiai, nes tais laikais 
žmonių buvo labai sunkus 
susisiekimas.

Iki mūsų gadynės pada
rytas milžiniškas progresas. dija įvyktų, neišryškina... 
Gutenbergui ėmė penkerisi Dėl ko ir kaip ta trage- 
metus atspausdinti Bibliją, dija įvyktų, neiryškina... 
o dabar spaudos darbai la
bai išvystyti.

Garbė K. Papečkiui, kad 
jis apimdamas taip plačiai 
pasaulyje nuo senovės iki
mūsų gadynės rašto, raštui siūlė nemokamai išmokslin- 
medžiagų ir knygos istori
ją' sugebėjo nedidelės kny
gos puslapiuose tai pateikti 
skaitytojui. Jis savo veika
lą baigia rusų Aleksandro 
Gerceno sekamu pareiški
mu:
’ “Knyga—tai dvasinis vie
nos kartos palikimas kitai, 
mirštančio senelio patari
mas pradedančiam gyventi 
jaunuoliui, įsakymas, per
duodamas sargybinio, vyks
tančio ilsėtis, sargybiniui, 
užimančiam jo vietą. Visas 
žmonijos gyvenimas nuo
sekliai susiklostė knygoje: 
giminės, žmonės, valstybės 
išnykdavo, o knyga pasilik
davo. Ji augo kartu su 
Žmonija, joje kristalizavosi 
visi mokslai, sukrėtę pro
tus, ir visos aistros, sukrė
tusios širdis; joje įrašyta 
ta didžiulė žmonijos aud
ringojo gyvenimo išpažin
tis, ta didžiulė autografija, 
kuri vadinama pasaulio is
torija. Bet knygoje ne vien 
tik praeitis; ji yra doku
mentas, kurio dėka mes su
vokiame dabartį, visą sumą 
tiešų zir * pastangų, kurios 
buvo surastos per kančias, 
.kartais aplaistytas kruvinu 
prakaitu; ji — ateities pro
grama”.

• Prie autoriaus pasirinkto 
Gerceno pareiškimo nieko 
nereikia pridėti. Čia jau 
tjskas pasakyta.

D. M. šolomskas

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Apskrities ruoštą ju

biliejinį koncertą-mi t i n gą 
Į praėjusį sekmadienį reikia 

Filadelfiečiai n i e k a d o s1 laikyti labai gražiai pavy-
I praeity nebuvo matę tokios kusiu. Tiesa, publikos ga- 
audringos masinės demons- Įėjo būti daugiau, bet susi-

’ 1 * v 1.1 rinko nemažas skaičius, i dovaujant pasirodymu. Da-
Gražu, kad turėjome svečių | vė jis mums keletą puikių 
iš New Jersey ir Connecti-1 dainelių. Dainavo labai la- 
cut valstijų. Programa bu- bai gražiai. Viktoras Beke- 

arengi- ris dainavo solo ir vieną su 
mą pradėjome su plačia ir Moterų kvartetu. Solo dai
geliai paruošta Rojaus Mi-

i tracijos, kokia įvyko š. m. 
Į kovo 15 d. Aštuntą valan- 
j dą ryto juodveidžių masės 
j pradėjo telktis prie miesto 

Autobusai vienas 
i paskui kitą riedėjo iš visų 
| miesto dalių ir priemiesčių, 
į Už poros valandų 8,000 mi- 
| nia apgaubė rotušę kaip 
žiedu ir lėtais žingsniais 
maršuodami aplink ir del
nais plodami skardžiu bal
su šaukdami, prašė savo pa
vergėjų: “Duokite mums 
laisvę! Leiskite mums lais-

buvo.

vo įdomi ir įvairi, c v

Šviesos”

vai gyventi ir balsuoti ly-Į Antruoju programos punk-i vaizdas buvo nepaprastai 
giai su baltaisiais!” ! tu buvo mūsų ve i k 1 u s i s I gražus ir giliai jaudinantis. 

’ Ir taip per 5 valandas I Hartfordo Laisvės choras, 
daugtūkstantinė pavergtų-j kuriam jau daug metų ru
jų minia šaukė: “Freedom! pestingai vadovauja mieloji 
Freedom!” O jaunimas( Wilma Holis. Labai. Labai j 
kartais dainavo revoliuci- j gražiai, labai šauniai choras 
nes išsilaisvinimo ___
Aukštai nešamuose .įrašuo
se buvo sakoma: “Tepra
smenga g ų b e r n a t o r i u s 
Wallace! Gėda prezidentui 
L. B. J. Sustabdykite sker
dynes Vietname!” L __

dainas.’ davė mums keletą populia
rių liaudies dainelių. O ypa
tingai m u s sužavėjo Mrs. 
Kolis solo. Didelis hartfor- 
diečiams ačiū. Reikia žinoti, 
kad jie atvyko mūsų pa- 

dynes Vietname!” Ir šim-i linksminti savo lėšomis, ku
tai kitokių protesto šūkių ■ Hų, žinoma,, pasidarė nema- 
buvo. i žai. Su choriečiais, beje,

