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KRISLAI Balandžio 17 masinis žygis 
už taiką į WashingtonąTaikos žygis 

Kaip niekados pirmiau 
Wziaugiasi pavojumi 
Dzž tautų draugystę 
Gražiai pasirodė.

Taika yra pavojuje 
sako De Gaulle

! Pasauliniai atgarsiai už 
karo baigimą Vietname

A. BimbaRašo
Balandžio 

taikos žygis 
Suplauks tūkstančiai žmonių | 
pareikalauti, kad vyriausybė i 
baigtų karą Pietų Vietname 
ir ištrauktų militarines jėgas 
iš tos pasaulio srities.

Washingtonas. — Balan- 
I džio 17 dieną, 10 valandą 
ryto, prie Baltojo Namo, 
prasidės pikieta v i m a s už

17 d. ruošiamas į taiką, kuris tęsis iki 1:30

Į šį pikietavimą sumar- 
šuos taikos mylėtojai iš pla-

protestuos prieš JAV mi-
Y patingai didmiesčio 1 Ha-' įtarimų jėgų karą Pietų

delfijos taikos jėgos rengiasi 
smarkiai šiame žygyje pasiro
dyti. Ten gerai veikia platus 
taikos komitetas. Jis žada i 
Washingtona pasiųsti 700 
žmonių, — daugiausia jaunų 
žmonių, aukštųjų mokyklų 
studentų.

Studentų atstovybę turės 
T^n nsy 1 v a n i. j os u n i v e rs i t e t a s, 
Swarthmore, Temple, llarver- 
fferd, Drexel, Pennsylvania 
State, Bryn Mawr ir Cherney 
kolegijos.

Vietname ir bombonešiu 
puolimus Šiaurės Vietnamo 
respublikos.

2 vai. popiet Įvyks ma
sinis susirinkimas Sylvan 
Teatro patalpoje, kalbės se
natorius Ernest Gruening, 
iš Alaskos, Iva Pearce, iš 
Clevelando, Bob Parris, 
E N C C sekretorius, Paul 
Potter, Students for Demo
cratic Society prezidentas, 
I. F. Stone ir keli kunigai, 
kurie pasirašė po 2,700 pe- 

“Prezidente, vardan 
sulaikyk karą.”

. L’ I Kaip 3:30 vai. popiet pi- nemazas skai- ' , . jL. i . . • • < .kietminkai susirinks prie
Gaila, kad tokiame 

dvasininkų sąraše no
ne vienos lietuviškos

JAV Kongresui peticiją rei
kalaujant taikos.

Detroitas.'— Balandžio 17 
į Washingtona už taiką žy-

giuos studentai ir eilė pro
fesorių iš Michigano uni
versiteto. Neseniai virš 3,- 
000 studentu laikė susirin
kimą, priėmė rezoliuciją už 
karo baigimą ir išrinko apie 
200 studentų žygiui į šalies 
sostinę.

New Yorkas. — Iš šio 
didimesčio žygyje į Wash
ingtona dalyvaus apie 4,000 
žmonių. Organizuojasi New 
Yorko ir Queens kolegijų 
studentai, Women’s Strike 
for Peace, Women’s Inter
national League for Peace 
and Freedom, The War Re
sisters ir eilė kitų organi
zacijų.

Chicago. — Šio miesto 
taikos mylėtojai energingai 
ruošiasi į žygį už taiką. 
Vadovauja Women’s Strike 
for Peace ir eilė kitu or
ganizacijų.

Philadelphia. — čia kole
gijų studentai ir eilės ma
sinių organizacijų nariai, 
kaip CORE, Students for 
Democratic Society, Peace 
Committee, Ethical Culture 
Society, Temple, Haverford,

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle kal
bėjo savo partijos parla
mento narių susirinkime.

ka yra pavojuje, kad 1965 
metai gali būti sprendžia
mieji taikos ar karo metai.

Kaip žinia, De Gaulle jau 
pirmiau išstojo prieš Jung
tinių Valstijų militarinę in
tervenciją Pietų Vietname, 
o Šiaurės Vietnamo bom
bardavimai dar daugiau jį 
surūpino. Jis mano, kad

bombardavimai įstūmė pa
saulį į karo pavojų.

Užsienio diplomatai nu
mato, kad De Gaulle imsis 
kokių nors naujų priemonių 
baigimui karo Vietname. 
Jie numato, kad jis kreip
sis ir į Tarybų Sąjungos 
vyriausybę tuo reikalu.

Paryžius. — Atvyko įžy
mus TSRS diplomatas Va- 
lerijanas Zorinas, kaip nau
jas jos ambasadorius Pran
cūzijoje.

Linksmai nustebino visus 
taikos šalininkus 2,500 dva
sininkų pasirašytas atviras 
laiškas prezidentui Johnsonui. į dievo 
Ypač džiugina tas, 
tarpe randasi
čius ir katalikų bažnyčios dva
sininkų, 
ilgame 
simato 
pavardės.

Laiške reikalaujama tuoj 
ieškoti baigimo karo Pietų j 
Vietname. Reiškiama baimė, [ 
kad puolimas šiaurės Vietna- j 
mo veda prie visuotino pašau- į 
linio konflikto, į kurį gali bū-] 
ti įtrauktos Tarybų Sąjunga Į 
ir. Kinija.
į Reikia pasakyti, kad nieką-j Paryžius?—Nepaisant kokį 
elnėje nebuvo tokio plataus į 
taikos sąjūdžio, kokį mes ma-, 
tome šiandien. Jis apima vi-Į 
sų klasių žmones.

Anksčiau ar vėliau vyriau
sybė turės skaitytis su tuo ga
lingu taikos balsu.

NATO nariai neina 
su JAV Azijoje

Drexel ir kitų universitetų vokiečių.

TSRS vadai už 
Lenkijos čielybę

Vraclavlis. — Atvykusi Leonidas Brežnevas įspėjo 
Tarybų Sąjungos delegaci-! vakarų vokiečius revanšis- 
ja panaujino su Lenkija 20-; tus: 
ties metų draugiškumo ir 
bendro apsigynimo sutartį.

Specialiai TSRS vadai at
vyko į Vraclavlį, kuris yra 
Lenkijos Silezijoje, kad pa
brėžti svarbą atgavimo len
kų istorinės teritorijos nuo

Po to, kaip prezidentas 
' Johnsonas pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos, tęsra- 
mos karą Pietų Vietname 
ir nesusilaik yda m o s nuo 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimų, sutinka tartis ka
ro baigimui iš anksto nesta- 
tydamos sąlygų, tai plačiai 
pasaulyje atsiliepė. Čia 
trumpai atsiliepimus pa
duodame:

Pekinas: — Kinijos vy
riausybė pareiškė, kad ne
galima tartis taikos reika
lais, kol JAV kariauna Pie
tų Vietname ir bombarduo
ja Šiaurės Vietnamo res
publiką.

Tą patį pareiškė ir Šiau
rės Vietnamo respublikos 
radijas, reikalaujant, kad

jos, kurios 1954 metais bai
gė karą Indokinijoje.

Washingtonas. — Septy
niolika neutrališkų valsty
bių įteikė planą, kaip baig 
ti karą pietryčių Azijoje.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Generali
nis sekretorius U Thantas 
grįžo iš Paryžiaus ir Lon
dono. Jis sakė, kad dės pa
stangų baigti karą pietry
čių Azijoje.

Varšuva. — TSRS Komu
nistų partijos vadas Brež
nevas išvykdamas sakė kal
bą. Tarp kitko jis pareiš
kė: “Kaip jums* žinoma, 
Vokietijos fašistai nedrįso 
vartoti nuodingų dujų, gi 
JAV imperialistai Vietna
me šaltakraujiškai jas var-

ruošiasi į žygį.

dien- 
d id e-

Chicagos menševikų 
rastis labai džiaugiasi 
jančiu karo pavojumi. Džiau
giasi, kad “vyks daugiau ka
rių į Vietnamą”, kad “Wa
shingtonas yra nusistatęs ko
voti iki pergalės”, smerkia 
“įvairių šalių neutralistus” ir 
mūsų pačių Amerikos “paci
fistus ir izoliacininkus”, tai 
yra visus, kurie kovoja prieš 
naujo karo grėsmę.

Jos net nesidrovi užtylėti 
vieną didžiulės istorinės svar
bos punktą. Nepasako, kodėl 
1956 metais neįvyko rinkimai, 
kuriais, pagal Ženevos sutartį, 
turėjo būti Vietnamas suvie
nytas.

O, kaip žinia, rinkimai ne
įvyko todėl, kad 'Pietų Viet
namo valdžia ir amerikiečiai 
rinkimų nenorėjo, rinkimų bi
jojo, nes nesitikėjo juos lai
mėti.

Kokiais sumetimais menše
vikų laikraščio redaktoriai tą 
istoriją nuo savo skaitytojų 
nukniaukia ?

i spaudimą Jungtinės Valsti- 
I jos darė į NATO narius, 
j kad juos įtrauktų į karą 
Vietname, bet nepavyko.

Prancūzija griežtai prie
šinga tam karui. Anglijos 
valdžia bijosi karo su Ki
nija, o dar daugiau su Ta
rybų Sąjunga. Italija daug 
nukentėjo pereitame kare, 
tai nenori į naują įsivelti. 
JAV remia tik Vakaru Vo
kietija.

Mokslininkai prieš 
karą Vietname

San Francisco, Calif. 
Dvidešimt septyni įžymūs 
mokslininkai pasiuntė pre- i 
zidentui Johnsonui peticiją j 
reikalaudami, kad jis sulai-I 
kytų karą Vietname. !

Jų tarpe, pasirašė profe
soriai Jackson H. Bailey, iš 
Earlham kolegijos; Claudel 
A. Buss, iš Stanfordo uni
versiteto; William Skinner, 
iš Cornell universiteto, ir 
Stanley Sheinbaum, iš Cen
ter for the Study of De
mocratic Institutions, iš 
Santa Barbara.

Čionai kalbėjo Kosyginas 
. ir sakė, kad TSRS suteiks 
visokią pagalbą Šiaurės 
Vietnamo respublikos apgy
nimui.

Manau, jeigu jie no
rėtų pamatyti, kaip sukles
tėjo Silezija lenkams val
dant, tai lenkai tam nebūtų 
priešingi.

Bet revanšistai, kurie žiū
ri į Lenkijos, Čekoslovaki
jos ir į Rytų Vokietijos te
ritorijas,. kaip keptus kar
velius, tai labai apsirinka. 
Jie matys tas teritorijas, 
kaip gali matyti pernykštį 
sniegą.”

JAV ištrauktu savo milita
rines jėgas iš pietryčių A- 
zijos, tai tada ten bus ramu.

Maskva. — TSRS prezi
dentas Mikojanas kietai kri
tikavo Jungtines Valstijas. 
Jis sakė, kad jos militari- 
niais veiksmais ardo pasau
lyje taiką. Jis sakė, kad 
JAV ir Pietų Vietnamas 
puola ir Kambodžos valsty
bę. Mikojanas reikalavo 
14-kos avlstybių konvenci-

toja... Kriminalinis karas 
su kiekviena diena sudaro 
vis didesnį pavojų ne tik 
pietyčių Azijoje, bet net iki 
jūsų sienų.”

Londonas.—Anglijos spau- 
|da sveikino John so n o pa
reiškimą.

Chicago. — Sulaukęs 62 
metų nuo vėžio ligos mirė 
kardinolas Albertas Meye- 
ris.

mis gerybėmis. Tautų drau
gystės klestėjimą nuoširdžiai 
sveikina kiekvienas blaivaus 
proto žmogus. Bet, žinoma, 
tautų draugystės klestėjimas!

us Atstovu bute priėmė 
Medicare bilių

Washingtonas. — Balan-. balsavo 73 respublikonai ir 
džio 8 dieną Atstovų butas 42 demokratai.
313 balsų prieš 115 priėmė 

' Medicare bilių.
Dabar bilius eina Senato 

nubalsavimui. Po to jis bus 
Prezidentas Johnsonas po įstatymas prie Social Sė

to pareiškė, kad tai bus is
torinė diena Jungtinių 
Valstijų žmonių socialinėje 
užtikrinimo sistemoje.

Už biliu balsavo 248 de
mokratai buto atstovai ir 
65 respublikonai, o prieš jį

curity įstatymo reikale se
nelių, sulaukusių 65 metų.

Apie patį bilių jau buvo 
pirmiau rašyta, o kada jis 
galutinai taps įstatymu, tai 
daugiau parašysime.

Tarybų Sąjunga 
paneigė melus

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos gynybos organe “Kras- 
naja Z vėzdą” generolas Ni- 
kalojus Kamaninas, TSRS 
kosmonautų tvark y t o j a s, 
paneigė melus.

Jis rašo, kad vakaruose, 
ypatingai Italijoje, skelbė, 
būk TSRS nuo 1960 metų 
netekus 14 kos m o n a u t ų, 
bandant juos iššauti į erd
vę.

Generolas sako, kad tai 
išgalvojimas, TSRS netu
rėjo nei vienos nelaimės, 
kad visi iššovimai gerai pa
vyko.

Europoje iššaukė 
susirūpinimą

Roma. — “The New York 
Timeso” kolumnistas James 
Restonas rašo, kad Jungti
nių Valstijų bombardavimai 
Šiaurės Vietnamo iššaukė 
didelį susirūpinimą Euro
poje.

Europa jau atsigavo nuo 
Antrojo pasaulinio karo, gi 
JAV politika gali iššaukti 
naują dar baisesnį karą, 
kaip buvo pereitasis, rašo 
kolumnistas.

PAKĖLĖ vairutojų 
ALGAS

Chicago.—The Greyhound
negali patikti ir nepatinka lie-1 Co. susitarė su Amalgama

ted Transit unija ir pasira
šė kontraktą.

Pagal sutartį virš 5,000 
autobusų vairuotojų gaus 
pakelti algas.

tuvių tautos atplaišoms.

Praėjusį sekmadienį labai 
gražiai pavyko Usteryje su
ruoštas mūsų didžiosios Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
50 metų sukakties atžymėji- 
mas.
jame dalyvauti, 
labai 
gerų 
d žiu 
mis.

Buvo puiki dainų ir 
kos programa.

Gerai būtų, kad visos did
žiosios kolonijos tokius atžy- 
mėjimus suruoštų

kad
nu- 
bet 
jau

Teko ir man su žmona 
Sugrįžome 

pasitenkinę. Tiek daug 
žmonių susitikome 
kitu pasidalijome

ir žo- 
minti-

Viename reakciniame laik
raštyje skaitau susirūpinimą, 
kad Tarybų Lietuvoje daug 
kalbama apie tautų draugys
tę. Esą baisu, kad vis dau
giau ir daugiau susidraugau
jama su latviais, estais, balta
rusiais, lenkais, vokiečiais, uk
rainiečiais, rusais. Tokios tau
tų draugystės sucementavimui 
laikomos konferencijos 
daug rašoma spaudoje.
r Bet tai juk pats gražiausias 
naujojo gyvenimo reiškinys. 
Tautos draugauja, tautos ben
dradarbiauja, tautos dalinasi 
medžiaginėmis ir kultūrinė-

ir

muzi-

Ar girdėjote: įvyko “Lietu
vos diplomatų pasitarimas”. 
Kas jie per vieni, iš kur jie 
atsirado, kam jie atstovauja? 
Jie atstovauja Smetonai, ku
rio jau seniai gyvo nebėra. 
Jie atstovauja fašistinei vy
riausybei, kurios nė šešėlio se
niai niekur nebesiranda. Juo
kina jie .pasaulį, mulkina jie 
už save kvailesnius*

De GAULLE GAL 
VYKS Į TSRS

Paryžius. — Čionai plačiai 
yra kalbama, kad šiemet 

. Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle vyks į Tarybų Są
jungą.

Tarp TSRS ir Prancūzi
jos yra prielankūs santy
kiai. Jos abidvi siekia 
taikos pietrykių Azijoje.

KUBA PARUOŠIA 
DAUG CUKRAUS

Havana.—Nepaisant, 
vietomis cukranendrės 
kentėjo nuo uragano, 
iki balandžio 8 dienos
paruošta virš 4,000,000 tonų 
cukraus.

Ruoša baigsis gegužės 1 
dieną. Manoma, kad bus pa
ruošta 5,100,000 tonų cuk
raus.

JAV BOMBONEŠIAI 
PUOLA VIETNAMĄ
Saigonas. — Balandžio 7 

dieną apie 35 Jungtinių 
bombonešiai puolė vieškelį 
Vinh miesto srityje ir su
degino daug sunkvežimių. 
Bombonešiai numetė virš 20 
tonų sprogstančių bombų 
ir apie tiek napalmo pade
gančių bombų.

ir

Bangokas. — Į Tailandą, 
Jungtinės Valstijos vėl pri
siuntė 18-ą grupių reakty
vių bombonešių ir “F-105” 
mūšio lėktuvų, kurie iš čia 
gali lengvai pulti Šiaurės 
Vietnamą ir Kiniją.

Chicago. — Vidurinėse 
valstijose prasidėjo sniego 
tirpimas ir potvyniai. Okla- 
homoje, Arkansas, Iowa, Il
linois ir Indiana avlstijose 
jau plačiai upės išsiliejo. 
Yra virš 16,000 benamių.

New Albany, Ind.—Sulau
kęs 74 metų mirė buvęs 
JAV Aukščiausiojo Teismo 
narys Sherman Minton.

VIETNAME ĮRENGIA 
PRIEPLAUKAS

Saigonas.—Vietname yra 
stoka gerų kelių, tai Jung
tinių Valstijų militaristai 
suplanavo įrengti daug prie
plaukų. Jos jrepgiamos vi
su pamariu, ir planuojama 
jų įrengti Mekongo upės pa
kraščiais, kai bus partiza
nai nugalėti. Reiškia, JAV 
rengiasi Vietname ilgam 
pasilikti.

INDIJOS PREMJERAS 
SUSIRŪPONO TAIKA
New Delhi. — Jungtinių 

Valstijų militariniai veiks
mai Pietų Vietname ir Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mai paveikė į Indijos žmo
nes.

