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KRISLAI
Ji nemirė veltui

f^besutilps erdvėje
Getrai “išsimiegojus“ 
Nebegali susigaudyti. . . 
Susipažinkite su Meksika

Bimba —

motina Viola 
Laidotuvėse 

c i v i 1 i n i ų 
va-

King priešakyje.

Ar nuteis kriminalistus
Vakarų Vokietijoje?

“Bendrai vokiečiams nėra 
ko praeities gėdytis”. Argi 
nėra? Kuomi jie gali patei
sinti biauriausia hitlerinin- v

i Nauja viltis, kad susitars 
i baigti karą Vietname

Washingtonas. — Septy- kė, kad TSRS seniai daro 
niolika neutrališkų valsty- viską sureguliavimui pasi- 
bių kreipėsi į Jungtines | tarimų keliu pietryčių Azi- 
Valstijas, kad jos sutiktų i jos reikalų. Bet pirmoje vie- 
tartis užbaigimui karo! toje: baigimas karo pri- 
Vietname ir nestatydamos I klauso nuo Jungtinių Vals- 
reikalavimų. i tijų ir Šiaurės Vietnamo !

Londonas. —Anglijos Už- respublikų.
sienio reikalų sekretorius Jungtinių Tautų generali- 
M. Stewart raportavo par- Jungtines Tautos, N. Y.—i

— Rašo A.
Detroite tapo p a 1 a i d o t a 

penkių vaikų 
Gregg Liuzzo.
dalyvavo ir kalbėjo 
teisių judėjimo stambieji 
d ai su Du. 
Darbo unijų judėjimui atsto
vavo Walter Reuther ir James 
Hoffa.

Mrs. 
teroro auka. Visi kalbėtojai ! 
mušė į vieną tašką : šita drąsi 
jauna moteriškė nemirė ' 
tui! Tos idėjos, kurioms ji pa- i valstybių, kurios 1954 me
an ko j o savo i 
Judėjimas už pilną negrams 
lygybę visose gyvenimo srity- 
scXeis pirmyn. Niekas nebe-1 
užstos jam kelio.

^Laidotuvėse katalikų bažny- me. 
čios poterius nustelbė galinga ■ 
daina “Mes laimėsime.”

M. Stewart raportavo par- Jungtines Tautos, N. Y.—i 
lamentui, kad susidarė dau- - nis sekretorius U Thantas 

karo gal aktyviškiau veiks, kad 
sustabdytų karą Vietname i 

kad Anglija ii’ pasitarimų keliu baigtų į 
vėl- kreipėsi į visas keturiolika nesutikimus.

r. ... . .. . ! giau vilties baigimuiLiuzzo krito rasistinio •' Vletname.
sake,

Paryžius. rancūzijos 
gyvybę, laimės, 'tais, Ženevos konferencijo- spauda kritikuoja Jungti

mi je baigė Prancūzijos karą nes Valstijas už plėtimą ka- 
Indokinuose, kad jos veik- Į ro Vietname.
tų užbaigimui karo Vietna-

V. MICKEVIČIUS-KAPSUKAS

Šių metų balandžio 7 d. sukanka 85 metai, kai gimė 
(1880) Vincas Mickevičius-Kapsukas, vienas iš Lietuvos 
Komunistų partijos kūrėjų ir vadovų, įžymus kovotojas 
dėl Tarybų valdžios Lietuvoje, pirmasis Tarybų Lietuvos 
vyriausybės pirmininkas (1918-1919 m.). Mirė 1935 m. 
vasario 17 d.

Taipgi jis sakė, kad ragi
no Tarybų Sąjungą, kad ji 

Anais metais buvo garsiai I tartųsi su vietnamiečiais, 
kalbama apie “trečiąją jėgą,” 
kurią sudarysiančios neprisi
jungusios (neutrališkos) vals
tybės. O jų yra visa septy
niolika.

Bet šioji jėga pasirodė be
jėgė, kai kilo krizė. Tik šio
mis dienomis ji pasiprašė su
sitikti su mūsų valstybės sek
retoriumi Deanu Rusku ir pa-...— r------ -  ----------- ---------
sikalbėti apie Pietų Vietnamo I tybių, Indijos, Gvinėjos ir 
karą. Bet kai i 
griežto nusistatymo už to karo 
baigimą, iš pasikalbėjimų nau
dos daug nebus.

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda smerkia

tcjimą chemikalų prieš viet
namiečius, kaip “begėdišką 
kriminalystę”.

TSRS premjeras Kosygi
nas priėmė neutrališkų vals-

nėra aiškaus, Jungtinės Arabų

Tokio. — Japonijoje auga ! 
nepasitenkinimas Jungtinių į 
Valstijų politiką Vietname, i 
Dienraštis “Asahi”, kuris! 
turi virš penkis milijonus 
skaitytojų, aštriai kritikuo
ja Jungtines Valstijas už 

I Šiaurės Vietnamo bombar- 
ravimą ir rašo: “To pasek
mėje Jungt i n i ų Valstijų 
vardas Azijoje labai žemai 

j nupuolė, o jeigu bus tęsia
ma JAV dabartinė politika, 
tai jos visai neteks vardo 
Japonijoje”. Taip pat reika
lauja Jungtines Valstijas 
keisti politiką, baigti karą 
Vietname kitas didelis dien-

I raštis “Yomiuri”.

Š. Vietnamo bombardavimai 
neveda prie taikos

Jungtinės Valstijos ir Tary
bų Sąjunga taip ir šaudo vi
sokius satelitus į erdvę. Jų 

jau keletas šimtų. Jau 
kalbama apie “susikimšimą” 
ir pavojų ateities moksliniams 
žygiams erdvėje.

Satelitų šaudymas jau nebė
ra labai sudėtingas dalykas. 
Jais pradės “žaisti” ir mažo
sios valstybės.

respubli
kos, atstovus, kurie pateikė 
planą karo baigimui Viet- 

| name. Kosyginas jiems sa- 
1 - ------- • -- - -—--------- --

IŠ VISO PASAULI! >

Yorkas. — Kovo 31 
“The New York 
redakciniame rašė

Bona. — Vakarų Vokie
tijos konstitucja sako, kad 
20 metų nuo prasikaltimo 

i jau negalima asmenį teisti. 
! Pagal tą konstitucijos punk- 
1 tą 1965 m. gegužės 8 dieną 
i Vakarų Vokietija ruošėsi 
■ sulaikyti pereitojo karo na-
* cių kriminalysčių tyrinėji- 
j mus ir teismus.

Tuo kartu Vakarų Vokie- 
Į tijoje desėtkai, o gal šimtai 
! tūkstančių yra pereitojo ka
ro kriminalistų. Tarybų Są
junga ir kitos socialistinės 
respublikos, labiausiai nu
kentėję nuo nacių žvėrišku
mo, viso pasaulio demokra
tinės organizacijos, ypatin
gai žydų, griežtai reikalavo 
tęsti nacių kriminalysčių 
tyrinėjimą ir teismus. Re
zultate Vakarų Vokietijos 
parlamentas nutarė prail
ginti tyrinėjimus. Prailgini
mo laikas iki 1870 metų.

Bet jeigu per 20 metų 
Vakarų Vokietijoje nebuvo 
ištyrinėta nacių krimjnali- 
niai prasikaltimai ir desėt
kai tūkstančių prasikaltėlių 
yra nenubausti, tai ar gali
ma laukti, kad dabar tas

• bus padaryta ?
Vakarų Vokietijos kanc

leris E r ha r d as sako:

kų žvėriškumą?
Krikščionių demokratų 

i partijos vadas ir parlamen- 
j to pirmininkas Dr. Eugen 
1 Gerstenmaier sako: “Vaka- 
1 rai turi būti dėkingi vokie
čiams turėdami dėmesyje 
jų civilizacijos pasiekimus 
ir kovą prieš komunizmą... 
Ir dabar Vakarų Vokietijos 
armija yra stipriausia jęga 
NATO jėgose”.

Neseniai patys amerikie
čiai pripažino, kad Vakarų 
Vokietijoje yra 85% teisė
jų, kurie buvo teisėjais ir 
hitleriškoje Vokietijoje. Ar 
galima nuo jų laukti teisin
go teismo?

Štai Essene teisė Hitlerio 
gvardijos pulkininką Alber
tą Rappą. Jis buvo kaltina
mas už nužudymą 1,180 
žmonių. Jo prasikaltimai 
buvo aiškūs Prieš jį liudijo 
ir amerikietis, Pennsylvani- 
jos teisėjas Michael A. Mus- 
manno, buvęs Nurembergo 
nacių teisme teisėju. Ir ko
kie rezultatai? Tą nacių 
pulkininką nuteisė tik iki 
gyvos galvos į kalėjimą.

išrišimui pietryčių Azijos 
reikalu, c

Jau per aštuonias savai
tes JAV ir Pietų Vietnamo 
bombonešiai atakuoja Šiau- 
rėv Vietnamą, o Pietų Viet
name nei kiek nesumažėjo 
partizanų jėgos.

“Times rašo, kad jeigu 
dar daugiau bus plečiami 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimai, tai tas tik dau- 

pavojų,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

New 
dieną 
Times” 
apie išbombardavimą JAV 
ambasados Saigone ir Viet
namo reikalus..

Dienraštis atžymėjo, kad
Į apsiriko tie Jungtinių Vals- 
; tijų militariniai ir politiniai 

„ , „ ... .. y .. įvadai, kurie manė, kad
Tarybų Są-: Varšuva. - Nors Lenki-1bombardavimai Šiaurės 

ja yra katalikiiška šalis, re- ( yieįnamo privers kapitu- 
. - . - liuoti ir pasiduoti JAV rei-

. “Times” sako, Į giau didins karo

Maskva.
jungos vyriausybė vis sten
giasi surasti galimybę tai- ligija priešinga perskyroms, 
kos keliu sureguliuoti Indo- kunigai prieš jas veda agi- šlavimams
kinų reikalus. Sakoma, kad Itaciją, bet clivorsų skaičius bombardavimai tik pa-! kuris gali įtraukti Kinija ir
neprisijungusios valstybės i nuolatos didėja.
padeda Tarybų Sąjungos I 1945 metais buvo 11,000 
diplomatams. perskyrų, o 1963 metais jau 

21,000.

blogino padėtį taikos keliu ■ net Tarybų Sąjungą.

Saigonas. — Kada Jung-, Maskva. — Baltarusijos 
tinių Valstijų bombbonešiai I Komunistų partijos buvęs 
bombardavo tiltą ant kelio 1 pirmasis sekretorius Kiri-
linkui Hanojaus, tai atskri
do Šiaurės Vietnamo mūšio
lėktuvai ir nušovė du JAV 
mūšio lėktuvus.

las Mazurovas 
pirmuoju TSRS
pavaduotoju.

paskirtas 
premjero

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo radijas sako, kad vien 
kovo 15 dieną respublikos 
priešlėktuvinė gynyba nu
šovė 15 JAV bombonešiu.

MIKOJANAS ATVYKO 
Į VENGRIJĄ

Budapeštas. — Balandžio 
4 dieną sukako 20 metų nuo 

| to, kai Tarybų Sąjungos ar-

Ištisus penkerius metus sal
džiai miegojusi Jungtini ų 
Tautų “nusiginklavimo komi
sija“ gal pradės veikti. Ją iš 
miego prikėlė Tarybų Sąjun
gos atstovas Federenko. Gir
di, reikia susirinkti visų 114 
valstybių įgaliotiniams ir vėl 
kalbėtis apie nusiginklavimą.
Pritarimas esąs visuotinis.į Radijas sako, kad iki kovo 
Komisijos prikėlimui iš miego ! 26 dienos vietnamiečiai nu- 
nesipriešina ir mūsų vyriausy- > g() JAy bombonešiu
be. 1

. i
Reikia tikėtis, kad debatai j 

apie nusiginklaivmą blogo ne
padarys. Bet dabartinėse tarp
tautinės įtampos sąlygoje lauk- 
V/ stebuklų irgi neapsimoka.

Tarybų Sąjungą reikia pa
sveikinti už iniciatyvą

nori 
(pasikalbė- 

ateistais.

šiuo tarpu “Laisvėje” ran- 
I dame M. Klimo straipsnį “Ke- 
I lionė po Meksiką.“ Tai labai 
įdomus straipsnis apie mūsų 
Amerikos pietinį kaimyną. 
Nedaugelis mūsų yra buvę 

j Meksikoje ir susipažinę su 
i jos žmonėmis. Nors dalinai 
j dabar turite progą su jais su- 
j sipažinti iš draugo Klimo įspū-

ne- 
už

žy-

Kunigas per 
į žmones, o

girdi, tiek

'Kalbama, kad katalikų gal 
va popiežius Paulius VI 
pradėti “dialogą 
jimą) su pasaulio 
Jis įsakęs kunigams ir davat
koms per maldas bedievių 
bekeikti, bet tik melstis 
juos.

Pakeista malda ir apie
dus. Juos irgi bus draudžia
ma plūsti.

Mišios jau laikomos įvairio
mis kalbomis, 
mišias jau žiūri 
ne į altorių.

Tų reiormų,
daug, jog vidutinis, paprastas 
žmogelis nebegali susigaudyti.

1 įįpač tos reformos nepatinka 
mūsų lietuviškiems “tėve
liams.”

Kaip 
gas” ir 
do jokio

ten nebūtų, “Drau- 
“Darbininkas” nero- 
entuziazmo.

Pernai Meksikoje lankėsi 
Tarybų Lietuvos Prezidiumo 
Pirmininkas Justas Paleckis. 
Jo įspūdžius skaitau gražiai 
išleistoje knygoje “Meksiko
je.” Tai ne paviršutiniai grei
tomis pamatyti įspūdžiai, bet 
labai rimtas mokslinis trakta
tas apie tą įdomų kraštą. 
Knygoje daug gražių nuo- 
nuotraukų. Justas jon įdėjo 
daug rūpestingo, kruopštaus 
darbo. Ačiū autoriui.

Knygą tuoj perskai č i a u . 
Gaila, kad jos tik limituotas 
egzempliorių skaičius galės 
čia pasiskleisti.

Puikūs, draugiški Meksikos 
žmonės. Visur jie tarybinius 
svečius draugiškai priėmė.

Saigonas. Pietų Vietnamo 
militaristų valdžia reikalau
ja iš Jungtinių Valstijų dar 
daugiau pagalbos pinigais, į mijos išlaisvino ‘Vengrijos 
ginklais, amunicija ir gink- sostįnę Budapeštą.
luotomis jėgomis.

La Paz, Bolivija. — Šim
tai studentų demonstravo
priešakyje JAV ambasados. I ‘ lųonon 
Tir\ 11 k iin 11 1/n T A ~\T iv* I vę i£U,uvv.

Budapešte naciai laikėsi 
apie du mėnesiu, bet galų 
gale buvo priversti pasiduo
ti. Jų buvo suimta į nelais-

Jie nutraukė JAV vėliavą ir 
sudegino, kai kurie rašalo 
bonkomis metė į namo sie
nas.

Washingtonas. — Sako
ma, kad Pentagono genero
lai reikalauja, kad Jungti
nės Valstijos pasiųstų į Pie-

Į sukaktį atvyko keli 
TSRS generolai, kurie daly
vavo Budapešto išlaisvini
me, ir TSRS prezidentas 
Anastazas Mikojanas.

KONGRESMANAI PRIEŠ 
DUJŲ VARTOJIMĄ

tų Vietnamą 375,000 _ vyrų Washingtonas. — šešioli- 
armiją ir jį pilniausiai oku- ]<a demokratų kongresma-
puotų. nų: George Brown, P. Bur- 

------ --  ton, Don Edwards, A. F. 
— Kinijos am- Hawkins, Chas Wilson, 

basarorius užginčijo užsie- jobn Conyers, Chas Diggs, 
nyje skiedžiamus paskalus, j r l. Ottinger, J. Y. Res- 
būk Kinija trukdo perveži- nįcĮ^ r. j Rosenthal, W. 
mą militarinės pagalbos p. Ryan> r. W. Kastenme- 
Šiaurės Vietnamui.------------ ier, Ė. Green, P. T. Mink ir

—-------------- Į R. Nix įteikė protestą JAV
vyriausybei prieš dujų var
tojimą Vietname.

Kabulas.

Šiaurės Vietnamui.

Londonas. — Šimtai lon- 
doniečių demonstravo prieš 
JAV ambasadą, protestuo
dami prieš karą Vietname. 
Policija puolė demonstran
tus ir 15 areštavo.

Miaskva. — Atvyko Raul 
Kastro, Kubos Gynybos mi- 

1 nistras.

MIRĖ ĮŽYMUS TSRS 
GENEROLAS

Maskva. — Balandžio 1 
dieną, sulaukęs 61 metų 
amžiaus, mirė Tarybų Są
jungos generolas Ivanas 
Čuchnovas.

Kare prieš hitlerininkus 
jis dalyvavo Sevastopolio ir 
Leningrado gynime. Už pa
sižymėjimus buvo apdova
notas ordinais ir medaliais

70 JAV MALŪNSPARNIŲ 
DEGINO PARTIZANUS
Saigonas. — “The New 

York Timeso” koresponden
tas Seth S. King rašo, kad, 
kovo 31 dieną, 70 Jungtinių 
Valstijų malūnsparnių che
mikalais atakavo B o i 1 o i 
mišką kur laikosi partiza
nai.

Malūnsparniai mėtė pa
degamas bombas ir iš tam 
tikrų prietaisų purkštė pa
degančius chemikalus. Par
tizanai besigindami nušovė 
tris malūnsparnius.

Washingtonas. — Vėliau
siu šiaurės Vietnamo bom
bardavimo metu žymiai pa
didėjo vietnamiečių prieš
lėktuvinių patrankų ugnis.

Hongkongas. — Kinijas 
radijas sako, kad balandžio 
4 dieną vietnamiečiai nušo
vė 19 JAV bombonešių ir 
mūšio lėktuvų.

Maskva. — TSRS vyriau
sybė įteikė JAV ambasado
riui griežtą protesto notą 
prieš dujų vartojimą ' Viet
name.