Tarp skaitlingos juodo-1 buvo keletas ir pašaliečių iš 
sios rasės demonstrantų; Hartfordo. Toks hartfor- 
buvo daug ir baltųjų. I diečių pasiaukojimas mūsų 

Prieš pabaigą jausmingai! kultūrinei veiklai yra labai 
buvo pagerbtas dvasiškis! aukštai vertinamas.
Jams Reeb, didvyrišikai L° Laisves choro kalbė- 
žuvęs už pavergtosios liau- J0 A. Bimba. Paminėjo, kad 
dies išsilaisvinimą. j šiemet mūsų Literatūros

_ :__  i Draugija išleis net dvi kny
gas — D!'. A. Petrikos pa
ruoštą pačios Draugijos is
toriją ir anglų kalba knygą 
apie Lietuvą. Ragino šitas

Radijo komentatorius sa
ko, kad Pentagono aukšt
ieji militaristai labai būkš- 
tauja, kad jiems neprisiei-1 cenįrQ Komiteto pastangas
tų ramiu būdu ištraukti 
savo karines jėgas iš Pietų 
Vietnamo. Girdi, tai mūsų 
šalį ištiktų baisiausia trage-

Man atrodo, kad baisi tra
gedija dabar mūsų šalį pur
to Vietname.

Temple universitetas pa-

ti našlaičius vaikus velionio 
dvasininko James Reeb, ku
ris krito kovodamas už pa
vergtos rasės išsilaisvinimą 
Šeimoje, Alabamoje.

Pregresas

New Yorkas. —J. J. Gil- 
j hooley, transportacijos ko- 
misijonierius, reikalai! j a, 
■kad požeminiuose trauki
niuose būtų 782 policininkai 
apsaugai žmoių nuo užpuo
liku. c

BROOKLYN, N. Y.
Vienuolikametinė sukaktis, kai mirė

Jonas Puodžiūnas
Kovo dvidešimt devintoji man 

liūdno prisiminimo diena.

Tauri jo širdis lai būna mums akstintoja 
dirbti—vykdyti jo idealą.

Brolis

6 pust.—LaisvS (Liberty)-- Antrad., kovo (March) 30, 1965

jubiliejinio parengimo

žaros paskaita apie m ū s ų kieno.
didžiosios organizacijos 5 0! partijas kai kuriose daino- 
metų veiklą. Koks ilgas ir Se atliko Nelė Ventienė 
garbingas nueitas kelias! ir Augustinas Iešmantą. 
Tikiu, kad ši jo įdomi pa- O kai uždarymui kon- 
skaita bus išspausdinta gal certo buvo pakviestas ir 

žurnale, tai čia Liasvės choras kartu su 
plačiai jos nekomentuosime, aidieciais padainuoti, tai

Mieste pasidairius
Kol kas kiek ilgesnio tak

sių vairuotojų streiko iš
vengta. Unija priėmė ma
joro Wagnerio pasiūlymą, 
kad jis paskirs bešališ
ką komisiją, kuri išdirbs 
planą santykiams taksių sa
vininkų su vair u o t o j a i s 
tvarkyti.

Tuo tarpu įrašymas vai
ruotojų į uniją eina visu 
smarkumu. Unija1 siekia-su
organizuoti visus vairuoto- 

paremti. Paskui pasiūlė, jus, kurių yra apie 40,000. 
publikai priimti rezoliuciją | 
bei kreipimąsi į prezidentą 
Johnsoną. Publika rezoliu
ciją entuziastiškai užgynė. paviljoną/" Jis vadinsis 
(Rezoliucija telpa šiame 
puslapyje.)

SERGA
Skausminga liga suėmė 

visiems gerai žinomąją Oną 
Walmusienę. Jos geroji kai
minė Mrs. Imilkowski (bu- 

’ vusioji Milenkevičiūtė) at
skubėjo susirgusiai ieškoti 
pagalbos, šaukia gydytoją, 
bet neprisišaukia, nesulau
kia. Nuveža į ligoninę, ne
priima, sako: “Nėra vietos”. 
Šiek tiek paklausinėję, davė 
vaistų ir liepė grįžti namo

O. Walmus gyvena 413 
36th St., Brooklyn, N. Y.

Laisviečiai, klubietės ir 
visi linkime jai greit ligą 
nugalėti. Rep.

t
Jonas Puodžiūnas mi

rė, bet jo šiltas artimu
mas gyvena ir šiandien. 
Mirtis užgesė jo gyvy
bę, o ne atmintį tų, ku
rie pasilieka vykdyti jo 
norus.