Todėl premjeras Šastris 
ruošiasi apsilankyti Tarybų 
Sąjungoje ir Jungtinėse 
Valstijose, siekdamas su
rasti galimybę baigti tą ka
rą pasitarimų keliu.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos studentai noriai lavina
si kitų kabųp jų tarpe ir 
anglų aklbos.

Lisabonas.— Portugalijos 
valdžia sako, kad Angoloje 
labai sumušę sukilėlius.

TSRS LAIVYNO GRUPĖ 
ANGLIJOJE

Bristolas, Anglija. — At
vyko didelė Tarybų Sąjun
gos laivyno dainininkų gru
pė. Jie dainuoja ir šoka 
daugumoje liaudiškas dai
nas ir TSRS tautų šokius.

Detroitas. — Čia Method
ist Church pasekėjai laikė 
konvenciją ir nutarė reika
lauti baigti karą Vietna
me.

Ekstra
Pekinas.— Balandžio 9 d. 

JAV lėktuvai buvo ant Ki
nijos Hainano salos. Tarp 
JAV ir Kinijos lėktuvų įvy
ko mūšis. Kinų lėktuvai 
numušė vieną JAV bombo
nešį.

Washingtonas. — Iš Sai- 
gono JAV militaristai sako, 
kad JAV ir kinų lėktuvų 
mūšis įvyko 35 mylios nuo 
salos virš jūrų. Vieno 
JAV bombonešio neteko, o 
kinų vieną padegė.

Saigonas. — Į Pietų Viet- 
navą vėl iškėlė 1,400 ma- 
rininku, o netrukus dar bus C1

iškelta 1,500 pėstininkų.

Chicago. — Indiana, Illi
nois ir Ohio valstijose siau
tė didelis tornadas, žuvo 
200 žmonių, sužeistų yra 
virš tųkstančio, nuostoliai 
labai dideli.

Chicago. — Apartmente 
įvykusiame gaisre labai ap
degė artistė Linda Darnell 
ir po to greitai mirė.
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DU “ĮŽYMIEJI” LIETU
VIŠKI HITLERININKAI

Chicagos kunigų “Drau
ge” buvo plačiai išgarbinti 
du vyrai, kurių nusikalti
mai prieš lietuvių tautą ir 
žmoniškumą yra labai di
deli, labai baisūs.

va žydų ir tarybinių žmo
nių skerdimui. Viskas, ma
tote, buvo daroma “legališ- 
kai”. Tuos baisius dekre
tus iškepė ir pasirašė ne vo
kiečiai, bet lietuviai — šia
me atsitikime Šlepetys.

Kaip žinia, tai šitie par-

t

J. GRIGIšKIS

įvairiais klausimais

Laukan tokius įstatymus!
NIUJORKO valstijoje seniai veikia piktas, reakcinis 

įstatymas, nukreiptas prieš mokytojus. Iš kiekvieno mo
kytom bei profesoriaus yra reikalaujama ištikimybes 
priesaikos. Jis turi prisiekti, kad jis nėra Komunistų par
tijos narys. Vadinasi, čia gomes ir augęs ir mokslą bai
gęs amerikietis turi kam nors prisiekti, kad jis yra 
lojalus, ištikimas šiam kraštui, arba jis negali gauti dar
bo savo pasirinktoje profesijoje. Juk tai įžeidimas žmo
gaus, tai paneigimas jo laisvės!

Šio savo baisaus ir kri- 
minališko vaidmens pulk. 
Škirpa neslepia, dar netgi 
didžiuojasi. Žinoma, nė ne
gali slėpti, nes archyvuose 
yra jo paties rašyti doku
mentai, kurie ant balto juo
du parodo jo parsidavimą 
naciams. Štai savo laiške

, vo-
Kovo 30 d. “Drauge”koks sidavėliai ir išgamos atliko, 

ten “Daugi” rašo apie pul- savo pareigas, hitlerininkai j feldmaršalui Keiteliui 
kininką Joną Šlepetį ry- tą “vyriausybę” likvidavo. į kariuomenės yyriau- 
šium su jo 70-ju gimtadie- ■ Bet, žinoma, jie nepamiršo!S1OS vadovybės šefui, 1941 
niu. Giria jį, kelia į aukš-isavo tarno ir agento Šlepe-Į m* gruodžio 28 d. K. skir- 
čiausias padanges, vaizduo- čio. Jam iie davė kita svar-;Pa gyresi:

Ir štai dabar prasideda prieš ta neva’yvą įstatymą 
sukilimas. Pirmieji į kovą stoja Buffalo universiteto . 
profesoriai. Jau pereitais metais penki profesoriai at- | 
sisajkė sudėti tokią lojalumo priesaiką ir tapo išmesti iš 
darbo. Jų reikalas atsidūrė teismuose. Savo proteste jie 
nurodo, kad šitas įstatymas priešingas šalies konstituci
jai ir turi eiti laukan. Ka pasakys valstijos ir paskui 
federaliniai teismai, sužinosime vėliau. Byla gali tęstis 
keletą metų. Tuo tarpu tie penki profesoriai negali gau
ti- darbo savo profesijoje.

-• Šiomis dienomis prie anų prisidėjo dar vienas mo
kytojas. Gregory Corso atsisakė priesaiką atlikti ir tapo 
išmestas iš darbo. Jis irgi ginsis teismuose.

Gerai veikia Akademinės Laisvės Komitetas. Jis 
renka aukas apsigynimui ir mobilizuoja visuomenės opi
niją prieš minėtą įstatymą. Reikia tikėtis, kad įstaty
mas bus išmestas į šiukšlyną.

čio. Jam jie davė kitą svar-i lja * ....
bu postą, puikiai žinodami,! (Lietuvos Aktivis-
kad Šlepetys, tasai Chica- * ro"to organizacija - 
gos “Draugo” didvyris i ™*1' buvo mano istei2ta> 
jiems ir naujose pareigose 1 yokie5ill. įstaigoms , žinant 
šuniškai tarnaus, padės jUPŲfaiiant, dar pneš pra- 
niokoti Lietuvą ir naikinti 
jos žmones. Ir štai pulk. 
Šlepetį randame 
okupantų valdžios “vidaus 
valdybos juriskonsultato” 
poste. Čia jis tarnauja kaip 
ištikimas okupantų įrankis, 
net iki 1944 metu, iki karo 
pabaigos.

Ar bereikia aiškinti, kad 
, šitas “Draugo” didvyris ir 

okupacinė valdžia aprūpi-į jubiliatas, pamatęs, kad at- M rrin Irloio nnnri m innm'iw I •  „1   „ j  _ i •

čiausias padanges, vaizduo
ja jį tauriausiu lietuvių tau
tos patriotu. Bet tai gry
niausias melas, gryniausia 
apgavystė, tai bandymas 
savo skaitytojų akyse nu
plauti didžiausio nusidėjėlio 
nuodėmes, kurių lietuvių 
tauta ir žmonija niekados 
tam sutvėrimui nedovanos.

Pulk. Jonas Šlepetys jau 
1918 metais pasirodo kaip 
piktas lietuvių tautos prie
šas, aršiųjų lietuvių tautos 
priešų, kaizerinių vokiečių 
agentas. Tai jo pasidarba
vimu prieš galą vokiečių

rui, veikė pagal bendrą pla-
Kaune ln‘ saus*°vidnnq d. aš pateikiau vokiečių ka-1 gi

Vienu biurokratu bus mažiau
",' MŪSŲ ŠALIES profesinėse Sąjungos (darbo uni

jose) yra įsigalėjęs nesvietiškas biurokratizmas. Didžių
jų.-.unijų vadai yra pasidarę savo rūšies karaliukais. 
Juos išmesti labai sunku, nes kiekvienas turi aplink save 
susibūręs ištikimų pataikūnų klikutę. Eiliniams nariams 
kąrtais labai sunku prie jų prieiti.

Bet kartais nariams išsisemia kantrybė ir jie prieš 
tokius biurdkratus sukyla. Neseniai tokia “revoliucija” 
įvyko’didžiulėje JJungtinėje Plieno Darbininkų unijoje 
prieš prezidentą Macdonaldą. Jis rinkimus prakišo, bet 
nenori pasitraukti iš vietos. Reikalas turės būti išspręs
tas, teismuose.
'Bet tokia revoliucija Elektrikierių Tarptautinėje 

Unijoje prieš prezidentą James Carey, kuris to paties 
įsikandęs laikėsi, pilnai pavyko. Surasta, kad jo pakali
kai buvo rinkimuose priskaitę už Carey net 25,000 ne
samų balsii ir paskelbę, kad jis vėl rinkimus laimėjo. 
Ęe.t opozicija įrodė, kad tie 25,000 balsų yra sukti bal
sai, ir kai ta suktybė iškilo į viršų, James Carey turėjo 
pasitraukti.

’•Kad unijose yra įsigalėję biurokratai, tai, žinoma, 
kalti patys darbininkai. Jie nesirūpina savo organizaci
ja. Jie pamiršta, kad unija yra jų kovos įrankis. Jie 
nelanko unijos susirinkimų ir nestebi savo vadų veiklos. 
Jie moka jiems per aukštas algas. Pav., toks Macdonal- 
das gaudavo $50,000 per metus! Tai beveik dešimt kar
tų'tiek, kiek uždirba unijos narys, sunkiai dirbdamas, 
geležies fabrike. Argi reikia stebėtis, kad iš tokių šiltų 1 
vietų unijų vadai geruoju pasitraukti nenori ir turi būti 
narių sukilimu pašalinti?!

Šitie du atsitikimai parodo, jog darbo unijose 
prasideda bruzdėjimas prieš biurokratizmą. Su laiku 
kilš revoliucija ir prieš AFL-CIO prezidentą George 
Meany, kuris ne tik nebepataisomas biurokratas, bet 
ir didelis reakcionierius. Užsieninėje politikoje jis mi- 
litąrinių avantiūrų kurstytojas. Pav., jis darbuojasi, kad 
PĮptų Vietname karas būtų plečiamas ir kad mūsų vy
riausybė nedasileistų jokių koncesijų. Jis turėtų eiti 
laukan iš tos labai aukštos vietos darbininkų judėjime. 

U *

Ar bus pasityčiota?
ALABAMOJE įkaitinti trys kukluksklaniečiai ir 

paleisti po $50,000 užstato kiekvienas. Jie sulaikyti ry
šium su nužudymu .civilinių teisių darbuotojos penkių 
vaikų motinos detroitietės Viola Gregg Liuzzo. Bet ar 
Uė'keista, kad jie įkaitinti ne už nužudymą Mrs. Liuzzos, 
oruž tai, kad konspiravę neleisti jai ir kitiems darbuo
tojams naudotis civilinėmis teisėmis? Jeigu teismas ras
tumuos kaltais tokiame sąmoksle, tai aukščiausia bausmė 
jiems būtų tik dešimties metų kalėjimas.

Kodėl jie nekaltinami nužudyme Mrs. Liuzzos? Ogi 
tbdėl, kad, girdi, mes neturime federalinio įstatymo, 
ktffis apimtų žmogžudystę, papildytą kurioje nors vals
tijoje. Tai esąs reikalas tos valstijos, kurioje žmogžu
dystė buvo atlikta. Bet jeigu ta valstija atsisako žmog- 
Žūdį bausti, tai nieko jai nepadarysi. x

Viskas rodo, kad šitie žmogžudžiai nebus nubausti 
n^rnužudyiną drąsios kovotojos. Tai bus garantija ir 
kitiems tos rūšies teroristams, kad jie gali negrus ir 
kitus civilinių teisių darbuotojus žudyti, neužsitraukda- 
niiant savo galvos aštriausios bausmės.
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no ginklais nuožmiuosius I 
darbo liaudies priešus, ku
riais pastarieji triuškino 
besikuriančias biednuome- 
nės tarybas.

Kad kam nekiltų abejonė 
šiuo Šlepečiui primetimu, 
tegu kalba taip vadinama 
“Lietuvių Enciklopedija”. 
Ten skaitome: “1918 m. ga
le vokiečiams traukiantis iš 
Lietuvos, Lietuvos Tarybos 
pavestas suorganizavo Ute
nos aps. piliečių apsaugą- 
miliciją ir iš vokiečių oku
pacinės administracijos iš
rūpino apsaugai reikalingų 
ginklų, amunicijos ir kitų 
reikmenų”.

O kas buvo toji Smetonos 
vadovaujama “Lietuvos Ta
ryba”, kuri Lietuvą surišo 
su kaizerine Vokietija “vi
siems laikams” ir buvo pa
sinio jusi jai užkarti vokiš
ką karalių, mūsų skaityto
jams jau puikiai žinoma. 
Toji čia minima “apsauga- 
milicija” susidėjo iš pasam
dytų ir ginkluotų teroristų 
žudyti biednuomenės veikė
jus. Paaiški, kad besitrauk
dami vokiečiai “Lietuvos 
Tarybą” ne tik apginklavo, 
bet aprūpino “ir kitais reik
menimis”. Vadinasi, Lie
tuvos jaunutė tarybinė val
džia buvo sunaikinta vo
kiečių ginklais. Gerai, kad 
nors dabar tatai vieaši pri
pažįsta ir klerikalų spauda. 
Gerai, kad dabar sužinome, 
kas tuos ginklus iš vokiečių 
išrūpino ir apginklavo sme
toninius teroristus. Tai bu
vo Pulk. Jonas Šlepetys.

Bet, žinoma, su tuo Šle
pečio tarnyba mirtiniesiems, 
lietuvių tautos priešams j 
nepasibaigė ir nesustojo. 
Jo parsidavimo bare pasL 
žymėjimai vėliau, prabėgus 
porai desėtkų metų, buvo 
dar reikšmingesni. Užėjus 
Antrojo pasaulinio karo au
drai ir Lietuvai patekus į 
hitlerinių žmogžudžių ran
kas, pulk. Šlepetys tapo jų 
įrankiu ir patarėju jų kru
vinuose darbuose.

Kaip žinia, 1941 m. liepos 
mėnesį Kaune s,u Hitlerio 
palaiminimu Ambrazevičiui 
vadovaujant įsikūrė taip

eina okupantų viešpatavi
mui ir siautėjimui galas, 
kaip • patrakęs išsinešdino 
iš Lietuvos tiesiai pas savo 
fiurerį Hitlerį į Vokietiją! 
Ten vėl jis susirado šiltą 
prieglaudą ir paskui iš ten 
atkeliavo pas savo bičiulius 
Amerikon, ir dabar skaito
si vienu iš pačių darbščiau
sių “Lietuvos vaduotojų”. 
Oh, jeigu jis vėl galėtų su
grįžti j Lietuvą ir tapti 
“vidaus reikalų ministru”, 
jis parodytų, kaip reikia 
mūsų senąją tėvynę vėl pa
daryti saugia vietele išnau
dotojams ir parazitams. 
Mokėtų jis vėl kepti ir pa
sirašyti dekretus, kuriais 
būtų tinkamai susidorota 
su tais, kurie neleido Hit
leriui užbaigti darbą su lie
tuvių tauta.

riuomenės vyriausiajai va
dovybei (kontržvalg y b o s 
skyriui), ir vykdė jai duo
damus uždavinius pagal 
mano kartu su vokiečių ka
riuomenes vyriausiosios va
dovybės kontržva 1 g y b o s 
skyrium paruoštą vykdymo 
instrukciją ir pagal atski
rus fronto žemesnių kari
nių įstaigų nurodymus...”.

Tai matote, kokį kruviną 
vaidmenį, vokiečių žvalgy
bos jam pavestą, K. Škirpa, 
“Draugo” didvyris, vaidino. 
Ir kie daug nekalto Lietu
vos žmonių kraujo buvo 
pralieta šiuo Škirpos pasi
darbavimu naciams pra
džioje karo, kiek daug, vo
kiečiams užpuolus, žuvo 
Lietuvos jaunų sūnų, kurie 
tarnavo Raudonoje armijo
je, tai negalima nė apsaky
ti!

Ar dar yra bent vienas! 
lietuvis, kuris nežino, kad 
Škirpos suorganizuoti ir 
vado vau j ami at k v i e s t a i

žymaus mokslininko balsas 
už karo baigimą Vietname

Vis daugiau ir daugiau 
įžymių amerikiečių moksli
ninkų reikalauja baigti ka
rą Vietname susitarimo bū
du. Tarp jų yra ir atomi
nių mokslininkų, kurie labai 
p'erai žino, kad karui ple
čiantis kas nors ir kur nors 
gali panaudoti atominius 
rinklus ir tuomet tikrai 
ura si dėtų pasaulinis atomi
nis karas, viską naikinąs.

Vienas tokių atominių 
mokslininkų dr. Pauling as 
rimtai persergėjo JAV pre
zidentą Johnsona, kurio lei- 
d i m u pradėta amerikie
čiu lėktuvais bombarduo
ti Šiaurės Vietnamą. Tai 
iau d?” ■ ;enas didžiulis žv- 

. gis pašau ’ .:io karo link. Vi
sai nebedaug tokio 
pradžiai bereikia.

Žymusis Amerikos 
liniukas dr. Linus 
Paulingas 1963 m. gruodžio 
10 d. gavo Nobelio Taikos 
premiją, kurią jam įteikė 
Norvegijos parlamento No
belio komiteto pirmininkas 
Gunnar Jahn.

įteikdamas Paulingui pre
miją, Gunnar Jahn pasakė, 
kad Linus Paulingas jau 
nuo 1964 metų kovoja prieš 
atominių ginklų bandymus, 
prieš militarinių ginklu di
dinimą ir prieš naujo karo 
kurstytojus. Jis kovoja už 
nusigįnklavivmą, už visų 
ginklu sunaikinimą. Pasi
ryžusiai Paulingas įtikinė
ja, kad vienatinė išeitis iš 
tarptautinių susikirtimų — 
tarptautinis susitarimas.