Jo vieton paskirtas Piot
ras Mašerovas, buvęs parti
zanų vadas kare prieš hit
lerininkus.

Saigonas. — Prieš Šiau
rės Vietnamo respubliką 
veikia JAV Septintasis ka
ro laivynas, kuris turi 125 
karo laivus, 650 bombonešių 
ir mūšio lėktuvų, 64,000 jū
rininkų ir lakūnų.

Saigonas. — Pietų Viet- 
n a m o militaristų valdžia 
siųs diversantų į Šiaurės 
Vietnamą, kad jie ten dary
tų žalos.

^Maskva. — TSRS amba
sadoriumi į Kiniją siunčia 

i Sergejų Lapiną vieton da
bartinio S. V. Černovenko.

Londonas. — Kovo 29 
I dieną čionai buvo vasariš
kas oras—75 laipsniai šilu
mos.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė patvar
kė sumažinti nuo trejų "ir 
ketverių metų militarinę 
tarnybą aukštesnio mokslo 
jaunuoliams.

' Camden, Ala. — Šimtai 
negrų studentų demonstra
vo prieš rasizmą. Policija 
demonstraciją išvaikė, var
tojo dujų bombas ir lazdas.

Maskva. — TSRS Komu- 
n i s t ų partija panaikino 
Chruščiovo įsteigtą ideolo
ginės kontrolės komisiją.

Roma.—Apie 10,000 žmo- 
I nių protestavo prieš dujų 
vartojimą Vietname. Susi
rinkimas įvyko San Giovan
ni aikštėje, kalbėjo Luigi 
Lango.

Rochester, Minn. —Sulau
kęs 69 metų amžiams mirė 
Dr. P. S. Hench, kuris 1950 
metais laimėjo Nobelio do-; 
vaną.

Tokio. — Japonijos biz
nieriai' nori daugiau pre
kiauti su Kinija.

' DA NANG, P. Vietnamas. 
— Partizanai nušovė tris 
JAV malūnsparnius.

Porto Alegro. — Brazili
jos valdžia pasiuntė armi
jos dalinius prieš žemdir
bius į Paranos, Rio Grande 
ir Sul ir į Santa Catarinos 
provincijas.
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tM1 Matas Grigonis--pedagogas Suokdama lakštutė 
Trelėmis skardena 
Giesmę gedulingą 
Laidotuvių mano.

Ištekliaus ir vargo 
Gyvenau aš pynėj, 
Spindulių ieškojau 
Vargstančiai tėvynei.

klupau, vėl kėliaus,

♦ v n ®ir rašytojas
Pernai rudenį savo 75- j kiančius eilėraščius.

ąsias metines atžymėjo šio laiško pridedu du Mato 
kuklus, bet aktyvus darbuo- G 
toj as pedagogikos ir litera
tūros srityje Matas Grigo
nis. Gimęs Miškiniuose, Ro
kiškio apskr., jis mokėsi 
Mintaujos ir Vilnimis gim-

brolį). Atidariusi duris, Julija 
Janulaitytė pamatė išblyškusį 
veidą. Po to J. Biliūnas, apsi
gyvenęs pas rašytoją K. Jasiu- 
kaitį, buvo nuolatinis Janulai
čių svečias, čia ir pietaudavo, 
nes mažai uždirbdavo priva
čiomis pamokomis.

I

1901-aisiais, dar nebaigusi 
medicinos mokslų, J. Janulai
tytė dirbo Panevėžyje. Kitais

MOKSLAS, MOKYKLA
IR MŪSŲ UŽDAVINIAI

Savo aplinkraštyje “Švie
timas yra gyvybiniai reika
lingas” gerai mums žinoma 
įstaiga “American Council” 
paduoda tokių duomenų 
apie mūsų mokyklas ir ap- 
švieta:

i ((
! juose trečdaliuose šeimų, liūnas.
kurios šeimos galva turėjo ninįuĮ ratelius ir

; tik aštuonis ar mažiau me-' cistinius straipsnius.
tai mokykloje. 20% jaunuo-1sunklaI’ vertesl tlk 

kurie no- pų tarp 18 ir 24 metų am-: 
asa’..” 'hi 

karu J'e reikalauju jie rauina vyriausybę pulti ir pačią 
Šiaurės Vietnamo sostinę ir šiaurės Vietnamo industi-, Liai. 
nius centrus iki pat Kinijos rubežiaus, puikiai žinodami, 
jog tokie žygiai galėtų į konfliktą įtraukti visą eilę 
kraštų.

• Bet taip pat nenutyla balsai už konflikto baigimą. 
Taikos balsai irgi dažnėja ir garsėja.

Net ir komercinėje spaudoje šiuo reikalu pasireiškia 
rimto, blaivaus proto, kurio, mums atrodo, turėtų neig
noruoti mūsų vyriausybė. Pa v., “The N. Y. Times” (kovo 
3Į d.) pataria vyriausybei tuojau pradėti “taikos ofensy- 
vą”. Girdi, plėtimui konflikto, keršijimui už įvykius Sai- 
gone mūsų ambasadoje, “nereikia išminties, gabumo, di
plomatijos, supratimo—užtenka jėgos”. Bet ką tuomi at
sieksime? Ogi nieko, nes “Vietnamo problemos negalima 
išspręsti militarinėmis priemonėmis”. Juk militarines 
priemones jau išbandėme, bet klausimas tebėra neiš
spręstas.

' .7 Mums gaila amerikiečių, kurie ten žuvo ir dar vis 
žūsta; mums gaila keliariopai daugiau žūstančių vietna
miečių. Bet tie, kurie darbuojasi už konflikto plėtimą, 
kaip tik darbuojasi už tai, kad tų aukų skaičius būtų dar 
didesnis. Jie nelinki gero taikai, jie nelinki gero Ameri
kai. Amerikos žmonių interesai siejasi su baigimu šio 
karo, su pasitraukimu iš Vietnamo, su gelbėjimu pasau
linės taikos, kuriai grėsmė didėja su kiekviena diena.

SUBSCRIPTION RATES:

Queens

St Hes. per year ........ $9.00
States, per 6 months $5.00
Co., per year ....... $10.00
Co per six months $5.50

FR * GIŠKI į vykia: 
nerikiečiu gyvybę 
dėtu Vietnamo p

Prie

Canada, 
Canada, 
Foreign
Foreign

Lat, Amer., per year. $10.0( 
Ląt. ^mer., 6 months. $5.50 
countries, per year, $12.00 
countries, 6 mor.ths, $6.50-

Trigonio eilėraščius, gau
tus iš jo.

J. Paliukonis
Vilnius, 1965-III-22

Tautos dėmesio nukreipimas
ŠALIES Kongrese turime du bilius, kurie reikalingi 

greičiausio dėmesio. Tai Medicare Bilius ir naujasis Ci
vilinių Teisių Bilius. Jie turėtų būti kuo greičiausiai pri
imti. Deja, šalies dėmesį į save nukreipė įvykiai Pietų 
Viętname. Spaudimas bilius priimti susilpnėjo. Praside
da jų “apsvarstymas”. Jų priešai darbuojasi sušilę. Kal
bama apie priėmimo atidėliojimą keliems mėnesiams.
* % Jau ir iš to taškaregio Pietų Vietnamo karas di
džiausia šalies nelaimė. Ir juo ilgiau jis tęsis, tuo dau
giau dėmesio jis patrauks į save ir tuo daugiau nuken
tės patys greičiausi ir opiausi Amerikos žmonių intere
sai.

Nėra jokia paslaptis, jog Kongrese visi iki vienam 
rasistai ir Medicare biliaus priešai yra karščiausi Vietna
mo konflikto tęsimo ir plėtimo šalininkai. Jie agituoja 
vis už aštresnius ir griežtesnius “atkeršijimo” žygius, 
nors tais žygiais būtų nušluojama šimtai ir tūkstančiai 
nekaltų žmonių..

Ęjrčistai ruošiasi 1966 metams
* ’ MŪSŲ didžiųjų darbo unijų Politinės apšvietos ko

mitetas savo biuletenyje kovo 22 d. kreipia šalies žmonių 
dėmesį į ultradešiniųjų birčistų ruošimąsi 1966 metų 
kongresiniams rinkimams. Jų John Birch Society vado
vybė yra pasimojus trumpiausiu laiku sukelti dvylikos 
milijonų dolerių fondą, kuriuo bus finansuojama reakci
nė propaganda. Ji taipgi pasimojusi suverbuoti į savo 
gretas 325,000 naujų narių, kurie tarnaus kaip propa
gandistai. Ji sustiprins visą Respublikonų partijos apa
ratą. *

Labai teisingai minėtas unijų biuletenis ragina dar- 
bojinijas ir jų narius turėti galvoje būsimus 1966 metų 
kdhgresiniuš rinkimus. Bėda su organizuotais darbinin
kais, kad jie labai dažnai pamiršta, jog rinkimai yra 
Svarbi jų veiklos dalis. Rinkimams praėjus jie užmiega, 
ttto tarpu bircistai ir kiti reakcininkai ruošiasi ateities 
žygiams.

Kiek kur gemą 
kūdikių?

Yorkas. — Metropo
litan Life Insurance Co. su
riko davinių kiek kurioje 
šalyje gema kūdikių. Indijo- 
jėŽr Kinijoje gema dau- 
gįątisiai, bet tikrų davinių 
neturi.

'Ant kiekvieno 1,000 gyven
tojų Jungtinėse Valstijose 
per metus gema 21 kūdikis. 
Gimimas sumažėjo: Argen- 
tmoje, Tarybų Sąjungoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje, Bul
garijoje, Rumunijoje ir Če
koslovakijoje, tai yra, dau
gyboje socialistinių šalių.

gimimai padidėjo Austri
ją Anglijoje, Vakarų Vo
kietijoje, ' Italijoje, Airijoje, 
Švedijoje ir Šveicarijoje.

Neturtas randamas dvie-; metais ten persikėlė ir J. Bi- . V 1 1 • v • I — • _Jis organizavo darbi- 
rašė publi- 

Gyveno 
pamoko

mis. Bandė grįžti į universi- 
... - | tetą, bet', negavęs leidimo, pa

šiaus su astuonių klasių ‘ siskolino pinigų ir 1903 motais 
ražyr?ė iimais yra bedar-; išvyko į Leipcigą studijuoti

s.iomu (Ko.usXio apst:r.. 
i?.’ Panevėžio mokyklose ligi | 
1.984 m.. kada išėjo į ncn-l

T’1 e--' p- n l~v+ r,’ 71,

o d

(Testamentinė daina) 
, i? :r.ro!i, ei ja”.nuol;, 
.vink:s ir dirbki uoliai, 
ekad vietoj nestovėki,

i priekį!
praskynė,

ženk i prieki, tik

Aš
Triūsiau ir vėl puoliau, 
Kad atkustų liaudis, 
Šviestųsi varguoliai.

Nūn girdžiu triumfe 
Liaudies balsą, gysmą, 
Įžvelgiu svajotą 
Šviesų k o m v n i z m ą.

Lydimas lakštutės 
Gulsiu beržynėly. 
Ne piktai minėkit, 
Pasodinkit gėlę.

lis Pno < _ .... ,.
literatūros darbą, bendra
darbiavo eilėje žurnalų, pa-

i sirašydamas Svirno Žvynės, 
į Mato Gojelio, Dile Mato 
■ slapyvardžiais. Viso jo iš- 

ja jam paliko labai gerą įspū-1 leista apie 40 originalių ir 
dį. Juodu artimai bendrau- verstinių knygų. 1918-1919 
davo- . m. M. G r i g o n is parašė
. 1904 metais grįžęs atostogų moksleiviams revoliucinę 
suko pakeliui pas J. Janulai-; damą, jljnarsą, bettohau ie- 

1 tytę, ir rugpjūčio 4 dieną įvy-! voliucinės tematikos nevys- 
ko jų jungtuvės. Jas prisimi
nusi, J. Biliūnienė atsidūsta:

—Liūdna buvo mamytė, nes 
tekėjau už ligonio, “ciciliko” 
ir neturtingo. Vestuvės bu
vo kuklios. Ne visi broliai da
lyvavo jose; nepatiko mano 
išrinktasis. Po vestuvių išva
žiavau į Charkovą mokytis to
liau, o vyras, pašalpų dėka, 
persikėlė į Ciurichą Šveicari
joje. Tikėjomės, kad geras 
klimatas išgelbės jo plaučius, 
apimtus tuberkuliozės.

Tuo tarpu jo žmona mokėsi 
ir gyveno, taupydama kiekvie
ną kapeiką, kad užtektų pini
gų grįžti į Lietuvą. Apie tik
rąją sveikatos būklę J. Bi
liūnas parašė žmonai prieš jos 
baigiamuosius egzaminus. Vis
ką metusi, ji nuvyko į Švei
cariją ir iš gydytojo sužinojo, 
kad J. Biliūno padėtis bevil
tiška. Tuoj pat, suradusi sau
lėtą kambarį su sodeliu, per
kėlė jį ten.

1905 metų vasarą J. Biliū
nas, grįžęs iš Šveicarijos, buvo 
apgyvendintas Rozalimo pušy
ne, o žmona dirbo Panevėžy
je. Vėl artėjo drėgnas ruduo.

—Nutarę vykti į Jaltą, —

komercijos. Iš ten laiškuose 
Julijai rašė, kiek daug gražių 
minčių sukelia koncertai, lite
ratūros skaitymas. Ten jis su-' 
artėjo su Vincu Kapsuku, ku-; 
ris savo neišsekančia energi-

Tai yra keturis kar
tus daugiau negu tautinis 
vidurkis. Lygiai kaip neži
nojimas ugdo neturtą, ne
turtas per daug dažnai 
ugdo nežinojimą. Šeimose, 
kur uždarbis yra žemesnis 
negu $2,000, dauguma vai
kų negauna daugiau kaip 8 
klasių auklėjimo.

Dabar vienas studentas iš 
kiekvienų trijų penktoje 
klasėje iškrinta prieš baig
damas gimnaziją. Jeigu ši 
proporcija seks ir toliau, 
kasmet beveik milijonas 
jaunuolių išeis iš mokyklų, 
ieigų mūsų mokyklos ne
kels jų noro siekti mokslo. 
Kasmet virš 100,000 mūsų 
gabiausių gimnazijos abitu
rientų neis į kolegijas, jei
gu aukštesnio mokslo gali
mybė nebus padidinta. Tarp 
jaunuolių su aštuonių kla
sių ar mažesniu lavinimu 
bedarbių yra keturis kartus 
daugiau negu vidurkis. 
Nors darbai gimnazijas bai
gusiems pakilo 40% per 10 
paskutinių metų, darbai 
tiems su mažesniu lavini
mu nukrito 10%.

Nepakankamo lavinimo 
kaina doleriais ir centais 
yra ygiai tiek pat nuostabi. 
Mes dabar išleidžiame $450 
per metus už vaiką viešose 
mokyklose. Bet mes išlei
džiame $1,800 per metus už . . T n..._ . _ ...
nusikaltusį jaunuollį, $2,500 I vįdavom butą Panevėžy, iš- 
neturtingai šeimai šelpti, ’ siUntėm anksčiau dantų gy-
$3,500 už nusikaltėlį valsty
biniame kalėjime.

Šie skaičiai nurodo prara
dimą pinigų reikšmės. Žmo
gaus laimės kaina sulaužy
tose šeimose, nusikaltimuo
se prieš nekaltus piliečius, j 
beviltiškame ir depresijos' 
gyvenime yra neįmanoma ' 
apskaičiuoti.”

J. BILIŪNIENĖS 
ATSIMINIMAI APIE 
RAŠYTOJĄ BILIŪNĄ

Lietuvos spaudoje (Kau-

~■ ■: ' sparnus 
Tau skrajoti, tau 
Tau visi keliai žvaigždėti. 
Ei, jaunuoli, laimės sieki: 
ženk į priekį, tik į priekį! 
Panevėžys, 1964-VI-23

žydėti Ant paminklinio akmens 
Išrašykit jūs man: 
Atlikęs pareigą švietėjo, 
Į kapą poilsio atėjo.
Panevėžys, 1961

T’kisi rasti didelių lobių 
nuskendusiuose laivuose

1715 m. smarki audra su
naikino dešimt galeonų 
(laivų), priklausiusių Ispa- 

1913 nij°s karaliui Pilypui V. 
T v a i k ū č i ų ’ širdis,” Tai !v.vko netoli iškyšulio,

k 4 Vizgio,et’-O- j 
Algimante- vardu.

pas vertingas krovinys — Nau
jajame pasaulyje prisiplėš-

te. Daugiausia kūrė ir ver
tė eilėraščius vaikams (rin-i 
kiniai: “Kvietkelis,” ’___
m.; “i
1933 m.; “Vaikų džiaugs
mai,” 1935 m.; “ 
lio metai,” 1936 m.; “ 
vargą svečiuose,” 1939 m

dabar vadinamo Kenedžio
Galeonuose buvo

ir k.). Parašė vaikams ne-1 tos gėrybės maždaug 400 
trumpu apsakymu, l tūkst. svarų sterlingų su- 
tautosaką, liaudies;nKli- Nuskendę laivai pri- 

i karališ-
Sidabriniam laivy-

NIUJORKO VALSTIJOJE 
ALGŲ MINIMUMAS

Albany," N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis nu
tarė, kad minimumas užmo
kesčio per valandą būtų 
$1.50. Kaip žinia, Jungtinė
se Valstijose minimumas 
yra $1.25 per valandą, tai 
šis N. Y. seimelio nutari
mas gal paveiks į Kongresą 
priimti unijų reikalavimą, 
kurios reikalauja pakelti 
minimumą iki $1.50.

Washingtonas. — 1967 
metais JAV jau turės 

. “Apollo” raketą į Mėnulį.'