Publiką trumpai pasvei
kino LLD sekretorius ir Ai
do choro pirmininkas Jonas 
Grybas.

Programa baigėsi dar 
vienu mūsų mylimojo Aido 
choro Mildred Stensler va-

navo ir Elena Brazaus- 
Pačiamc chore solo

Koncedtui-mitingui pirmi
ninkavo Ieva Mizarienė.

Būčiau ir pamiršęs. Salė
je buvo įtaisyta kukli, bet 
įdomi lietuviškų knygų pa
rodėlė. Vienoje standoje 
buvo sudėtos visos pačios 
LLD išleistos knygos, o ki
toje — Lietuvoje išleistos.

Rep. .

Pasaulinėje Parodoje šie
met lankytojai ras naują 

“Carnival Pavilion.” Nau
jas paviljonas niekam ne
atstovaus ir nieko nerodys, 
o tik bus pasilinksminimo 
užeiga. Ypač jame būsią 
siekiama palinksminti vai
kus.

Demokratas I. D. Robbins 
pasiskelbė, kad jis kandida
tuos į miesto majoro postą 
ir bandys laimėti prieš Wag- 
nerį. Jis bandysiąs laimėti 
ir respublikonų partijos pa
ramą. Susidarytų nepasi
tenkinusių demokratų ir 
respublikonų koalicija.

Pasiūlymas yra, kad po
licija apsaugai požeminiuo
se traukiniuose panaudotų 
šunis. Į Philadelphiją pa
siųsta komisija pasiteirau
ti, kaip ten sekasi šunų var
tojimas apsaugai trauki
niuose.

Panašus pasiūlymas buvo 
padarytas prieš keletą me
tų, bet tada policija šunų 
vartojimą atmetė kaip ne
praktišką mūsų miesto si
tuacijai. Gal dabar pakeis 
nuomonę.

Niujorke susiorganizavo 
platus biznierių komitetas 
kovai prieš gubernatoriaus 
planą įvesti dviejų procentų 
“sales” taksus pakėlimui 
valstijos iždo. Darbininkai 
irgi priešingi naujų taksų 
uždėjimui.

Protestantų sektos laik
raštis “Chrisiatn Herald” 
apklausinėjo savo skaityto
jus ir surado, kad jie dide
lėje daugumoje stoja už pa
laikymą valstijoje mirties 
bausmės. Laikraščio redak-

Priimta LLD Antrosios 
apskrities suruoštam Di
džiojo New Yorko lietuvių 
koncerte-mitinge 1965 m. 
kovo 28 d., Schwaben Hall, 
Brooklyn, N. Y.

1. Mes pilniausiai užgiria- 
me ir žadame remti Medi
care Bilių ir naująjį Civili
nių Teisių Bilių, kuriuo sie
kiama garantuoti balsavimo 
teisę visiems amerikiečiams 
be jokios rasinės diskrimi
nacijos ir raginame Kon
gresą šiuos bilius priimti ir 
padaryti šalies įstatymais 
be jokio atidėliojimo.

2. Mes griežčiausiai pa
smerkiame rasistini terorą 
prieš civilinių teisių dar
buotojus ir raginame visu 
įstatymų griežt u m u nu
bausti Mrs. Liuzzo ir Rev. 
Reeb ir kitų nužudyto jus.

3. Mes nuoširdžiausiai už

cija irgi remia mirties baus
mės palikimą.

Niujorko žydų bendruo
menės vadai labai nepasi
tenkinę Vakarų Vokietijos 
parlamento nutarimu pra
tęsti nacių kriminalistų me
džiojimui laiką tiktai iki 
1970 metų. Jie reikalauja, 
kad tokių kriminalistų gau
dymui laikas būtų neribotas.

Jungtinių Valstijų Infor
macijos agentūros vedėjas 
Edward Murrow pasilieka 
New Yorko ligoninėje. Prieš 
porą metų jam.buvo išimta 
vėžio paliesta, plaučių dalis. 
Ir nuo to laiko jam pilnai 
susveikti. nepavyksta. Li
goninėn vėl atsigulė tolimes
niam jo sveikatos ištyrimui.

Miiešto vdldžla dar riėzino, 
kak padengs išlaidas iniesto 
viršininkų, kurie dalyvavo 
negrų demonstracijoje Ala
bamoje. Jie ;atstovavo mies
tą, bet miestas? nebuvo ofi
cialiai nutaręs juos ten pa
siųsti. Tarp kitų demonst
racijoje dalyvavo ir miesto 
tarybos prezidentas Scre- 
vane.