Gunnar Jahn taipgi pri
minė. kad Paulingo žmona 
Ava Helena yra didžiulė in- 
spiratorė ir savo vyrui pa
dėjėja. Savo lekcijomis, sa-

karo

moks-

(buržuaziniai nacionalistai) vo jį taipgi kovoja

vadinama “Laikinoji Lietu
vos vyriausybė” ir joje 
Pulk. Šlepetys gavo “vidaus 
reikalų ministro” postą. O 
kokios jam buvo vokiečių 
pavestos pareigos? Jam bu
vo pavesta leisti ir pasira
šyti patvarkymus, kuriais 
buvo įvestos žydams ghetos 
ir “legališkai” paruošta dir-

Kovo 31 d. tame pačiame 
“Drauge” skaitome Dr. G. 
Valančiaus trejeto skilčių 
straipsnį apie jubiliatą taip
gi pulkininką K. Škirpą. Jo 
“nuopelnai” gal dar žymes
ni, dar didesni. Jam tenka 
Hitlerio sukurtos “Laikino
sios Lietuvos vyriausybės 
ministerio pirmininko” pos
tas. Jo ištikimybė ir šuniš
kas atsidavimas lietuvių 
tautos naikintojams jau bu
vo gerai išbandytas.

Apie tai, kad K. Škirpa 
buvo Smetonos veiklus 
“ambasadorius” ir “pasiun
tinys”, čia nereikia nė kal
bėti, nes visiems seniai pui
kiai žinoma. Bet jo pasi
darbavimo Hitleriui ir na
ciams kritiškiausiu lietuvių 
tautos gyvenimo momentu, 

;nei lietuvių tauta, nei žmo
nija niekada nepamirš ir 
jam už tai niekados nedo
vanos. Škirpa buvo vyriau
sias hitlerininkų agentas 
paruošimui dirvos jiems 
įsiveržti į Lietuvą ir ją nu
siaubti, ją paskandinti Lie
tuvos žmonių ašarose ir 
kraujuje. Jis buvo vadas 
lietuviškų buržuazinių na
cionalistų. Kai smetoninė 
diktatūra tapo nuversta, 
Škirpa su savo bičiuliais pa
spruko į Vokietiją ir ten 
atsidavė Hitlerio žvalgybos 
valiai ir instrukcijoms. Da-

buvo Hitleriui parsidavę 
agentai? Čia vėl tegu jie 
patys kalba. Štai savo laiš
ke Hitleriui jie rašo:

“Lietuvių aktivistų fron
tas, kaip organizacija, visą 
laiką dirbusi kontakte su 
vokiečių kariniais organais, 
jaučia savo pareigą ir to
liau tarnauti vokiečių ka
riuomenei ir fureriui Adol
fui Hitleriui...”

Ir tarnavo, atsidavusiai, 
ištikimai, liejo ir lakė Lie
tuvos žmonių kraują, kol 
tik hitlerininkai laikėsi- 
Lietuvoje, kol tik Hitleris I 
nebuvo pasiųstas į pragarą.

Ir štai dabar šituo akti
vistų vadu didžiuojasi 
“Draugas”, jį garbina!

RYKLIŲ PASLAPTYS
Ryklių regos, uoslės ir

už taikos pasaulye išlaiky
mą. Todėl ši Nobelio Tai
kos premiia priklauso 
abiem Paulingams.

Priėmęs Nobelio Taikos 
nremiją, dr. Paulingas pa
reiškė, kad ši premija daug 
kuo prisidės prie bendro
sios kovos už taika Jungti
nėse Valstijose. Ji padrą
sins taikos gvnėjus visame 
pasaulyje, kur tik iškyla 
prieš taiką puolimai.

Šis atominis mokslinin
kas nurodė, kad 25 mega- 

į tonu bomba gali lengvai su- 
! naikinti bet kurį didelį mies
tą pasaulyje ir visus jo gy
ventojus išmušti. Termo
branduolinis karas į vieną 
dieną gali padaryti nuosto
lių maždaug tiek, kiek ant
rasis pasaulinis karas būtų 
padaręs per 146 metus. Ma-

gijo mažą ūkį, kuriame jamr 
porą metų teko dirbti. Io
wa valstijos kolegijoje su
sipažino su Lilly Peckham 
ir apsivedė.

Aukštą teologijos mokslą 
jis buvo pasiekęs Hartfor
do Teologijos seminarijoje, 
Harvardo dievybės mokyk
loje ir biblijinę literatūrą 
dėstydamas Earlhamo ko
legijoje, Richmond, Ind.

Jis pagaliau persitikrino, 
kad senoviškas biblijinis 
mokymas nesuteikia žmo
nijai reikiamų atsakymų į 
gyvenimo klausimus. Todėl 
jis pasinėrė organizaciniu 
darban, kuris gali visuome
nei suteikti daug gėriai 
Nuo 1929 metų iki 1950 me
tų jis buvo Amerikinės 
Draugų Tarnybos komiteto 
pildančiuoju sekreto r i u m. 
Jis organizavo pagalbą 
s t r e i k u o j autiems pusba
džiams angliakasiams, teikė 
pagalbą skurdžiai gyvenan
čioms šeimoms. Antroj o pa
saulinio karo metu padėjo 
nuo karo nukentėjusiems 
Tarybų Sąjungos žmonėms. 
Jis buvo griežtas hitlerinin
kų ir visų fašistų priešas. 
O kai karas baigėsi, jis 
griežtai kovojo už taiką.

Pickettas dalyvavo komi
tetuose kovai prieš rasinę 
diskriminaciją, kovojo prieš 
policijos brutalumą, nauu 
do j imą prieš negrus ir ko
votojus u žtaiką.

Jo vadovaujamas Drau
gų Tarnybos komitetas bu
vo apdovanotas Nobelio 
Taikos premija, kurią Pick- 
ettui įteikė prez. Kenedis 
Baltajame Name suruošta
me jo pagarbai bankete 
1962 m. balandžio 29 d. Tą 
dieną prie Baltojo Namo 
buvo suruoštas taikos ša
lininkų demonstratyvis pi- 
kietas, kuriame ir jis daly
vavo.- Papikietavęs valan
dą kitą, padavęs kitam ne
šamą plakatą, Pickettas nu
ėjo į Baltąjį Namą ir pri
ėmė Nobelio Taikos premSĮ 
ją- A

Iki paskutinės savo gyve
nimo dienos Clarence Pick
ettas daugiausia sielojosi, 
kad taika būtų pasaulyje 
išlaikyta, kad termo-bran- 
duoliniai ginklai būtų su
naikinti, kad visame pasau
lyje bujotų taikingas sam
būvis.

Religinė kvekerių sekta, 
kurios jis nariu buvo, griež
tai atsisako tarnauti mili- 
tarinėj tarnyboj, nors ten
ka jos išpažintojams ir ka
lėj iman eiti.

klausos organai silpnai iš- pasaulyje gyvybės liktų.
vystyti. Nuostabu, kaip 
šioms jūrų pabaisoms, ne
turinčioms išlavėjusiu pa
grindinių jutimo organų, 
pavyksta sugauti savo au
ką. Paslaptį atskleidė moks
lininkai, nustatę, kad ryk
liai pastebi grobį labai jaut
riais organais, kurie išsi
dėstę išilgai kūno. Jais jun
tama net visiškai nežymi 
vandens vibracija. Šis at
radimas davė mintį origina
liam ryklių gaudymo būdui. 
Vandeniu buvo pamėginta 
leisti žemo dažnumo srovę, 
kuri ir įviliodavo jūrų pa
baisas į spąstus.

Paulingo griežti pasisaky
mai už taikos pasaulyje iš
laikymą, už nusiginklavimą 
baisiai nepatiko Pentagonui 
ir kitiems atominio karo 
kurstytojams. Kongresinis 
neamerikinės veiklos komi
tetas jį terorizavo, bet nie
ko nelaimėjo.

Clarence Pickettas— 
liaudies reikalų gynėjas 
1965 m.m. kovo 18 d. mirė 

Clarence Pickettas, išgyve
nęs 80 metų amžiaus. Įdo
mus buvo jo gyvenimas, 
dar įdomesnė jo veikla.

Dešinieji prakišo rinkimus 
Argentinoje

Neseniai Argentinoje įvy- 
kusieji rinkimai sudavė de
šiniesiems skaudų smūgjg 
Darbininkų ir žemdirbių 
balsai už Liaudies vienybės 
partiją žymiai padidėjo.

Liaudies Vienybės partija 
gavo 2,628,829 balsus, val
diškoji prezidento Ilios ra
dikalų partija gavo 2,549,- 
045 balsus. Tai vidurinės 
klasės partija. Kraštutiniai 
dešinieji mažai tegavo bal
su.

Daugiausia laimėjo Liau
dies vienybės partija, ku
rioje veikė ir komunistai ir

rė viską, ko iš jų buvo žval
gybos reikalaujama. O iš 
jų buvo reikalaujama slap
tai suruošti Lietuvoje suki
limą, kai Hitlerio ginkluo
tos gaujos pradės veržtis į 
Lietuvą. Na, ir jie darba
vosi sušilę, ištikimai prave
dė visus hitlerinės žvalgy
bos nurodymus. 1

Washingtonas.— Kongre
se pietų rasistai trukdo 

^balsavimų reikalais įstaty
mui pravesti. '

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų valdžia dar 
mobilizuos į armiją 245,000 
jaunuolių.

Savo memuarų knygoje 
“More Than Bread” (Dau
giau kaip duona), parašy
toje 1953 m., jis plačiai nu
piešia savo gyvenimą ir 
veiklą.

Gimęs religinės kvekerių 
sektos kolonijoje netoli Chi
cagos, jis su tėvais išsikėlė 
į Kansas valstiją ir ten įsi-

kiti kairieji. Bet kadangi 
šiuose rinkimuose tebuvo 
išrinkta tik pusė parlamen
to atstovų, o kita pusė bus 
renkama už dvejų metų, tai 
laimėjusioji partija šiuo mg| 
tu neturi parlamente dat? 
gumos atstovų. Bet ji turi 
tvirtą atstovybę kovoti už 
liaudies reikalavimus.



J. RTMAITIS

£ Apie popiežius Pijų Dvyliktąjį ir Joną 
Dvidešim ttrečiąjį

Kur link kataliku 1 Susirinkime buvo numa- j esančios socialinės padė- 
virš 70 klausi-; ties. Romėniškoms pamal- 

diniai liečiančių! doms yra būdingas vieno- 
žnyčios vidaus durnas. Arba reikia matyti 
kuriu nutarimu tame ideala arba reikia at- 
>ecialios Vatika- verti kelią naujų apeigų 
s ruošė daugiau ! sukūrimui romėniškų pa-

bažnvčios vadovybė?

dedant visuotiniam susirin
kimui Vatikane buvo pa-

tendencijos svarbiausiu . 
tarptautinės politikos kimi- A 
simu — taikos ir taikaus A..
sambūvio klausimu. Rvš- 
kiaušiai sios nauios tenden- , . • 
cijos pasireiske po popie- ,

ne

Birmojo maldų rūmuose? Romėniš- 
e buvo kos pamaldos taip griežtai 
i klausi- reguliuojamos rubrikomis, 
/s svar-l kad jose nėra vietos laisvei.

i Ar tai teikia paramos

Kai]) žinoma,

I mą liturgijoje, už pamaldų 
! atlikimą tautinėmis kalbo- 
j mis ir už aktyvų tikinčiųjų 
dalyvavimą jose. Daugu
mas susirinkimo dalyvių 
taip pat reikalavo supapra
stinti išorines liturgijos 
formas — sutrumpinti pa
maldose daugelį ceremoni
jų. Kartu su tuo, žymi da
lis vyskupų pasisakė susi
rinkime prieš reformas li
turgijoje. Jų nuomone vi
sokie pasikeitimai bažny
čioje tik susilpnins jos po
zicijas. “Bažnyčia todėl sti
pri, sako jie, kad yra nekin
tama. Jeigu pradėsim kei
sti, tai vienas užsinorės vie
no, o kitas — kito. Geriau

i/ , . x ’ •* ; tarpimuiskirtingomis sistemomis
taikaus sambūvio galimybe '
• F • i -i - • . • ! simu, hir atvirai palaike 
imperialistinių 
politiką. Jo p? 
visada būdavo

gy-
sluoksniuose,1 viems ryšiams, kurie turė-
nėra pažiūru 1 tų egzistuoti tarp dvasinin-
svarbiausiais, kijos ir tiek įvairių tautų, 

politikos klan-1 gyvenančių įvairiose sąly- 
' pat eile klau-! gose ir turinčių atskirus 
įeiti bažnyčios poreikius?”

—“Reikia neatsilikti nuo
iko ir padaryti liturgiją

prieinamą plačio-
tikinčiųjų masėms,; nacionalinių kalbų įvedimą

Tv,.- ' -.i m • _ .•v*

; gyvenimą. Pirmoji!
• no susirinkimo sesi-.

visada tai]), kaip buvo ir 
kaip dabar. Jeigu jau rei
kia ką nors keisti, tai kraš-, 
tutiniu atveju galima da- 
leisti mažus pataisymus”.

Susirinkimas pasisakė už

monizmą.
Jonas

nis. Pagal naujus Vatikano 
nuostatus diakono laipsnis 
bus duodamas visam laikui 
ir jie neturės teisės tapti 
šventikais. Tuo pačiu laiku 
jie turės kai kurį pranašu
mą, lyginant su šventikais, 
dalinai jiems bus leidžiama 
vestis.

Įsteigti diakonus Romos 
katalikų bažnyčią privertė 
bažnyčios ryšių su tikin
čiaisiais susilpnėjimas nuo 
bažnyčios, o taip pat šven
tiku trūkumas. Diakonai 
turi atlikti visas šventikų 
pareigas, išskyrus teisę at
likti liturgiją. Jie atliks 
laidojimo, krikšto, jungtu- 

: vių, komunijos dalijimo ap
eigas ir tokiu būdu išlais
vins šventikus nuo “eina
mojo darbo”, kas duos ku
nigams galimybę nukreipti 
savo dėmesį auklėjamo dar
bo tarp tikinčiųjų sustipri
nimui.

Nutarimas apie 
to atkūrimą buvo
antrojoje visuotinio 
rinkimo sesijoje, 
spręsti klausimą apie prak
tišką tikslingumą įsteigti 
diakonus atskirose šalyse

Susirinkime aštri disku- suteikta vyskupų konferen- 
sija taip pat išsivystė dia- cijoms.

Rimti prieštaravimai iš-

K. Petrikienė svečiuose pas seserį Tytuvėnuose.

Liaudies švietimas šiandien 
Tarybų Lietuvoje

per paskutiniuosius dvejus 
metus darbininkų ir kaimo 
jaunimo mokyklose besi
mokinančiųjų skaičius išau
go iki 11,000, ir šiuo metu 
vakarines, pamainines, se
zonines mokyklas lanko 
53,000 gamybininkų.

Žymiai išaugo respubliko
je ir ikimokyklinių įstaigų 
tinklas, šiandien nerasi ra
jono, kuriame nebūtų kelių 
vaikų darželių. Dauguma 
jų įsikūrė naujuose, gra

(Specialiai “Laisvei”)
Jau antri metai Lietuvo

je, kaip ir visoje Tarybų 
šalyje, įvestas aštuonerių 
metų privalomas mokymas, 
šis svarbus įstatymas vyk
domas gana sėkmingai: 
nors prisidėjo dar vieneri 
mokymosi metai, tačiau mo
kinių, nelankančių mokyk
los, skaičius sumažėjo per
pus. O ir tie, kurie pasi
traukė iš bendrojo lavinimo 
mokyklų, daugumoje moko
si kitų tipų mokymo įstai- žiuose pastatuose. Šių pa- 
gose: suaugusių, profesinė
se techninėse bei specialiose 
mokyklose. Tai rodo didelį 
jaunimo veržimąsi į moks
lą, žinių troškimą.

Šiandien visuotinis priva
lomas mokymas respubli
koje pilnai įgyvendintas. 
Vien per pastaruosius dve
jus metus respublikoje bu
vo pastatyta ir atiduo
ta eksploatacijai 68 nau
ji mokykliniai rūmai ir 551 
priestatas prie aštuonme
čių mokyklų. Apie 125,000 
mokinių perėjo mokytis į 
naujas, erdvias patalpas, 

i gražiai įrengtas klases. Mo
kyklose mokiniai naudojasi 
turtingais mokymo kabine
tais; gerais sporto aikšty
nais, sporto salėmis.

Be to, per tą patį laiką 
pastatyta 21 bendrabutis 
mokykloms-internatams su 
7460 vietų ir 53 vaikų dar- 
želiai-lopšeliai. Visur kai
mo vietovėse per vienerius 
— 1962-63 mokslo metus 
pastatyta 251 priestatas su 
1004 klasėmis, kuriose tilpo 
daugiau kaip 30 tūkstančių 
mokinių. Šiais metais bai
giama statyti 359 priestatai 
su 2195 klasėmis. Iš viso 
bendrojo lavinimosi mo
kyklose mokosi 516 tūks
tančių mokinių. O per pas
kutinį dešimtmetį visų tipų 
bendrojo lavinimo mokyk
lų vien V-XI klasėse moki
nių skaičius padidėjo be
maž šimtu tūkstančių. Tai 
tiesiog milžiniškas skaičius, 
palyginus su mokinių skai
čiumi, kuris mokėsi mokyk
lose buržuazijos valdymo 
metais.

Seųiai praėjo tie laikai, 
kai žmogus, baigęs pradinę 
mokyklą, jau buvo laiko
mas mokytu. Dabar kito
kie reikalavimai, kitokia 
mokyto žmogaus sąvoka. 
Dabar ir septynias klases 
baigęs jaunuolis laikomas 
mažamoksliu. Metai iš me
tų tokio išsimokslinimo 
žmonių vis mažės. Nebetoli 
tas laikas, kai vidurinis iš
silavinimas bus privalomas 
visiems jaunuoliams.