Washington's. — JAV 
ambasadorius gen. M. Tay- 
loris vėl parvyko iš Pietų 
Vietnamo pasitarti.

paslėpto Henrio Morgano 
aukso. Seras Morganas bu
vo piratas, už milijoną sva
rų sterlingų pirkęs iš Karo
lio II karališkąjį atleidimą 
ir Jamaikos gubernatoriaus 
postą. Manoma, kad jis savo 
slėptuvėse slėpė 100 milijo
nų svarų sterlingų vertės 
gėrybių.

Panaši lobio medžioklė 
vyksta daugelyje Žemės ru
tulio vietų. Anglijoje, tiks
liau Tobermorio įlankoje, 
netoli Anglsio, Flambonft 
Biči Hedo ir Pembrokširo, 
ieškomi nuskendę ispanų 
armados galeonai. Pietų 
Ltalijoje, Kogose, kasinė
jama žemė, tikintis suras- 

‘ ti išplėštas karaliaus Salia
mono šventyklos brange
nybes. Vakarų Europoje 
mirga pranešimai apie hit
lerininkų slėptuves. Mano- 

' ma, kad Toplico ežere palai-. 
doti nacistų konteineriai su 
dokumentais ir valiuta; kal
bama, kad generolo Rome- 
1 i o auksas paskandintas 
prie Korsikos krantų, o as
meniškas Mussolinio iždas 
—Komo ežere.

Nepaisant nauj a u s i o s 
technikos ir aparatūros, po* 
vandeninių televizijos k%- 
m e r ų ir sudėtingiau s i ų 
elektroninių ieškotojų, lo-

maža 
rinko 
žaidimus, gyvulių ir paukš- j klausė specialiam 
čiu garsiažodžius, tos me- kajam
džiagos pagrindu parengė > nui”, kuris vežiojo iždą. Pa- 
keletą rinkiniu. Vertė L.' sakojama, kad dėl šių nuo- 
Tolstojaus, K? Ušinskio, I. i stolių subankrutavo dauge- 
Turgenevo, L Kotliarevskio lis Sevilijos, Kadiso, Vera 
(“Natalka Poltavka”), M. Krusos ir Kartachenos 
Konopnickos, E. de Amičio pirklių.

j Neseniai Nacionalinė ge- 
1 cgrafijos draugija (JAV) 
' Vashingtone paskelbė, kad 
grupė lobių ieškotojų iš 
Floridos po ketverius metus 
trukusių ieškojimų surado 
didesnę dalį to krovinio. 
Nors panašūs atradimai pa
sitaiko labai retai, tačiau 
norinčių išbandyti laimę at
siranda. Tikėdamiesi pra
turtėti, jie dažnai netgi 
praranda visą savo turtą. 
Žinoma, jų viltis praturtėti 
nėra visiškai nepagrįsta: 
vandenynų dugne gulin
čiuose laivuose slypi didšiu-

(“Širdis”) kūrinius, Pero; 
pasakas.

Matas Grigonis buvo veik
lus visuomenininkas, kultū
ros skleidėjas, mėgėjų sce
nos artistas, režisierius, iš
vertė daug dramos veikalų, 
rašė literatūros teorijos 
klausimais. Tarybiniais me
tais daugiausia bendradar
biauja “Panevėžio Tiesoje,” 
išleido eilėraščių, r i n k i n į 
ikimokyklinio amžiaus vai
kams “Žemuogėlės” (19 6 0 
m.). Pamėgęs sodininkyste, 
M. Grigonis tapo įžymiu 
Mičiūrino pasekėju, išveda 
^aujas i vairiu 
ir augali

i 75-mečin

dytojos kabineto įrankius, o 
patys nuvykom į Vilnių pasi
tarti su gydytojais. Jie pa
tarė vykti į Zakopanę.

Teko vėl .grąžinti įrankius
(visa tai kainavo labai bran-

| giai) ir, pati apsigyv e n u s i 
| Kaune, Julija išleido J. Biliū-
i ną vieną į Zakopanės netv.r-'
i tingų studentų sanatoriją;
“Bratnia pomoc.” Ten jis vie- taus kultūros 
nas—ligonis, prislėgtas, nusi- darbo kelią.
minęs, nes temperatūra vis I _ _ .
buvo pakilusi, ėmė skųstis;
laiškuose negalįs dirbti.

—• Sanatorijos direktorius 
daktaras Bžezinskis parašė

I man, — sako J. Biliūnienė,—
no Tiesoje ) pasirodė įdo- j ]<a(j atsiimčiau beviltišką ligo
nius straipsnelis apie įzy- nį. Parduoti neturėjau ko: 
mųjį lietuvių tautos rašyto- > vienintele padėvėta suknelė, 
ją Joną Biliūną. Jo autorė 
O. Dabrilaitė paduoda jai 
papasakotus Julijos Biliū
nienės, rašytojo žmonos, at
siminimus.

O. Dabrilaitė rašo:
Kaune gyvena rašytojo J. 

Biliūno žmona Julija Biliūnie- 
nė-Matijošaitienė. Lankytojus 
ji pasitinka tiesi, energija švy
tinčiomis akimis. Pokalbis 
nukrypsta apie jos gyvenimo 
draugą rašytoją J. Biliūną. 
Lyg ekrano juostoje prabėga 
septyneri jų bendravimo me
tai.

—Pirmą kartą apie savo bu
simąjį vyrą išgirdau 1900 me
tais iš savo brolio A. Janulai
čio, grįžusio iš Liepojos. Ten 
jie su Povilu Višinskiu vaidi
no Keturakio “Ameriką pirty
je.” Brolis pasakojo apie Jo
ną Biliūną, labai gražiai atli
kusį Bekampio vaidmenį. Sa
kė, kad jis esąs labai rim
tas,—prisimena J. Biliūnienė.

Toliau pasakoja, kaip juo
du pirmą kartą susitiko. 1901 
metais ipašalintas iš Tartu uni
versiteto už judėjimą prieš 
carinę valdžią, J. Biliūnas at
vyko į Šiaulius ieškoti dar
bo. Vieną dieną jis užėjo pas 
A. Janulaitį (L Biliūnienės

buvau prisiskoliuusi tiek, kad 
niekas jau nebeskolino. Banko 
valdytojas, artimas brolio pa
žįstamas, tą vakarą buvo pra
lošęs kortomis 100 rublių, o 
paskolinti 50 rublių nesutiko. 
Visą naktį nesumerkusi akių, 
apsiverkusi, rytą priiminėjau 
pacientus. Vienas pirmą kar
tą užėjęs gydytis žmogus, su
žinojęs mano liūdesio priežas
tį, davė pinigų kelionei ir pa
sui..

Sutvarkiusi dokumentus, J. 
Biliūnienė be jokių daiktų iš
vyko į Zakopanę. Rado ten 
rašytoją, gulintį d r ė g n a m 
kambary ir karščiuojantį. Vėl 
suieškojo patogesnį kambarė
lį, ėmė gaminti geresnį mais
tą. Pasirūpino pašalpa.

1906 metų pavasarį abudu 
grįžo į Lietuvą. J. Biliūną ap
gyvendino Kačerginėje, o ji 
apsigyveno Kaune, Maironio 
gatvėje, ir dirbo gydytoja, 
kad rudenį galėtų rašytoją iš
gabenti ten, kur tinkamesnis 
klimatas. Vyras, sunkiai ser
gąs ligonis, įtemptas dėmesys, 
kad žandarai Beužtiktų slaptų 
darbininkų susiri n k i m ų jos 
bute, reikalavo daug jėgų. 
Bet energijos pakako.

Antrą kartą J. Biliūnienė iš
vyko į Zakopa-hę jau su įran-

Matas Grigonis ir < 
dien nemeta plunksnos, 
teberašo papras t u s, 
nuoširdžius jausmus išreiš-

vaismedžiu ' aukso, brangakmenių ir ; elektroninių ieškotojų, . lo- 
n^šium su i kitokių gėrybių lobiai. Ta-1 bių paieškos neduoda dide- 
u Lietuvos 1 čiau iš trokštančių pratųr-' lių vaisių. Dauguma nu- 

; skendusių Ift'u guk taip 
giliai arba taip užnešti smė
liu, kad net ir ieškoti jų ne
naudinga.

(Iš “M. ir G”.)

jo cio crros- ...-'°.
veikėjo ilgą i telgos. Patarimai, kaip da- 

° | ryti pinigus, duoda dide
lius pelnus leidykloms. 
Ar-iumje leidykla “Dabl- 

, dei” išleido 9.5 dolerio kai
nuojantį nuskendusių laivų 
katalogą. Žinyno autorius 
Džonas S, Poteris išvardija 
tūkstančius laivų sudužimų 
atvejų ir net nurodo apytik
res jų koordinatas. Tik 
triumuose 1,500 laivų, nu
skendusių 480-tyje. vietų, 
kukliausiais apskaič i a v i- 
mais buvo aukso ir bran
genybių daugiau kaip 100 
milijonų svarų sterlingų su
mai.

Daugiausia šių turtų guli 
vandenyno dugne senų Is
panijos prekybinių kelių 
trasose, tarp kitko 
bu jūros dugne. Apskaičiuo
ta, kad tik nuo 1500 iki 
1820 m. ispanai atliko ne 
mažiau kaip 17 tūkstr reisų 
prie Naujojo pasaulio kran
tų. Bendra krovinių vertė1 
sudaro maždaug 4 milijar
dus svarų sterlingų. Netgi 
neišvengiamų jūrų kata
strofų, įvykusių be “ pira
tų pagalbos”, vidutinis pro
centas rodo, kad nuskęsda- 
vę didžiuliai lobiai. Karibų 
jūra'iki šiol knibždėte, knibž
da lobių ieškotojų • 
jų ir profesionalų. Jau daug 
metų šiame rajone ieškoma

bet

kiais, tikėdamasi uždirbti pra
gyvenimui. J. Biliūnas jautė, 
kad atsisveikina su gimtine. 
Apie metus laiko J. Biliūnienė 
dirbo Dluskio sanatorijoje (jo 
žmonos sesuo buvo garsioji 
Kiuri —Sadovska). Sanatorija 
buvo skirta tik turtuoliams.

Kol pajėgė, J. Biliūnas labai 
daug skaitė, ruošdamasis ra
šytojo darbui. Mėgstamiausi 

>jo rašytojai buvo A. Mickevi
čius, Gete, Šileris, Baironas, 
Puškinas, Lermontovas, Home
ras. Kai pats neturėjo jėgų, 
žmona jam skaitė, užrašinėjo 
jo diktuojamus kūrinius, savo 
pasakojimais giedrino pasku
tines jo gyvenimo dienas.

—Paskutinę dieną jis padek
lamavo “Odisėjos” ištrauką 
graikiškai, paskui išvertė lie
tuviškai. Tą vakarą ilgai kal
bėjom. J. Biliūnas svajojo 
grįžti į Anykščius, nes svetur 
atsibodę. Aš jį raminau, — 
tęsia J. Biliūnienė, kad pralei
dę žiemą, vėl grįšimą Lietuvą.

Laimės žiburys, apie kurį 
svajojo J. Biliūnas, visomis 
savo puikiomis spalvomis su
spindo tarybinės santvarkos 
metais. Vertindami Biliūno li
teratūrinį palikimą, kartu Jš- 
reiškiam pagarbą ir jo gyve
nimo draugei, supratusiai jo 
siekimus ir jam daug padėju
siai.

Brockton, Mass.
Filmai iš Lietuvos

Lietuvių Tautiško Namo 
knygynas ruošia parodymą 
filmų iš Lietuvos. Įvyks 
sekmadienį, balandžio 11 d., 
Liet. Taut. Namo žemutinė
je svetainėje, 10 Vine St., 
Montello. Pradžia 2 vai. po^ 
pietų. Įžanga tiktai 50 eerier- 
tų asmeniui.

Kari-

Montello Vyrų D ai 1 ė s 
grupė nutarė vykti į Meno 
sąjungos 2-ros apskrities 
koncertą, kuris įvyks sek
madienį, gegužės 2 d., Wor- 
cesteryje. Vyks busu. Auto
buse bus vietos norintiems 
važiuoti. Kelionę užsisaky
kite pas komitetą: George 
Shimaitį, George Stepa
nauską ir K. Ustupą.

Ten bus gera programa, 
nes dainininkų dalyvaus ir 
iš Chicagos.

Geo. Shimaitis

Milton, Mass. — Sulaukęs ■ 
—mėgę- 82 metų amžiaus mirė Haųį 

j vardo universiteto profeso
rius Dr. Alexande Forbes.
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y Bffe Mntsro|© Vatikarao susirinkimo
I. Bažnyčios atnaujinimas,1 pasenusias katalikybės dog-! du mažai išsivysčiusi e m s, ■ čiama šio klausimo iškėlime

tėvams, paskelbė apie būsi
ma balsavima. Balsavimo 
dieną projektas vėl iš nau-

Kodėl taip turėtų būti?
f

Valdiškas Sveikatos De
partamentas paskelbė, kad 
pereitais metais visoje ša
lyje nelaiminguose atsitiki
muose užmušė 104,000 žmo
nes ir 2,000,000 sužeidė. 
Tūkstančiai iš jų turėjo lik
ti invalidais visam amžiui. 
15 bilijonų dolerių vertės 
turto sunaikinta. Dar bili
jonai dolerių sunaikinta 
mažose nelaimėse, kurios į 
valdžios rekordus nepateko.

Didelė dalis viršminėtų 
nelaimių yra automobilių 
nelaimės, įvykusios ant ke
lių ir gatvių.

Apgailėtina. Žmogus lie
ka bejausmės mašinos da
lis. Ekonominiai - politiniai 
žmogus kovoja, kad apgin-

jį projektą IV sesijoje. Bal
savimo rezultatai teigiami.
6. Dieviškas apsireiškimas 
arba Biblijos peržiūrėjimas

Biblija katalikų bažnyčiai 
buvo neliečiama amžių bė
gyje. Tačiau šiandien, šia
me susirinkime drąsiai ke
liamas klausimas apie per
žiūrėjimą todėl, kad buvo 
pavojus sugriūti visam tikė- 
jimo bažnyčios pastatui. 
Kame reikalas? Jeigu iki 
šio laiko Biblijos pamoky
mai dar patenkino bažny
čios reikalavimus, tai šian
dien mokslas ir ateizmas 
iškėlė jos silpnybes ir prieš
taravimus. Bažnyčia turi 
gintis, nes šiuolaikinis žmo
gus, tai faktų žmogus, ir 
reikia faktais jį įtikinti. Ir

išimtas iš dienotvarkės ir 
atidėtas svarstyti IV sesijo
je 1965 metais. Tai sukėlė 
kai kurių tėvų nepasitenki
nimą. Susidarė -stichiškos 
grupės, protestuo j a n č i o s 
prieš klausimo sprendimą. 
Kardinolas Spellmanas net
gi įteikė popiežiui oficialų 
protestą, kurį pasirašė 1,- 
000 delegatų. Jame buvo 
reikalaujama pravesti bal
savimą. Tačiau popiežius 
atmetė visus protestus.

Kas gi atsitiko? Religi
nė laisvė reiškė ir laisvę 
protestantų religinei veik
lai. žinoma, kad protestan
tizmas yra svarbiausias ka-L : eneirinkimas paskelbė T"*''0--------- C’ •------
talikvbės priešininkas io re- . 1 ?.. im , PaSKeiDe ; tų savo gyvybę ir pagerm-r • -• " -i i' • ?a?-i0Je V18US Biblijos trūkumus trū- tu savo kitu e-vvenima hgmeje veikloje, todėl Va- kumaio amoniu kurie ia išdės-“ .ų §yvevnin1?- tikanas turėjo sutikti su ta- a-iT • A 4. • Bet tūkstančiai užmuštų iriiKanas^ tuiejo sutiKti su te Dievui diktuojant, o taip!
absoliučios laisvės reikalą- j - --
yimu. Šiuo klausimu popie- jį buvo rašoma. Tokiu 
žiui dare ypatingą spren- būdu Biblija įgavo naują 

išaiškinimą ir susirinkimo 
tėvų požiūriu tampa nenu
galima ir nesugriaunama 
kovoje su ateizmu.
7. Apaštališkas pasauliečių 

pašaukimas.
Tai. nauja katalikų baž- 

I nyčios problema. Bažny- 
. čia iki šiol buvo tiktai dva
sininkų sritis. Tačiau mū
sų laikais pasaulietiškas gy- 

1 venimas įgavo tokį svorį, 
kad bažnyčia jau privalo 
atsisakyti nuo tradicijų ir 

kšrtu būtTgavę7 Vatikano; !’rivel:sta PriU'aukti Uie 
sankciją išvystyti nežabota bažnyčios reikalų pasaulie- ° c v c -i-i t r-. Iriu* innmnwinn nnrvmo

mas ir nusistovėjusį Vati-1 neraštingiems, skendintiems 
kano valdžios mechanizmą. | tamsoje milijonams Afrikos 
Jie atspindi tų nepramoni-! ir Indijos pasauliečių žada
mų rajonų nuotaikas, kur!

ir sprendime.
2. Katalikų bažnyčia, šiuo 

atveju su lenk ų bažnyiča 
priešakyje, plačiai skleidžia 
mergelės Marijos kultą. Su
kurta ištisa doktrina—Ma- 
riologija. šiam judėjimui 
vadovauja kardinolas Vi
šinskis. Jis pareiškė, kad 
lenkai išsigelbėjo II pasau
linio karo metu tik Mari
jos kulto dėka, šia doktri
na, be abejo, siekiama skie
pyti katalikišką auklėjimą 
šeimoje. Kadangi jie į šei
mą žiūri kaip į pirmąjį so
cialinio gyvenimo vienetą, 
todėl aišku, kad per Mari
jos kultą jie siekia sukata- 
likinti visą visuomenę.