Modernus Būdas Siuntimui

DOVANU GIMINĖMS J U. S. S. R

Nereikia Pirkti, Nereikia Pakuoti, 
Nereikia Siųsti, Nėra Muito.

Šimtai daiktų Sovietų gamybos, puikiausių rūšių yra greitam pristatymui.

Automobilių, Motorinių Dviračių, Minamų Dviračių, 
Radijų, Televizorių* Kamerų, Metrais Audinių, Perfumų, 

Maisto Produktų, ir daugybė kitokių daiktų.
Daug naujų daiktų dabar yra ir dauguma numažintomis kainomis.

Ir atostogas jūsų giminėms galime priruošti ten 
sveikatingumo bei poilsio kurortuose.

Užsakymai aukščiau suminėtų dalykų bus priimami ir atliekami vienatinės 
firmos, autorizuotos autoritetų Vneshposyltorgo:

PODAROGIFTS, Ine.
(Tas pats manadžmentas kaip Globe Parcel Service, Ine.)

220 Park Ave. So., Cor. 18th St., New York, N. Y. 10003
Telefonas: 228-9547

(Sekite atidarymą pąrodos rūmo su ISdčstytafs dovanoms daiktais. Data, bus paskelbta.)

giname prezidento griežtą 
pasisakymą prieš teroristi
ni Ku Klūks Klana.

4. Mes su pasibaisėjimu 
stebime Pietų Vietnamo ka
ro plėtimą ir smerkiame 
vartojimą dujų ir kitų che
minių priemonių. Mes pil
niausiai užginame senato
rių Morse ir Gniening ir 
tūkstančių akademinės ben
druomenės žmonių reikala
vimą tuojau šį karą nu
traukti, ištraukti mūsų ša
lies ginkluotas jėgas iš Piet
rytinės Azijos ir palikti to 
pasaulio kampo žmonėms 
patiems spręsti savo likimą.

5. Mes sveikiname 20-ją 
Antrojo Pasaulinio karo 
pergalės prieš nacius ir jų 
talkininkus sukaktį ir pasi
žadame darbuoti^ už pasau
linės taikos išlaikymą ir- už 
visu tautu ir žmonių taiku 
sugyvenimą.

Susižeidė
» I

Dick Wetzler, gyvenantis 
Hewitt, N. J., grįždamas iš 
darbovietės į namus, skau
džiai susižeidė automašinos1 
avarijoj. Jis randasi ligoni
nėj, ir gydytojai sako, kad 
teks jam išbūti ten apie tris 
mėnesius.

Diek yra žentas brookly- 
niečių Onos ir Mykolo Sta- 
kovų. Jų duktė Eleanora 
yra susirūpinus vyro Diek 
nelaime. Kadangi jaunieji 
Wetzler’iai anksčiau gyve
no Brooklyno apylinkėj, tai 
ten turi ir draugų. Eleanora 
būtų labai dėkinga, jeigu 
kas iš tų draugų parašytų 
jos vyrui arba, ' laikui lei
džiant, nuvažiuotų - pas “jb 
Tas daug žmogui pagelbsti 
morališkai,’ esant Tigon’inČ- 
jė.' Jis 'yr£ Gob:dl Samhritan 
Hospital, Route 59, Suf
fern, N. Y.1 Kambarys 206 
(antros ’ lubos), vai' 2-^-4; 
6:30—8:00.

■ ■ ' L.K- tė

Kairas. — Egipto veikė
jai reikalauja, ; kad arabų 
valstybės konnfiskųotų Va
karų Vokietijos įmonėse.

X.

i

Batista savininkas
New Yorko laikraščio

“The N. Y. Times” iš $)- 
vo 24 dienos pranešė, kad 
buvęs Kubos diktatorius ge
nerolas Fulgencio Batista, 
kurio valdžią nuvertė ku
biečiai priešakyje su Kast
ro, nusipirko ispaniško laik
raščio “EI Tiempo” Šerų.

New Yorke ir apylinkėje 
gyvena apie 750,000 puerto- 
rikiečių, tai Batista ir kiti 
jam panašūs tampa laikraš
čių savininkais, kad per 
juos galėtų vesti savo pro
pagandą.

Minėto laikraščio Šerų 
įsigijo generolas Anastasio 
Somoza, Nikaragvos milita- 
rinių jėgų viršininkas, Jr 
Louis Ferre, vienas iš Pu
erto. Ricos turčių.

Vientiane.. — JAV milita- 
riniai specialistai sako, kad 
jie Šiaurės Laose turi įsi
rengę tvirtumą prieš Laoso 
liaudiečius.

Sveikinimai

“MY FAIR LADY"
Foreign Language Press Filmų 
Kritikų Ratelis suteikė Premiją 

kaip geriausiam Šių metų 
apierikiniam filmui.
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