Kasmet plečiasi ir darbi
ninkų bei kaimo jaunimo 
mokyklų tinklas. Kad vi
siems dirbantiesiems būtų 
prieinamas mokslas, įsteig
tos vakarinės, pamaininės, 
sezoninės mokyklos. ' Vien

diakona- 
pri imtas 

susi-
Teisė

sioms
kurie neturi būti tik žiūro-; pamaldose. Teise spręsti šį 

i klausimą suteikta tauti
nėms vyskupų konferenci
joms.

Dėl diakonato

bet aktyviais liturgi

užėmė realistiškesnę pozici-Į talikų bažnyčios viduje pri-irčti omenyje misionieriškus 
ja.

be pagrindo interpretavo 
kaip dviejų priešingu sto
vyklų taiku sambūvi. Troš
kimą naujai spręsti šiuolai
kines tarptautines proble-

jo ir pačiame susirinkime, i 
^Popiežiaus kalboje atida-

vertė popiežių Joną XXIII tikslus ir rūpinimąsi apie 
dalykinę susirinkimo dalį į bažnyčių suvienijimą. Lo- 
pradeti nuo mažiau aštraus tynų kalba šia prasme yra 
klausimo “Apie liturgiją” kliūtis. Reikia pakeisti ją 
svarstymo, kuris susirinki-Į liaudies kalba, pritaikyti 
mo dienotvarkyje buvo pa-, taip liturgiją, kad ją supra- 
žymėtas penktu klausimu, j stų Afrikos, Azijos, Lotynų1 
Pirmieji keturi dienotvar- Amerikos ir kitos tautos”, n •

. . i Kiamas

.Popiežiaus kalboje atida-< darbus n- vadovaujančio- 
rant susirinkimą nebuvo !se Vatikano sluoksniuose 
antikomunistiniu ‘ išpuoliu U"1 1»>™UJU kurijos susidu- 
ir kvietimo i kryžiaus žygi g'U su sl,Klr,nklmo daly-j 
prieš komunizmą, kaip to I v‘l!s 
norėjo Vakaru valstybių i <u 
reakcijos jėgos. Komentuo- įt<l 
damas šią kalba laikraštis j 
“Unitą” pažvmėjo, kad an-, 
trame Vatikano susirinki-1 
me ėjo kalba apie atsisaky-' 
mą nuo linijos, kuri iki pa
skutiniojo popiežiaus kom
promitavo bažnyčią, pil-Į 
na i sutapindama jų su Va-■ 
karų pasauliu ir jo klystke-! 
liais.

Naujoji popiežiaus Jono 
XXIII linija sutiko stip
riausią pasipriešinimą iš ] 
agresyvių imperialistiniu į

1 tikano susirinkimo tikslas 
— pakelti pašlijusi masėse 
katalikų bažnyčios ir Vati
kano autoritetą. Šis troš
kimas labiausiai ir gali pa
aiškinti Jono XXIII pasisa
kymus dėl taikos ir priim
tus susirinkime kreipimu- 
sis kviečiančius taikiai gy
venti. Vatikanas jau nebe
gali daugiau, nenorėadmas 
prarasti savo autoriteto, 
nesiskaityti su plačiųjų ka
talikų masių, susirūpinusių 
taikos likimu, nuotaikomis.

Bažnyčios troškimas pri
sitaikyti prie naujų sąlygų, 
rasti naujus būdus išsaugo

konato atkūrimo klausimu.
Šiuo metu diakono laips-| kilo susirinkime taip pat 

nis yra pereinamoji pakopa! sprendžiant eilę* kitų baž- 
i j šventiko laipsnį. Jis šutei- nyčios vidaus gyvenimo 

seminarijoje 1—2 klausimą ir, dalinai, klausi- 
—“Misijos turi didelius j metai iki seminarijos bai- mą apie santykius tarp Va- 

■ sunkumus dėl kalbos. Betjgimo, kada baigiantiesiems tikano ir vyskupų.
■ ne mažesnius sunkumus tu- 
i ri bažnyčios, esančios išvys- 
, tyto materializmo šalyse. 
! Materializmas nutolina 
i žmones nuo bažnyčios. Y- 
j pač tai pasireiškia pas var- 
: gingus žmones, kurie lau
kia pagalbos iš bažnyčios. 
Liturgijoje jie gauna Dievo 
atsakymą į savo troškimus. 
Jeigu liturgijos kalba bus 
neaiški ir nesuprantama, 
tai paprasti žmonės pasi-

čios paramos. Dvasininkija 
turi tai suprasti ir prisitai
kyti prie materializmo są-

suteikiamas šventiko laips-l (Daugiau bus)

Laisvės reikalai

,iu katalikų bažnyčios vei
kė ių pusės, pasisakančių 
prieš taikų sambūvį, už ko
vos su komunizmu sustipri-, ti ir sustiprinti savo įtaką 
nimą. Griežtas išpuolis; gyventojuose ryškiausiai 
prie Jono XXIII pasisaky- ‘ pasireiškė susirinkime ap- 
mą už taiką buvo žinomo i tariant visus klausimus. 
Italijoje politinio apžvalgi-. šiuo atžvilgiu labai įdomios 
ninko. Florenci jos laikraš-! yra diskusijos, išsivysčiu- 
čio “Nacione” direktoriaus į sios susirinkime aptariant 
Enriko Mattei pasisakymai, j liturgijos klausimą.
“Pasakysiu tiesa, — pareiš-i . ’ \ . ..
kė jis. - net jeigu visi; ,)a^"mas susirinkimo 
vaizduoja, kad jos nepaste
bi: kelias, kuri Jonas XXIII 
nubrėžė katalikų bažnyčiai, 
siekdamas ją įvesti į šiuo-! 
laikinį pasaulį, neturi nie
ko bendro su keliu, kuri 
buvo nurodę jo pirmtakū- 
nai; komunistai nepadaro 

Wdideles klaidos tuo džiaug
damiesi”.

i mą pamaldose lotynų kal-
I bos tautinėmis kalbomis, 

’ | už pritaikymą apeigų prie 
i vietinių papročių ir gyven
tojų įpročių. Pateiksiu kai 
kuriuos susirinkimo dalyvių 
pasisakymus, bandžiusių 

būtinumąpagristi reformų 
liturgijoje.

Antrojo Vatikano visuoti
nio susirinkimo pirmos 

sesijos rezultatai
Antrojo Vatikano visuoti

nio susirinkimo pirmoji se
sija truko nuo 1964 m. spa
lio 11 d. iki gruodžio 8 d. 
Joje dalyvavo 80 kardinolų, 
daugiau kaip 25,000 katali
kų vyskupų ir kitų aukšto
sios bažnytinės hierarchijos 
atstovų. Kaip stebėtojai se
sijoje dalyvavo daugelių ša
lių 17 nekatalikiškų krikš
čioniškų bažnyčių atstovai. 
Susirinkimo darbą sekė po- 
litiniai apžvalgininkai ir 

spaudos atstovai. Susi- 
^Tinkimo atidaryme dalyva

vo 85 valstybių tarptauti
nių organizacijų oficialių 
misijų atstovai ir apie 400 
laikraščių korespondentų.

— seniai 
bažnyčia 
gyventi.

nu rusi kalba, o 
gyvena ir turi 
Tautinės vyskupų konfe
rencijos vietose turi spręs
ti, kokią kalbą turi vartoti 
liturgijoje. Lotynų kalbos 
išskirtinumas visuose Ry
tuose priimamas kaip ab
surdiškas ir nenormalus 
deiškinys’.’

—“Ar teisinga, kad ro
mėniškos pamaldos tikintie
siems yra kas tai tolimo. 
Ar nereiktų pakeisti teks
tus ir apeigas taip, kad ti
kintieji lengvai jas supras
tų, kas patrauktų juos ak
tyviai dalyvauti pamaldose. 
Kokios nebūtų puikios pa
maldos, jos nedarys jokios 
įtakos masėms, jeigu jos 
bus atitrukusios nuo šiuo
laikinės civilizacijos ir nuo

Mūsų gerieji prieteliai, atsinaujindami prenumera
tą, nepamiršta ir dovanų laikraščio reikalams. Prašome 
pasiskaityti:

Svečias iš Baltimore, Md.................................
New Jersey valstijos vajininkai

(per K. Paciūną, elizabethietį) .............
J. Gendrėnas (LLD 45 kp.) grąžino vajaus

dovaną, St. Petersburg, Fla...................
Alta B. Chusid (atminčiai tėvo Paul Butkus), 

Mt. Vernon, N. Y.................... ;
E. St. Louis, Ill., X Auka................ . ;,..
M. Valilionienė (grąžino vajaus dovaną),"

Miami, Fla................................................
Julia Werner, Cleveland, Ohio ..................
Philadelphijos vajininkai grąžino dovaną

(per R. Merkį) ...... ...............................
Nuo draugų iš Michigan .........................
A. Kershavich, Clifton, N. J.........................
K. Senkus, Minersville, Pa..............................
Valys Bunkus, Jamaica, N. Y............ .'..........
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y..............
S. Šaltys, Rockford, Ill..................................
Julia Yovis, Pittsfield, Mass........................
Senas Parapijonas, Brooklyn, N. Y..............
Paul Johns, Miami, Fla........................... . .
A. Utka, Hamtramck, Mich............................
Barbara Gėgžnas, Philadelphia, Pa..............
Dr. A. K. Butkus, Chicago, Ill.....................
J. J. Daujotas, Benld, Ill.............................
Josephine Augutienė, Hampton, N. J.........
G. Račkauskas, Stoughton, Mass...................
A. Simuk, Chemainus, B. C., Canada.........
J. Čičinskas, Montreal, Canada ..............
Ona Šilkienė, Rocky Hill, Conn..................
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y.........
Mrs. R. Chuberk, San Antonio, Texas ...
P. Gavin, Tillsonburg, Canada ................
J. Pattison, Worcester, Mass......................
J. Kuncas, New Haven,, Conn..................
Helen Tureikis, Philadelphia, Pa...............
Vincas Degutis, Albany, N. Y.......................
Monica Daunis, Brighton, Mass..................
K. ir B. Briedžiai, Brooklyn, N. Y.........
Pauline Mataitis, Hellertown, Pa................
Mrs. A. Garland, Nanaimo, B. C., Canada .
A. Bredes, Central Islip, N. Y.................. .
Anton Gitaitis, Middletown, Del................
Po $1: A. Fercik, St. Petersburg, Fla.; A. Abra- 

mavičius, Bethlehem, Pa.; E. Chaponis, Framingham, 
Mass.; E. Gabriūnas, Cleveland,, Ohio; Jonas Velička,

$100.00

35.00

25.00

25.00
25.00

—“Ne visa dvasininkija 
žino lotynų kalbą, o papra
sti žmonės tuo labiau. Ne
paruošta dvasininkija nega
li kovoti su materializmu. 
Iš kitos pusės, nežinodami 
kalbos žmonės negali daly
vauti liturgijoje, o be litur
gijos žmonės negali atsilai
kyti prieš materializmą ir 
ateizmą. Ne lotynų kalba 
vienija žmones. Labai daž
nai žmonės, nerasdami už
uojautos bažnyčioje eina į 
teatrus ir restoranus”.

—“Reikia atsiminti, kad 
marksizmas (ateistinis) su
kuria naują mokymą. Jis 
pamėgdžioja religiją ir su
kuria savo apeigas, savo 
dogmas, savo susirinkimus 
— vienu žodžiu — savo re
ligiją. Marksitai turi savo 
šventuosius ir savo ereti- 
tikus. Marksizmas randa 
vis daugiau ir daugiau ša
lininkų, todėl kad propa
guojamas vietinėmis kalbo
mis. Norėdami atsilaikyti 
prieš marksizmą mes turi
me išspręsti tautinių kalbų 
įvedimą ir atlikti liturgiją 
suprantamomis liaudžiai 
kalbomis. Jeigu liaudis ne
supras liturgijos, tai ji eis 
pas marksistus, kur viskas 
pateikiama tautinėmis kal
bomis.”

Tokiu būdu po išoriniu j Los Angeles, Calif.; J. Mikeška, J. Kazmer, Sophia Kar- 
teologiniu apvalkalu nesun- šok, Pittsburgh, Pa.; Andrew Lapash, Far Rockaway,
ku pamatyti politinę esmę: 
siekimą sustiprinti religijos 
ir bažnyčios įtaką gyvento
jams, sustiprinti katalikų 
bažnyčios pozicijas Afriko
je, Azijoje ir Lotynų Ame
rikoje, pasipriešinti komu
nizmo idėjų plitimui;

Daugumas susirinkimo 
dalyvių pasisakė už refor-

15.00
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11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00

6.00 
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6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

. 4.44
4.00 
4.00 
3.00 
2.00 
2.00 
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N. Y.; K. Dovak, Weston, Canada; Adele Rainis, B’klyn, 
N? Y.; M. Peterson, Boston, Mass.; Chas. Vachunas, 
Harrisburg, Ill.; O. Kušleikienė, Philadelphia, Pa.;. 
Charles Biront, W. Yurkevįčius, Brockton, Mass.; J. ir 
V. Grigai, Hudson, Mass.; H. Rakickas, Kearny, N. J.; 
P. Skuja, Rodney, Canada; P. J. Anderson, Webster, N. 
Y.; T. Dabulskis, Chicago, Ill.

Dėkojame viršminėtiems už- jų gražias dovanas.
“Laisvės” Administracija

statų statyba kasmet spar
tėja. Nebetoli tas laikas, 
kai ikimokyklinės įstaigos 
bus ne tik kiekviename 
mieste ar miestelyje, bet ir 
kiekviename kolūkyje. Juk 
jau dabar respublikoje vei
kia 395 ikimokyklinės įstai
gos, kurias lanko 26,486 
vaikai. Eidamos į darbą, 
motinos ramia širdimi pa
lieka savo mažylius darže
lių bei lopšelių auklėtojų 
ir auklių priežiūroje, nes 
jos žino, kad čia jų vaiku
čiai turės viską: skanų 
maistą, ir sveiką poilsį, ir - 
gražius žaislus, ir motiniš
ką juos auklėjančių pedago
gų globą.

Tokie bendri respublikos 
laimėjimai liaudies švieti-1 
mo srityje. Tie laimėjimai 
ryškūs kiekviename žings
nyje. Šiandien nerasi tokio 
kampelio, kurio nebūtų pa
siekusi mokslo šviesa. • Nė
ra užkampių, kur būtų už
miršti mokyklos nelanką 
vaikai, nėra ir piemenėlių, 
kuriems kažkada vietoj 
knygos į rankas įsprausda
vo botagą. Ne' tik elektra, 
bet ir knyga, mokslo šviesa 
šiandien apšviečia kolūkie
čių pirkias. Vargiai šian
dien berastum valstietį ar 
darbininką, kuris neskaito 
laikraščių, nesidomi moks

lo bei technikos laimėji
mais, politiniu šalies gyve
nimu. Mokslo šviesa, ap-. 
švietusi tiek inteligento, 
tiek ir eilinio darbininko 
ar valstiečio buitį, veda 
liaudį į naujus laimėjimus.

Koresp.

MADŲ RŪMAI
Senų namų netvarkingo

je rikiuotėje Krokuvos gat
vėje iškilo grakštus trijų 
aukštų pastatas (projekto 
autorius J. Kasperavičius)» 
Čia atidaryta stambiausia 
Vilniuje madų atelje. Pir
mame aukšte įrengtas salo
nas. Lankytojai gali čia ap
žvelgti naujus modelius, pa
sižiūrėti madų žurnalus, pa
sikonsultuoti su specialis
tais. Likusieji du aukštai— 
gamybiniai, čia dirbs apie 
250 rūbų siuvimo, kepurių, 
o ateityje ir kailių siuvinio 
meistrų.

Netolimoje ateityje tokias 
atelje nuniatoma įrengti ir 
kituose Vilniaus rajonuose.

3 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., bal. (April) 13, 1965



Įdomūs lietuvio išgyvenimai tolimame 
tarybiniame kurorte-gydykloje

(Pabaiga)
Pirmoji mano ekskursija 

ir prasideda, pirmai progai 
pasitaikius, į Petigorską, 
visų išgarsinto didžiojo ru
sų poeto Lermontovo var
do. Laiko labai maža. Pei
kia visokias gydymosi pro
cedūras atlikti. Viskas griež
tai nustatyta. Gražiai die
nai pasitaikius, tik iš vonios 
išlipęs, 12 vai. dieną, paly
džiu į traukinį vieną rusą 
su žmona, su kuriuo buvau 
labai susidraugavęs ir kuris 
po gydymosi važiavo namo. 
Iki pietų 3 valandos laiko. 
Taigi nutariau bent aplan
kyti dvikovoje žuvusio Ler
montovo paminklą. Pasta
tytas toje pat vietoje, ku
rioje tapo išprovokuotai 
pralietas kilnaus poeto ne
kaltas kraujas.

Prieinu, pasižiūriu į gra
žuolio 28 metų jaunuolio 
figūrą, kuri trykšta jau
nystės energija, kalno papė
dėje aptverta ant keturių 
stulpų grandine, ant kiek
vieno stulpo tupi aras į už
pakalį atsukęs snapą, tary
tum pasiruošę apginti pa
minklą, nuo netikėto pasikė
sinimo. Bežiūrint į pamink
lą apsiliejau ašaromis. No
risi sušukti: “O didžiosios 
tautos sūnau! didysis poe
te! Kokiu tu kvailu ir ne
laimingu laiku gimei... 
Kiek būtumei davęs pasau
liui poezijos... Kaip gėlė 
tapai nuskintas dar tik 
pumpurui besiskleidžiant.

Užėjau į Lermontovo mu
ziejų. Kai kurie jo daiktai 
surinkti ir saugojami kaip 
brangiausia relikvija. Kaip 
mums pranešė aiškintoja, 
per dieną aplanko apie 2,- 
000 žmonių-eksku r s an tų. 
Tas kuklus namelis medi
nis, šiaudais dengtas, dabar 
apdengtas iš viršaus skar
da, sienos apdėtos plyto
mis, kad nesupūtų, kad by
lotų būsimoms kartoms apie 
garsaus žmogaus praeitį.