1. Vyskupų teises 
ir pareigos.

Šis klausimas turėjo svar
bią reikšmę peržiūrėti vi
suotinį bažnyčios sandarą. 
Priimtas projektas, kuria
me numatoma, kad nacio
nalinės vyskupų konferen
cijos deleguos savo atstovus 
į naujai sudarytą vyskupų 
organa, kuris, matomai, bus 
pavadintas kolegija. Ši ko- 

-9-Amerikoje, 34-Azi-, su Popiežiumi prieš- 
■ 19 — Europoje ir 61— i akyi.e vadovauia- visai vi- 

m nu,tui p 1 Okeanijoje i šuolines bažnyčios veiklai.
r„ • -mn ... J’cb'J. »ne ! Jin vienintelį! įJJ pažymėti, kad per į Popiežius yra'neklystamas 

se, o pagaliau ir imperiahz-; Kristaus pavaduotoją ir ab- ..1 . . Amnril<nw -.. vienybėje su kolegija, Ro
mo rankose. Nepriklauso-' soliutu visos bažnyčios ku- tikbū i mos kurijos ir šventojo ofi-
mos tautos pasisako pries ■ nigaikštį. Jie reikalauja re-1 A. • i • i,- i A so vykdomieji aparatai yra
bažnyčios pavergimą, prieš i organizuoti tokiu būdu, kad i . • T •. P k.. A pavaldūs kolegijai. Priimtas 
Romos kurijos klastingumą, j p taptų įstatymų leidėja, o;’ ... i~.i—
už bažnyčios tautinę nepri-' būtų pavaldus organas vys-1 
klausomvbę. Te 
ras priverstas 
katalikų bažnyčios visuoti
nę struktūrą, persitvarky
damas atsižvelgiant į nau
jas nuotaikas.

Vis sunkiau bažnyčiai va- 
—. dovautis daugiau kaip prieš 

2,000 metų parašyta B ibi i- j 
ja. Daugelis jos teiginių i 
kritikuojama ir išjuokiama. į

Atominės energijos, galin
go technikos v y s t y m o s i, 
ateizmo bei komunizmo jė
gų plitimo amžiuje Vatika- • 
nas nebegali toliau veikti 
vadovaudamasis prieš 100 
metų priimtomis dogmomis 
ir normomis. Naujas pa
saulis reikalauja naujo trak
tavimo. Todėl -Vati 
skaito būtinu žiūrėti

t:i/į)ti izoliuotu.

kurti naujus teoriniu 
praktinius 
grindus, is 
zuoti ir ak

mobili-

šiuolaikinčniis politinėm h

kia nepriklausomybės, todėl 
ir tautinės bažnyčios taip, 
pat siekia nep rikiai įso my-

Tai būdas ati- 
pastovios konservaty v i o s, I traukti stojusias į naciona- 

uis feodalines tradici- j linio ir socialinio atgimimo 
Dalinai tai Vidurinės I kelią nuo kovos už savo iš

lėtinęs Italijos, Ispani-Į silaisvinimą.

j čios misionieriškos veiklos 
■ r e i k š m ę atitinkamo pro
jekto aptarime dalyvavo ir

įienuv o 
malėsi Tačiau

nančią Afriką, ši buvo priimtas. Susirinkimo 
palaikoma daugelio ; tėvai pareikalavo labiau jį

Jie

k a

riją: “nacionalinė — pagal kiškun 
formą, katalikiška — pagal tumas. 
turinį.” Neprikl 
tautos, o savaime

Tam, kad pavaizduoti Va- 
;ano misionieriškos veik- 
; rezultatus, pateikiame 

rP • i kai kuriuos duomenis iš nycios. laii, .. , A lv.' ■ . .. .v i kardinolo Agadziano prane- m saliu baz-1 .. . J. .• , ‘ • J simo. 18/0 metais misiome-vadovaujant i ... v Qr7r- . vu • nžr i i riskose salyse buvo 27o baz- Liochai, Mak-! x. _ . J ... .. ,, .nytmes beneficijos (turima

id vietinėms' 
lovautii tau- !■ absoliučios laisvės reikala-

pasisako pries vie- *L . v .. i • I galvoje vyskupijos, arkivvs- ir neatsakinga ? . .J *. ... ’ . i , \ -

is — savaran- 
ta u t in is savi-

i pažinti jiems 1;

TM bažnyčios toliau jau ne--žiu jie žiūri kaip į turintį | * 
nori būti įrankiu Vatikano, 
j$ kurijos, šv. ofiso ranko-Į

Rupijos, abatijos ir kt.), iš 
ių 22 Afrikoje, 88—Ameri
koje, 71—Azijoje, 68 — Eu
ropoje, 26 Okeanijoje. Šian
dien jų skaičius siekia 770, 
tame skaičiuje 270 Afriko
je

dimą konservatoriai.
Spellmanas reikalavo bal

suoti ir priimti projektą, 
todėl kad JAV-ose, kaip 
mes matėme tai anksčiau, 
vyksta rimta kova su pro
testantais, tiesa, paskuti
niais metais ji truputį ap
rimo ir rodo tendenciją pa
virsti draugiškais santy-; 
kiais tarp brolių Kristuje. 
Jeigu Spellmanas būtų ga
vęs panašų sprendimą, būtų 
dar labiau sustiprinęs ka-, 
talikų pozicijas JAV-ose, o

peržiūrėti tui).

I ha apie katalikų bažnyčios 
itakos augimą plačiosiose 
liaudies masėse.

Toliau pranešime patei
kiami sekantys charakte
ringi duomenys: prieš šim
tą metu buvo dešimt semi
narijų vietiniams bažnyčios 
tarnu kadrams ruošti. Šian- 

I t
dien jų yra 466, tame skai
čiuje 81 aukštoji. Tose te
ritorijose katalikų skaičius 
nuo 28 milijonų 1949 metais 
p a d i d ė j o iki 50 milijonų 
1962 metais. Mūsų nuomo
ne, šis paskutinis skaičius 
yra padidintas, nes per pas
kutiniuosius 15 Afrikos ir 

i Azijos vystymosi metų įvy- 
! ko milžiniškos permainos, 
jokiu būdu nepadedančios 
Vakarų, o taip pat Vatika
no itakos plitimui.

IV. Susirinkime buvo ap
tariami sekantieji pagrindi
niai klausimai:

I. Bažnyčios apibrėžimas.
Keista, kad praėjus 2,000 

metų katalikų bažnyčiai ky
la klausimas, kas tai yra 
bažnyčia. Suprantama, 
klausimas ne tame, kad 
tiktai dabar bažnyčios tė
vai suprato bažnyčios esmę 
ir paskirtį. Bažnnyčios api
brėžimas jiems šiandien bū
tinas todėl, kad prieš juos 
iškilo naujos problemos, 
kad jie priversti patikslinti 
savo poziciją, susidūrę su 
galingais poslinkiais sociali
niame gyvenime ir ideologi
joje. Būtent ateizmas ir 
komunizmas verčia juos tai 
daryti. Ir kiek jie nebandy- 

I “karalystės durvs atidary- tų prisidengti teologija, so- 
i tos ūindipriprns ” Tokiu

susirinkimui (sena-!

šiuo požiūriu žinomas iš-1 
lygas turėjo Libano maro- 
nitai, o taip pat Libano ar
mėnu katalikai, kurie beve
lijo likti prisirišę prie Va
tikano vežimo, ši politikai 
vra Libano vyriausybės po-; 
litikos atspindys, kuris taip 

JYi j Linui; lama u i^ i uumcuiici. ; , • , • • • TT 1, .m ... , . : pat orientuojasi i Vakarulodei, siekiant apginti Bib- L i • rP - 1 •...... , ....... I sluoksnius, faciau reikia
s jiažvmėti. kad armėnai ka
talikai skyrėsi nuo savo 

■ maronitinių draugų tuo, 
vis
na-

lUą nuo mokslo ir ateizmo ' 
smūgių, skaito būtinai ją; 
P

Komunizmas yra reali, pa- kad jų pareiškimuose 
ti rūsčiausia jėga, neigianti, dėlto buvo pabrėžiamas 
kovojanti su bažnyčia, o 
taip pat su religija. Todėl | 
Vatikanas skaito, jog jis 
privalo imtis iniciatyvos, i 
siekiant suvienyti visų reli-1 
gijų jėgas (krikščioniškos, į 

budistų ir Į 
priešpastatyti jas Į 

Tokiu būdu Į. . .... • . ,.- i kalavo leisti egzistuoti ve
dusioms diakonams.

III, Viena iš svarbiausiu 
šiandieninių Vatikano 
veiklos krypčių yra 
misionieriška veikla.

Garsiai pareiškiama, kad 
Afrika — tai Kristaus tė

vynė.” Ryšium su savo iš
vyka į Bombėjų, popiežius 
Povilas VI pareiškė, kad 
jis važiuos į Indiją kaip 
“papr a s t a s misionierius.” 
Neatsitiktinai oficialus Va
tikanas paskelbė 26 Ugan
dos negrus šventaisiais.

Ryšium su tuo buvo pla-

cionalinis momentas.
5. Lotynų Amerika, 

i kataliku skaičius labai 
didelis. Tačiau bažnyčiai 
labai trūksta juodųjų dva- 

’Isininkų (nevedusių). Loty- 
i nu Amerikos atstovai pasi- 

pieš celibatą, jie rei-

čia

islamo, judėju 
kt.) ir 
komunizmui.
Vatikano tikslas — organ i-1 
zuoti pasaulinį vieningą 
frontą prieš ateizmą ir ko
munizmą.

II. Grupuotės ir kryptys
* susirinkime

1. “Progresistai.” T a i p 
sąlyginai galima pavadinti 

’jjįuos susirinkimo tėvus, kil
tie siūlo pakeisti pasenusį 
Vatikano mechanizmą nau
ju šiuolaikiniu mechanizmu. 
Kai kurie iš jų siūlo per
žiūrėti popiežiams teises į 

, absoliučią ir vienašmenę 
valdžią. Kam atstovauja 
“progresistai”? Daugumoj .. ,kdbiamaj kad nuošiol 
'tai issivysciusių prameni-1 
nių rajonų atstovai, kur' 
svarbų vaidmenį visuotinia- i 
me gyvenime vaidina dar
bininkų klasė, savaime aiš
ku. kur stiprus pažangus 
judėjimas. Šių rajonu atsto
vai atspindi savo tikinčių
jų — tų rajonų darbo žmo
nių — nuotaikas ir reika
lavimus. “Progresistai”

. yra Anglijos, Prancūzijos, 
'Mįlandijos, Belgijos, šiaurės 

Italijos, Vakarų Vokietijos 
ir kai kurių JAV valstijų 
atstovai.

| . 2. “Konservatoriai.” Tai 
■L tie, kurie gina tradicines ir

f

a

nrojektas laikomas svarbia 
“progresistų” pergale. Ta
čiau siekiant patenkinti 
konservatorius rezoliucijoje 
p r įdėtas “paaiškinimas,” 
kad vyskupu kolegija netu
ri jokios valdžios be popie
žiaus.

Toks klausimo išsprendi
mo tikslas pirmiausia yra 
sustiprinti vietines vyskupi
jas ir, antra, patenkinti tau
tinių susivienijimų preten
zijas.

Prancūzijos, Belgijos, O- 
landijos, Afrikos, Vokieti
jos ir Rytų bažnyčių atsto
vai aktyviai pasisakė už ko
legija, Anglijos ir JAV at
stovai svyravo, o ispanai 
italai pasisakė prieš.

4. Religijos laisvė.
Šis klausimas pradžioje 

turėjo aštrią antiateistinę, 
a n t i k o m u n ištinę formą. 
Vėliau pradėjo sklisti bal
sai, kad reikia ginti ne ben
drai absoliučią religinę lais
vę, o konkrečiai katalikišką. 
Arba vietoj religinės lais
vės — duoti laisvę antiate- 
istinei, antikomu n i s t i n e i 
propagandai ginant religi
ją. Buvo ir balsų bendrai 
reikalavusių sąžinės ir tikė
jimo laisvės.

Atrodė, kad susirinkimo 
tribūna pavirto į antikomu
nistinės ir antiatei s t i n ė s 
propagandos tribūną. Pa
galiau viskas nelauktai nu
trūko. Įsikišo popiežius. 
Nutarė nebesvarstyti pro
jekto, kol nebus labiau tiks
lesnio formulavimo. Vėliau 
naują projektą peržiūrėjo, 
išdalino iš naujo bažmas

ir

• >v.

Aplink Vingio parko estradą Vilniuje vasarą šventadieniais visada pilna žmonių. 
Šią vasarą Vingio parkas susilauks rekordinio svečių skaičiaus. Čia suvažiuos jubk 

liejinės Dainų Šventės dalyviai.

antikomunistinę veiklą.
5. žydų klausimas

, x i .. . i milijonai sužeistų, o nė vie-pat trukumais to laiko, ka-j no žodelio protesto prieg 
automobilių komp a n i j a s, 
kad jos negamina automo
bilių su didesne apsauga 
žmoių sveikatai ir gyvybei.

Per pereitus 50 metų 
į mokslininkai - technikai ore 
ir ant žemės padarė stebėti
ną pažangą. Bet tie patys 
mokslininkai neduoda mums 
saugesnio automobilio.

Nors jau “Laisvėje” kar
tą buvo rašyta, bet dar ga
lima pakartoti, kaip galima > 
būtu pagaminti automobilį 
su daug didesne apsauga.

Pvyzdžiui, automobilio rė
mai (chasee) turėtų būti 
padaryti iš storo plieno bal
kių, taip, kaip būdavo da
romi prieš 35 metus. Ir 
reikia, kad prie to rėmo bū
tų prijungta iš abieju šonų 
ir abiejų galų automobilio 6 
coliu kieto gurno “bumpe- 
riai” dėl apsaugos. Toks 
bumperis” per pusę suma

žintų smūgio jėgą, ir tuo— 
būtų per pusę sumažinti už
mušimai ir sužeidimai. .

Jonas Balsys.

čius, kur jaučiamas aštrus 
dvasininkijos trūkumas.

Tokiu būdu Vatikanas, 
kovodamas už įtakos išlai-

v , Aktyvjaįs jrojekto^^ jos išplėtimą naudo- 
salminkais buvo JAV ir Vo- j jos| pasau liečiu pagalba.
kietijos atstovai. Pagrindi
nė jų tezė sekanti: dabarti
niai žydai ir žydai bendrai 
nekalti dėl Kristaus mir
ties, kad jie nepelnytai bu
vo persekiojami amžių bė
gyje ir kad reikia visą tai 
peržiūrėti ir atidaryti jiems 
bažnyčios vartus. Vienok, 
remdamiesi teisinga antise
mitizmo pasmerkimo prie
laida, projekto autoriai sie
kė nedviprasmiškų politinių 
tikslų šiandieniniame pa
saulyje, ir kiek jie netvirti
no apie tai, kad klausimas 
sprendžiamas tik religinia- 
me-mo r aliniame aspekte, 
kad “arabu tautos neteisin
gai supranta Vatikano po
ziciją,” vis tiek nuo pana
šaus atkaklumo dar labiau 
kvepėjo politika. Buvo aiš
ku, kad Vatikanas bando 
palaikyti Izraelio valstybę 
savo toli siekiančiuose tiks
luose kovoje su arabų išsi
laisvinimo judėjimu, skver
biantis sionistiniam ir im
perialistiniam kapitalui į 
Artimųjų Rytų rajonus.

Arabų šalių delegatai vien
balsiai pareikalavo atmesti 
projektą. Dar daugiau, po 
to sekė oficialus arabų vals- ■ stabdyti masinį z judėjimą, 
tybių ir arabų lygos spren- Tįksias — atitraukti liaudį

Vatikanui lengviau vesti re-1 (< 
liginę propagandą tarp pa
sauliečių su pasauliečių pa
galba.
8. Bažnyčia šiuolaikiniame 

pasaulyje.
Ši tema buvo pavadinta Tow.vLn CoJnnaa 
mki ą j a artilerija.” Ji. * dl J UŲ OgJUIlgd“sun

? A.•-.••AAA A .A: ~AA : atmuša išmishispozicijas ir jos vaidmenį
kuris atsidūrė prieš tokias
svarbias problemas, kaip Rubežnik” Tarybų Sąjuii
nacionalinis išsivadavimo gos prekybos laivyno irti

Maskva. — Žurnale “Za

judėjimas, taikos gyveni
mas, taikus sambūvis, skur
do problemos ir kt.

Bažnyčia negali tylomis 
apeiti šiuos klausimus. To
dėl beveik vienbalsiai susi
rinkimas pareiškė apie bū
tinumą: visomis jėgomis 
ginti taiką, pasmerkti bran
duolinį ir kitus karus, rei
kalauti nusiginklavimo, už
drausti visas branduolinio 
ginklo rūšis, ginti taikaus 
sambūvio politiką, pasmerk
ti rasinę diskrim i n a c i j ą, 
likviduoti nesantaikos šak
nis.

Šių obalsių pagalba Vati- 
knas stengiasi paimti į sa
vo rankas iniciatyvą ir su
stabdyti masinį z judėjimą.

nistras Viktoras Bakajevas 
atmušė Vakaruose skleid
žiamus išgalvojimus, būk 
TSRS statosi milžinišką 
prekybos laivyną -ir siekia 
tuo pakenkti vakarų preky
bai. J-

Bakajevas išjuokė ameri
kiečius, kurie skleidžia pra
simanymus. Jis sako, kad 
Jungtinės Valstijos turi 14,- 
700,000 tonų prekybos laivų 
ir apie 10,000,000 tonų naf- 
tolaivių, kurių daugelis ne
turi ką veikti, gi Tarybų 
Sąjungos 1958 metais 13,- 
500,000 tonų prekių į užsie
nius išvežė ir iš ten parve
žė samdyti užsienio laivai.

dimas, grasinant represijo-1 
mis prieš krikščionis, jeigu 
bus priimtas num atomas 
projektas. Projekto apta
rimas buvo nut rauktas. 
JAV. Vakarų Vokietijos ir 
Olandijos atstovai užprotes
tavo šį sprendimą. Prancū
zai, belgą, Rytų ir Afrikos 
atstovai palaikė arabų baž
nyčios požiūri. Klausimas 
toliau nebuvo cvaratomas n 
vėliau buvo įjungtas į ben
drą protestą su antrašte:
“Katalikų bažnyčios pažiū
ra į nekrikščionis.” Tada 
visos aštrios projekto vietos 
apie žydus buvo išimtos ir 
pats klausimas buvo pasta
tytas ketvirtoje vietoje, po 
musulmonų. Paskutinę su
sirinkimo dieną balsavo, , ar 
galima bus svarstyti naują-

nuo komunistu, c

Londonas — čionai atvy
ko JAV keliaujantis amba
sadorius A. Harrimanas.