Užlipau ant aukšto, apie 
kilometrą aukščio, kalno, 
kurio papėdėje žuvo Ler
montovas. Atsikvėpiau 
pilna krūtine kalnų oro. 
Apėmė toks kilnus jaus
mas. Rodosi, apglėbtumei 
visą pasaulį.

Reginys nepaprastas. Že
mai išsidėstęs Petigorskas. 
Aplink plyti lyguma, juod
žemio laukai, gražiai išsi- 
dėsčiusios gyvenvietės. 
Dairausi aplinkui ir džiau
giuosi. Viskas yra liaudies, 
kartu ir mano nuosavybė. 
Nėra jokių apribojimų. Ne
reikia niekam paso parody
ti ir prašyti leidimo. Kur 
nori keliauk ir grožėkis sa
vo krašto vaizdais. Niekur 
nėra užrašo, kaip vokiečių 
okupacijos laiku, kur tik 
stambesnė krautuvė, kur 
visko yra, užrašas “tik vo
kiečiams.”

Prisimenu praeitį iš pir
mojo pasaulinio karo, kuo
met eilinis vokietis Kaišia
doryse pasišaukė praeinantį 
pilietį, nusivedė ant paki
lesnės vietos, apvedė ranka 
aplink visą horizontą ir su 
pasigardži avimu išsitarė: 
“visa tai yra mano!” Man 
dabar kilo mintis: juk ne 
vienas Hitlerio generolas ir 
čia užsirioglinęs svajojo 
likti amžinu viešpačiu. Sva
jojo, kuriam teks gražiau
sia vieta kurorte. O kad tik 
generolai svajojo apie to
kias vietas, aš esu tikras, 
juk Pabaltijyje buvo pada
ryti planai paversti jį gry
nai vokiečių žeme.
< Vokiečių okupacijos metu 

Kruonyje buvęs žemės tvar
kymo departamento vyriau
sias matininkas Kunigaus- 
kas man pasakojo, kaip 
jiems buvo įsakyta paruoš
ti planus ir išskirstyti visą 
Pabaltijo žemę nuo ,30 hek
tarų pradedant puskarinin
kiu ir baigiant karininku 
bent su viena žvaigždute po 
100 hektarų. Ir su tokiu pa
sityčiojimu, kad lietuviams, 
patiems savo jėgomis, rei
kia persikelti už Pinsko ba
lų Žinoma, svetimos že
mės nesigailėjo, leido pasi
imti dvigubai. Lietuvos sa
vivaldos statytiniai sutiko 
tik techniškai paruošti pla
nus, o persikėlimą prašė vo
kiečius savo rankomis pa
daryti. Bijojo, kad tautie
čiai neiškartų savo vadų.

Buvo numatyta, kad 1943 
metais jau pradėti perkel- 
dinėti, jei tarybinė armija 
nebūtų sulaužusi hitlerinin
kams nugaros. Jei mūsų 
pabėgusieji “vaduotojai,” 
kurie vėl bučiuoja padus 
adenaueriams ir strausams, 
bandytų tai užginčyti, te
gul kaltina Kunigauską iš 
Apsuonos kaimo, Kruonio 
valsčiaus, kuris man tai pa
sakojo 1943 metų žiemą.

Grįžkime vėl Essentukin. 
Kurortas labai senas, pa
skendęs baltų akacijų miš
ke. Kurorto teritorija aukš
čiau jūros lygio nuo 600 

' iki 640 metrų. Ypatingai 
i gražus architektūriniu pur
vo vonių korpusas. Iš gat
vės pusės, prieš fasadą, 
kaip ir vartai, įėjimas iš 
dviejų pusių, kurį skiria 
maudymosi baseinas. Prie 
abiejų vartų po du liūtus iš 
abiejų pusių; skulptūros 
vaizduoja, kaip triumfuo
jančia jėga letenos prispau- 
dusios laiko smauglį, su
lenktą per pusę, o po apa
čia kyšo smauglio galva. 
Atseit, medicina taip žmo
nių ligas tramdo. Už basei
no, prieš įėjimą į pastatą, 
indiečio skulptūra, vaizduo
janti su kerėjančia trūba 
viliojančią į indą kobrą ar 
kitą panašų šliužą, atseit— 
taip medicina žmonijos 
priešą, visokias ligas, išvi
lioja iš žmogaus kūno. Ant 
sienų aplink įvairiausios fi
gūros ir freskos.

Kadaise čia gydėsi tiktai 
rinktinis elitas,, galionuoti 
ir cilindruoti ponai ir po
niutės. Dabar čia durys 
plačiausiai atidarytos visai 
darbo liaudžiai. Kiekviena
me žingsnyje toje pačioje 
eilėje prie mineralinio van
dens šalia pulkininko stovi 
kolūkietis, šalia socialistinio 
darbo didvyrio su aukso 
žvaigžde stoviu ir aš. Vi
sus mus vienodai aptarnau
ja mineralinio vandens pils
tytojos. Visi prieš valgį 
sriubčiojame tą pagalbingą 
vandenį, kurį taip rekla
muoja gydytojai.

Kurortas smarkiai plečia
si. Statomos naujos dau
giaaukštės sanatorijos ir 
pensionatai. Senus n amus 
griauna. Praeis keletas me
tų ir privačių namų kurorto 
teritorijoje nebus. Nerei
kės už vieną lovą mokėti 
nuo 13 iki 16 rublių už mė
nesį. Mūsų akyse baigė vie
ną pensionatą - sanatori j ą. 
Baigiama statyti arba įpu
sėti statyti gana dideli kor
pusai. Tuos baigs, pradės 
kitus. Ir taip be pabaigos.

Sekmadieniais organizuo
ja ekskursijas į kitus mies- 
tus-kurortus. Nuvažiuoju į 
Kislovodską. Tik 18 kilo

metrų nuo Essentuko, o kli
matas jau kitoks. Kas no
ri žiemą matyti vasaros 
saulę ir gėrėtis jos spindu
liais, visi važiuoja ten lais
valaikį praleisti. Traukinys 
kursuoja kas 40 minučių. 
20 minučių — ir jau kitame 
mieste. Ten daugiausiai gy
dosi širdies ligoniai. Nuo
stabus klimatas. 300 dienų 
per metus saulėtų. Išvažia
vau ūkanotą dieną, kaip pa
prastai žiemos laiku. Pu- 
siaukelyje pradėjo šviesėti 
saulė. Tik išlipus iš trau
kinio, tuojau reikia paltą 
nusivilkti. Miestas' visiškai 
suspaustas kalnų. Ten sa
natorijos jau pakiliose vie
tose, dauguma kalnuose. O 
kalnai tokie viliojanti, kad 
užlipus ant vieno kalno, už 
jo štai dar aukštesnis; už 
antro trečias dar aukštes
nis, Ir taip negali nusileis
ti iki vakaro. Ne veltui 
kalnuose pastatytas resto- 
ranas-kavinė kalnų laipioto
jams užkandžiauti. ' Ir aš 
praleidau kalnuose visą die
ną. Tiek prisilaipiojau, kad 
parvažiavęs miegojau kaip 
užmuštas.

Nejutau, kaip prabėgo 
gydymosi laikas. Dar taip 
norėtųsi pabūti, bet reikia 
vietą užleisi kitam. Čia pi
nigais neįsipirksi. Ne vel
tui vienas leningradietis 
man sakė, kad laukė 10 me
tų eilėje, ir tik dabar sulau
kė. Jis jau išbuvo daugy
bėje kurortų. Pernai gydė
si Birštone, o Essentukyje 
tik šiemet pateko. Net iš 
tolimųjų rytų' yra atvažia
vusių gydytis. Kol dar ne
atrasta daugiau tokių aukš
tos kokybės gydomųjų šalti
nių, reikia visiems dalytis 
tuo, kas yra. Mokslininkai 
darbuojasi, tyrinėja žemės 
gelmes. Gal kada nors su
ras daugybę tokių gydyk- 
'lų. Tuomet bus visiems 
lengviau. Per radiją girdė
jau, kad tolimuose rytuose 
vėl atrado gydančių šalti
nių. Po keleto metų gal jau 
nereikės iš taip toli žmo
nėms važinėti, turės vietos 
kurortus. O kitiems, kurie 
norės pabūti Essentukyje, 
irgi bus lengviau patekti. 
Gydytojai rekome n d u o j a 
per trejus metus kas metai 
pabuvoti Essentukyje, o tik 
tuomet gaunasi patenkina
mas efektas.

Į kurortą važiavau per 
Kijevą. Grįžau per Charko
vą tam, kad daugiau įspū
džių įgyti, susipažinti su 
savo plačia šalimi. Visa 
bėda, kad gražiausių Kau
kazo vietų kelionėje neteko 
pamatyti. Į ten važiuojant 
Rostove sutemo. Iš kurorto 
irgi naktį važiavau. Tik jau 
artinantis į Charkovą pra
švito, tai kiek galėdamas 
stebėjau apylinkes. Labiau
siai krito į akį 60 kilomet
rų sritis nuo nedidelės Kon- 
stantinovkos stoties iki Slo
vensko, — visos gyvenvie
tės buvo smulkios, be per
traukos susijusios į vieną 
masyvą.

Vienas pagyvenęs pilie
tis žiūri pro langą ir ste
bisi. Paklausiau, dėl ko? 
Atsakė, kad per praėjusį ka
rą šioje srityje partizana
vęs: tuomet čia buvusios 
tik balos. Kad ši sritis bus 
šitaip apgyventa, niekad 
nesitikėjęs. Susidomėjęs pa
klausiau, kur važiuoja. At
sakė, kad pas žentą į Klai
pėdą. Išsikalbėjome. Pasi
rodo, duktė baigė celiuliozės 
pramonės mokslus, išvažia

vo į Klaipėdą praktikuotis, 
ištekėjo už lietuvio ir pasi
liko ten gyventi. Jis pats 
gyvena Kaukaze. Žentas 
jūrininkas. Dabar grįžo iš 
reiso ir pasikvietė uošvį į 
svečius. Paklausiau, kokia 
žento šeima? Turi du vai
kus, kurie lanko lietuvišką 
vaikų darželį. Namuose ir
gi kalba lietuviškai. Pa
klausiau, ar paten k i n t a s 
žentu. Atsakė, kad geres
nio nenorįs.

Priv a ž i u o j a m e arčiau 
Charkovo. Karo praeitį liu
dija kur-ne-kur likę medžių 
stuobrai pakelėje, kurie 
kirviu nugenėti ir vėl atau
gusios atžalos.

Šiurpas nukrato. Pagal
voji: ar užteko turtuoliams 
žmonių kraujo? Ar išmoko 
sugyventi? Visai ne. Vėl 
ruošia baisiausią atominį 
karą. Prie ko civilizacija 
ir technika prieis? Ar prie 
pasaulinio susinaikin i m o ? 
Jei žmonija laiku nesunai
kins atominių bombų, tai 
jos sunaikins žmoniją. Lai 
milijardieriai negalvoja, 
kad ištisą žemyną sunai
kinę patys liks sveiki. Už
teks radiacijų ir tiems, 
kurie bus į požemius įsirau
sę. Kas išliks slėptuvė
se, užtrokš po griuvėsiais. 
Negaliu atsistebėti, kad A- 
merikoje dar galėjo atsi
rasti 26 milijonai, kurie 
negalvoja savo protu, o su
sižavėjo Goldwateriu. Nuo
stabu, kaip Eisenhoweris, 
pats triuškinęs hitlerinin
kus, galėjo solidarizuotis su 
Goldwateriu.

Savo laiku stebėjausi iš 
Kriugerio, kuris, apimtas 
puikybės, bankrutavęs su 
degtukais, nusišovė. Arba 
vokiečių bankininkas Šach
tas, užėjus ekonominei kri
zei, pasikorė, netekęs savo 
milijonų. Tie kad ir kvailai 
padarė, bet nors nekaltų 
žmonių nepražudė. Kriu- 

' gėris nusižudydamas žmo
nijai daug gero padarė.

Kuomet Lietuvos ponai už 
stambų kyšį buvo atidavę 
jam degtukų monopolį, kiek 
privirkdė vargingų Lietu
vos žmonelių... Kiek gais
rų įvyko, kiek akių neteko. 
Didelė dalis sunaudotų deg
tukų buvo padaryti taip, 
kad uždegant sproginėdavo 
kaip šrapneliai. Tik kuo
met monopolis pralošė ke
lias bylas ir teko apmokėti 
nukentėjusiems už nuosto
lius, įsigudrino kitaip: iš vi
sos dėžutės užsidegdavo ne 
daugiau kaip 20%; kiti su
šnypšdavo ir užgesdavo ne
pavojingai. Tokį niekšą ga
lima tik pagirti, kad jis, pa
matęs, kiek blogo žmonijai 
padarė, suvarė kulką sau į 
smilkinį.

Po Kriugerio mirties laik
raštyje išspausdinta karika
tūra. Ponas, dailiai pasipuo
šęs (tai buvo vidurvasary
je), nuleidęs galvą, o pra
kaitas varva ant žemės. Po-
niutė praeidama rodo pirš
tu ir klausia: “Ar nuo vasa
ros karščio drebi?” Atsaky
mas: “Ne, ne iš karščio, o 
iš baimės. Kriugeris davė 
kyšį... davė, tai davė, bet 
kam? O jei pasirodys, kad 
man...”

Galvojome, kad išaiškės. 
Bet kur tau! Jeigu ir Zo
sei buvo tekusi dalis arba 
ir kitiems, jie dabar randa
si Amerikoje ir “vaduoja” 
Lietuvą, kad vėl galėtų už 
kyšius pardavinėti savo 
liaudį užsienio monopolis
tams

Bet kokio prakeikimo ver
ti tie, kurie rengia žmoni
jai pražūtį! Ar jie tiki, kad 
po tokios katastrofos nebus 
iškarti savo liaudies ranko
mis, kuriems dar bus lem-
ta išlikti gyviems?

Yucaipa, (
Apie buvusį parengimą
Pabaigoje kovo mėnesio 

Yucaipos LLD kuopa turė
jo skaitlingą parengimą su 
pietumis, šokiais ir kitais 
įvairumais.

Mums labai padaugina 
publiką draugai ir draugės 
iš Los Angeles LLD kuopos. 
Taipgi keletas buvo atvykę 
iš mažesnių miestų, simpa
tiški rėmėjai. Pranukas 
Slėnis iš L. A. visados at
veža pilną automobilį daly
vių, ir kiti draugai, prie
lankiai dalyvauja veik 
kiekviename parengime. 
Smagu buvo sutikti Mike 
Jegminą iš Palm Springs, 
ir draugus Kiverius iš 
Whittier, Calif. Gaila, kad 
W. Raila negalėjo atvykti, 
nes jo uošvė sunkiai serga. 
Kostas ir Marytė Lapės, 
niekados neaplenkia mūsų 
parengimų, ir šiuo syk juos 
atvežė jų jauna anūkė. S. 
F. Smithas negalėjo atvyk
ti iš L. A., tai save nusi- 
bausdamas užsimokėjo už 
pietų bilietą.

Už tokį nuoširdų atsilan
kymą ir prisidėjimą su pui
kiomis dovanėlėmis, rengė
jai labai dėkingi visiems, ir 
mes visados stengsimės at
siteisti jiems už tokį drau
giškumą.

Rengėjai taipgi dėkingi 
maisto gamintojoms ir 
toms, kurios gražiai patar
navo svetainės virtuvėje ir 
prie stalų. Maistą gamino 
Onutė Širvinskienė, Mary
tė Padienė, Margaret Alvi- 
nienė. Svetainėje patarna
vo: A. Ziksienė, O. Pukie- 
nė, M. Dementienė, S. Kiel- 
pinskienė, D. Shultz ir R. 
Savickienė. M. Pūkis visa
dos atlieka virtuvės sunkų 
darbą.

Dar pirmu syk Yucaipo- 
je gausiai pasižymėjo savo 
simpatija LLD kuopai Jo
nas Marks-Markevičius. At
mokėjo visas parengimo 
išlaidas. Todėl visos įeigos 
pilnai liko kuopai.

Jonas yra Yucaipos LLD 
kuopos tvėrėjas; jis yra kp. 
iždininkas ir nuoširdus rė
mėjas pažangaus darbo. 
Varde kuopos, širdingai 
ačiū jam.'

Matysime Lietuvos filmus
Jau seniai yra pageidau

jama Yucaipoje lietuviškų 
filmų, bet vis nebuvo pro
gos susitarti su Los Ange
les rengėjais, kad tai įvy
kinti gyvenimam Vėlesniu 
laiku Los Angeles LLD kp. 
veikėjai susitarė su geru 
filmų rodytoju A. Taraška 
iš San Leandro, ir jis at
vyks į mūsų kolonijas su 
rinktiniu Lietuvos filmu 
(muvies) parodyti Yucaipo
je ir Angelese. Yucaipoje 
parengimas įvyks gegužės 1 
d., šeštadienį, County Club 
salėje. Pradžia 12 vai. die
ną. Mūsų geros šeiminin-

kės pagamins skanius pie
tus. Filmininkas užtikrino, 
kad publika bus pilnai už
ganėdinta. Iš toli ir iš arti 
kviečiami atsilankyti gegu
žės 1-mą dieną.

Balandžio 3 d. Alex Kiel- 
pinski rengėsi į darbą. Dar 
nepradėjęs dirbti, pajuto 
silpnumą krūtinėje, ir ilgai 
nelaukęs, sėdo į savo auto
mobilį ir nuvyko į artimiau
sią ligoninę čia pat Yucai
poje.

Daktarui apžiurėjus, at
rasta, kad jo gyvastis pavo
juje ir liko padėtas po ok- 
sigenu. Laimė, kad jis greit 
ieškojo pagalbos, kitaip 
vargiai būtų išgelbėjęs gy
vastį. Jis randasi Yucaipa 
Hospitalyje.

Stela Kielpinskienė praė
jusiais metais per keletą 
mėnesių turėjo skausmus 
nuo apsideginimo, dabar 
įvyko nelaimė jos vyrui.