K. Petrikienė svečiuose pas kaunietę dailininkę K. Tulienę.
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Bullfight Fiesta
Kautynes su buliais — tai 

žiaurus reginys. Buliui Į 
sprandą privaro strėlių, ku
rių tik pats smailasis ga
las įsminga į sprando viršų. 
Kuomet bulius įpykęs bė
gioja, tos strėlės mosuoja 
žemyn, aukštyn ir į šonus, 
vis labiau skaudi n damos 
žaizdas. Kraujas iš žaizdų i 
teka...

Prieš buliaus į areną įlei
dimą įvyksta iškilmės, mu
zikai grojant. Kai jau vis
kas prirengta, į areną įlei
džiamas bulius. Kad jį įpy
kintų, įjoja į areną raitelis 
šarvotu arkliu. Jis pradeda 
iešmu bulių badyti. Bulius 
širsta, šoka arklį badyti. 
Jei arklys nebūtų apšarvo- 
tas, tai bulius bematant jį 
pusiau perskrostų. Kad nu
kreiptų buliaus dėmesį nuo 
arklio, tuojau šoka prie jo 
matadorai ir, raudona bei 
ružava pala erzindami, 
smeigia vis daugiau strėlių 
į sprandą. Kai bulius, skaus
mų nukankintas, pavargęs 
jau neturi daugiau agresy
vumo raudoną palą pulti, 
kuria matadoras jį erzina, 
tuomet jis suvaro buliui 
iešmą, taikydamas tiesiog į 
širdį. Bulius krenta. Jis 
išvelkamas iš arenos ark
liais.

Paskubomis arena apva
loma. Ir vėl tokia pat kau- 
tynė su antru, trečiu buliu
mi, ir taip eina iki pabai
gos, kiek tai dienai bulių 
paskirta. Tą dieną nukovė 
šešis bulius. Sužeistas vie
nas matadoras ir vienas 
arklys.
- Meksikos arena kovai su 
buliais yra didžiausia visa
me pasaulyje. Sėdynių tu
ri 50-šimčiai tūkstančių žiū
rovų.

Čion pribūva geriausieji 
pasaulio matadorai kovoti 
su buliais. Šį kartą buvo 
atvykęs paskilbęs Ispanijos 
matadoras. Jo garbei bu
vo paskirtas geriausias bu
lius ir pirmoji kautynė.

Po “bulfaito,” grįžtant į 
viešbutį, buvome užkviesti 
į Charlio Smailo namus. Jis 
yra geras “Guardiano” re
daktoriaus draugas. Čia 
buvo suruoštas mūsų grupei 
banketas. Pribuvo ir pats 
“Guardiano” reda k t o r i u s 
tremtyje (editor in exile) 
Cedric Belfrage. Susipaži
nome.

Pirmadienį, sausio 4 d., 
mums buvo paruošta proga 
susipažinti su Meksikos 
Miestu ir jo apylinke. Pir
miausia aplankėme Tautinį 
palocių, užimantį keturis 
kvartalus, stovintį priešaky
je Didžiosios aikštės, kuri 
savo dydžiu yra antra po 
Maskvos Raudonosios aikš
tės. Tame palociuje yra 
keturiolika kiemų (“pati
os”), išdabintų didžiojo 
Meksikos dailininko Diego 
Riveros muralais, kurių čia 
yra, rodos 30. Čia yra ir 
paties Diego Rivera mau
zoliejus. Rivera mirė nuo 
širdies smūgio 19 57 metų 
lapkričio 24 d.

Vykstame tolyn, štai Mek- 
sikos Miesto universitetas. 
Puikūs nauji pastatai. Kiek
vienas pastatas papuoštas 
muralais—ne- tapytais, o iš 
mažų spalvotų akmenėlių 
sudėstytais—mozaikomis.

Ir vėl tolyn, važiuojame 
link archeologinės zonos 
San Juan Tesotihuacan. 
Jau ir pietūs mūs laukė pui
kiame Las Piramines Res- 
taurante. Papietavę, pėsti 
vykome link Saulės ir Mė
nulio piramidžių, kurios

buvo atrastos jau užklotos 
storu žemės klodu. Meksi
kos valdžia paskyrė 20 mi
lijonų pesų (pesas—8 cen
tai) toms piramidėms at
kasti ir atremontuoti. Jau 
beveik visos atkastos, bet 
ne visos atremontuotos, nes 
tam skirti pinigai išsibaigė 
ir darbas turėjo sustoti. 
Sprendžiama, kad tos pira
midės buvo pastatytos 3 ar 
5 šimtai metų prieš krikš
čionybę.

Apžiūrėję tas piramides 
aplink, lipame laiptais aukš
tyn iki pat viršaus. Tyri
nėjimai parodė, kad tos pi
ramidės buvo pastatytos az- 
tekų įsivaizduojamiems die
vams garbinti, ir tų dievų 
paveikslai iškalinėti akme
nyse, iš kurių jos pastaty
tos.

Vaikštinėji, žiūrinėj i ir 
stebiesi, kaip tų laikų žmo
nės turėjo sugabumų ir jė
gų tokius didelius gabalus 
akmens į tokį aukšti į kelti.

Piramidės sustatytos taip, 
kad tarp jų yra didižulė 
aikštė, lyg kad namas su 
kambariais. Iš kambarių iš
vestos rynos vandeniui nu
tekėti; tai savos rūšies ka
nalizacija.

Stebint tas piramides ir 
tų laikų žmonių įsivaizduo
jamus dievus, pagalvoji, 
kad aztekų tikyba buvo pa
žangesnė už šiuolaikines ti
kybas. Jie garbino Saulę, 
Mėnulį, vėją, griaustinį — 
garbino tai, ką matė bei 
jautė. O ką daro šių lai
kų religingi.žmonės? Vie
toje piramidžių jie stato 
bažnyčias garbinti tiems 
dievams, kurių jie niekad 
nematė.

Sausio 5 d. paliekame Mek
sikos Miestą ir apie valan
dą laiko lėktuvu skrendame 
į tropišką Acapulco. Tro- 
piški augalai, šilta, gražu, 
panašiai kaip Floridoje, tik 
čia oras sausesnis, nėra drėg
mės. Tai atostoginis kuror
tas. Gatvė nutiesta pajū
riu. Pristatyta puikių ir 
prastesnių viešbučių. Kai 
kur tarp viešbučių įsteigtos 
viešos maudynės. Ten suau
gusieji ir maži maudosi nuo 
dienos prašvitimo iki sute
mų. Ir čia žmonės turi pri- 
sinešę pagal savo skonį ga
mintų valgių. Valgo patys 
ir kitiems pardavinėja.

Sausio 5, 6 ir 7 dienos — 
laisvos. Kas nori, gali mau
dytis jūroje arba viešbučio 
baseine.

Vienos dienos popietę 
pavežiojo mus mažu lai
vu. Diena pasitaikė la
bai graži. Matėme pui
kių tos srities vaizdų. O 
koks puikus buvo saulėly
dis, stebint jį nuo laivo! Jo 
negalima pamiršti. Mums 
atrodė keista tai, kad čia 
kai tik saulė nusileidžia, 
staiga ir sutemsta. Padan
gė tamsi, tik žiūrėk į bliz
gančias žvaigždes ir gėrė- 
kis.

Kuomet laivas stovėjo 
iki prisipildė žmonėmis, įdo
mu buvo žiūrėti į vandenį 
laivo pašonėje, kur plaukio
ja didesni ir mažesni vai

Žvilgsnis i naujojo Vilniaus kvartalus.

pėdų virš jūros lygio. Oras 
patogus per apskritus me
tus. Prie šio miesto yra di- ' 
džiausios ir svarbiausios

kai ir maldauja, kad kas 
jiems numestų į vandenį 
pinigą. Pinigą numetus, jie 
skubiausiai neria vandenin 
jį pasiimti. Iškilęs iš van
dens, laimėtojas pinigą iš
kelia ir rodo, kad jis jį pa
gavo.

Antros dienos vakarą mus 
nuvežė į naktinį klubą La 
Peria prie viešbučio Mira- 
dor stebėti narus, šokančius 
į vandenį nuo gana aukštų 
uolų. Tarp uolų tarpeklis 
gana siauras, šokti pavojin
gas. Naras užlipa ant uo
los ir prieš kokį tai altorėlį 
atsiklaupęs ilgokai pasimel
džia, kad jo šokimą dievas 
palaimintų.

Trečios dienos vakarą bu
vome nuvežti į puikųjį vieš
bučio Jacarauda naktinį klu
bą stebėti “skrajojančių in
dėnų.” Buvo tikrai įdomu. 
Aukštas stulpas su platfor- 
mėle viršuje. Platformėlės 
apačioje pritvirtintos vir
vės. Indėnai užsluogia stul
pu iki pat viršaus, prisiri
ša virve už kojų, nusileidžia 
žemyn, o vienas, atsistojęs 
ant platformėlės dainuoja ir 
pakibusieji, kokio prietai
so sukami, pradeda suktis 
ir kilti aukštyn, ir sudaro 
įspūdį, būk jie aplink stulpą 
skrenda. Keletą kartų ap
link stulpą “apskridę” su
stoja ir atsipalaidavę nuo 
virvių nušoka ant žemės.

Sausio 8 dieną, 9 vai. ryte, 
paliekame Acapulco ir auto
busu vykstame link mieste
lio Taxco, kuris išsiplėtęs 
kalno kraštu. Visas mieste
lis verčiasi gal tik sidab
riniais išdirbiniais, kadangi 
šioje srityje yra gana gau
sios sidabro kasyklos. Mies
tas gausus bažnyčiomis. 
Viena jų — Santa Frisca — 
pastatyta 18-ame amžiuje. 
Ją pastatė Jose D. la Borda, 
kuris labai praturtėjo iš si
dabro kasyklų. Jis būk pa
sakęs: dievas turtus davė 
man, tai aš jam — ir pa
statė bažnyčią šv. Friscos 
vardu.

Miestas labai senoviškas. 
Gatvės siaurutėlės, grįstos 
mažais akmenimis. Nauji 
namai statomi sulyg įstaty
mu, reikalaujančiu prisilai
kyti senoviškumo. Ir gat
vės turi būti siauros ir grįs
tos akmenimis.

Sausio 9 dieną, anksti 
sukilę, pavalgę, autobusu 
važiavome į San Miguel 
Allende. Pavažiavę pusdie
nį, sustojome “Guardian” 
redaktoriaus tremtyje Ced
ric Belfrage rezidencijoje. 
Pietūs mums buvo paruošti 
jo sode. Pavalgę skaniai 
pagamintų pietų, tęsiame 
kelionę link San Miguel Al
lende.. Miestas įsteigtas 
1942 metais. Jis garsus si
dabro dirbiniais ir bažny
čiomis.

Sausio 10-os pusdienį pra
leidžiame San Miguel Allen
de, bevaikščiodami po mies
tą. Pavalgę pietų, auto
busu dvi valandas važia
vome į Guanjuato. Šis 
miestas išsidriekęs visu kal
no šonu. Įsteigtas 14-ame 
šimtmetyje. Jis stovi 6,500

aukso kasyklos visoje Mek
sikoje. Miestas matė gana 
žiaurių mūšių meksikiečių 
su ispanais už nepriklauso
mybę. Kovoje žuvo keturi 
narsuoliai — Hidalgo, Al
lende, Aldama ir Jiminex. 
Ispanai nukirto jiems gal
vas ir sukabino ant visų j 
keturių Ashondiga namo 
kampų, kur jos iškaboje ke
letą metų.

Miesto gatvės siaurutėlės, 
autobusas, kuriuo važinėjo
me, pro užsisukimus turėjo 
važiuoti labai atsargiai — 
rodos, ims ir įstrigs tarp 
sienų. Tik dėka puikiam 
vairuotojui pavyko saugiai 
pralįsti.

Sustojome autobusų sto
tyje. Kad geriau miestą pa- 

i matyti, ėjome pėsti. Pir
miausia teko aplankyti uni
versitetą. Iš lauko pusės 
atrodo labai puikus pasta
tas. Universiteto priešakyje 
gana aukšti ir platūs laip
tai veda link jo durų, Moks
las jame nemokamas, bet 
kainuoja įsiregistra v i m a s 
ir knygos.

Antra stotis Juarez Te
atras. Tai puikus pastatas 
žiūrint iš lauko, o dar pui
kesnis—išvidaus. Apižūrė- 
ję jį iš lauko ir vidaus, ei
name toliau.

La Valenciana bažnyčia. 
Kaip ir kitos bažnyčios: vi
duje žėri auksas ir sidab
ras, daug artistiško darbo 
įdėta; būtų puikus muzie
jus.

Musų grupes vadai sako: 
turime matyti miesto kapi
nes. Kapinės, atrodo, ne
siskirtų nuo bet kurių kitų 
kapinių: kur palaidotas, be
turtis — jokio ženklo, ant 
kai kurių maži akmenys su 
mirusiųjų vardais; bet kur 
palaidotas turčius, tai ir 
mauzoliejus pastatytas. Va
dai aiškina, kad čia laido- 
tis nieko nekainuoja, žemė 
miestava. Palaidotas numi
rėlis gali ramiai gulėti per 
penkerius metus. Bet po 
penkerių metų, jei norima, 
kad palaidotasis ten pasilik
tų “amžinai” ilsėtis, reikia 
miestui sumokėti 80 ameri
koniškų dolerių. O jei ne— 
lavonas iškasamas o į tą 
vietą laidojaams kitas. Mū
sų vadai aiškina, kad dėka 
sausam klimatui ir įvai
riems žemėje mineralams, 
palaidoti lavonai nepūva, o 
tik sudžiūsta kaip gabalas 
medžio—susipetrifikuoja.

Nuo kapinių viršaus pro 
mažą skylę siaurais laiptais 
nusileidome į rūsį. Ten il
goka neplati aikštė, kurios 
pasieniais sustatyti tie iš
kastieji lavonai. Vieni jų 
atrodo nuogi, kiti — lyg su 
drabužiais, batais, ant kai 
kurių matosi barzdos ar 
galvos plaukų. Kai lavonų 
perdaug prirenka, tuomet 
juos sudegina.

Reginys—ne j atikus. Kar
tą matęs -— antrą kartą ne
sinorėtų matyti. Mūsų va
das pasakė: “Aš jau ma
čiau, jūs vieni lipkite že
myn pamatyti.”

(Bus daugiau)

Kauno politechnikos instituto laboratorijoje bandoma 
nauja skaičiavimo mašina.

Apie nuostabų žemaitį
Tada jis, rodos, niekuo 

nesiskyrė nuo savo kaimy
nų, aplinkinių Šarnelės kai
mo ūkininkų. Dirbo žemę, 
arė, sėjo. Gal tik kiek daž
niau, nebaigęs pradalgės 
sustodavo, įsmeigdavo 
žvilgsnį į tolį ir susimąsty
davo. Moky t i s Juozui 
Striaupiui neteko. Ateitį 
anuomet žmogui lėmė že
mė, turtas, o ne svajonės, 
žirdies troškimai.

Mažai jis pasikeitė ir da
bai', praėjus daugiau kaip 
20 metų. Tik kiek palinko 
tvirti pečiai, pražilo galva, 
raukšleles išva gojo paa
kius.

O jei galėtum skaityti iš 
tos daugybės raukšlelių pa
akiuose... Verstum tada 
nuostabią to žmogaus gyve
nimo knygą, skai t y t u m, 
ir stebėtumeis. Kiek valios, 
kiek drąsos, kiek dvasinės 
jėgos glūdi jame. Kiek pasi
aukojimo !

...Buvo tada metai baisūs. 
Tūkstantis devyni šimtai 
keturiasdešimt pirmieji. Ži
no pas mus juos visi: vieni 
patys prisimena, jaunesni 
—iš pasakojimų.

—Sveiks, seni, — dar ties 
vartais, įvažiuodamas kie
man pas odininką, pasveiki
no Striaupis. Kiek nustebo, 
neišgirdęs įprasto “Būk 
sveiks”. Pakėlė akis, klau
siamai apžvelgė spėjusius 
kieman išeiti Faktoro na
miškius. Suvokė kažkokią 
nelaimę. —Uždraudė išeiti 
iš kiemo, liepė kažkur ruoš
tis, — lyg iš po žemių išgir
do atsakymą. '

Tai buvo pirmas Juozo 
Straupio susidūrimas su vos 
frontui prabėgus Žemaitijo
je vokiškųjų fašistų pradė
ta įvesti “naująja tvarka”. 
Pirmas, bet labai aiškus. 
Toks aiškus, kad net šiur
pus.

Reikia kažką galvoti. Ne! 
Reikia veikti. Galvoti nebė
ra kada.

...Naktį dvikinkis Juozo 
Stri a u p i o vežnyčio j amas 
vežimas visą Faktorų šeimą 
išvežė į pamiškės gyventojo 
Kerpausko sodyb o j e pa
ruoštą slėptuvę.

Nuo tada ir prasidėjo 
Striaupio kova už žmones. 
Sunki, nuožmi kova. Atkak
laus kovotojo kova. Vieno, 
bet ne vienišo. Su juo žmo
na, su juo visa tarybinė 
liaudis.

Ir daug kartų po to tas 
pats vežimas iš Šarnelės 
kaimo riedėjo į Telšius ir 
atgal, veždamas vis kitą 
prisiektą baugų keleivį.

...Vežime šalia Striaupio 
jauna juodbruvėlė, liūdnai 
galvą panarinusi.

.?—Juk tu, vaikeli, nė neži
nai, kur tave vežu, —gar
siai mąsto Striaupis.

—Man kito kelio nėra,— 
išgirdęs krūpteli ir supran
ta balsu prasitaręs. O jam, 
Striaupiui, gyvenime ar yra 
kitas kelias?..