Ben. Matelis buvo ope
ruotas Los Angeles ligoni
nėje ir jis yra po saugia 
daktaro priežiūra, Abiem 
ligoniam linkiu geros svei
katos.

Pamainykim laiką
Balnadžio 25 d. turėsime 

pakeisti laiką viena valan
da anksčiau (Day Light 
Saving) visoje Kalifornijos 
valstijoje.

Alvinas

Philadelphia, Pa.
Gerai pavyko

Filadelfiečių parengimas, 
įvykęs balandžio 3 dieną,, 
nusisekė gerai.

Katryna Petrikienė, sa
vo rimtoj kalboj, pasakė 
publikai savo patyrimus ir 
įspūdžius iš Tarybų Lietu
vos. Daugiausia kalbėjo 
apie Lietuvos jaunimą ir li
gonines. Užbaigus kalbėti 
apie Lietuvą, Katryna nu
piešė, kokią svarbią rolę su
vaidino Amerikoje lietuvių 
išeivių tarpe Literatūros 
Draugija.

Katrynos prakalbas pub
lika sutiko šiltai ir klausė
si su giliausia atidžia.

Jonas Grybas parodė ke
letą filmų iš Tarybų Lietu
vos. )

Publikoje matėsi naujų 
veidų, pirmiau nematytų. 
Svečių atsilankė iš Brookly- 
no, Eastono ir Atlantic Ci
ty. Po prakalbų ir filmų 
rodymo visi svečiai, su pa
galba Žalnieraitienės paga
mintų užkandžių, buvo pa
sotinti ir pavaišinti.

Užsilaikymas ir nuotaika 
publikos kuo puikiausias. 
Visi patenkinti. Visi džiau
giasi. Visi linksmi. Dau
giau panašių parengimų!• • •• • •

Teko nugirsti, kad bū
relis patriotų skrenda 24 d. 
balandžio į B r o o k 1 y n ą į

Tegu jie atvažiuoja pas 
mane, aš juos pamokysiu, 
kaip reikia sūriu prakaitu 
duoną pelnyti, kaip aš džiau
giuosi liaudies k ū r y b a ir 
kaip patenkintas savo gyve
nimu. Kaip aš norėčiau, kad 
mano darbo vaisiais visi 
naudotųsi, kuomet aš jau il
sėsiuosi amžinoje ramybėje. 
Kai]) aš linkiu visiems, kad 
netektų vėl iš naujo kurti 
gyvenimą iš po griuvėsių. 
Geidžiu, kad po kelių desėt- 
kų metų žmonės, naudoda
mi techniką, galėtų dirbti 
tik po 4 valandas per die
ną, ir kad atostogų turėtų 
po kelis mėnesius ir važinė
tų į kurortus ir poilsio na
mus.

Lietuvių Namo Bendrovės 
suvažiavimą.

J. A. Bekampis

J. Tauras
1964 m. gruodis

• £* • Worcester, Mass. ?
Balandžio 4 d. įvyko LLIfc 

Auksinio Jubiliejaus ban-Y 
ketas lietuvių progresyvių 
svetainėje. Svečių nemažai 
atsilankė. Buvo skanūs val
giai ir mandagus aptarna
vimas.

Davė puikią meninę pro
gramą. Pirmininkė Sukac
kienė pirmiausia perstatė 
Richard Smith, 12 metų 
berniuką, pagroti akordio- 
nu, ir jo sesutę Roxanę, tik 
9 metų, paskambinti pianu. 
Abudu gerai savo užduotį 
atliko.

Visa publika stebėjosi ir 
gėrėjosi, mat, čia jau tre
čia Žilinskienės gentkartė. 
Visa šeimyna nuo močiutės 
ligi anūkės dirbo šiame baflP' 
kete. Vieni skambino, l^i- 
ti dainavo ir, pabaigę me
ninę užduotį, dirbo prie 
stalų ir virtuvėje, o ta ma
žytė anūkė senam žmoge
liui padėjo “kautus” paduo
ti svečiams.

Žilinskienė yra viena iš 
tūkstančio motinų, kuri pa
jėgė išauklėti savo sūnų ir 
dukterį darbininkiškoje idė
joje. Ir taip pat jie yra 
meno ir Lietuvos mylėtojai.

Kokie tik yra lietuvių 
progresyvių p a r e n g į m a i 
Worcesteryje, visada maty
si Žilinskienę dirbant. Taip
gi sūnus su žmona ir duk
tė su vyru, kad ir pastara
sis yra kitatautis, visada su 
ją dirba. O dabar jau 
anūkai prisidėjo.

Aš čia norėjau tik kelias 
eilutes parašyti apie šią šei
myną. O apie banketą ir 
kitą programos dalį para
šys patys worcesterieciai.

E. Repšienė .

Philadelphia, Pa.
Philadelphiečiams trūksta 

veikėjų, ir vieno veiklaus 
asmens kolonijos apleidimas 
sudaro nuostolius. Julė Šmi
tienė mūsų tarpe metų skai
čiumi jauniausia, bet darbš
ti vietos progresyvių judė
jime per daugelį metų. Vi
sokiose komisijose, dirM 
parengimuose, parinkti ge
riems tikslams aukų ji vi
suomet darbavosi.

Bet sugalvojo Philadel- 
phiją apleisti. Philadelphie- 
čiai nustos veikėjos. Patir
sime trūkumus parengi
muose ir LDS 5-toje kuopo
je, kur ji darbavosi ir bu
vo finansų sekretorė, turėjo 
plačią pažintį ir gerus drau
giškus santykius su visais 
nariais.

Tad prašome visus geros 
valios lietuvius būti Šmitie
nės išleistuvėse balandžio 
17 d., 2 vai., svetainėje 715 
N. 6 St. Laikas patogus. 
Atsisveikinsime su mūsų 
veikėja. LLD 10 kuopa vi
sus ir visas kviečia.

Pilietis_________ 7
Saigonas. — Balandžio M*

d. Pietų Vietnamo partiza
nai nušovė JAV bombonešį 
ir žuvo 5 JAV lakūnai.

loje-internate K. Petrikienė stebėjo, kaip
vyksta muzikos pamokos.

4 p.-Laisvė (Liberty)—A ntrad., hal. (April) 13, 1965



BOSTON, MASS
► Mūsų veikla
alandžio pirma laikėme 

LLD 2-os kuopos susirinki- Į 
mą. Apie tuzinas draugi
jos narių atsilankė ir turėjo 
keliais klausimais pasitari- ' 
muš—bei išklausė praeities ! 
veiklos raportus. Taipgi 
įrašė vieną naują narį į ap-1 
švieta besirūpinančią orga-; 
nizaciją.

LDS 62- kuopa taipgi tu
rėjo mėnesinį susirinkimą, į > 
kurį keli nariai atėję duok- ■ 
les pasimokėjo ir išėjo na-1 
mon. Mūsų kuopos nariai j 
šiais metais labai gerai mo-į 
kasi, beveik visi, jei ne už 
visus metus, tai už pusmeį 
tį .^pasimokėjo. Norėčiau, 
kadi atsilikėliai baigtų už 
visrU metus, tai už pusme- 
met aš ir LDS centras bū
tume paliuosuoti nuo berei
kalingo darbo. 62-a kuopa 
finansiškai neturtinga; jei;

1
dama savo išsilaivinimu 
dainoje, žodžius tarė aiškiai 
ir, kur reikėjo, balsą leido 
pilnai. Neabejotinai aišku, 
kad Janutienė dainoje daro 

į didelį progresą. Albinas 
Į taipgi dainavo solo. Jo ma- 
I lenus balsas ir asm e n y b ė 
| publikai patinka. Man rė
ktos, jeigu jam būtų lietu- 
i viška kalba artimesnė, iš jo 
I krūtinės garsai lietųsi daug 
I smarkiau. O tas mūsų lie- Į 
i tuviškai. daugiausia kaime ! 
; augusiai publikai patiktų 
'dar geriau. 'Man atrodo, 
! kad Dapšys turėtų išeiti 

tono

Worcesterio ir South 
Bostono lietuviams
K. Petrikienė kalbės, Jo

nas Grybas rodys gražius 
filmus.

Worcesteryje penktadie
ni, balandžio 16 d., 7-ta vai. 
vakare. Vieta: 29 Endicott 
Street.

estradon su aukšto 
liaudiška daina.

Abelnai programa 
neilga ir labai publiką pa
tenkinanti.

Vidury meninės progra
mos buvo prakalba, kurią 
publika labai atidžiai iš- 

gu mitingų neturėtume lai- klausė, nes žymiausias A- 
ku ir kas mėnuo, tai ir už , merikos _ lietuvių progresy- 
svetainę klubui nereikėtų kalbėtojas ją sake^. I 
mokėti. Atsilikusieji atei- , uiiausia 
kite gegužės (May) 6-ą irį kalbėjo 
baikite šių metų duokles i ratu ros 
mokėti j didelius uaiuuo apovivwc

__._  I srityje, pažymėdamas, kad 
Kovo 28-ą įvyko LLD 7- • ši organizacija stebėtinai 

os apskrities suvažiavimas. I tivrtai laikosi, 
Į spaudos naudai šią vasa-1 knygas ir 
rą rengiamą piknikų pasi-; £lau raso 
ruošimui pasitarimą atvyko | kad kas trys 
veikesnieji žmonės iš Wor- f^ia žurnalą 
cesierio, Lawrenco, Montel- ^luug . gelbsti 
los, Haverhillio, Norwoodo “Vilniai.”

Kalbėdamas apie LLD

veikesnieji žmones iš Wor
ses

ir Bostono. Pasige dome

buvo

’ir-
Antanas Bimba 

apie Lietuvių Lite- 
Draugijos atliktus 
darbus apšvietus

kad išleido 
dar vis dau- 
ir spausdina; 
mėnesiai lei- 
“Šviesą” 

“Laisvei”
ir 
ir

. .   v__ ___  iš- 
Stanlio Penkausko, Augus- J^,įsįas knygas, sakė jis:
to Kazlausko, kurie serga. 
Iš Lowellio taipgi niekas 
neatvyko į šį svarbų pasi
tarimą.

PHIEADELPniA, PA. & VICINITYNew Hąven, Conn.
Balandžio 6 d. LLD 32-ra 

-kuopa laike susirinkimą, 
nors narių nedaug dalyva
vo, bet padaryti geri tari
mai. Nutarta pervesti na
mo bendrovųės šėrą LLD 
knygų leidimui. Nutarta 
dalyvauti, kur tik arčiau 
bus parengimai proga LLD 
50-ties metų sukakties.

Jonas Latvis, vienas iš 
pirmųjų LLD narių, sirgu
liuoja. Jeigu kas negali 
asmeniniai aplankyti, tai 
patarčia nors per telefoną 
palinkėti jam sveikatos.

St. Petersburg, Fla.
Mus Paliko Svečiai

Šiaurės vietovėse sniegui 
nutirpus iš visų kraštų grį- 
šta namo paukšteliai. Ne 
kitaip ir su žmonėmis. 
Daug lietuvių žiemavojo 
saulėtoje Floridoje, vieni 
ilgiau, kiti trumpiau, šio
mis dienomis daugelis jų 
mus atsisveikinę paliko.

Kuriuos sutikome pramo- 
gose ar kitokiose sueigose, 

U mes jiems paspaudėme de
šines, ištarėme iki kito pa
simatymo.

Atsisveikino
A. Petronis, S. Žalpis, P. 
Strikulienė, A. Bacevičienė 
ir Niek Pakalniškis. Kiti 
čikagiečiai buvo atvykę 
gailesčio širdį suspausti į 
Julijos Stančikienės šerme
nis— sesutė Sofija Pranin- 
skienė, Aleksas Šumskis ir 
jo žmonelė Alisė. šie trum
pai pabuvę, šiomis dienomis 
grįžo namo. Beje, į tas pa
čias laidotuves buvo atskri-! 
dęs Jonas Stančikas iš Ro
chester, N. Y. Jo žmona 
sirguliuoja, tai greitai išvy
ko namo.

Visą ilgą žieminį sezoną 
gražiai praleidę St. Peters- 
burge, Jonas ir Margareta 
Milleriai išsiskubino linkui 
namučių. Jonas Milleris 
mums buvo neretai daug 
vertingas pasitarimuose, 
diskusijose, spaudos reika
luose ir t.t.

Tikimės, jie atsilankys ir 
sekančią žiemužę praleisti 
su mumis.

J. Ragauskas išvyko į 
Pennsylvanijos valstiją pas 
savo senovės draugus pasi
svečiuoti, vėliau pasieksiąs 

Prieš Velykas buvo at-' Niujorką ir gal teksią jam 
kunigas,' pasiekti Nemuno kraštą.

Draugė M. Gružinskienė 
x___ įstojo į LLD 45 kuopą, įsi-1

| Ryti savo pasekėjus, kad jie( gijo gražų namelį,, ji liks 
.................... ' ' ' nuolatinė gyventoja. Bet 

šiomis dienomis išvyksta į 
Maine valstiją savo reika
lais. Laimingos jai kelionės 
ir saugiai sugrįšti!

Savaitę pirmiau buvo už
klydę į pažangiečių pramo
gą ir pas draugus F. ir O. 
Bunkai iš New Jersey vals
tijos. Jie sakė, kad jiems 
šis miestas prie širdies, 
įmonės draugiški, oras jiem 
patiko. Dabar laukia, ka
da teks gyventi be darbo, 
tai tada gal jų vieta būsian
ti Švento Petro miestas.

Kitos mūs naujienos, tai 
tos: pažangiečiai sveikins 
“Vilnies” 45 metinę sukaktį 
jos suvažiavime su stam
bia auka. Vargiai rasis 
daugiau tokių, kurie viršys 
su didesne.

Po ilgos sunkios ligos 
Amilija Sklerienė sveiksta, 
stiprėja. Džiugu!

Vikutis

* •

So. Bostone —šeštadienį, 
balandžio 17 d., 7-tą vai. va
kare, 318 W. Broadway.

Kviečiame visuomenę 
skaitlingai susirinkti.

Čionai klube Lietuvos “va
duotojai” buvo surengę pra
kalbas. Žmonių buvo arti 
pilnas klubas. Kalbėtojo ne
turėjo, kokia tai moteris iš 
Tampos skaitė “prakalbą.” 
Skaitymas buvo nuobodus, i 
tie verkšlenimai žmonėms 
nusibodo.

Vis tas “vadavimas” Lie
tuvos. Nuo ko? Ar nuo 
pačių lietuvių? Nes Lietu
vos žmonės patys tvarkosi

bos nereikalauja. Sakė, kad 
aukų surinko apie du šim
tus doleriu. Gaila tu žmo
nių, kurie leidžiasi būti ap
gautais.

čikagiečiai

B. Anthony, iš New Yor- 
ko, sako “norėjo pavažinė
ti” tris mažus broliukus 
traukiniu. Kada kondukto
rius pareikalavo bilietų, tai 
suprato, kad vaikai jam ne
priklauso. Anthony areštuo
tas.

Gegužės 23 d. čionai turė
sime pietus spaudos nau
dai. Bus svečias ir iš to
liau.

Bradforde policija areš
tavo tris vaikus po 10 metų, 
kurie atliko žalingą “špo
są”. Jie ant vielos nuo ge
ležinkelio tilto pakabino ak
menį, kad jį siektų trauki
nys.

Kada traukinys atėjo, tai 
akmuo atsimušė į inžinie
riaus langą, išdaužė stiklą, 
laimei inžinierių .nesužeidė. 
Dabar vaikų tėvai yra bė
doje.

J. Kunca

Help Wanted—Female Help Wanted—Male

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)

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

AUTO BODY & FENDER MAN, 
combination, must have hand tools, 
be expd and reliable. Apply: VENUS 

AUTOS, 1413 S. 22nd St. HO. 5-2999.
(28-29)

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

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

(25-29)

AUTO BODY MAN & PAINTER. 
Pay is on 45-55 basis. Start imme
diately. Apply in person. BELL 
BUICK, 316 W. Chelton Ave. or 
call Mr. Phillips for appointment. 
GE. 8-6400. (27-29)

HOUSEWORK and Child Care.
Sleep in.

Thursday and Sunday off 
Children ages 11-7-2. 
Salary $45. per week.

MO. 7-5795.
(27- 29)

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
Set-up man, first class only. 

BROWN & SHARP. 
Hourse 4 P. M. to 1 A. M. 

115 Glenside Ave., Glenside, Pa. 
TU. 4-4343.

(27-29)

COOK
Live in. Small Institution.

5 day week.

GL. 5-8986.
(27-29)

HOUSEKEEPER

General. Cooking and child care.
Sleep in. $40. week.

Call after 7 P. M. 1-609-784-4822.
(29-31)

COOK
Light housework, no laundry.

1 floor. Sleep in. 2 in family. 
Bryn Mawr.

Call before 10—after 6.
LA. 5-4232.

Panevėžyje
Seniausias ir jauniausias 

knygynas
Panevėžio knygynas šie

met įkops į septintą dešim
tį. Senas ir kartu jaunas 

| naujomis knygomis ir šau- 
nais veidais, kurių kasdien 
grūste prisigrūda: knygy
nas vienas, o knygos bičiu
lių—tūkstančiai

Bet štai naujajame Vil
niaus gatvės kvartale pro 
didžiulius langus į praeivius 
sužiuro knygos. Naujas 
knygynas iš karto paviliojo.

Prie knygų lentynų ir da
bar netrūksta pirkėjų. O 
knygos bičiuliai ne be pasi
didžiavimo sako:

—Turime du knygynus: 
vienas — seniausias respub
likoje, kitas — jauniausias. [ ' l, - •
Antroji mieseto jaunyste
11 kartų padidėjo Panevė

žio statybos tresto darbų 
apimtis per septynmetį 
Vien per pastaruosius dve
jus metus, praėjusius nUo 
paskutiniųjų rinkimų į vie
tines tarybas, Panevėžyje 
pastatyta daugiau kaip 50 
tūkstančių kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto. 
Nauji “Lietkabelio,” auto- 
kompresorių gamyklos, bal
dų ir medžio apdirbimo, bui
tinio aptarnavimo kombina
tų cechai, stambiausias Pa
baltijyje stiklo fabrikas, di
delė vidurinė mokykla, daug 
vaikų darželių, valgyklų, 
kavinių, parduotuvių.