Daug kelių. Bet jis išsi

rinko šitą — sunkiausią ir 
tiesiausią.

O paskui vežime gydyto
jas, gydytoja, vėl gydytojas. 
Senutė. Jauna moteris. Ir 
vis slapstantis, bėgant. Vie
ni tiesiog iš paežerėje ati
tverto geto žydams, kiti 
spėję išbėgti. O jau dabar 
fašistai ne tik jo vežamą 
bėglį, ir jį sušaudytų. Greit 
jie parodė savo kruviną vei
dą. Bet atkaklus žemaitis 
neišsigando, nesuabe j o j o. 
Jis ruošė slėptuves miške, 
pas kaimynus. Savo sodybo
je ilgus okupacijos metus 
slėpė ir globojo 6 žmones.

O žmogų paslėpti — tai 
ne aukso puodynę. Puodynę 
užkasei į žemę ir stovi. O 
žmogų ir pavalgydint rei
kia, ir apskalbti, ir jo svei
katą išsaugoti. Ir viską turi 
daryti taip, kad net sava 
šeimyna nepamatytų, neį
tartų. Bėgliai turi savo rū
pesčių, savo vargų. Gi patys 
bejėgiai, nieko negali. Vis
kas ant Striaupio ir Striau- 
pienės pečių. Striaupių na
mo požemyje nauja, trapi 
gyvybė atėjo į pasaulį. Sun
ku buvo gydytojams išsi
skirti su mylimu kūdikiu, 
atiduoti jį į svetimas, neži
nomas rankas. Tačiau lai
kyti požemyje neįmanoma. 
Juozas Striaupis ir čia rado 
išeitį, ir mažoji Blataitė au
go sveikutė ir aprūpinta pa
tikimose rankose. Vyresnią
ją jos sesutę Telšiuose glo
bojo dora senutė Dausinie- 
nė. Staiga žinia, jog mergy
tė fašistinės policijos ran
kose. Vėl Striaupis skuba į 
Telšius. Čia jo pastangomis 
kalėjimo prižiūrėtojas če
modane mergaitę išneša iš 
kalėjimo. Kam dabar ją pa
tikėti? Pas patį Striaupį 
jau ir taip įtaria. Viena se
nutė žadėjo priimti, bet pas
kutiniu momentu pabūgo. 
Žmonės įgąsdinti. Fašistai 
siautėja.

Bet visų neįbaugino. Ir 
štai mergytei Striaupis ra
do patikimą globą.

Ir kaip tu nesistengsi, kaip 
neslėpsi, vistiek žmonės 
pastebi, kyla kalbos. O tarp 
žmonių visokių pasitaiko. 
Sužinojo policija. Prasidėjo 
kratos, ieškojimai, sekimai. 
Vokiečių esesininkai net 
kaimą apsupę buvo. Striau
pio namo sienų storį mata
vo, beldė grindis, griozde 
aukštą, tvartus, daržines. 
Baisu buvo bėgliams, Bet 
jie nors neprivalėjo šypso
tis, kaip Striaupiai, apsi
mesti ramiais, abejingais, 
kai grėsė mirtis ir sau, ir 
vaikams.

Pagaliau pasidarė aišku: 
taip ieškodami vistiek vie- 
nądien suras. Labai jau įsi
siautėjo fašistai artėjant 
tarybinei Armijai, nujaus
dami savo galą. Ir vėl 
Striaupis kinkė arklį į ra
tus ir vežė bėglius, iš namų 
pas kaimynus, iš tų pas pa
žįstamus, pas gimines. Ir

4 p.-Laisvė (Liberty) — Antrad., baland. (April) 6, 1965

vis patamsiais, krūmų bet 
miškų prieglobstyje, vis pa
vojuje, bet ką sutikti veng-r 
damas. O paskui vežė jiems!’ 
maistą. Tris žiemas ir ketu
rias vasaras.

Vokiečių okupacijos me
tais Juozas Striaupis išgel
bėjo 26 žmones. Jis po savo 
stogu išsaugojo 3 gerus gy
dytojus — M. Blatienę, M; 
Blatą ir D. Kaplaną. Šis bu
vęs Šarnelės kaimo valstie
tis, o dabar Telšių pieno 
kombinato stalius, pats ne
gavęs mokslo, mokslui grą
žino.

Tačiau ne visi Striaupiui 
padėkojo už žmones, už gy
dytojus. Pirmaisiais poka
rio metais banditai iš pasa^ 
lų tykojo Striaupį nužudysi. 
Jie norėjo atkeršyti už tai, 
kad Striaupis sutrukdė 
jiems žudyti jų siautėjimo 
dienomis. Bet jo neradę, 
apiplėšė namus, gąsdino 
žmoną, vaikus.

Sėdėjau aš prieš tą pagy
venusį žmogų, žiūrėjau į jo 
gilias, geras akis ir klau
siausi pasakojimo: papras
tų žodžių apie nepaprastus 
darbus. Juk išgelbėti 26 

| žmonės! O jis tai pasakojo 
visai paprastai. Tik labai 
kažkaip šiltai. Tie 26 jam ta
po lyg vaikai brangūs. Pla
čiai po pasaulį jie dabar iš
siblaškė, kiti gimtuosiuose 
Telšiuose tebegyvena. Sa^R) 
šeimas, savo laimę susikū
rė. Ir jo, Juozo Striaupio, 
“tėvelio”, kaip jį tada ver
tai vadino, nepamiršta. Ra
šo, sveikina. Net iš Bostono 
laiškai ateina. Antai, gydy
tojas Kaplanas su žmona, 
tąsyk dar visai mergyte, ta 
juodbruvėle, visai kaip savi 
vaikai: lanko, rūpinasi. ’

Kaip knygą sklaido prisi
minimus, šypsosi, skaito 
tvarkingai dėžutėj sudėtus 
brangius tų dvidešimt šešių 
laiškus. Kažin, ar yra nors 
vienas iš jų, kuris Striaupį 
užmiršo? Ne, tokio negali 
būti. Juk už kiekvieną iš jų 
Striaupis rizikavo savo gy
vybe. Ne už ką nors —z<z 
gyvenimą jie šiandieną dė
kingi drąsiam Žemaitijos 
sūnui.

Kartą, okupacijos metais, 
vienas bėglys, gyvenantis 
pas Juozą Striaupį, pasakė:

—Paimk iš manęs šį laik
rodį. Aš daugiau nieko ne
turiu. Kaip Tau atidėkosiu.

—Turėk. Tau pačiam laik
rodis pravers. O dėl atsidė
kojimo nesirūpink, aš juk 
ne dėl to,—draugiškai atsa
kė Striaupis. O paskui prisi
minimui jie susikeitė pinigi
nėmis. Šią piniginę Striau
pis saugo ir dabar. O laik
rodis jo savininkui gyd. 
Kaplanui taip pat tebetar
nauja.

Aš klausau Striaupio paU* 
sakojimo, suprantu viską* 
bet noriu išgirsti iš jo pa
ties, todėl gal kiek naiviai 
klausiu, kodėl jis šitaip da
rė.

—Gaila buvo žmonių. No
rėjau išgelbėti kuo daugiau, 
— ir patylėjęs pridūrė, ~ 
juk žmogus turi turėti gy
venimo tikslą. Mokytis man 
neteko. Supratau, kad 
mokslo atradimų nepadary
siu, kažko ypatingo žmoni
jai duoti negalėsiu. O praei
ti šalia gyvenimo nenorė
jau. Padaryti žmonėms ge
ro — tapo mano tikslu.

G. Vedlugiene

Bona. — Vakarų Vokietį^ 
ja ir Izraelis pasirašys 
bendrosios militarinės pa
galbos sutartį.



Lietuvos kaimo gyvenviečių 
statybos perspektyvos

Žymiai padidinus darbo' Baigiamas visų respubli- 
našumą, visi Lietuvos kol- kos rajonų išplanavimas, 
ūkiai taps ekonomiškai 
stiprūs, o kolūkiečiai gy
vens visiškai pasiturinčiai. 
Jie galės naudotis valgyklo
mis, kepyklomis, skalbyklo
mis, vaikų lopšeliais ir dar
želiais, klubai biblioteko-

i • 1 - i i n i* ■> ’

Pagrindinėje gyvenvietė
je — valgykla, parduotuvė, 
buitinio aptarnavimo kom
binatas, viešbutis, klubas su 
biblioteka, pašto skyrius, 
apylinkės taryba, ūkio val
dyba, agrolaboratorija, aš- 
‘ ’tv t nnViri.'ln intai’

vimo istaigom.’.s .
Mes jau dabar turu

elis. pr’ds. fekreri.ms punk-| 
1 us, veterinarinis feldčerinis' 
sunktas, gaisrininkų depo.

Pagal paruoštus gyven
viečių išplanavimo projek
tus, gyvenvietėje numaty
tos viena bučiams ir daugia
bučiams gyvenamiems na
mams, mokyklai, vaikų dar
želiui bei lopšeliui, valgyk
lai, parduotuvei ir kitiems 
visuomeniniams pastatams, 
gvvenvietėms statyti terito
rijos parenkamos daugiau
sia užstatytose ir apželdin
tose vietose, prie gerų ke-

. lių, ežerų, upių, vietose su 
geru dirvožemiu ir tinkamu 

! statybai gruntu, tai daž- 
i niausiai miestelių bei buv. 
kaimų vietovėse. E.

kiai byloja apie naujo kol
ūkinio kaimo augimą mūsų 
respublikoje. Daugelyje res- ■ 
publikos kolūkių ir tarybi-! 
nitu ūkių pradėta statyti i 
naujos gyvenvietės, statomi I 
ne tik nauji mūriniai gyve
nami namai, bet ir kultūri- 
niai-buitiniai pastatai. Per 
pastaruosius metus kaime 
sparčiai statomos mokyk
los, vien per 1963 metus bu
vo pastatyta dar 460 mo
kyklų.

Daugelyje respublikos 
kolūkių jau pastatyta ir to-; 
liau statomi kartu su vieš
bučiais ir daugiabučiais gy
venami namai. Nemaža 
daugiabučių gyvenamų na
mų statoma Šakių rajono 
kolūkiuose. Gerai atrodoĮ 
šio rajono “Šviesos” ir: 
“Tarybų Lietuvos” kolūkių' Petrikienei prakalbas, 
gyvenvietės.

Waterbury, Conn.
K. Petrikienčs prakalbos

Brockton, Mass.
Pagerbė žuvusį 

k u n. Rcebą
Kovo 21 dieną mūsų mies

to viršininkai ir negrų na
ci o n a 1 ė s o r g a nizacijos 
NAACP skyrius suruošė 
pagerbimą žuvusiam kuni
gui J. Reebui ir simpatiją 
Alabamos negrams.

Eisena prasidėjo nuo tęis- 
mabučio Belmont St., ėjo 

'Main, War Memorial ir 
Legio Parkway gatvėmis. 
Giedojo “We Shall Over
come”. Priešakyje, maršavo 
miesto majoras Alvin J. 
Sims, policijos viršininkas 
ir negrų vadai.

Prie War memoral pasta
to laikė prakalbas. Kalbėjo 
kunigas Jack Wilkinson, iš 
Bostono, kuris buvo Alaba- 
moje ir matė, kaip klanie- 
čiai užpuolė ir mirtinai 
mušė kunigą J. Reebą.

Pasiruošėm e prie 
parengimų

Kovo 28 dieną keturi LLD 
6 kuopos nariai buvome 
Bostone. Ten laikėme ap
skrities konferenciją. Daly
vavo delegatai iš Haverhill, 
Lawrence, Norwood, Wor
cester™.

Pirmininkavo A. Kandraš- 
ka, sekretoriavo J. 
čius. Aptarėme
parengimus. Mass, valstijos 
apskričių piknikas įvyks 
Maple Parke, Methuen, bir- 
žalio 20 dieną. S. Penkaus- 
kas nedalyvavo, nes sun
kiai serga. Dalyvavo jo 
žmona ir apie pikniko ruoši- keliu pietryčių Azijos 
mą raportavo.

“Laisvės” paramai pikni
kas įvyks Montelloje liepos 
4—5 dienomis. Jo suruoši- 

j mas pali k t a š montellie- 
’ f ’i i f i ^ms-as atsilankyti. . -1 Moterys buvo paruošu-

Klem Ysnkelumene 1

su-

askevi- 
vasarinius

klojimus suaukojome arti j 
pusantro šimto dolerių. Au
kojome gausiai, po $5 ir $10, 
o viena įžymi bostonietė pa
aukojo net $51. Dėkui vi
siems už taip nuoširdų au
kojimą

George Shimaitis

Hartford, Conn.

Bridgeport, Conn.
LLD 63 kuopa rengia sa

vo Draugijos 50 metų gyva
vimo sukakties atžymėjimą. 
Įvyks sekmadienį, balandžio 
11 d., Lietuvių Jaunų Vyrų 
Draugijos salėje, 407 Lafa
yette St. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Kalbės K. Petrikienė, 
tik grįžusi iš Lietuvos. Pa-

Draugė K. Petrikienė la- sakys, ką patyrė iš Lietuvos 
bai seniai šiame mieste kai- žmonių ekonominio ir kul
bėje. Manau, atsimenate vi-1 tūrinio gyvenimo. Taipgi 
si. Ji kalbės mūsų mieste 
balandžio 10 dieną, 157 
Hungerford St., Hartforde.

Ji Lietuvoje išbuvo apie 
2 mėnesius. Ji ten išvažinė
jo veik visus kampus. Kal
bėjosi su šimtais žmonių, j 
Mes norime žinoti apie Lie
tuvą. Koks ten gyvenimas? 
Ar yra pasikeitimų. Ar vis 
žmones skursta.

Ateikite pasiklausyti. Ga
lėsite duoti ir klausimų. Pa
sakykite apie, šią progą ir 
kitiems žmonėms, jie už tai 
bus jums dėkingi.

J. žemaitis

J. Grybas rodys naujus fil
mus iš Tarybų Lietuvos.

Be to, bus nurodyta, kiek 
daug gero L. L. Draugija 
nuveikė Lietuvių darbo 
žmonių gerovei per 50 metų 
savo gyvavimo. Labai svar
bu dalyvauti. J. J. M.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female
COUPLE. For country place in 

Chester County. Woman for cook
ing and general housework. Man 
for outside 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)

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

Jenkintown—^Willow Grove area. 
$9.00 per day plus car fare. OL. 
9-b704.

(25-29)

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)

ROOFER

Experienced foi’ Job with Company 
located 11 years in Woodbury, N. J.

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

ku- 
gyyenvietės. Tvark ingai, rios įvyks penktadienį, ba- 
statomos Kapsuko rajone i landžio 9 d., 103 Green St., 
“Šešupės” ir Černiachovs-1 Pradžia 7 valandą vakare, 
kio vardo kolūkių gyvenvie-! Nėra reikalo daug rašyti, 
tės, Šiaulių rajono “Raudo-1 K. Petrikienė yra gabi kal- 
nosios vėliavos,” Radviliš-; bėtoja. Dabar ji tik grįžo iš 
kio rajono “Draugo,” Plun-; Lietuvos, kur plačiai susi
gės rajono “Švyturio,” Kė-' pažino su naujais pasieki- 
dainiii rajono “Varpas” ir j mais ir žmonių gyvenimu, 

'daugelis kitų kolūkių gy-' Ji pasakys mums apie tuos 
venviečių. ' pasiekiamus. Prašome vi
jau ne naujiena, kad kai

me statomuose gyvenamuo
se namuose įrengiamas van
dentiekis, kanalizacija, cent-

• •rinis šildymas, dujinės vi
rykles.

Kaimo gyvenvietėse stato
mos parduotuvės, valgyklos, 
buitinio gyventoji; aptar- 
n 
nc/\ įstaigos.

Traciau tai tik didelio dar
bo pradžia. Apyti k s 1 i a i s 
duomenimis respublikos 
kaime yra apie 38 0 tūks- 
tančhi vienkiemi-i. D šio

Nori taikos
Trinity kolegijos profeso

riai ir studentai paskelbė 
“The Hartford Times” laik
raštyje atsikreipimą į Conn, 
valstijos senatorius ir kon- 
gresmanus, kad jie stotų už 
karo baigimą Vietname?

Pareiškime sako, kad 
Šiaurės Vietnt.mo bombar
davimai neduos Jungtinėms 
Valstijoms pergalės. Reika
lauja, kad karo veiksmai 
būtų sulaikyti ir pasitarimų 

į rei
kalai sureguliuoti.

LDS Reikalais
LDS 5 apskrities kuopų 

atstovų metinė konferen
cija bus sekmadienį, balan- 
dži 25 d., 103 Green St., 
Waterbury, Conn. Pradžia 
10:30 vai. ryto.

Visos šios apskrities kuo
pos prašomos pri siųsti 
skaitlingas atstovybes su 
gerais sumanymais.

Numatoma, kad bus daug 
svarbių reikalų aptarti. To
dėl kuopų atstovai turėtų 
būt pasirengė pateikti ra
portus apie savo kuopų pa
dėtį ir veiklą.

Šioje konferencijoj taipgi 
dalyvaus LDS Centro at
stovas, kuris supažindins 
dalyvius su LDS reikalais.

J. J. Mockaitis,
Sekretorius

WOMAN
Sleep in, to help with children and 

housework. All modern conveni
ences, 5 day week. Lovely private 
room and board.

MI. 6-4931.
(26-27)

NURSES
Licensed practical nurses. All 

shifts. $2900 yearly starting salary. 
SAUNDERS HOUSE 

39th & Powelton. 
EV. 6-3703.

(26-27)

Ketvirtis amžiaus

plačiai būtų mechanizuoti 
visi darbai. Čia įrengta 
daugiau kaip 300 mašinų ir 
įrenginių, kurie įgalina at
likti visus procesus beveik 
neprisiliečiant žm o g a u s 
rankomis. Sūrymo, valymo 
įrenginiai, statinių plovimo 
ir sanitarinio apdorojimo 
mašinos, erdvūs pagalbiniai 
cechai bei buities patalpos 
sudaro geras sąlygas darbi
ninkams.