Miestas prie Nevėžio per
gyvena antrąją jaunnystę. 
Dešiniajame upės krante į 
miesto peizažą įsirėžė mil
žiniški statomus stambiau
sios pasaulyje televizorių 
kineskopų gamyklos ^Ekra- 
nas” korpusai, vakarinėje 
miesto dalyje iškilo duonos 
kombinato pastatas. Iki Ta
rybų valdžios Lietuvos 25- 
ųjų metinių stos į veikian
čių rikiuotę žuvies perdir
bimo įmonės. Šiemet atvers 
duris sporto rūmai.

Statybininkai jau pradėjo 
statyti kultūros rūmus, po
litechnikumą, pirmą Pane
vėžyje devynių aukštų gy
venamąjį namą.

parašyta, buvo ir prastes
nio turinio. Šiais metais yra 
leidžiama labai gera knyga

! “Lithuania Past and Pro-, vykęs lietuvis 
sent” _ “Lietuva praeityje! kuris čia buvo per tris die- 

! ir dabar.” Ši knyga bus į nas. Mat, stengiasi palai- 
I anglų kalba. Antanas ragi-i .
’ no visus kuo daugiau jos i neiškriktų. Prieš išvykda- 
Į išplatinti, kad kitataučiai'^ sakė pamokslą, ragin- 
galėtu susipažinti su mūsų ■ damas būti “paklusniais, 
gimtuoju kraštu. Kalbėto- nes tik tokie įeis į dangaus 
jas priminė ir apie neskelb- karalystę.
tą karą Vietname, raginda- :
mas apie jį atvirai kalbėti, j Pažangiečiai turėjo susi- 
reikalauti taikos. ' rinkimėli ir kalbėjosi apie

, sutvėrimą choro. Buvo ne
mažai kalbėta, bet kol kas 
neprieita prie praktiško ta
rimo. Buvo sakoma, kad 
nėra pinigų, nėra kaip 
pradėti chorą organizuoti. 
Aš manau, kad choras yra 
svarbus, kad galima būtų 
kitiems reikalams mažiau 
aukoti, o chorui sudaryti 
reikalingų pinigų.

Kalvis
! Nuo Redakcijos. Atleis- 
i kite, kad apie LLD kuopos 
1 susirinkmią praleidome. 
Mes manome, kad kuopoje 
tą dalyką reikia patiems 
išspręsti; per spaudą tik 
nereikalingų ginčų gali su
kelti.

(Per klaidą ši korespon
dencija į pereitą “Laisvės” 
numerį buvo. įdėta su neiš- 
dėstytomis korektūros klai
domis, todėl mes ją iš nau
jo spausdiname. Drg. Kal
vio atsiprašome.—Red.)

Balandžio 4-ą su d-ru J 
Repšiu ir jo žmona nuvy-1 
kome į Worcester!. Čia bu- j 
vo surengtas banketas su j 
menine programa ir prakal
bomis Lietuvių Li tratu ros 1 
Draugijos 50-ies metų gyva
vimo jubiliejui atžymėti.

Anksti nuvykę dar ma
žai žmonių svetainėje rado
me. Bet vėliau prisirinko 
daSig svečių; tik kelios sė- ■ 
dy&S tebuvo tuščios prie; Jau seniai «Laisvgje„ yra 
pietums, p a r u oštų stalų. | skelbiamas K. Petriki e n -c s 
Gardžiai gabių gaspadmnj |)raka|bu maršrutas. South 
pagamintu maistu pasisoti-j Bogtone kalbgg balandžio 
nę, atidžiai klausėmės M. Su-1 rodos, vakare; temyki- 
kackienčs nuosekliai atpa-1te skelbimą. Norintie ji 

k±a.™'! smulkiau susipažinti su gy- 
| vėmimu Tarybų Lietuvoje 
ateikite pasirengę ne tik iš
klausyti, bet ir klausti, nes 
ji Lietuvoje išbuvo ilgoką; 
laiką, daug apie ją žino.

A. Kandraška

Pažangiečiai turėjo susi-

Brockton, Mass.
Serga

“Laisvės” skaitytojas ir 
LLD 6 kuopos narys Petras 
Kmaras sunkiai susirgo. 
Tapo išvežtas į Norfolk 
State ligoninę, Plainville. 
Linkėtina greitai pasveikti.

Prakalbos
K. Petrikienes prakalbos 

įvyks sekmadienį, balandžio 
25 d., Liet. Tautiško Namo 
mokyklos kambariuose, 8 
Vine St. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Rengia LLD 6 kuo
pa. Prašo skaitlingai atsi
lankyti, nes ji daug naujo 
pasakys apie Lietuvą.

G. Shimaitis
sios organizacijos Worces-i 
teryje. Kalb etoj a atliko 
šiame parengime ir pirmi
ninkės pareigas. Meninei 
programai pradėti ji pa
kvietė jaunutį Smitų sūnų 
akordionu pagroti. Ateities 
muzikantas taip sau ramiai, 
iš lėto pagrojo gražią polką 
ir kitą muzikos gabalą. Taip
gi buvo malonu matyti ir 
klausytis, kai tų pačių tėvų 
dukrelė porą muzikos kū
rinėlių sugabiai pianu pa
skambino.

rPo jauniausių menininkų 
estradoje pasirodė gabieji 
dainos meistrai Ona Dirve- 
lienė ir Jonas Sabaliauskas. 
Jiems akompanavo Šmitie
nė pianu ir Dirvelis smuiku. 
Šis “kvartetas” vertas dide
lės pagarbos dėl to, kad jie 
keturi puikiai muziką su
derina su daina; o dainos 
duetas iš per daugelį metų 
išlavintų plaučių vis garsiau 
lietuviškos dainos melodiją 
išspaudžia. Tikrai stebėjau
si jų nenuilstančiais balsais.

Al Dapšys ir Irena Janu
tienė, kaip ir pirmieji du 
dainininkai, dainavo duetu 
ir pavien i a i - s o 1 o. Jiems 

14^teipgi akompanavo gerai ži
noma gabi pianistė Smitie- 

, nė. Duetas gražiai sudai
navo keletą liaudies daine
lių. Irena, pilnai pasitikė-

GERĖJA RUMUNŲ 
GYVENIMAS

Urziceni, Rumunija.
“The New York Timeso” 
korespondentas David Bin
der lankėsi rumunų valsty
biniuose ir kolektyviniuose 
žemės ūkiuose. Jis pastebė
jo, kad tie ūkiai daug pa
kėlė' grūdų paruošimą ir 
galvijų auginimą.

So. Boston, Mass
K. Petrikienes Prakalbos

(ruošia ALDLD 2 Kuopa)

šeštadienį, Balandžio-April 17
318 W. Broadway 7 vai. vakaro

Rochester, N. Y.
Balandžio 4 d. įvyko LLD 

50 kuopos susirinkimas. Bu
vo paremta sukakties pro
ga Lietuvių Literatūros 
Draugija, kuriai sukako 50 
metų, ta proga jai paauko
ta $25 iš kuopos iždo.

“Vilniai” sukanka 45 me
tai, tai kuopa iš iždo auka
vo $10, o nariai dar sukuka
vo $14.

Aukojo po $2: B. R. Čer
niauskai, A. J. Arlauskas, 
F. Kontenis, J. Stančikas 
ir S. Gendrėnas. Po $1: G. 
Daukas, P. Malinauskas, A. 
Sereika ir J. Toto ris. Ačiū, 
už aukas!

A. Sereika,
Kp. Korespondentas

Jonas Baltušninkas 
buvo susirgęs

Argentiniėčių laikraštyje 
“Vagoje” buvo pranešta, 
kad įžymusis visuomeninin
kas Jonas Baltušninkas 
buvo susirgęs ir ligoninėn 
pasidavęs. Šiuo metu jau 
namuose ir gerokai atgavęs 
sveikatą.

Tačiau gydytojas pataria 
jam gerai užsilaikyti, il
giau ilsėtis, daugiau gero 
maisto valgyti. Jis dabar 
yra po žmonos priežiūra.

Linkime Jonui pilno su- 
tvirtėjimo. J. G.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Laukiamo Katrinos Petrikienes
Katrina Petrikienė LLD Draugi

jos pirmininkė važinėja po Jungti
nes Valstijas su LLD surengtu 
maršrutu. Draugė Petrikienė ką tik 
sugrįžo iš tarybų Lietuvos, viešėjo 
ji tėvų krašte virš 2 mėnesius. Ji 
grįžo su daug žinių ir patyrimų so
cialistiniam tėvų krašte. Svarbu 
bus visiems išgirsti jos kalba. Prai- 
šome visus dalyvauti šiose prakal
bose —- balandžio 16 d., 7 vai. va
kare, 29 Endicott St.

(28-29)

Iš Lietuvos
Lietuviškas gintaras— 

į Japoniją
Meniški dirbiniai iš lie- 

tuviko aukso — gintaro — 
plačiai žinomi ne tik Lietu
voje, bet ir užsienyje. Lie
tuvos gintaro meistrų dar
bai buvo eksponuojami tarp
tautinėse parodos ir mugė
se Florencijoje., Genuoje, 
Stokholme, Damaske, Briu
selyje ir kitur.

Neseniai Klaipėdos Dai
lės kombinatas gavo užsa
kymą pagaminti gintaro 
dirbinių eksportui į Japo
niją. Užsakymas įvykdytas. 
Į tekančios saulės šalį iš
siųsta daugiau kaip 1,000 
įvairių gaminių. Tai puoš
nios moteriškos apyrankės, 
kaklo vėriniai, sagos, kan
dikliai, suvenyrai.

ELTA

Naujų veislių kultūros
“Veislė labai derlinga. 

Subręsta 5-8 dienomis anks
čiau, negu kitos. Galima nu
imti kombainu.” Taip api
būdina specialistai naujus 
vasarinius vikius “Šauliai.” 
Juos išvedė selekcininkai V. 
Būdvytienė ir M. Šakys. 
Naujos veislės vikiai kruopš
čiai patikrinti ir dabar ra- 
jonuojami visose respubli
kos zonose.

Šiais metais Lietuvos žem
dirbiams pasiūlyta auginti 
žemės ūkio kultūrų asorti
mentą. Rajonuojamų veis
lių sąraše — 110 lauko ir 
daržo kultūrų. Trečdalį jų 
išvedė Lietuvos selekcinin
kai. Antai, daržovių asor
timentą papildė “Vytėnų 
didžiųjų” veislės pomidorai. 
Po konkursinių bandymų 
apskaičiuota, kad jie davė 
rekordinį derlių—579 cent
nerius iš hektaro.

Roma. — Dienraštis “Mi
lan’s II Giorno” rašo, būk 
TSRS jau pasiuntė prieš
lėktuvinių raketų į Šiaurės 
Vietnamą.

REAL ESTAtE

K. Petrikienė neseniai grįžo iš Tarybų Lietuvos, 
kur ji viešėjo keletą mėnesių ir daug ką matė, tai 
ir mums papasakos. — Kviečia Reng. Kom.

Maskva.—Išvykdaams Pa
kistano prezidentas Ayub 
Khanas gere tostus už TSRS 
ir Pakistano draugiškumą.

ELIZABETH, N. J.

LDP Klubo susirinkimas įvyks 
balandžio-April 25, 2 vai. dieną,
Klubo patalpose, 408 Court Street. 
Prašome visus narius dalyvauti, — 
reikės aptarti parengimus ir kitus 
reikalus. Valdyba

(29-31)

Maskva. — Čionai yra Pa
kistano Užsienio ministras 
Z. Ali Bhutto. Jis pasirašė 
su’ TSRS prekybos sutartį.

Feltonville. 4727 Rising Sun Avė.
Private dwelling, twin. Suitable for 
large, large family. New gas H.W. 
H., cooper tubing, yard. Sacrifice. 
Albert J. Kaytes. 4711 Rising Sun 
Ave. GL. 5-5100. (28-30)
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New Jersey naujienos
New Jersey valstija turi 

daug visokių nesmagumų 
ir trūkumų. Tie nesmagu
mai darosi ne tik vienoj 
apylinkėj, bet beveik visur. 
Ir rodosi, su gera tvarka 
tų nesmagumų būtų galima 
išvengti.

Pastaruoju laiku Union 
ir Hillsaidėj mirė keturi 
žmonės, kurie ūmai apsirgo 1 voras ragino, kad būtų su- 
ir neprisišaukė gydytojo, organizuota 
Artimieji ir policija darė kuri uždėtų 
viską, kad gauti gydytoją, j prasižengėlį^

laužytą žmogų, sumanko 
taip, kad gydytojams sun-! 
ku sulaužytus kaulus tin
kamai sudėti ir sugydyti. 
O tokių atsitikimų čia yra 
nemažai.

Tokių nesmagumų ir ki
tose profesijose atsitinka. 
Pavyzdžiui, kad ir teismuo- 

j se. Aųdai valstijos proku-

korporacija, 
užstatus už 
įstatymams, 

bet viskas veltui, ir tie žmo-l kuris neturi pinigų už save 
nes turėjo mirti. Tų mies- j užsistatyti. Prokuroras pri-; 
tukų valdžios . susirūpino; pažįsta, kad neretai pasitai- 
tuo klausimu ir sušaukė. ko, kai į policijos rankas 
gydytojų susirinkimą, kad ' papuola visai nekaltas žmo- 
tą klausimą išspręstų, ir Į gus. Ir kol jo “išsiaiškini- 
kąd tokie dalykai neatsi-jmo” teismas ateina, jis turi 
kartotų ant toliau. j būti kalėjime visai bereika

lingai. Tačiau apie tokią 
korporaciją nieko jau ne-

kartotų ant toliau.
Gydytojų susirinkimas su 

miestų valdžia įvyko, ir, . 
pirmame susirinkime daly- 
vavo 25 gydytojai. Jie iš
klausė valdžios nusiskundi
mų ir labai apgailestavo, 
kad taip įvyko. Ir tie gy
dytojai, katrie buvo kviesti, 
pasiaiškino, kad jie buvo 
iššaukti prie kitų ligonių. 
Kiti irgi apgailestavo, kad 
taip atsitiko, nes, jei jie bū
tų buvę liuosi, tai jie būtų 
pribuvę, nes tai esanti jų 
profesija, iš kurios duo
ną valgo. Miestų valdinin
kams patarė, kad dalyką 
pilnai sutvarkytų, kad mie
steliai turėsų turėti po tris silaikyti principo, nes, gir- 
gydytojus ir kiekvienas tu- di. kas šiame teismabutyje 
retų išauti po $15,000 me- dalyvauja, kiekvienas gan
tams. Tai, girdi, tuomet gy- na apmokėti, o kad aš turiu 
dytojas pribūtų ant parei
kalavimo ir jis iš savo ka
bineto neitų pas kitus ligo
nius, tik atsidėtų ant mies
telio ligonių.

Valdininkai į tai nieko 
neatsakė ir sušaukė kitą 
susirinkimą, kuriame daly
vavo jau tik 8 gydytojai. 
Tie aštuoni buvo biskį’riub- 
laidesni, nes jie sutiko, kad 
du nuolatiniai daktarai ga
lėtų aptarnauti miestuką, 
gaudami po $15,000 į me
tus.'.

Valdininkai nusiskundė, 
kad kalbama suma pasida
ro per didelė našta ant mie
stelio.
• Ir taip klausimas pasili
ko, kaip buvo, neišspręstas. 
Dabar kalbama apie ambu- 
lansą.

Kreipėsi ir į apylinkės 
daktarų organizaciją, gal 
ji galėtų pagelbėti. Iš ten 
irgi pranešė ir prižada, jei

Bulvės yra maistas 
ir geras vaistas

Ko yra bulvėje? 70% 
vandens, 16-24% krakmolo, 

’ apie 2% baltymų ir 0.3% 
riebalu.

Maištingiausi bulvės ang
liavandeniai yra krakmolas. 
Bulvės baltymas — tuberi- 
nas — vertingiausias iš vi
sų augalinių baltymų: jame 
yra 14 iš 20 organizmui bū
tiniausių aminorūg š č i ų — 
baltymo sudėtinių dalių. 
Ypač tai vertinga, kad bul
vėje “surinktos” visos žmo
gui reikalingos aminorūgš- 
tys, kurių organizmas ne-, 
sintetina. j Remiantis rankraščiais,

Bulvėse randami beveik į epistolarine korespondenci- 
visi žinomi vitaminai. Tie-! išspausdinta medzia- 
sa, ilgai jas laikant, vita- j Raguotis. savo studijoje 
minų, ypač vitamino C, kie-Į 
kis žymiai sumažėja. Kad 
verdant kuo daugiau liktų
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Vilniuje istorikai domėjosi 
Antano Bimbos kūryba

(Telegrama)
Vilnius, balandžio 8 d.

Vakar Vilniaus Universi
teto Istorijos filologijos fa
kultete įvyko mokslinė kon
ferencija, skirta Tarybų 
Lietuvos 25 metinėms. Kon
ferencijai įdomų praneši
mą skaitė žurnalistikos ka
tedros vyresnysis dėstyto
jas Bronius Raguotis. Jo te
ma: Antanas Bimba — lite
ratūros kritikas ir publicis
tas.

Remiantis

apibūdino iki šiol nenagri
nėta Antano Bimbos kūry
bos sritį, jo grožinės litera-

tūros ir literatūrinės kriti
kos darbus. Pranešime pa- 
rodoma, kaip formavosi 
Bimbos literatūrinės pažiū
ros, kokį poveikį joms susi
daryti turėjo gimtųjų namų 
aplinka, jo mokymasis Val
paraiso universitete, jo da
lyvavimas pažangiajame ju
dėjime.

Darbe apžvelgti atskiri 
Bimbos straipsniai ir recen
zijos apie JAV rašytojus, 
(Margeris, Jasilionis. Senas 
Vincas) bei apie Tarybų 
Lietuvos rašytojus 1— Bal
tušį, Gudaitį-Guzevičių, Pa
leckį, Šimkų ir kitus.

Raguočio pranešimas bus 
paskelbtas spaudoje.

Vaivutskas.

Šių metų Gegužės Pirmoji 
Niujorko mieste

Ji prasidės 3 vai. popiet ir 
baigsis 7 vai. vakare.

Artinasi Tarptautinė dar
bininkų šventė — Gegužės 
Pirmoji. Šiemet ji pripuola 
geru laiku—šeštadienį.

Niujorko miesto darbo 
žmonės, kaip kasmetai, taip 
ir šiemet, atžymės šią šven- 
ttę didžiule demonstracija, 
kuri bus Union Skvere, 
Manhattane — tai tradicinė 
darbininkų demonstra c i j ų 
vieta. Demonstracijai leidi
mas iš miesto jau gautas.

Vyriausias obalsis, aišku, 
bus: Baigti karą Vietname 
dabar, tuojau!

Bus įžymių kalbėtojų; 
bus dainų, bus muzikos.

Lietuviai darbo žmonės 
raginami ruoštis skaitlingai 
dalyvauti.

Tai bus šeštadienį, gegu
žės 1 dieną.

Dabar jau bandoma kito- šio vertingo vitamino, _rei- 
kis būdas. Apskričių teisė- kia ^nuvalytas, bulves dėti į 
jai ragina advokatus, kad 
jie sudarytų grupes (pa
nels) ir kad jie veltui teis
me gintų nekriminališkai, 
bet lengviau prasikaltusius.

Passaiko apskrityje teisė
jas paskyrė tūlą advokatą, 
kad be užmokesčio gintų 
prasikaltėlį. Advokatas ne
sutiko prasikaltėli ginti, 
paaiškindamas, kad atsisa
ko dėl to, kad jis negaus 
užmokėt. Bet jis turįs pri-

Matėme labai puikų, 
svarbų filmą!

Praėjusį šeštadienį “Lais
vės” salėje matėme puikų 
amerikietišką filmą — “In
heritance” (Paveldėjimas). 
Šis istorinis - dokumentinis 
filmas išleistas daugiausia 
Amalgameitų (siuvėjų) 
unijos pastangomis.

Film as byloja apie 
imigrantus, suplaukusius iš 
įvairių Europos kraštų į 
JAV, jų sunkią buitį, jų di
deles pastangas šviestis, or
ganizuotis, kovoti, kad pa- 

! siektų žmoniškesnį, savi- 
garbų gyvenimą.

darbininkai snaus, jų gyve
nimas sunkės.

Filmo demonstravimas 
užėmė daugiau nei vwią 
valandą. Patarčiau ir Mtų 
kolonijų žmonėms bandyti 
įsigyti šį filmą ir parodyti 
pas save. Čia jį demonstra
vo mums naujas lietuvis fil- 
mininkas, kuris prašė jo 
pavardės neminėti. Pade
monstravo puikiai, be jokių 
susit r u k d y m ų, be jokių 
pertraukų. Žiūrovų, tiesa, 
nebuvo daug, bet visi labai 
pasitenkino filmu.
Vakarą organizavo ALDLD 

Į 1-oji kuopa, kuri dažnai 
mums suruošia kultūrinius 
pobūvius. Pir m i n i n k a v o 
finansų sekretorius.

IŠ LAIŠKUverdantį vandenį ir tuojau 
statyti jas ant ugnies. Vi
taminus ardo ne tik ilgas 
buvimas vandenyje, bet ir 
pakartotinas patiekalų šil
dymas.

Bulvės — i
ralinių druskų šaltinis. Ypač jumis visais pasikalbu...

Įdomūs Paties ir A. Bim
bos “Krislai.” Kaip trum
pai, glaustai painformuoja
te skaitytojus apie svar
biausius momento įvykius.

Turiningi J. Gasiūno atsi
minimai, teikiantieji žinių 
iš pažangiųjų lietuvių emi
grantų visuomeninio ir kul
tūrinio gyvenimo. Patrauk
liai jis aprašė savo jaunas 
dienas Lietuvoje.

Dabar trumpai ir aš pasi
dalinsiu kai kuriais savo 
įspūdžiais ir pergyvenimais. 
Kovo 11 d. Vliniuje, Rasų 
kapinėse užbėrėme* smiltį- ” 
mis brangų draugą’rašyto
ją Kazį Borutą (mirusį ko
vo 9 d. nuo vėžio). Čia taip 
neseniai minėjome jo 60 
metu amžiaus sukaktį. Ve-;

Mielas Rojau!
Gaudamas į namus “ 

vę,” kiekvieną numerį per
skaitau su įdomumu ir ma- 

turtingas mine-, ]onumu: atrodo, tarytum su

jose gausu kalio druskų — 
bulvių kilograme yra 5.9 
gramai kalio. Dėl to bulvės 
pasižymi šlapumą varančio
mis savybėmis. Mat, kalio 
druskos sutraukia periferi
nes ir išplečia inkstų krau
jagysles. Tada iš organiz
mo išsiskiria nemaža skys
čio. Todėl gydytojai, suda- 
rinėdami ligoniams krauja
gyslių bei inkstų ligomis 
sergantiems ligoniams (dėl 
minėtųjų ligų atsiranda pa- 
brinkimai) dietas, greta 
vaistų naudoja bulves.

Siūloma ir speciali dieta: 
ligonis per dieną gauna vir
tų neluptų bulvių kilogra
mą. Visa porcija padalija-

; dirbti veltui, tai jaučiuosi 
kad tą principą sulaužau. 
Teišeini tas pareiškimas 
nepatiko, tai advokatui pa
tarė apsisvarstyti ir, jei 
advokatas nepakeis savo 
nusistatvmo, tai šio mėne
sio 15 d. bus apklausinėji
mas ar advokatas nepanie
kino teismo. Advokatas sa
ko. kad jis turįs daug rė
mėju ir savo pareiškimo I ma į tris dalis, iš kurių da- 
neatšauksiąs. | romą piure arba paplotėliai

Ta pati argumentacija be druskos. Skysčio—viena 
tinka ir gydytojams. » I stiklinė pieno arba kompo-

i būtų gražu, kad takeliai bū- 
Lajs_ ■ tų smėliu nubarstyti...

Daugelis laikraščių mini 
savo jubiliejus. Tai liečia 
daugiausia rajonų laikraš
čius. Vasario mėnesį man 
teko būti Alytuje vietinio 
laikraščio “Komunistinio 
rytojaus” 20-mečio minėji
me. Pabendravau su savo 
žemiečiais — dzūkais.

Šie metai ypatingai įžy
mūs. Tarybinis kosmonau
tas pavaikščiojo kosmose. 
Tarybinės vyriausybė priė
mė svarbius nutarimus že
mės ūkiui pakelti, 
daug tikimasi.

Linkiu sėkmės!
Julius Būtėnas

Vilnius, 1965-IV-4

Iš to

Madisono miestelio kole
gijos 700 studentų per ke
lias dienas kovojo prieš ad
ministracija už varžymą 
studentų laisvės.

Accon miestelyje vanda
lai per 4 naktis išdaužė žy
dų mokyklos 200 langų, pa
darydami suvirš $800 nuo
stolių. Turėjo pastatyti 
sargyba. Rabinas aiškina,

to. Tokia dietą skiriama 
dienas, tarp jų darant 
dienų pertraukas.
Sergant skrandžio ona, 
kuriais atvejais naudin-

JĮ-- —------— y IJa. ivciuinac uionuia,

tik bus liuosas daktaras, ■ kad tai neesąs antisemitiz- 
tūojau bus pasiųstas ant' mas, bet paprastas vanda- 
pareikalavimo. Bet visa bė- lizmas.
da yra tame, kad jie visuo- —:—
inet yra “užimti”, nes poli- Elizabethe, laike 10 dienų 
cijos pašauktas gydytojas, isibriovė į amatinę mokyk- 
dažnai negauna užmokėti, j lą ir padarė daug nuosto- 
o policija ir miestelio admi-' lių. Du vidurinės mokyklos 
nistracija negvarantuoja,' studentai sumušė mokyto- 
kad daktarui bus atlyginta. įą ir ne visai paprastą, bet

Andai W. New York, N. bĮlvusi kolegijos ristiką, ku-

Elizabethe, laike 10 dienų

J., policija nuvežė sergantį 
žmogų ligonbutin. Kol “em
ergency” departmentas su
ieškojo neštuvus ir padavė 
kad policija įneštų vidun, 
tai žmogų jau rado numi
rusį policijos automobilyje. 
Tas incidentas buvo rapor
tuotas N. J. seimeliui. Ir 
seimelis išnešė papeikimo 
rezoliuciją ir žadėjo patir- 

. ti, kodėl taip atsiliko.
. .Nekurie miestukai turi 

lengvus trokučius, kurie 
užsivądina “Pirmoji pagal
ba”, kurie turi oksigeno 
tankutį ir turi neštuvus, ir 
jie dažniausiai naudojami 
automobilių avarijose. Vai
ruotojai dažnai neturi men
kiausio medikalinio patyri
mo, kaip apsieiti su sužeis
tu žmogum, ypatingai kuo
met yra sulaužyti kaulai. 
Dažnai gydytojai protes
tuoja prieš tokius pagalbi
ninkus, nes jie paėmė su-

ris sekančią dieną nedaly
vavo mokykloj.

Ir šiaip apiplėšimų įvyks
ta kas naktį. Apie pora 
nukentėjo ir lietuvių. Skai- 
rus buvo apiplėštas du sy
kiu.

Neseniai dienos laiku bu
vo sumušta klubietė Bar
kauskienė, buvo atimta iš 
jos piniginė. Pinigų buvę 
apie 2 doleriai, bet turėjusi 
vertingų dokumentų ir 20 
Žukų banketo tikietų.

Ignas

Columbia, S. C.—Arešta
vo policininką P. Plamki- 
ną, kuris odemonst racijų 
metu mušė negrus.

PARSIDUODA MATERIJA
Parsiduoda kavalakas vilnonės 

materijos, 4% jardo, tamsiai pilka, 
$5.00 už jarda- Pardavėjas gali pa
siūti vyrišką siutą. Kreipkitės 394 
So. 1st St., Brooklyn, N. Y. 11211. 
Apart. 4, ant 4-tų lubų. Tel. EV. 
8-7309. (29-30)

kai
gos bulvių sultys. Jos ga
minamos prieš nat vartoji
mą. žalios bullvės nuvalo
mos, rūpestingai nuplauna
mos, sumalamos mėsai mal
ti mašinėle. Paskui nusun
kiamos per 3-4 sluoksnių 
marlę. Gydymas derinamas 
su nustatytąja dieta. Kur
sas tęsiamas 2-3 savaites ir Įjojus, 
po kurio laiko pakartoja
mas.

Tačiau negalima pamirš
ti, kad senose, bulvėse, ypač 
pažaliavusiose jų dalyse ir 
akutėse, susikaupia daug 
solanino. 
nuodingi. Todėl pavasarį 
reikia rūpestingai valyti 
bulves, šalinti jų akutes.

Šviežių luptų ir sutrintų 
bulvių aplikacijos taikomos, 
gydant kai kuriuos odos su
sirgimus — dermatitus, pio- 
dermius, apdegimus.

Bulves vartoti kaip vais
tus galima tik patarus ir 
stebint gydytojui.

Gyd. M. Gurvičius

Dideli jo kiekiai

Grįžo iš Floridos 
aidietė J Lazauskienė

Praėjusiu savaitę grįžo iš 
Floridos aidietė Juliutė 
Lazauskienė. Miamyje ji 
praleido apie penkias savai
tes — ten gyvena jos dūkta 
su vyru. Juliutė savo ato
stogomis pasitenkinusi — 
gražiai floridiškes saulės 
nubučiuota.

Daugeliui amerikiečių lie
tuvių gerai žinomas Tary
bų Lietuvos žurnalistas Al
bertas Laurinčiukas siunčia 
visiems savo bičiuliams ge
riausius linkėjimus ir rašo:

“Mes ruošiamės dvide- 
lionis žadėjo dar daug pa- i šimt penkmečiui ir gyvena- 
rašyti, o štai iškrito iš jo me pilnas pakilimo dienas. 

Mes lipame į kalną. O lip
ti visuomet smagiau negu 
leistis žemyn. Auga mūsų 
respublikos ekonomika ir 
ypač kultūra. Turime gau
sybes darbo. Bet dabar ga
vau atostogas ir šiandien 
išskrendu vienam mėensiui 
į Azijos gilumą — Kazach
staną, Kirgiziją, Tadžikiją, 
Uzbekiją, Turkmėniją. Ke
lionė turės būti įdomi”.

Tikrai pavydėdami žur
nalistui tokios gražios lai
mės, iš širdies linkime sėk
mės ilgoje kelionėje.

rankų plunksna...
K. Borutą pažinojau dau

giau kaip 30 metų, bet la
biausiai man įstrigo jisai 
hitlerinės okupacijos me
tais. Su juo susitikdavome 
Alytuje, kur jis apsilanky
davo pas savo seserį vieti
nės gimnazijos mokytoją. 
Boruta tada dirbo Mokslų 
akademijoje. Okupantai šią 
įstaigą uždarė. Jos biblio
tekai, archyvams grėsė pa- 

Ypač tas pavojus 
padidėjo, artinantis okupa
cijos galui.

Kada nemaža inteligentų, 
laikusių save ne bet kokiais 
“patriotais,” artėjant fron
tui, krovė į čemodanus, grū
do į dėžes savo turtus, 
stengdamiesi išgelbėti nuo 
galimu gaisrų ir kitokių pa
vojų, K. Boruta važinėjo į 
įvairias 
ieškodamas, 
ma paslėpti 
instituto 
rankraščius, 
ir pasakų užrašymus.

Suradęs tokių vietų, Ka
zys, lyg skruzdė šapus, 
runtino dėžes, įvairiomis 
susisiekimo priemonėmis ve
žiojo, pats kraustė ir nešio
jo. Po Lietuvos išvadavimo 
— jis vėl rankiojo iš įvaL 
rių vietų.

Apie jo literatūrinius 
nuopelnus nerašysiu, nes 
ryšium su jubiliejum buvo 
rašyta jūsų spaudoje.

Artėjant Tarybų Lietuvos 
25-mečiui, visi įtemptai ren
giasi šiam įvykiui. Visuose 
miestuose vyksta pagražini
mo darbai. •'Laukiam daug 
svečių — reikia, kad visur

Aišku, daugiausia scenų 
matosi iš siuvėjų gyvenimo, 
darbo ir kovos už savo 
uniją. Daug visokių darbi
ninkiškų tipų: žydų, lenkų, 
lietuvių ir kitų tautų žmo
nių. Filme net, parodama,ir 
laikraščiai, kuriuos leido 
unija .—, jų tarpe lietuvių 
kalba .laikraštis “Darbas.”

“Inheritance”'— istorinis 
filmas, - kaip; kokia enciklo
pedija atidengiąs praeities 
JAV darbininkų koVks, pa- 

i stangas/ pasiaukojimus; ko
vos su policija ir streiklau
žiais frontuose. Stebi žmo
gus filmą ir galvoji: 1 kiek 
čia buvo ; pergyventą , per 
praėjusius-, sakysime, 60 
metų! Kiek jįovotojų-strei- 
kierių žuvo mūšiuose su iš
naudotojų agentais! Ir vi
sa tai ne veltui:. darbinin
kai išsikovojo geresnį gyve
nimą, žmoniškesnes darbo 
sąlygas, didesnes algas. Ir 
filmas baigiasi su šūkiu: 
Kovos buvo ir bus, nes jei *

Prieš filmo rodymą, J. 
Gasiūnas pasakė neilgą įkal
bą apibūdindamas tris iu- 
biliejus: LDS — 35 merai, 
ALDLD — 50 metų, Tarybų 
Lietuvai—25 metai.

Ragino visus dalyvauti 
Gegužės Pirmosios demonst
racijoje Niujorke, Union 
Skvere.

KazlūnJe Čeikauskienė ir 
Verutė Bunkienė paruošė 
kavos ir keiksų, ir visus da
lyvius pavaisino. '

’ Ilgametis narys

Sugrįžo iš ligoninės
Išbuvęs apie trejetą i sa

vaičių ligoninėje, Zigmas 
Kavaliūnas sugrįžo namo 
bal. 7 d. Jo jėgos pamalu 
grįžta. Gydytojas tikima, 
jbg jis gerai sveiksta. Žmo
na Marta ir sūnus sako, jog 
su Zigmu namie jiems sma
gu pavasario švenčių laukti.

- ■ -■ - - ........................... ...........................................................................

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

nuošalias vietas, 
kur būtų gali- 
Lit e ra t ū r o s 
retas knygas, 
liaudies dainų

Malonūs svečiai
Praėjusį ketvirtadienį į 

mūsų įstaigą užeina gra
žiai pasipuošę nuoširdūs 
laisviečiai Jadvyga ir Ka
zimieras Čiurliai. Klausia
me, kokia proga jie mus 
aplanko. Pasirodo, jiedu ce- 
lebruoja savo 20 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį 
ir yra apsistoję “The Pla
za” viešbutyje Manhattane. 
O kad jų džiaugsmas atsi
spindėtų ir lietuviškoje vi
suomenėje, jiedu paaukojo 
$25 išleidimui angliškos 
knygos apie Lietuvą. Kaip 
žinia, knyga “Lithuania — 
Past and Present” išeis ka
da nors šią vasarą. Tokia 
graži draugų Čiurlių para
ma labai aukštai vertina
ma.

Šia proga norime mūsų 
draugams palinkėti dar 
daug laimingų vedybinio 
gyvenimo metelių. Veikiau
sia ir šiemet į rudenį vėl su 
jais susitiksime jųjų gra
žiame sodelyje parengime.

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglį,! Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami "Laisves” Knygyne

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

LAISVE

6 pusl.-L*iavė (Liberty)- Antrad., bat (April) 13, 1965