Naujoji įmonė pajėgs per 
dieną apdoroti ir paruošti 
išsiuntimui iki 300 tonų žu
vies.

J. K.

imo dirbtuvės, medici-

ciu vienkiemy oūrina per
kelti į gyvenvietes, nes vien
kiemiu sistema ne tik kad 
nesuderinama su skambaus 
socialistinio žemės ūkio sis
tema, bet yra rimtas stab
dys vystant ir stiprinant vi
suomeninį ūkį bei gerinant 
kaimo gyventojų kultūri-, 
nio-buitinio apta r n a v i m o 
sąlygas.

Naujo tipo kaimo gyven
viečių sukūrimai ruošiami 
labai rimtai, šioje srityje 
atliekami mokslinio tyrimo 
bei projektavimo darbai.

T Vadovaujantis mokslinin
kų rekomenduojamomis bei 
liaudies ūkio išvystymo 
perspektyviniais planais, 
pirmą kartą respublikoje 
atliekamas rajoninis plana
vimas. Projektavimo orga
nizacijos sprendžia visą 
kompleksą klausimų, kurie 
susiję su gyvenviečių stam
bumu ir jų išdėdstymu kol
ūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose. Išdėstant perspek
tyvines gyvenvietes, į ku
rias planingai palaipsniui 
persikelia iš vienkiemių 
kolūkiečiai ir tarybinių 
ūkių darbininkai, didelis 
dėmesys skiriamas ne tik 

^racionaliam žemės ūkio ga- 
•tfj^bos organizavimui, bet 

tie mažesnis dėmesys skiria- 
. mas ir kaimo žmonių darbo 

ir gyvenimo sąlygų gerini- 
( mui.

Madridas. — Ispanija pa
sidavė arabų vai s t y b i ų 
reikalavimui ir neįsileis Iz
raelio laivų į savo prieplau-

sios pietus delegatams už 
prieinamą kainą.

Po to buvo kalbama apie 
persekiojamus žmones. Kal
bėjo S. Rainardas; G. Shi- 

: maitis, H. Tomas, A. Kan- 
’ draska. Kovai prieš perse-

Baltimore, Md.
I

Kur link kai kurie šių 
dienų jaunuoliai eina?
Skirtingų rūšių skirtin

giems daiktams klijuoti yra 
I gaminami skirtingi klijai,

f

.ui

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Mirus

Julijai Stančikienei
Mes reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Justi

nui, sesutei Sofijai Praninskienei, broliui Aleksui 
ir jo žmonai Alisei Šumskiams. Lietuvoje vie
nai sesutei, šešiems broliams su šeimomis, ir vi
siems giminėms bei draugams.

J. ir 0.

Gendrėnai 
Stančikai 
Rubai 
Sholunai 
StakėnasWilliam 

Ona Stakėnienė 
J. ir M. Kirstukai 
P. ir A Bunkai 
N. ir F. Pakalniškiai 
J. ir A. Puishiai 
Rožė Samulionienė 
M. ir A. Yacyno 
Petrė Shnaiderienė 
Antanas Pakšys 
Katrina Pakšienė 
J. ir A. Sherman 
J. ir A. Palioniai 
D. čeplinskienė 
Ch. ir M. Puishiai 
Jonas Ragauskas 
J. ir J. White 
J. ir A. Stukai 
V. ir Y. Smudinai 
Clara Stasiulis 
Stasys Vilkas 
D. Lesnick 
Bolos Jankowski

Ch. Cook
J. ir O. Wallins 
Bolis Putrimas ' 
Ona Putrimienė 
Leo Valančius 
Pr. Mockapetris 
Anna Straukas 
Jonas Vilkelis 
P. ir A. Pakalniškiai 
J. ir P. Blaškiai 
Ch. ir A. Sholįmai 
L. ir S. Einikiai
J. ir E. Dovidoniai 
P. Propiestis ; 
L. ir A. Tvaskai
K. ir V. Pociai 
J. ir S. Yukniai 
Domicėlė Kairienė 
J. P. ir M. Milleriai 
F. ir M. Lideikiai 
A. ir J. Stattman 
Ed. Kampus
P. ir O. Klimai 
P. J. Pučkorius . 
J. ir E. Galvan 
Margaret Kliįh ,

Įspūdžiai iš LLD parengimo Į
Kovo 28 d. Brooklyn, N. j 

Y., LLD centras buvo su
rengęs koncertą - prakalbas 
ątžymėjimui LLD 50-ties' 

i metų sukakties. Ten daly- su skirtingais’ chemikalais! 
vavo ir Laisvės choras iš * 
Hartfordo.

Vykome autobusu. Rem 
gojai buvo užkvietę būti 

; “Laisvės svetainėje 12 vai. 
dieną, nes mums ruošė pie- 

| tus, bet mieste paklydome, 
kol vietą suradome, tai tu- 

I rėjome važiuoti į parengi- 
! mo vietą. Komitetas mais- 
■ to ir gėrimo mums įteikė, 
j tai grįždami į namus ska
niai pasivalgėme. Labai 
ačiū.

Programa buvo gera. 
Laisvės choras, vadovauja
mas Wilmos Hollis, gražiai 
dainavo, ir mokytoja gra
žiai padainavo. Aido choras 
yra didesnis už Laisvės 
chorą, taip pat gražiai dai
navo.

Solo gražiai dainavo E. 
Brazauskienė ir Viktoras 
Bekeris. Koncertinė progra
ma gerai pavyko. Į namus 
sėkmingai grįžome.

Laisves choro narys

Kai kurie iš jų yra pavojin
gi. Pavojingiasi yra “Duco 
Cement” klijai, plačiai var
tojami namuose. Šitie klijai 
vadinami “Aceton Butyl 
Acetate.” Chemikalai iš jų 
garuoja kaip kokios dujos 
ir veikia kaip narkotikai. Jų 
kiek didesnis vartojimas 
kenkia sveikatai ir tampa 
papročiu, kurį sunku nusi-

Vis didina karo

Policija susekė mokykli
nio amžiaus vaikų grupes, 
kurie susieina į apleistus 
namus, garažus ir ten kvė
puoja tuos klijus iki ap
svaigimo.

Šių klijų krautuvėse pil
na. Jie yra minkštinę s e 
(tubes) ir kaštuoja tik 19 
centų.

Keletas jaunuolių, klausi
nėjami teisme, paaiškino, 
kad jiems tėvai duodavo tik 
po 25 centus į dieną pralei
dimui, o reikėdavo 6 tokių 
“tubes” į dieną, kas kainuo
davo $1.14. Jie buvo klau
siami, jeigu turi tik 25 cen
tus, kur gauna dar 89 cen
tus? Atsakymas buvo, kad 
jaunuoliai nutarė eiti vogti 
bei apiplėšinėti ir taip pasi-

pavojų
New Yorkas.—Balandžio

1 dieną “The New York [daryti įplaukų. Už tuos su- 
Times” redakciniame rašė,1 vogtus pinigus jie perka 
kad Washingtone generolas klijus bendrai ir paskui su- 
M. Taylor, JAV ambasado- ėję juos kvėpuoja.
rius Pietų Vietname, deda

Buvo bakūžė. Daug bakū
žių, kuriose pirmąjį žodį ra
šyti ir skaityti išmoko Pet
ras Cvirka, Teofilis Tilvy
tis, Antanas Venclova — 
įžymūs mūsų kultūros vei
kėjai. Buvo ir didelių, erd
vių mokyklų. Tačiau jose 
mokėsi sočių, turtingų ūki
ninkų, miesto kapitalistų 
vaikai. Prasčiokų kiš e n ė 
neišnešė leisti sūnų ar duk
rą į mokslus. Užtat 1940 
metais, paskutinėmis buržu
azinio režimo dienomis, res
publikoje buvo vos 69 gim- 

jnazijoš ir 27 progimnazijos 
; su 26,622 mokiniais.

Karas nusiaubė Lietuvos 
miestus ir kaimus. Nuken
tėjo ir mokyklos. Praėjo 20 
metų. Tarybų valdžia pasta
tė 162 naujas mokyklas 
101,722 mokiniams ir 644 
mokyklinius priestatus 
101,220 mokiniams.

Praėjo ketvirtis amžiaus 
nuo Tarybų valdžios atkūri- 
rimo Lietuvoje. Ir kokie re
zultatai? Milžiniški laimėji
mai 436 vidurinės, 916 aš
tuonmečių mokyklų. Bend
ras besimokančių V—XI 
skaičius pasiekė 253,300.

Ir mokytojų per 25 metus 
nepaprastai padaugėjo: nuo 
6,403 iki 31,091.

NAUJA ĮMONĖ
Pirmąją produkciją Klai

pėdoje išleido tik ką stojusi 
rikiuotėn silkių apdorojimo 
įmonė. Pastatyta prie pat 
žvejybos uosto krantinės ji 
galės priimti atgabentą žu
vį tiesiai iš transportinių 
laivų. Transporteriais silkės 
pateks į pagrindinį cechą, 
kuriame bus plaunamos ir 
rūšiuojamos.

Klaipėdos įmonė — pir
moji tokios paskirties Tary
bų Sąjungoje, kurioje taip

KŪRYBINIŲ DARBŲ 
PUOKŠTĖ

Apie du šimtus naujausių 
savo kūrinių Kauno miesto 
dailininkai skiria Tarybų 
Lietuvos 25-osioms meti
nėms, —papasakojo ELTOS 
korespondentui Dailininkų 
Sąjungos Kauno skyriaus 
pirmininkas Petras Staus
kas. — Brandžiu derliumi 
pradžiug ins tapytojai, 
skulptoriai, grafikai, taiku
mu,sios dailės meistrai.

Daugelio kauniečių kūry
biniai darbai alsuoja aktua
lia nūdiene tematika.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS/

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gija rengia pietus balandžio-(April 
11 dieną, pradžia 1-mą vai. dieną, 
29 Endicott St.

Kviečiame visus atsilankyti,
Moterų Grupe

(27-28)

BROCKTON, MASS.
Krutami paveikslai—filmos iš T. 

Lietuvos. Rodys J. Petruškevičius, 
įvyks sekmadienį, balandžio 11 d., 
Liet. Taut. Namo žemutinėje salėje, 
10 Vine St. Pradžia 2-rą vai popiet. 
Rengia L. T. N. Knygynas.

George Shimaitis 
(27-28)

PHILADELPHIA, PA.
Specialus Pranešimas

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadienį, Balandžio-April 10 
d., 7:30 vakare, toj pačioj svetainėj.

Visi nariai kviečiami į šį svar
bų susirinkimą. Išgirsite komisijų 
raportus iš dviejų susirinkimų ir 
pasitarsime apie vasarine veiklą.

Sis susirinkimas perkeltas į kitą 
dieną, nes abu sekretoriai turės 
atlikti labai svarbias pareigas kitur.

Valdyba (26-27)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55-os kuopos vakarienė su 

šokiais įvyks balandžio 3 d., 5 vai. 
vakaro, LLS klubo salėje, 9305 St. 
Clair Ave. Vakarienė 5 vai. šokiai 
vėliau.

Rengimo komisija yra pasiryžusi 
visus patenkinti su skania vaka
riene. Visi būsite patenkinti mū
sų pavasariniu parengimu. Visus 
narius ir draugus kviečiame.

Rengimo Komisija (26-27)

Be to, įdomu, kad dauge-

J. ir A. Kelly
J. ir P. Šimėnai 
Agnes Pike 
Natalia Lenigan 
A. Vegėla 
Wm. Cook

M. Gružinskie'vw /;; 
D. Litvaitis ®'S 
V. ir H. Vilkauskai 
J. ir H. Žilinskai 
J. ir O. Greblikai 
J. ir M. Judžentai

pastangų, kad dar labiau ųs uostančių chemikalus 
padidintų Šiaurės Vietnamo , yra pasiturinčių tėvų vaikai, 
bombardavimą. j Negrų vaiku policija dar

Dienraštis rašo, kad jei- nėra suėmus, 
gu JAV bombarduotų Ha-j 
no jų ir industrijos centrus, 
visvien Šiaurės Vietnamo 
nepriverstų kapituliuoti, o 
tik padidintų .didelio karo 
pavojų.

J. Balsys

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., baiand, (April) 6, 1965

Columbia, S. C. — Sulau
kęs 94 metų amžiaus mirė 
Dr. Walton H. Greever, lu- 
theronų vadas.

Paieškojimas
Noriu surasti savo pusbrolį 

Praną Butkevičių ir jo žmoną 
Emiliją Butkevičienę, ir sūnų 
Stasį Butkevičių. 1926 metais jie ap
leido Lietuva, iš Ukmergės miesto. 
Išvyko gyventi Amerikoje. Mano 
adresas: Stefanija Kontrimavičienė, 
Kaunas 8, Neries Krantinės g 2, 
bt. 3. . ‘ (26-27)

METHUEN, MASS.

Maple Parko Atidarymo 
BANKETAS 

Balandžio-April 10 d. 
NAMIE GAMINTI ŠILTI VALGIAI

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

Rengimo Komitetas



j

I

Klausimai ir atsakymai
Ar nekenksminga sveika- teršiamas, iki pusės visų vy

tai vartoti labai kietą van- rų miršta nuo skrandžio vė- 
denį? žio.

Kepant patiekalus, atro
do, vėžį sukeliančių medžia
gų juose neatsiranda, nors 
teoriškai — tai neatmesta 
galimybė.

Hirošimos ir Nagasakio 
atominės tragedijos atokes
nių rezultatų tyrinėjimas 
galutinai įrodė, jog radio-

Vandens kietumas pri- ; 
klauso nuo jame ištirpusių 
mineralinių druskų, svar
biausia kalcio, kiekio. Kie
tame vandenyje blogai su
verda mėsa, daržovės ir iš ’ . 
jo susidaro daug nuosėdų 
induose, kuriuose gamina
mas valgis. O plaunant kie-

SERGA Mieste pasidairius J AIDED 185 kp. nariams
185 kuopa rengia naujo

viškus pietus: “Paskado 
Nido” (ispaniškai). " Liettt- 
viškai “Žuvis lizde.” Kauna 
$1.00. Įvyks antradienį, ba
landžio 13 d.. Pradžia 12 
vai. Vieta “Laisvės” salėje.

Susirinkimas įvyks 2 vai. 
popiet. Visi ALLDLD 185 
kuopos nariai gausime nau
jutėlę Ksaveros Karosienės 
knygą “Su taikos misija 
aplink pasaulį.” Visi 185 
kuopos nariai pribūkime ir 
naujų įrašyti atsiveskime. 
Šiame susirinkime bus daug 
naujovės.

Sužinota, kad buvusi' žy
mi veikėja ir sena laisvietė 
Dženy Bondžinskaitė (Bon- 
dži) yra sunkiai susirgusi 
ir guli ligoninėje. Nors ji, 
pasirodo, jau senokai serga, 
bet mums pranešta tik da
bar. Ji yra James Ewing 
Hospital,, 1250 1st Avenue 
(tarp 66 ir 67 sts.) Man- 
hattane. Ją, rodos, galima 
lankyti bile laiku.

Niujorko dienraščių dar
bininkų streiko tapo išveng
ta. Unijos ir savininkai 
priėjo išvados, kad dabarti
niu laiku streiko išvengi
mas reikalingas abiejų pu
siu interesams. Darbinin
kai laimėjo tik dalį savo 
reikalavimų.

Įėjo galion naujas taksų 
pakėlimo įstatymas.. Ciga
rečių pakelis nuo dabar kai
nuos apie 40 centų. Gal dau
gelis numes rūkę. Klaidos 
nepadarytų.

Valdžia iš naujų taksų 
ant cigarečių ■■ tikisiv laimė
ti daugiau kaip šimtą mili
jonų dolerių pajamų.

Tuo tarpu New Yorko 
miesto komisionierius Dri 
James paskelbė, kad praė-

Mirtinos dujos
Vokietijoje pagami n t o s 

“Nerve gases” į vieną mi
nutę gali užmušti žmogų, 

I kai tik jos paliečia jo odą,
■ nes jos suparalyžiuoja ner
vų ir muskulų veikimą.

“Blood gases” mirtinai pa
vojingos, nes jos užnuodija 
akis, krūtinę ir kraują.

“Blister gases” buvo var
tojamas Pirmajame pasauli
niame kare. Jos užmušda
vo žmones vietoje, arba am
žiui sužeisdavo jų plaučius.

“Choking gases” taip pat 
buvo vartojamos Pirmaja
me pasauliniame kare. Jos 
atakuoja plaučius, nuo jų 
žmogus suserga kaip plau
čių uždegimo liga.

Kaip veikia įvairios 
nuodingos dujos?

New Yorkas. — Pasiro- Į 
džius žinioms, kad Vietna
me vartojamos dujos prieš 
partizanus, vietos spaudoje 
pateikta apie jas davinių.

Ašarų dujos “CN”
verčia žmogų ašaroti, jam 
trūksta oro ir niežti odą.

“CS” dujos iššaukia ko
sulį, nuo jų skauda krūtinę, 
stokoja oro ir žmogus aša
roja. Tai tęsiasi per 15 mi
nučių'.

Vėmimo dujos “DM” iš
šaukia krūtinės skausmą, i 
čiaudėjimą, kosėjimą ir vė
mimą. Tas tęsiasi per dvi 
valandas.

“Knockout gas.es”.
dujos laikinai apakina 
gų, suparalyžiuoja jo 
genis, atima sąmonę.

tame vandenyje skalbinius, Į 
reikia daugiau muilo ir blo
giau išsiskalbia nešvaru
mai.

Nepastebėta, kad kietas 
vanduo būtų žalingas svei
katai. Šlapimo takų bei ki
tų organų akmenligės susi
darymas bei kalcio druskų 
atsidėjimas organizmo au
diniuose, pavyzdžiui, krau
jagyslėse, neturi ryšio su 
kieto vandens vartojimu. 
Kai kuriose Tarybų Sąjun
gos vietovėse, pavyzdžiui, 
Ukrainoje, Turkmėnijoje, 
Kazachijoje, gyventojai 
vartoja padidinto kietumo 
vandenį ir tais susirgimais 
serga ne dažniau, kaip ir 
kitų vietovių gyventojai.

Kietame vandenyje daž-1 kartų dažniau, negu mote- 
nai trūksta jodo. Jodo trū- rys> tarp 40—70 metų am- 
kūmas turi didelę reikšmę' žjaUs.
skydliaukės susirgimams. į Pagrindinė leukoplakių
Tačiau su vandeniu žmogus atsiradimo priežastis yra ................. ______ _

besaikis rūkymas ir alkoho- torius buvo išpuoštas, pa-j sudaro vieną ištisą ir tvirtą

kelti vėžinius susirgimus. 
1949—1953 m. laikotarpiu 
tuose miestuose buvo užre
gistruota 20—30 kartų dau
giau, negu kitur, piktybinių 
kraujo susirgimų, o dabar 
stebimas ryškus padaugėji
mas skydliaukės vėžio at
vejų.

Gyd. J. Juknevičius

Kas sukelia susirgimą 
leukoplakijomis ir ar gali
ma jį išgydyti?

Balzganos pieno spalvos 
dėmės gleivinėse vadinamos 
leukemijomis. Dažniausiai 
jos būna lūpų, skruostų, 
minkštojo ir kietojo gomurio 
gleivinėse. Vyrai serga 10

Šios 
žmo- 
sme-

Džiugu pranešti, kad Juo
zas Bimba, kuris gydosi St. 
Joseph Hospital, Paterson, 
N. J., po truputį sveiksta. 
Tikimasi, kad gal už dienos 
kitos jau galės sugrįžti na
mo pas šeimą.

Rep.

Valdyba

Šis filmas papasakos I * i • ci Y • • •»

gauna ne daugiau kaip vie
na šeštadalį minimalaus kie
kio organizmui reikalingo 
jodo. Didžioji dalis reika
lingo žmogaus organizmui 
jodo patenka su maisto pro
duktais: daržovėmis, mil
tais. kruopom, mėsa, kiau
šiniais ir kt. Jei dirvožemy
je jodo maža, tai ir maisto 
produktuose jo trūksta. 
Ten žmonės dažniau serga 
gūžiu. ‘

Skaitytojų balsai
Kunigai progresuoja, 

o parapijonai ne!
Seniai bebuvau buvęs baž

nyčioje, bet neseniai per 
šermenis pasitaikė vienoje 
būti. Kaip man pasidarė 
nuostabu, kaip viskas pa
keista, sumod e r n i z u o t a. 
Bažnyčios vidus pertvar-. 
kytas taip, kad būtų visai ■ 
mažai išlaidų. Pirmiau ai- i

Visa žuvies kūno sudėtis 
pritaikyta vandens gyveni
mo sąlygoms.

žuvys plaukioja vandeny
je, o vanduo už orą daug 
tankesnis ir gerokai truk-

iš priešakio siauresne ir to
dėl judant lengvai skiria 
vandenį. Žuvis kaklo neturi, 
ir galva kartu su liemeniu

įdomią istoriją
Ai* žinote, kas pasitiko 

pirmuosius iš Lietuvos at
vykusius Amerikon atei
vius?

Ar galėjo būti skirtumas 
tarp anuometinės ir šian
dieninės naujakurio bui- 

Juk šalies Konstituci- 
santvarka anuomet 

ir šiandien tebėra ta

miestyje .2,000 žmonių mirė 
Vėžiu nuo rūkymo. Kokia 
masinė savižudystė! Jeigu 
pakėlimas taksų šiemet iš
gelbės nors pusės rūkorių 
gyvybę, pilnai apsimokės,

DU AREŠTAVO Už 
ŽMOGŽUDYSTĘ

New Yorkas. —Pereita
me “L.” numeryje buvo ta
šyta apie trijų žmonių nu
žudymą Bedford - Stuyve- 
sant rajone. Dabar policija 
areštavo Reginaldą Batte- 
ną ir Kazle Anthony, abu 
po 20 metų amžiaus. Juos 
kaltina tų žmonių nužudy
me.

ties? 
ja ir 
buvo

buitis pakito, kokiu

lio vartojimas; rečiau jų at
siradimą galima susieti su 
sugedusiais dantimis, blo
gai padarytais dantų pro
tezais, uždegiminiais proce
sais burnoje, sistemingai 
vartojamu labai karštu ar 
šaltu maistu, vitaminų A ir 
B komplekso stoka, įvairaus Na, c ' - •
metalo, dantų plombomis rapijonus laikė už nugaros, 
(tarp, jų atsiranda elektros 0 dabar atsigręžę veidu į 
srovėj) ir kitomis priežasti- parapijomis, o dievui atsu- •. -• , « _

ka nugarą. Jėzaus Kristaus Plekai — du krutinės ir

auksuoti liktoriai, o dabar i kylį. Žuvies kūno paviršius 
padėtas ilgas stalas, prie lygus ir slidus. Tai žuviai 
galų stalo pastatyta po tris taip pat padeda grei plau- 
žvakes, tai ir visas altorius!. kioti vandenyje.
Pirmiau buvo “namukas,” i . ... ,
cimborija būdavo įbuclavo- ’ J^et! padeda pe-
ta.j altorių, o dabar padė-| ekal;1P!lt‘ garbiausią dar-
ta ant staliuko pasienyje. 

, o kunigai pirmiau pa-

Jei
būdu tai galėjo įvykti?

Kas paragino mūsų dole
rį daugintis?

Visa tai, ir daug ko kito, 
pasakoja istorinis filmas 
“Inheritance” - Palikimas.

Rodymas įvyks šio šešta
dienio vakarą, balandžio 10 

Laisvės” salėj, Liberty

Pasaulines Parodos kor
poracija konfiskavo Indo
nezijos paviljoną. Sako, In
donezija sulaužė kontraktą, 
nutardama šiemet paviljono 
nebeatidaryti. Kiek tie pa
viljono pastatai ir įrengi
mai verti, duomenų neturi
me. Žinoma, Indonezija pro
testuoja prieš jos turto už- 

į grobimą. Bet šiais laikais 
su protestais mažai kas te
siskaito.

Prašymas
New Yorko ir artimos 

New Jersey apylinkės orga
nizacijos prašomos neruošti 
savų parengimų birželio 20, 
o dalyvauti Visų tautų pik
nike.

Visus prašo Ameri(San 
Committee for Protection 
of Foreign Born. (

(tarp, jų atsiranda elektros 0 dabar atsigręžę veidu į

bą atlieka platusis uodegos 
pelekas. Žuvis, judindama d.
į abu šonus savo stiprią ir ir 102 St., Ozone Parkę.
raumeningą uodegą, greit Pradžia 7:$0.
neria pirmyn. Jos poriniai Filmą rodys Jonas Gry

bas. Tikisi, kad jis parodysGyd. J. šimanauskas micJ mis. . nugčtią. derėtus xvrisu<iu» , .. . c , Utis, urnai, p<u vuy;
k - Ligoniai, sergą leukopla- barzda nuskusta, apvilktas' c^u _^“vo Pe e(??i uz! upcleęos kai ką įdomaus ir iš Lietu

VĖŽĮ SUKELIANČIOS 
MEDŽIAGOS

Ar tiesa, kad dūmuose, o 
tuo pačiu ir rūkytoje mėso
je* yra medžiagų, kurios su
kelia vėžį?

kijomis, privalo neberūky- sijonėliu, sijonėlis trumpas, 
ti ir nenaudoti alkoholinių 
gėrimų, gydyti visus bur
nos ruimo susirgimus, su
tvarkyti dantis, vengti aš-

i trip, karštų, šaltų valgių, 
i higieniškai užlaikyti burną.

peleką daug silpnesni. Žu- 
; judindama, gali 

daryti posūkius, pakilti ir

Nęrs piktybinių auglių Nuolat erzinant leukoplaki-
problema iš esmės dar neiš
spręsta, neaiškios pagrin
dinių vėžio formų priežas
tys bei vystymosi dėsningu
mai, tačiau atskiri vėžinės 
ligos aspektai jau nušvies
ti. Jau išaiškinta visa eilė 
medžiagų bei veiksnių, ga
linčių sukelti vieno ar kito 
organo vėžį, pagreitinti ar 
sulėtinti supiktybinėjusio 
audinio vystymąsi.

Ir mus supančioje aplin
koje gali būti žalingų veik
snių. Tačiau žmonėse kar
tais dėl šio susirgimo bai
mes pasitaiko klaidingų, o 
kartais net ir žalingų nuo
monių. Daug ką kaltino 
žmonės. Maistas, paruoštas 
ant dujinės viryklos, aliu
miniai gėrimai, pomidorai, 
agrastai, net mėsa — štai 
trumpas ir toli gražu nepil
nas tariamų “vėžio sukėlė
ja” sąrašas.
r Tikrasis vėžio sukėlėjas 
Nr. 1 — tai rūkymas, ypač 
cigarečių ir papirosu. Ame
rikiečių ir anglų atlikti ty
rinėjimai. kurių rezultatai 
Stebėtinai sutapo, įrodė, jog 
rūkvmas plaučiu vėžio atsi
radime atlieka bene lemia
mą vaidmenį.

Abejonių nekelia, jog ne
saikingas rūkytų maisto 
produktų (mėsos, žuvies) 
vartojimas gali sukelti 
skrandžio vėžį. Kai kuriuo
se Islandijos žvejų kaime
liuose, kur pagrindinį mai
stą sudaro rūkyta žuvis, o 
gėrimui naudojamas sutir
pintas nuo stogų sniegas, 
kuris pastoviai dūmtraukių 
i*.. r

jas, retais atvejais gali išsi
vystyti augliai.

Gyd. V. Leliene

SAKO, KAD RŪKYMAS 
GIMDO PLAUČIŲ VĖŽĮ
Washingtonas. — Dr. Ge

orge James, New Yorko- 
miesto sveikatos komisio- 
nierius, liudijo senatiniame 
komitete, kad rūkymas 
gimdo plaučių vėžį.

Jis sakė, kad iš priežas
ties rūkymo 1964 metais 
mieste nuo plaučiu vėžio li
gos mirė virš 2,000 žmonių.

viršum kelių, atrodo mote- J?08 
riškos išvaizdos. Pirmiau f
dūmais aprūkydavo grabą, I ^.USIJe^8^1. vandenyje. Be to, 
o dabar rūko altorių. Net žuviai pąd.eda laikyti 
keturi kunigai laikė pamai- • kūną normalioje padėtyje ir 
das, ir visos ceremonijos ’ neleidžia pavirsti ant šono 
man atrodė naivesnės negu ar^a aukštielninkai apvirs- 
būdavo pirmiau.

Man atrodo, jog kunigai 
dasiprotėjo, kad pinigus 
leisti visokioms statuloms, 
pagražinimams nėra reika
lo, kad daug praktiškiau 
tuos pinigus sunaudoti pa
tiems kunigams.

Atrodo, kad parapijonai 
garbina ne dievą, o kuni
gus.

vos. Rengia ir visus kviečia 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1-oji kuopa. Rep.

W. J. Dūda

Alžyras. — Čionai lan
kėsi Kinijos premjeras 
Chou En-lajus.

Šių metų kovo 29 dieną mirė

URŠULĖ BIELIAUSKIENĖ
Woodhaven, N. Y.

Visi žemiau paminėti reiškia gilią užuojautą
liūdesio valandoje velionės vyrui Petrui

Bieliauskui, dukrai Albinai, anūkams
ir jos giminėms bei draugams.

A. ir Ilse Bimbai V. Milinkevičienė
J. Grybas V. ir O. Venskūnai
E. ir R. Mizarai O. Dobinienė
J. Gasiūnas U. Kamaitis
A. Balčiūnas V. Brrsokienė
F. Yakštis A. Mikalaus
M. Yakštis M. ir Al. Dobinis
A. Imilkowski U. Senkevičienė
Ch. Milinkevičius P. Collins
J. Juška H. ir R. Feiferiai
S. Večkys P. ir M. Mačiai
L. Kavaliauskaitė A. ir P. Bukniai

ti.
Žuvį stebėdami, mes ma

tome, kad ji nuolat žiopčio
ja, išsižioja ir susičiaupia, 
o tuo pat metu šoninė gal
vos dalis čia prie galvos pri
siglaudžia, čia vėl pasikelia 
|—taip žuvis kvėpuoja. Bur
na ji pagauna gurkšnį van
dens, o paskui iš ryklės pro 
žiaunų plyšelius vandenį iš
leidžia atgal. Žiaunų plyše
liai yra abiejuose galvos šo
nuose ir uždengti žiaunų 
dangteliu. Vanduo, plauda
mas žiaunas, sueina į glau
dų sąlytį su krauju, kuris 
atsruvena į žiaunas iš viso 

■ kūno. Žiaunose kraujas at- 
| sinaujina^: vandenyje ištir
pęs deguonis įsiskverbia į 
kraują, o anglies dvideginis 

i iš kraujo išsiskiria į van
denį. žiaunos — tai kvėpa
vimo organai.

Kaip puikiai pritaikyta 
visa žuvies kūno sudėtis gy
venti vandenyje! Ir atvirkš
čiai, kokia ji pasidaro bejė- 

i gė išmesta į kranta! Kai tik 
I jos žiaunos apdžiūsta, ji 
Į greit užtikšta.

Daug įvairių žuvų gyve
na unėse ir ežeruose. Dar 
daugiau jų gyvena jūrose ir 
vandenvnuose. Žuvys nuo 
kitų stuburinių gyvūnų ski
riasi tuo, kad jos nuolat gy
vena vandenyje ir kvėpuo
ja žiaunomis.

Karosas. Karosas iš visų 
žuvų skiriasi tuo. kad jis 
yra patvariausia ir mažiau
siai patogumų reikalaujan
ti žuvis. Karosas gyvena 
tokiuose dumblu užaugu
siuose ir užterštuose tven
kiniuose, kuriuose jokios ki
tos žuvys negalia gyventi. 
Ten, dumble ir purve, jis 
randa gausaus maisto, kurį 
sudaro įvairios pūvančios 
liekanos, smulkūs 
liai ir vikšrai.

Karosai gyvena 
niuose ežeruose, 
randa patogių vietų vande
ninių augalų tankumynuo
se Tamsiai ruda karoso 
spalva dera prie stovinčio 
vandens ir dumblino dugno 
atspalvio. Karosas čia ma
žai būna pastebimas ir jo 
priešams.

Upėse Karosas rečiau su
tinkamas, ir iš čia jis visada 
stengiasi persikelti į ra
mesnį kampelį kur įlankoje^ 
Jo storas ir nejudrus kūnas 
upės tėkmės negali nugalė
ti. Be to, jeigu upės dugnas 
smėlėtas ir akmenuotas, tai 
jis negali susirasti maisto if 
niekur negali pasislėpti nuo 
plėšriųjų žuvų.

Žiemą karosai sulenda į 
gilias duobes, o negiliuose 
tvenkiniuose jie visai į 
dumblą įsirausią.

Policija tupi iš anksto 
pranešti sugautam automo
bilio vairuotojui už per grei
tą važiavimą, kad jis turi 
teisę turėti legalų patarėją 
apsigynimuį,. Taip patvar
kė valstijos teismas. Dau
gelis nubaustų, viruotojų 
žada ’ reikalaut! ‘ b' a U s m ė š 
panaikiiiiip^ ‘ ‘ PdlJcijąi1 ir 
yąldžiąi toks teisino nuo
sprendis į; nepa|inkdn ’ žada 
jį apeliuoti.' J ",

Miesto 'tąrybds’ speciali 
komisija iešl$o^ pro ,teršimo 
šaltinių. Turėtų pradėti nuo - 
miesto busų. Jie daugiausia 
užteršia miesto orą gazais.

SERGA .V
Sunkiai serga Z. Kava

liūnas. Jau kelinta savaitei 
kai Mary Immaculate ligo
ninėj, 152-11 89th Avenue, 
Jamaica, L. I. : ?

kirminė-

ir dides-
Ten jie

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y. a

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradieni, balandžio 6 d., 
.7:30 vai. vakare, “Laisvės’’ salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkime. Kurių duoklės neužmo
kėtos. malonėkite ateiti ir užsimo
kėti. ’ Valdyba ' . , (26-27)t * ‘ > J

■-------------------- - ------- į - . _ - ---------

, \)ZONE PARK, N. Y.
, ' LLD .16$ kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 13 d., 2 vai. popiet, 
“Ląišvęs“. galėję, 102-02 Liberty Avė. 
Prašome vigus -narius ateiti.

Turėsime pietys 12 vai., o 2 yal. 
po pietų-r-susirinkima. Pietūs tik 
$1, pe.lnas anglų kalba knygai iš
leisti." Prašome visus dalyvauti. 
;. ' • ' ' Valdyba (26-27)

OZONK PĄRK, N. Y.
' . LDS 13 kuopos susirinkimas jvyTcs 
trečiadieni, balandžio 7 d., 7:30.♦’ai
va kare, 102-02 Liberty Avė. visi 
nariai kviečiami Šiame susirinkime 
dalyvauti. r Kad jūs . duokles užsi
mokate, tai dar. ne viskas. Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirma trečiadienį. Padarykime su
sirinkimus skaitlingus ir tuo pa
lengvinkime LDS Centrui.

, ,- DuOkleš mokėkite kuopos susi
rinkimuose.

P. Babarskas, Prot. Sekr. (26-27)

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdčatomi bei išaiškinami

Kaina $3.50511 Puslapių

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisves” Knygyne

New Yorkas.— Su balan
džio 1 diena cigarečių dėžu
tė kainuoja 40 c., nes ant 
jos visokių taksų yra 2?

6 pusi.-Laisvė (Liberty)-? Ąptrad., baland. (April) 6, 1965 centai.

New Yorkas. — Pasauli
nės parodos viršini n k a i 
konfiskavo Indonezijos pa
viljoną, kurio pastatymui 
buvo išleista $3,000,000. Jie 
sako, kad Indonezija, n oda? 
lyvaudama 1965 ęų? 
lauže kontraktą.

LAISVE

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:




