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KRISLAI
Dr. Martin L. King balsas 
Nesikraustys ir po karo 
Baisus skandalas 
Istorinis suvažiavimas 
Kas iš to išsivystys?

— Rašo A. Bimba —
Gerai, kad civilinių teisių ju

dėjimo energingasis vadovas 
Dr. M. L. King prideda savo 
tvirtą balsą prie tų, kurie rei
kalauja iš mūsų vyriausybės 
nutraukti karą Vietname ir 
iškraustyti militarines jėgas. 
Kaip ir visi kiti taikos mylė- ’000,000 gyventojų.

Ką parode diskusijos apie 
JAV ir Kinijos santykius 

).3

Washingtonas. — Prieš, sinėta 14 specialistų, 
15-ką metų Jungtinių Vais-1 
tijų vyriausybė nusistatė 
nieko neturėti su Kinija ir 
jos neįleisti į Jungtines 
Tautas.

Bet gyvenimas parodė, 
kad negalima nesiskaityti 
su šalimi, kuri turi
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METAI 55-ieji

30,000 demonstravo Vakarų militaristai ir Tarybų

tojai, King sako, kad šis karas 
“virsta bjauria militarine ad- 
vantiūra” ir su ja reikia kuo 
greičiausiai baigti.

“Būtinai reikia baigti karą, 
kuris tiek žalos pridarė mūsą 
naminiams reikalams!“— šau
kia King.

Komercinė spauda nebesle
pia mūsų šalies imperialistinių 
tikslų Vietname, štai “Long 
Island Press“ (bal. 11 d. sako, 
kad “mes Vietname turėsime 

f palaikyti efektingą militarinę' 
jėgą per daugelį metų“ ir šiam • 
karui pasibaigus. Mums jos 
reikėsią įvykdymui mūsų ant
rojo šiame kare tikslo, būtent: 
“laikyti Raudonąją Kiniją 
darius.”

Imperializmo apetitai 
svietiški. Juo daugiau jis 
žioja, tuo daugiau vis dar 
ri apžioti.

uz-

ne- 
ap- 
no-

700,- 
Todėl 

Senatinis komitetas Santy
kiams su kitomis šalimis, 
vadovybėje senatorių Wil
liam Fulbrighto ir K. J. Za
blockio, vykdė apklausinė
jimus įžymių asmenų Kini
jos ir JAV santykių reika
lais.

Buvo, tarpe kitų, apklau-

ju 
i tarpe 12 universitetų profe
sorių, ir pasirodė:

(1) Aiški dauguma pasi
sakė už Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas, bet tuo 
pat kartu nepašalinimą ir 
Chiang Kai-šeko atstovo, jį 
palikti kaip Formozos at
stovą.

(2) Dauguma pasisakė 
už užmezgimą diplomatinių 
ir prekybos ryšių tarp JAV

(3) Dauguma mano, kad 
karas Vietname neprives 
prie JAV ir Kinijos karo, 
jeigu JAV bus atsargios 
nrieš Šiaurės Vietnamą.

JAV Turčiai lobsta 
o kariai miršta

sparnių gaminimo Boeing tais, tai yra, kada Prancū- 
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‘ New Yorkas.—Balandžio 
12 dieną grupė jaunuolių 
iš Youth Against War and 
Fascism demonstravo New 
Yorko biržoje (New York 
Stock Exchange).

Aircraft, Uniter Aircraft ir 
kitos kompanijos, kurios 
gamina ginklus ir amunici
ja.

Ryšium su šiuo karu iškilo Į Jie turėjo didelį plakatą 
aikštėn naujas skandalas. Ne->su užrašu : “Sulaikykite 
?e"\ai C±fornijo?®, pas!TO,dJ9 karą Vietname. Didelės fir- l/Yi H intro M I.’n mnn vro77 YNGol/nlhn *-0 leidinys “Ramparts” paskelbė, 

I kad mūsų aukštosios mokyklos 
w — universitetai, kolegijos — 
B tapo paverstos Centrinės Žval- 

■ A gybos Agentūros (ČIA) agen
tūromis.

*€ Tie Amerikos universitetų 
“moksliniai“ projektai užsie- 

1 niuose, pasirodo, yra Centri
nės žvalgybos Agentūros ope- 

I ruojami ir finansuojami pro- 
f jektai. Užsienin siunčiami 

“mokslininkai“ ir “studentai“ 
) faktinai turi turėti žvalgybos 

palaiminimą!
Kongrečiai nurodomas Mi- 

chigano Valstijos Universite
tas. Jis “sugalvojo“ projek
tą pasiųsti į Pietų Vietnamą 
visokios rūšies “patarėjus,“ 
“mokytojus,“ “instruktorius“ 
dar 1955 metais. Na, ir pa
siuntė. Ir jie ten darbavosi!

Bet pasirodo, kad šitas pro
jektas buvo finansuojamas ir 
operuojamas Centrinės žval
gybos Agentūros universiteto 
vardu. Gi tie pasiųsti “moks- 

V.lininkai” ir “mokytojai“ ten 
u padėjo dar Diemo valdžiai pa

ruošti policininkus, šnipus, 
provokat orius terorizavimui 

•W Vietnamo žmonių. Už tą bjau
rią paslaugą universitetas ga
vo iš žvalgybos Agentūros 25 
milijonus dolerių!

Tai tik vienas pavyzdys. O 
tokių, sakoma, yra šimtai.

.Iškeldamas šitą piktybę į 
viršų, leidinys “Ramparts” 
puikiai pasitarnavo Amerikos 

) žmonėms.
> Beje, jį leidžia katalikų ka

ro priešininkų grupė.

mos lobsta, o Jungtinių 
Valstijų kariai miršta. Ko
vokite prieš karą ir fašiz
mą.”

Kol biržos policininkai 
jaunuolius pašalino, ten bu
vo paskleista apie 2,530 la
pelių prieš karą.

Demonstracijos v a dovė 
Maryanna Weissman sakė, 
kad iš karo Vietname laimi 
tik dideli turčiai, o JAV mo
tinos lieja ašaras, neteku
sios savo sūnų.

Kitas jaunuolis sakė, kad 
karo rėmėjais yra Ameri
kos nacių partija, kuri ne
apkenčia liaudies laisvės, ir 
karo lėktuvų bei malūn-

Pickens, S. C. — Mrs. E. 
Johnson trys sūnūs buvo 
išvežti į Vietnamą, JAV 
armijoje kariauti prieš 
Vietnamo liaudiečius. Vie
nas jau užmuštas, kitas 
žeistas, o trečias dingo.

su-

* Neįmanoma atidžiai perskai
tyti visas kalbas, pasakytas T. 
Sąjungos Komunistų Partijos 
XXIII-ajame suvažiavime ir 
atspausdintas Vilniaus “Tieso
je.“ Bet skaičiau Brežnevo ir 
Ksygino pranešimus, kai ku
rias kalbas ir suvažiavimo pri- 
imtą rezoliuciją.

j Suvažiavimo eigą susldomė- 
I jusiai sekė tiek komunistai, 

tiek jų priešai. Iš visko ma
tyti, jog tai buvo nepaprastai 
rimtas istorinis suvažiavimas. 
Jis pasisakė:

Užsieninėje politikoje: už 
taiką ir komunistinių jėgų vie
nybę.

Naminėje politikoje: gerinti
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ir vis kelti aukštyn liaudies 
ekonominę ir kultūrinę būklę.

Partijos reikaluose: stip
rinti partiją, gerinti jos veik
lą, plėsti jos gretas.

Labai įdomi ši priimtos re
zoliucijos pastraipa:

“Rūpinimasis partiniu gre
tų grynumu, tuo, kad kiekvie
nas komunistas būtų vertas 
garbingo Lenino partijos nario 
vardo ir jį pateisintų, yra 
partijos, visų partinių organi
zacijų gyvenimo įstatymas. 
Partija ir ateityje atsikratys 
tais, kurie jos neverti, tais, 
kurie pažeidinėja partijos pro
gramą ir įstatus, savo elgesiu 
kompromituoja komunisito var
dą.”

TSRS protestuoja 
prieš JAV žvalgus

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė protestą JAV 
ambasadai prieš JAV Cent
rinės Žvalgybos Agentūros 
(C.I.A.) žvalgų veikimą.

Sako, kad kovo 17 dieną 
Tokio, Japonijos sostinėje, 
jie bandė pavogti TSRS am
basados narį Georgį Po- 
krovskį.

Prie viešbučio nudavė su
sirgusiu Kolumbijos diplo
matas, kurį Pokrovskis pa
žino. Diplomatas prašė Po-

Kovo 30 d. Chicagoje buvęs 
susirinkimas apdiskusav i m u i 
santykiavimo su Lietuva. Pir- 
min i n k a v ę s kun. Kubilius. 
Daugiausia kalbėję tie, kurie 
pritaria santykiavimui. Vie
tos menševikų laikraštis (bal. 
8 d.) susirūpinęs dejuoja : 
“Bus įdomu pamatyti, kas iš 
to išsivystys toliau.”

Rimtai galvojančiam žmogui 
labai aišku: Į šių ir kitų ei
nančių diskusijų vis smarkiau 
ir plačiau vystysis pritarimas 
kultūrin i a m bendradarbiavi
mui su senąja tėvyne, su Lie
tuva.

Tai neišvengiama.

Vietnamo sostinėje
Saigonas. —Balandžio 14 vyriausybės žmonės labai 

dieną čionai demonstravo 
apie 30,000 žmonių prieš 
diktatorišką N. C. Ky re
žimą. Budistų vadai reika
lavo, kad tuojau pasitrauk
tų Ky militarine valdžia. 
Tai įvyko po to, kai laikinai 
Ky buvo “laimėjęs” po pa
skelbimo, jog jis sutinka 
pravesti Steigiamojo seimo 
rinkimus ne vėliau kaip per 
penkis mėnesius.

Pirm demonstracijų Ky 
ir budistų vadai tarėsi per 
tris dienas.

Pietų Vietname yra dau
giau, kaip 11,000,000 budis
tų tikėjimo gyventojų, bet 
ir jų vadai turi pasidalini
mų į grupes.

New Yorkas. — Čionai 
atsilankė buvęs indokinų 
premjeras Tran Van Huu. 
Juomi buvo 1950-1952 me-

zija valdė tą sali. Jis sako, 
kad reikia baigti karą Pie
tų Vietname.

Washingtonas. JAV

atsargiai kalba apie budis
tų veikimą Pietų Vietname. 
Mat, jatr ir taip ten žmonės 
išstoja prieš Jungtines Val
stijas. Nuolatos vyksta de
monstracijos. Vietnamiečiai 
piktinasi, kad JAV bombo
nešiai naikina miestelius ir 
kaimus puldami liaudiečius. 
Visur girdisi protestai, kad 
vietnamiečiai miršta nuo 
Jungtinių Valstijų bombų 
ir kulku.

JAV Gynybos sekretorius 
Robertas McNamara sako, 
kad neteisybė, būk JAV 
bombonešiams stoka bombų 
Pietų Vietname. Jis sako, 
kad JAV turi 331,000 tonų 
bombų ir dar Vakarų Vo
kietijoje pirko 5.500 bombų, 
kiekviena po 750 svarų. 
' McNamara sako, kad ko
vo mėnesį Pietų Vietname 
JAV bombonešiai suvartojo 
50,000 tonų bombų. Taip pat 
po tiek pat jų bus numesta 
balandžio, gegužės ir birže
lio mėnesiais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Beira. — Į šią prieplau

ką Graikij o s naftolaivis 
“Ioanna-5” yra atgabenęs 
18,700 tonų naftos. Portu
galijos valdžia paėmė jį 
savo kontrolėn.

Stockholmas. — Sulaukęs 
85 metų amžiaus mirė vo
kiečių submarinų kapitonas 
Felix von Luckner. Pirma
me ir Antrame pasauliniuo
se karuose jis daug laivų 
nuskandino.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle iš
vyks j Tarybų Sąjungą bir
želio 20 dieną. Jis ten bus 
nuo 10 iki 20 dienų.

St. Lou i s. — R. B. De- 
Pugh ir 30 jo sėbrų sako, 
kad Jungtinėse Valstijose 

antikomu-krovski jį įvesti į viešbutį. Pe organizuos 
Kada Pokrovskis tai atliko, i cistinę partiją, 
t a i viešbučio kambaryje 
rado du JAV žvalgybos 
agentus.

Agentai bandė perkalbėti 
Pokrovskį bėgti į Jungtines 
Valstijas. Kada tas nepavy
ko, tai jėga siekė pavogti. 
Bet lauko pusėje atsirado 
daugiau TSRS žmonių, įvy
ko susirėmimas ir JAV 
žvalgai buvo atremti.

Saigonas. — JAV dideli 
bomboneši a i bombardavo 
Mugia tarpkalnių perėji
mus ir užgriovė.

Washingtonas. — Michi- 
gano valstijos universiteto 
viršininkai prisipažino, kad 
jo žmonės Pietų Vietname 
yra susirišę su JAV Cent
rinės žvalgybos agentūros 
žmonėmis.

Atlanta, Ga. — Negrų 
veikėjas Dr. Luther King ir 
jo artimi reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos nustotų 
rėmę Pietų Vietnamo dik
tatorių Ky.

Beirutas. — Po aštuone- 
rių metų gyvenimo Euro
poje sugrįžo Sirijos Komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius Khalidas Bak- 
dašas.

Washingtonas. — Vidu
ryje balandžio Washingto
nas 
niai. Žydi japoniškos vyš
nios ir kiti medeliai.

pasipuošęs pavasari-

Daka. — Pakistane vis 
siaučia cholera, tik keliose 
provincijose per savaitę mi
re virš 2,000 žmonių.

TSRS lakūnus tik vėliau

Sąjungos lėktuvo nelaimė
Maskva. — Tarybų Są- ežero lėktuvo dalis ir išvien 

jungos vyriausybė pasmer- su JAV specialistais tyrinė- 
kė vakarinio Berlyno anglų jo jo įrengimą. Jie nerado 
komandierius ir jų sėbrus, ten atominių ir kitokių 
Prieš kiek laiko virš vaka- bombų.
rinio Berlyno sugedo TSRS
militarinis lėktuvas. Du ta- ištraukė ir negyvus perda- 
rybiniai lakūnai, kad nenu-įvė Tarybų Sąjungos 
kristų mieste ir neužmuštų 
gyventojų, paaukojo savo 
gyvybę nutaikydami lėktu
vą į ežerą.

Žuvo TSRS lakūnai kapi
tonas Borisas Kapustinas ?r 
leitenantas Juris Janovas.

Į nelaimės vietą skubėjo 
TSRS daktarai ir grupė ka
rininkų. Anglai jų neleido. 
Patys pirmiausiai traukė iš

žmo
nėms. Lėktuvo dalis vis dar 
tyrinėja. TSRS vyriausybė 
sako, kad toks anglų elge
sys prieštarauja nelaimių 
meto etikai.

Maskva. — Balandžio 11 
dieną “Luna-10” jau buvo 
66 kartus apskridęs aplin
kui mėnuli. “Luna” instru
mentai veikia tvarkiai.

Balsuotoju taikos 
žygis į Washington^

Gegužės 14 dieną, Wash
ingtono viešbutyje, įvyks 
suvažiavimas, kuriame da
lyvaus 2,160 delegatų.

Washingtonas. — Com
mittee for a Sane Nuclear 
Policy paskelbė, kad gegu
žės 14—15 dienomis Wash
ingtone bus galingas išsto
jimas žmonių, kurie reika- • dieną, delegatai ir taikos 
lauja taikos Vietname. 'šalininkai susirinks prie

Visose valstijose yra su-!Baltojo Namo, 
siorganizavę ^komitetai, kad 
ateinančiais JAV kongres- 
manų ir kitų valdininkų 
rinkimais žmonės balsuotų 
tik už tuos kandidatus, ku
rie stoja už taiką.

'Iš ten jie maršuos prie 
Washingtono paminklo, kur- 
bus laikomas masinis susi
rinkimas. Į tą susirinkimą 
yra užkviesti kalbėti JAV 
Kongresmanai, kurie stoja 
už taiką.

DIENOS ŠVIESA
Johnson City, Texas. — 

Prezidentas Johnsonas pa
sirašė bilių ir įstatymiškai 
ivedama “Dienos Šviesa”. 
Įstatymas įeis j galią 1967 
m. balandžio 1 dieną.

“Dienos šviesa” bus pra
dedama balandžio paskutinį 
sekmadienį, tai yra, pava
rant laikrodžius vieną va
landą pirmyn. Grįžtama at
gal prie seno laiko bus spa
lio paskutinį sekmadienį.

Maskva. — Sunkvežimio 
vairuotoj a s, protestuoda- 
prieš kara Vietname, apsi
pylė gazolinu ir susidegino.

Trenton, N. J.—New Jer
sey valstijoje automobilių 
apdraudos kompanijos pa
kėlė kainas 15 procentų.

Jakarta. — Reakciniai 
stundentai demo n s t r a v o 
nrieš Kiniją.

Kinija turiPekinas.
milicijoje 100,000,000 vyrų 
ir moterų.

New Delhi. —Indijos val
džia sako, kad Anglijos ku
nigai kišasi į jos vidaus rei
kalus.

Washingtonas. — JAV 
dideli bombonešiai “B-52” 
labai bombardavo Šiaurės 
Vietnamą. Jie atskrido nuo 
Guam salos.

Detroitas. —General Mo
tors Co. dar taisys 16,000 
1965 metų automobilių 
“Chevelle” ir “Corvair”.

Atėnai. — Graikijoje vėl 
ministrų kabinete krizė— 
pasitraukė Užsienio reikalų 
ministras E. Tsirimokas.

Washingtonas. — JAV 
Sveik a t o s departamento 
viršininkai sako, kad “pi
lės” gimdymų sukontrolia- 
vimui nėra žalingos.

Pavargo kunigaujant
St. Petersburg, Fla.—Ro

mos katalikų kunigas An
thony Girandala, 40 metų 
amžiaus, sako, kad pavargo 
kunigaudamas. Paskutinis 
jo kunigavimas buvo Balti- 
morėje 1963-1964 metais.

Jis sako, kad Jungtinėse 
Valstijose daugiau kaip 
5,000 katalikų kunigų pa
metė kunigystę, dauguma 
dėl celibato.

Dabar jis ir jo žmona ap
sistojo St.Petersburge ir 
siekia įrengti namą, kuria
me galėtų apsistoti kunigai, 
pametę kunigystę. Kunigas 
Girandala ir jo žmona turi 
4 mėnesių sūnų.

Šuo suėdė žmogaus 
ausį

Sao Congalo, Brazilija — 
Karo laivyno karininkas 
Jos,e B. Nunes susimušė su 
švogeriu Aldiru Grimbal- 
do ir nukando jam ausį.

Grimbaldo nuėjo į polici
jos stotį apsiskųsti ir nune
šė ausį, kaip įrodymą.

Iš policijos stoties jis nu
ėjo j ligoninę, kur jam su
tvarkė žaizdą. Bet kada jis 
sugrįžo į policijos stotį, tai 
ausies jau nerado, nes poli
cijos šuo ją suėdė.

Bagdadas. — Melūnspar- 
nio nelaimėje užsimušė Ira
ko prezidentas Abdel Salam 
Arif as. Tuojau jo vietą už
ėmė viceprezidentas Abde- 
lis R. AlBazazas.

Balan-

TSRS laivas pradėjo 
plaukioti į Kanadą

Leningradas.
džio 12 dieną išplaukė gra
žus TSRS keleivinis laivas 
“Aleksander P u š k i n” į 
Montreal}. Jis pastatytas 
1965 metais, yra daugiau 
20,000 tonų įtalpos, gali 
vežti 750 keleivių.

Laivas darys apsistoji
mus Helsinkyje, Kopenha
goje ir Londone. Per 14 pa
rų pasieks Kanadą.

Numatoma, kad netrukus 
dar pradės tarp Leningrado 
ir Montrealio plaukioti du 
kiti nauji laivai — “Ivan 
Franko” ir “Taras Ševčen- 
ko”.

Abidjanas. — Dramblio 
Kaulo Krašto Respublikoje 
dar yra užsilikusi poligami
ja ir moterų už pačias pir
kimas.

EXTRA!
New Yorkas.— Balandžio 

16 dieną, Times Square, 
miesto centre, demonstravo 
apie 5,000 žmonių, reikalau
dami baigti karą Vietname.

Tarp daugelio plakatų 
buvo ir su užrašais: “Ponas 
prezidente, karo plėtimas 
Vietname veda prie Tre
čiojo pasaulinio karo.”

Demonstracijas ruošė apie 
70 įvairių grupių, kurios 
susiorganizavę į Fifth Ave
nue Vietnam Peace Parade 
komitetą.

&
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Po istorinio suvažiavimo
TARYBŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ pa r t i j o s 

XXIII-iasis suvažiavimas Maskvoje baigėsi. Jis tęsėsi 
per dešimt dienų. Jame dalyvavo, kaip jau buvo rašyta, 
apie 5,000 partijos delegatų ir apie 1,000 svečių bei bro
liškų delegatų. Čia buvo suvažiavę iš 86 skirtingų šalių 
komunistinių bei darbininkų partijų broliškieji delega
tai, kurių tarpe keletas buvo ir iš Jungt. Amerikos Vals
tijų.

Šis suvažiavimas nuvylė nemažai buržuazinių “stra- 
tegų’Lir “politikų”. Atsiminkime: prieš suvažiavimą 
buržuaziniai gudragalviai pranašavo visokių dalykų, ku
rie būk tai atsitiks suvažiavime. Buvo sakyta, būk šis 
suvažiavimas “pasmerks Chruščiovą” ir “grįš prie sta
linizmo” (asmenybės kulto), būk šis suvažiavimas su
traukys visus ryšius su Kinijos Komunistų partija.

Nebuvo nei vieno, nei kito. Suvažiavimo dalyviai at
sisakė klausyti “mokytų vyrų”: jie viską darė pagal Le
nino mokymus. Įdomiai suvažiavimą apibūdina TASS- 
ELTA:

“Suvažiavimo posėdžiams buvo būdingas dalykišku
mas, principingumas, apgalvota ir kūrybiška pažiūra į 
svarbiausius dabarties klausimus.

Suvažiavimo rūmų sienos tarsi prasiskyrė. Jie tarsi 
sutalpino visą partiją, visą liaudį. Tai vaizdžiai rodo 
laiškų, sveikinimų, darbo raportų srautas. Jų atsiųsta į 
Kremlių daugiau kaip 90 tūkstančių.”

— 0 —
SUVAŽIAVIME BUVO pateikti du pagrindiniai 

pranešimai: L. Brežnevo ir A. Kosygino. Abudu jiedu 
kalbėjo atvirai ir “kietai.” Nesitenkino tik savęs bei arti
mųjų liaupsinimu, tuščiagyriškumu. Ne. Abudu parodė 
atliktus laimėjimus ir pralaimėjimus, pasiekimus ir trū
kumus, gerus darbus ir blogus, atliktus per pastaruo
sius kelerius metus. Ir iš klaidų ragino mokytis, šalinti 
jas iš kelio ateities darbuose.

Tarybų Sąjunga, suvažiavimo dalyvių nuomone, bu
vo ir turi pasilikti taikos tvirtove pasaulyje. Bet tuo pat 
laiku ji turi palaikyti ryšius ir su kapitalistiniu pasau
liu, ir reikalauti, kad JAV iškeltų kariuomenę iš Pietų 
Vietnamo, kad nutrauktų karą Pietryčių Azijoje.

Suvažiavime buvo kalbėta, aiškinta, kad juo greites
niu laiku tarybinių žmonių gyvenimo lygis būtų pakel
tas į daug aukštesnį laipsnį. Tai, be kitko, turės įtakos ir 
į kapitalistinio pasaulio liaudį.

Suvažiavimas priėmė ilgą, išsamią rezoliuciją, ku
rios gale taip pasakyta:

“TSKP XXIII suvažiavimas pademonstravo monoli
tinę partijos vienybę, tvirtą kovinę dvasią, bolševikinį 
principingumą ir dalykiškumą, nesitaikstymą su trūku
mais, pasiryžimą padaryti visa, kad būtų sėkmingai iš
spręsti nauji didžiuliai uždaviniai.

Suvažiavimas ragina visus komunistus, darbininkus, 
kolūkiečius, tarybinę inteligentiją pažymėti didžiąsias 
datas—50-ąsias Didžiosios Spalio socialistinės revoliuci
jos metines ir 100-ąsias Lenino gimimo metines—plačiai 
išvystytu socialistiniu lenktyniavimu, judėjimu už komu
nistinį darbą, naujais komunizmo statybos laimėjimais, 
garbingu šalies indėliu, padedančiu stiprinti pasaulinio 
socializmo galią, pergalingai vystyti tarptautinį revoliu
cinį judėjimą...”

— 0 —
SUVAŽIAVIMAS IŠRINKO Centro Komitetą ir ki

tus organus, kurie vadovaus šaliai ir partijai iki XXIV 
suvažiavimo, per apie ketverius metus. Į Centro Komite
tą išrinkta 195 asmenys, į kandidatus —165, į Centrinės 
Revizijos komisiją — 79.

Išrinktas Politinis Biuras, taipgi TSKP CK. genera
linis sekretorius—L. Brežnevas, o sekretoriais: M. Sus
lovas, A. Kirilenka, A. Šėlepinas, P. Demičevas, D. Usti
novas, I. Kapitonovas.

— O —
• UŽDARANT SUVAŽIAVIMĄ (balandžio 8 d.) L. 

Brežnevas pasakė neilgą kalbą, kurioje be kitko nurodė:
“Mūsų partija yra galinga, sukaupusi beveik per pu

sę Tarybų valdžios gyvavimo šimtmečio, socializmo ir 
komunizmo statybos metais, didžiulį vadovavimo visuo
menei patyrimą. '

Mūsų šalyje išaugo puikūs visų gamybos šakų, moks
lo ir kultūros kadrai. Tarybų Sąjungos darbininkų klasė, 
kolūkinė valstietija, liaudies inteligentija karštai remia 
partijos politiką, laiko jos planus savo gyvybiniu reikalu.

Mes turime daug patikimų ir ištikimų bičiulių už
sienyje. Mes galime ir privalome pasinaudoti vertingu 
naujos visuomenės kūrimo patyrimu, sukauptu broliško
se socializmo šalyse. Mūsų darbą ir kovą remia viso pa
saulio komunistai, revoliucinės ir pažangiosios jėgos.

Mūsų partija, sukurta ir išpuoselėta didžiojo revo
liucionieriaus Vladimiro Lenino, nuėjo šlovingą kovų

APIE “LAISVĘ” 
VILNIAUS 
UNIVERSITETE

ELTA praneša:
Vilniaus Valstybinio V.Kap

suko vardo universiteto Kolo
nų salėje gausiai susirinko is
torijos ir filologijos fakulteto 
studentai, dėstytojai ir svečiai. 
Jie paminėjo JAV pažangiųjų 
lietuvių laikraščio “Laisvės” 
55 metų jubiliejų.

Pranešimus apie šio laikraš
čio nueitą kelią įvairiais laiko
tarpiais padarė universiteto 
vyresnieji dėstytojai A. Kaz
lauskas ir Br. Raguotis bei 
Vilniaus Pedagoginio institu
to vyresnioji dėstytoja L. Pet
kevičienė. Lietuvos Draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos pirmininkas 
L. Kapočius vakaro metu pasi
dalijo mintimis apie redakto
riaus R. Mizaros bei kitų 
“Laisvės” laikraščio bendra
darbių veiklą emigracijoje.

Susirinkimo dalyviai “Lais
vės” laikraščiui pasiuntė svei
kinimo telegramą.

Reiškiame didelę padėką 
istorikams, žurnali s t a m s , 
švietė jams, visuomeninin
kams — visiems, kurie da
lyvavo istorinėje Kolonų sa
lėje mūsų laikraščio 55-rių 
metų sukakčiai atžymėti! .

PREMIJOS LIETUVOS 
ŽURNALISTAMS

Vilniaus “Tiesa” (š.- m. 
bal. 7 d.) praneša:

Lietuvos TSR žurnalistų są
jungos valdybos prezidiumas, 
vertinimo komisijai, pasiūlius, 
paskyrė kasmetines V. Micke
vičiaus-Kapsuko vardo premi-. 
jas. Jos suteiktos už geriau-- 
sius respublikos žurnalistų kū
rinius, paskelbtus periodinėje, 
spaudoje, per radiją ir išėju
sius atskiru leidiniu praėju
siais, 1965 metais.j . ,

V. Mickevičiaus - Kapsuko 
vardo premija už dokumenti
nes apybraižas straipsnio. “Ne
žinomos didvyrės pėdsakais,” 
išspausdintas laikraštyje “So- 
vetskaja Litva,” paskirta žur
nalistams Menašui Chlenui ir 
Grigorijui Galperinui (Pravdi- 
nui).

Radijo žurnalistms Jonui 
Ragaišiui ir Viliui Švanui V. 
Mickevičiaus-Kapsuko vardo 
premija paskirta už višuome- 
nines-politines “Kolūkietiškos 
radijo stoties” laidas.

Jauniems fotožurnalistams 
Romualdui Rakauskui ir Anta
nui Sutkui V. Mickevičiaus - 
Kapsuko vardo premija pa- 
s k irta už fotoalbumą “Vil
niaus šiokiadieniai.”

Už apybraižų, pasakojančių 
apie įvairių profesijų respub
likos žmonių likimus, rinkinį 
“Gyvosios legendos” ir žur
nale “švyturys” išspausdintus 
reportažus V. Mickevičiaus- 
Kapsuko vardo premija pa
skirta žurnalistui Albertui-Vy- 
tautui Misevičiui.

Kaip žinia, dabar Tarybų 
Lietuvoje kiekvieneriais me
tais, V. Mickevičiaus-Kap
suko gimimo dieną, skiria
mos goriausiems Lietuvos 
laikraštininkams — žurna- 
listams-fotografams premi
jos už geriausius tų metų 
atliktus darbus.

Beje, žurnalistą A. Vai- 
vutską, jo 50 gimimo meti
nių proga, vyriausybė apdo
vanojo Garbės Raštu.

KĄ PASAKOJA 
SUGRĮŽĘ Iš 
SUVAŽIAVIMO

Š. m. balandžio 9 d. grįžo 
iš TSKP 23-ojo suvažiavimo 
Maskvoje Lietuvos delega
cija. Vilniaus geležinkelių 
stotyje sutiko nemaža žmo
nių, visuomenininkų, drau
gų, giminių.

“Tiesos” korespondentas 
šitaip rašo apie tą sutiki
ma: c

Atvyksta ir išvyksta trau
kiniai. Perone vis stovinėja 
keleiviai, juos sutinkantieji ir 
palydintieji. Kasdieni š k a s , 
įprastas geležinkelio stoties 
vaizdas. O vakar jis buvo 
kartu ir šventiškas: pavakariu 
iš Maskvos į Vilnių sugrįžo 
TSKP XXIII suvažiavime da
lyvavę Lietuvos Komu n i s t ų 
partijos delegatai.

Vos traukiniui stabtelėjus 
atsikvėpti, nemažas sutinkan
čiųjų būrys susirinko prie va
gono su užrašu “Lietuva.” 
Delegatus pasitiko Lietuvos 
KP CK sekretoriai A. Bar
kauskas, J. Maniušis, R. Son
gaila, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos Pirmininko pavaduo
tojai A. Drobnys, P. Kulvie
tis, V. Vazalinskas ir kiti res
publikos vadovaujantys dar
buotojai, įmonių ir organiza
cijų atstovai, žurnalistai, dar
bo draugai, giminės, pažįsta
mi ir nepažįstami. Didžio ša
lies komunistų forumo daly- 
lyviams įteiktos gelių puokš
tės.

Su dideliu susidomėjimu bu
vo sekamas suvažiavimo dar
bas. Spaudoje skaitėme pra
nešimus, delegatų kalbas, sve
čių pasisakyrtius. Ir vis dėlto 
nekantru išgirsti gyvu žodžiu 
perduodamus beta r p i š k u s 
įspūdžius, suvažiavimo daly
vių nuomonę.

—Lietuvos Komunistų par
tijos delegatų XXIII suvažiavi
me vardu, kreipiasi į susi
rinkusius partijos Vilniaus 
miesto komiteto pirmasis sek
retorius K. Mackevičius, — 
noriu padėkoti už šiltą su
tikimą ir perduoti tuos gra
žius., pavasariškus jausmus, 
kuriuos šiomis dienomis išgy
venome Maskvoje.

Visus mus sužavėjo be ga
lo draugiška, nuoširdi atmos
fera šalies komunistų forume, 
—pasakė drg. Mackevičius.— 
Ji d a r k artą ryškiai pade
monstravo mūsų partijos susi
telkimą apie lenininį Centro 
Komitetą. Suvažiavimas įver
tino tą kūrybišką, dalykišką 
nuotaiką, kuri įsiviešpatavo 
mūsų eilėse po TSKP CK 
1964 m. spalio Plenumo.

—Mes vakar buvome susi
rinkę, — sako L K P Centro 
Komiteto pirmasis sekreto
rius A. Sniečkus, — ilgai kal
bėjomės, dalijomės įspūdžiais. 
Iš tiesų Šis suvažiavimas, ir 
kitų ankstesniuose dalyvavu
sių draugų nuomone, ypač iš
siskiria.

Kalbėtojas pabrėžia, kad 
TSKP XXIII suvažiavimas 
daug naujo įpeša į visą mūsų 
gyvenimą. Delegatai aptarė, 
kaip sėkmingiau įgyvendinti 
istorinius suvažiavimo nutari
mus. Kartu A. Sniečkus pažy
mi, kad suvažiavimas parodė 
labai didelį ir komunistų par
tijos eilių, ir .didelį tarptauti
nio darbininkų judėjimo vie
ningumą, lenininę dvasią, ku
ria persunkta visa partijos 
veikla, didžiulį jos autoritetą 
broliškųjų komunistų ir dar
bininkų pati jų tarpe. Suva
žiavimas nužymėjo naujas 
gaires Tarybų šalies pramo
nės, žemės ūkio, mokslo, kūl-

tūros naujam galingam vysty
mui, tarybinės liaudies gero
vės tolesniam kėlimui.

Geležinkelio stoties salėje, 
kur įvyko šis pokalbis, tris 
kartus skamba lietuviškas 
“Valio ! ’ ’ TSKP lenininio 
Centro Komiteto garbei.

Mintimis dalijasi Mažeikių 
rajono Mičiurino vardo kolū
kio kolūkietė V. Bričkienė:

—Grįžtame iš suvažiavimo 
kupini naujų jėgų, pasiryžę 
dirbti dar geriau, — sako 
ji. — Parvežame daug gerų 
naujienų, kurios pradžiugins 
ir mūsų kolūkiečius.

Panevėžietė “Nevėžio” siu
vimo fabriko meistrė L. Spor- 
nova ir Vilniaus elektros skai
tiklių gamyklos darbininkė I. 
Pšolovskaja, trumpai pasidali- 
j u s i o s įspūdžiais, padėkojo 
vilniečiams už šiltą sutikimą.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos prezidentas, Socialis
tinio Darbo Didvyris J. Matu
lis pasakė:

—Mes širdingai džiaugiamės, 
kad XXIII suvažiavime buvo 
pareikštas toks didelis vienin- 
gumas tiek vidaus, tiek ir 
tarptautinės politikos klausi
mais. Mane giliai sujaudino 
A. Kosygino pranešimo žo
džiai, pasakyti apie mokslą. 
Jis nurodė, jog reikia pasiek
ti, kad mokslas taptų efekty
via socialistinės visuomenės 
jėga. Dėsime visas pastangas, 
kad pieštume savo indėlį į 
penkmečio plano įvykdymą.

Ir vėl čerškia kino ir tele
vizijos kronikos filmavimo ka
meros, spragsi fotokorespon
dentų aparatai. Iš TSKP 
XXIII suvažiavimo sugrįžę de
legatai išeina į geležinkelio 
stoties aikštę.

Sveikas, Vilniau! Sveiki su- 
sugrįžę, draugai!

L. KAPOČIUS APIE
L. JONIKĄ

Laurynas Kapočius para
šė Vilniaus “Tiesoje gražų 
ir įdomų straipsnį apie 
“Vilnies” redaktorių L. Jo
niką, minint pastarojo 75 
metų sukaktį.

Kur gimsta uraganai
Kasmet, dažniausiai ru

denį, spauda praneša apie 
uraganus, nuniokojau č i u s 
vakarinius Atlanto pakraš
čius. Dar neseniai meteo
rologai manė, kad uraga- 
ganai atsiranda kažkur At
lanto vandenyno platybėse. 
Prancūzų meteorologas Vil- 
vianas po ilgamečių tyrimų 
priėjo išvadą, kad uraganai 
atsiranda Afrikoje, dyku
minėse Čado ežero pakran
tėse. Tyrinėdamas Afrikos 
klimatą, mokslininkas pa
stebėjo, kad Čado ežero 
rajone susiduria karšto Sa
charos oro masės su šaltu 
oru, plūstančiu iš Arktikos. 
Nuo Čado milžiniškos oro 
masės pasuka į vakarus, 
nusiaubdamos rytinę Ame
rikos žemyno dalį.

Kultūrines statybos užmojai
Tarybų Lietuvos penkmetis

Naujasis penkmetis atneš 
daug svarbių laimėjimų 
kultūrinės statybos baruo
se.

Direktyvų dėl naujojo 
penkmečio projektas iškelia 
naujus uždavinius. visoms 
liaudies švietimo, sveikatos 
apsaugos, mokslo ir kultū
ros sritims, t

Liaudies švietimo srityje 
svarbiausias uždavinys bus 
visuotinio vidurinio moky
mo įgyvendinimas. Mūsų 
šalyje turi būti sudarytos 
sąlygos visiems jaunuo
liams ir merginoms pasiek
ti vidurinį išsilavinimą, šiuo 

■ metu '^ūsų respu b 1 i k o j e 
apie 70 procentų mokslei

vių, baigusių 8-ąją kla- 
jsę, tęsia mokslą vidurinėse 
bendrojo lavinimo mokyklo
se arba technikumuose. Pa
siekti visuotinį vidurinį mo
kymą — reiškia žymiai pa
didinti moksleivių kontin
gentus 9-ose klasėse ir iš
platinti priėmimą į specia
liąsias vidurines mokyklas. 
Numatoma, kad 19 70 me
tais apie 70 procentų moks
leivių, baigiančių 8-ąją kla
sę, tęs mokslą vidur i n ė s e 
bendrojo lavinimo mokyklo
se ir apie 22 procentai stos 
į dieninių technikumų pir
muosius kursus. Reikės žy
miai pagerinti visos liaudies 
švietimo sistemos . darbą, 
pakelti moksleivių pažangu
mą, likviduoti antrametys- 
tę, kovoti su moksleivių pa
sitraukimu iš mokyklos.

Moksleivių skaičius bend
rojo lavinimo mokyklose 
1970 metais išaugs 13 pro
centų palyginti su 1965 me
tais ir pasieks 549 tūkstan
čius.

1 .Respublikoje žymiai išsi
plės vakarinis ir neakivaiz- 

idinis mokymas. Vakarinėse 
j ir neakivaizdinėse bendrojo 
i lavinimo mokyklose naujojo 
penkmečio pabaigoje moky
sis 94 tūkst. žmonių arba 40 
procentų daugiau negu 1965 
metais. I

Direktyvų projekte dide
lis dėmesys skiriamas iki
mokyklinio amžiaus vaikų 
auklėjimui ir vaikų lopše
lių-darželių tinklo išplėti
mui. Penkmečio pabaigoje 
ikimokyklinės įstaigos turės 
109.5 tūkstančio vietų, arba 
2.3 karto daugiau negu 1965 
metis. Tokiu būdu apie 30 
procentų ikimokyklinio am
žiaus vaikų respublikoje bus 
galima patalpinti vaikų lop
šeliuose ir darželiuose.

Žymiai išaugs priėmimas 
į respublikos aukštąsias ir 
specialiąsias vidurines mo
kyklas. 1970 metais studen
tų skaičius aukštosiose mo
kyklose pasieks 62.2 tūks
tančio, o mokslevių skaičius 
technikumuose — 76.8 tūks-

tančio. Vadinasi, smarkiai 
besivystančiai pramonei, 
žemės ūkiui ir kitoms liau
dies ūkio šakoms, švietimui, 
mokslui bei kultūrai bus 
paruošta pakankamai kva
lifikuotų specialistų. Diplo
muotų specialistų skaičius 
Tarybų Lietuvos liaudies^’ 
ūkyje per penkmetį išauga 
52.9 procento ir sudarys,. 
20 3.7 tūkstančio žmonių.^ 
Tame skaičiuje specialistų 
su aukštuoju mokslu bus 
80.7 tūkstančio.

Atitinkamai vystysis res
publikos mokslo įstaigos, 
visų pirma Mokslų akade
mija ir jos institutai, akty
viai dalyvaus, sprendžiant 
aktualias mokslo ir techni
kos problemas visose liau
dies ūkio šakose, r .

Direktyvų projekte nu- *’ 
matomas tolesnis sveikatos 
apsaugos įstaigų tinklo au- f 
girnas. Vietų skaičius res- • 
publikos ligoninėse 1970 m. 
išaugs iki 33.2 tūkstančio ir 
padidės, palyginti su 169 5 
m. 6.6 tūkstančio. Respub
likos sveikatos apsaugos 
sistemoje penkmečio gale 
dirbs apie 8 tūkstančiai gy
dytojų, arba 1.6 tūkstančio 
daugiau, negu dabar.

Suprantama, šie laimėji
mai patys neateis į gyveni
mą. Reikės įdėti didelį dar
bą, nemažas lėšas. Ypač 
daug lėšų bus skiriama ka
pitalinei vaikų lopšelių-dar
želių, aukštųjų mokyklų, 
sveikatos apsaugos įstaigų 
statybai.

Nauja mokyklų, lopšelių, 
darželių,' ligoninių statyba 
pagrindinai koncentru o s i s 
stambiausiuose respublikos 
miestuose, o taip pat nau
juose pramonės centruose— 
Alytuje, Jonavoje, Jurbar
ke, Kapsuke, Kėdaininuose, 
Kretingoj e, Mažei k i u o s e, 
Plungėje, Ukmergėje, Ute- • 
noje, kur šiame penkmety
je numatomas didelis gy
ventojų skaičiaus augimas.

Bus pastatyta nemaža 
stambių kultūrines paskir
ties pastatų. Tai operos ir 
baleto teatro rūmai, didžiu
lė sporto salė. Bus tęsiama 
Kauno politechnikos insti
tuto miestelio statyba, ar
timiausiais metais bus pra
dėtas statyti Vilniaus aukš
tųjų mokyklų miestelis, iš
augs nauji Kauno medici
nos instituto rūmai, Moks
lų akademijos institutų pa
statai. Miestuose ir rajo- 
pų- centruose bus pastatyk 
ta keletas kultūros namų, 
22 nauji kinoteatrai. Pa
naudojant išaugusius kolū-. 
kių piniginius resursus, iš
siplės kaimo kultūros’ bui
ties objektų statyba.

K. PivoriūnasValst. plano komisijos narys

kelią. Leninas mus mokė, kad svarbiausias partijos jėgų 
šaltinis, jos pergalių laidas—neišardomas ryšys su liau
dimi, mokėjimas įkvėpti ir organizuoti darbo žmonių 
mases kovai už komunizmą. Partija gali nugalėti, jeigu 
ji tobulai žino visuomenės vystymosi dėsnius, klasių ko
vos dėsnius, naujos visuomenės kūrimo dėsnius, jeigu ji 
nenukrypstamai žengia į savo tikslą, vadovaudamasi 
mokslinio komunizmo teorija...

Baigdami suvažiavimo darbą, mes tvirtai galime pa
sakyti, kad partija, suvienijusi visos tarybinės liaudies 
pastangas, sėkmingai išspręs didingus uždavinius, ; ku
riuos iškėlė XXIII suvažiavimas.”

Ansamblio “Lietuva” artisčių grupe. Čia matome kanklininkes ir šokėjas, bet jos 
visos puikiai moka groti ir skudučiais. . .
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Žiūrint pro mano akinius
Kas šaudė Lietuvos 

žmones?
Retas kuris iš Amerikoje 

gyvenančių naujakurių (di
pukų) pripažįsta, kad daug 
buvo lietuvių nacionalistų, 
tarnavusių Vokietijos poli
ciniuose batalionuose, kurie 
šaudė Lietuvos žmones — 
žydus, komunistus bei jų 
pritarėjus, karo belaisvius, 
tarybinius partizanus, at
vežtus iš kitur svetimšalius 
ir kitus. Jie teisina tuos 
žudikus, sako, jog tai bu
vęs vokiečių darbas.

Tačiau faktai rodo visai 
ką kitą. Šaudė ir vokiečiai, 
bet daugelyje atvejų vokie
čiai tik fotografavo, kai 
lietuviai hitlerininkai šau
dė ir korė žmones Lietuvo
je, Lenkijoje, Lat vijoje, 
Baltarusijoje ir kitur. Tų 
žudynių vadai ir dalyviai 
dabar išsiskirstę po visą 
pasaulį, dalis jų gyvena ir 
mūsų šalyje — Amerikoje.

1965 m. Vilniuje išleista 
faktinių duomenų knyga 
“Geležinis vilkas,” paruošta 
B. Baranausko, paduoda 
tikrus dokumentus apie tas 
žudynes. Ten įtalpinti paro
dymai bei kai kurių gaujos 
vadovu prisipažinimai — vi
są reikalą pastato į aiškią 
poziciją. Kai kurie jų pa
teko j T. Sąjungos saugu-

Gražus “humanizmas”! Tų 
pačių metų rugpiūčio 24 d. 
užrašyta:

“K. Brunius vakar pasa
kojo apie skerdynes Rokiš
ky. Jos buvo atliktos vie
šai. Žydai turėjo šokti 4 3 
metrų gylio duobę, pirma 
pusiau nusirengę, į juos 
šaudė aplink duobę vaikš
čiodami, smegenys ir krau
jas tryško. Vyrai-šaudyto- 
jai buvo kruvini. Išvedė iš 
miesto su ryšuliais. Prie 
duobės liepė padėti ir pu
siau nusirengti. Moterys 
klykė, rėkė...

Juda apskrities viršinin
kas. Sakiau, jei jau vokie
čiai tai daro mūsų ranko
mis, tai turi viską atlikti 
ramiai, be viešumos, be 
skandalo. Tas išgama gi 
vietoj padarė priešingai. 
Atminsiu aš jį. Niekšas.”

Z. Blynas pyksta ant ap- 
skrities višininko ne už 
žmonių šaudymą, bet kad 
tai atlieka viešai, vokie- 
vokiečiams fotografuojant. 
Hitlerininkams J. Vokietai
tis skundėsi, kad P. Požėla 
jį įskundęs vokiečiams, dėl 
to jis turėjęs nesamugų. 
Tų pačių metų ir to paties 
mėnesio 30 d. Z. Blynas į 
savo knygą įrašė:

“Kalbama, kad jį (Vokie
taitį) skundžia ar jau 
įskundė - advokatas Požėla,

viskas legalu, o jie dingsta 
pakelyje. Lmas batalionas 
juos sutvarko.”

1941 m. gruodžio 13 d. 
užrašyta:

“Man svarbu tam tikras 
principas — ne vieno ar ke
lių žydų išgelbėjimas; ne
galiu pakęsti fakto, kad 
Lietuva verčiama lavonine- 
kapinynu, kad verčia šau
dyti reguliariai iš Vokieti
jos su vizomis išvykusius 
žydus, kad šaudom kitus, 
kad tampam tik apmoka
mais budeliais, kad mus fil
muoja, o savęs vokiečiai — 
ne. Tos niekšybės negaliu 
pakęsti.”

1942 m. sausio 6 d. užra-
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mo organų rankas ir lais- j įaj įas pats, kuris iš Biržų
vai papasakojo apie savo ir 
jų draugų vaidmenį tose 
žudynėse. Pateko į ta
rybinių pareigūnų rankas 
ir dalies buvusių vadeivių 
kruopščiai vedami dienoraš
čiai, kurie dar geriau šį 
klausimą paryškina.

Galime panagrinėti, pav., 
dienorašti kad ir* Zenono 
Blyno, “Geležinio vilko” or
ganizatoriaus, Lietuvių na
cionalistų partijos (LNP) 
centro sekretoriaus, kuris 
fašizmo mokėsi Italijoje. 
1941 m. rugpiūčio mėn. 13 
d. jis savo dienoraštyje už
rašė :

“Atvyko iš Jurbarko vie
nas žmogus. Esą, kaimie
čiams sunku apsiprasti su 
žydų skerdynėmis. Kaime, 
kur labai žydų teroras ne- 
siautė, kaip ten, kaimui tai 
daro slegianti ir sunkų įspū
dį. Bloga, kad perdaug šau
doma ir (šaudo lietuviai. 
Ypač, jei tiesa, kad vokie
čiai filmavę tuos šaudy
mus.” *

Sekamą dieną užrašyta:
“Šį rytą turi būti sušau

dyta 9,000 žydų Rokiškyje. 
Iškasa 3 metrų gylio grio
vį, atvaro 100 žydų, sugul- 
do griovy, pasako, kad kas 
kelsis, tą nušaus, keli žmo
nės su rankiniu kulkosvai
džiu 'pervaro’ per nugaras 
eilę, paskum užberia 20-30 
centimetrų smėlio ir... gul 
do antrą eilę.

Buvo atvarę sykį 100 žy
dų, liepė išvesti iš miesto. 
Tie išėjo su ryšuliais, už
poros kilometrų 'liepė padė- 
ti ryšulius ir nusiimti vir-
šutinius rūbus, žydai su
prato likimą. Buvo tragin- 
gų scenų. Veikė į žmones 
vykdžiusius (žudikus). Esą 
dar 2,000 žmonių (seniai, 
moterys, vaikai) lieka 'ant
rai partijai/ Humanistiš- 
kais sumetimais, kad ne
reikėtų rūpintis vaikais. 
Dabar tvarko sveikesnius, 
jaunus vyrus.”

“Tvarko,” reiškia šaudo! 
O vaikus žudo “humanis- 
tiškais sumetimais,” kad 
nereikėtų juos maitinti.

po žydų skerdynių išsivežė 
300,000 rublių ir 2 čemoda
nus aukso ir sidabro, nesu- 
registruo damas. Atrodo, 
kad Požėla ar tai nori už
imti jo vietą, ar asmeniš
kos sąskaitos.”

Rugsėjo 18 d. Blyno die
nyne užrašyta*

“Šiandien kalbėjau su K. 
Šimkumi. Žydų egzekuciją 
sustabdyti, nors duobės jau 
iškastos.” Egzekucija su
laikyta, aišku, tik laikinai.

Rugsėjo 30 d. užrašyta:
“Šiandien bataliono ka

reiviai vaikšto po miestą vi
siškai girti. Kalba, kad jie 
važiuosią į Rygą; ot ir pa
gyvensią ten! Ar tik iki 
penktadienio nebus čia baig
ta su žydais? Gal lietuviai 
ir ten užsiims šiuo garbin
gu žudikų - skerdikų ama- 
tu?”

Lapkričio 6 d. užrašyta:
“Grižo J. Barzda iš Mins

ko— Borisovo, Slucko rajo
no. Sušaudė — lietuvių ba
talionas — virš 46,000 žydų 
(Gudijos ir atgabentų iš 
Lenkijos), rusų komunistų 
ir rusų belaisvių. ' Pakorė 
10 žmonių. Korime dalyva
vusius išrikiuotus lietuvių 
batalionus fotografavo šim
tai vokiečių... Girdėti, kad 
Vilniaus batalionas vyksta 
į Liubliną... garbin g o m s 
pareigoms, anot vilniečiu 
'išleidžia/ Na, ir garbingi 
tie ponai vokiečiai.”

Lapkričio 26 d. užrašyta:
“Brunius ir Ig. Vylius 

minėjo, kad į 9 fortą atve
žė daug žydu iš Vokietijos, 
kiti sako, iš Čekoslovakijos. 
Dali jų sušaudė... Ką gi— 
Lietuvą vokiečiai nori pa
daryti Euronos žydų kapi
nynu. .. Žvdus, kuriuos da
bar šaudo I-mas batalionas, 
veža iš Čekijos. Jie turi 
Brazilijos, Argentinos vi
zas. Jiems sako, kad juos 
veža į 'karantiną/ Turint 
galvoj laikraščio T laisve’ 
paskelbta nauja potvarkį 
žydų reikalu aišku: jie at
sisako 'pilietybes,’ gauna 
vizas, veža į ‘karantiną,’—

sau-

bur- 
lei-
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ĮVAIRIAIS MAUSIMAIS
Miestų gyventojai serga 

proto užteršimu
Pasauline Jungtinių Tau

tų sveikatingumo organiza
cija paskelbė savo raportą 
apie miestų gyventojų buitį. 
Raporte nurodoma, kad 
miestiečiai serga visai nau
ja liga — proto užteršimu.

Šiuo metu miestų gyven
tojai nuo šios ligos negali 
pabėgti, jeigu nulątos mies
tuose gyvena. Gyvenimo są
lygos atneša jiems naują li
gą, kuri paeina iš daugelio 
priežasčių.

Važiuotės užterštas oras, 
nešvarus vanduo, susikimši
mas, trafiko reguliacijos, 
lėktuvų triukšmas, nervų 
įtampa, šeimų pairimai ir 
daugelis kitų priežasčių žy
miai pa'krikdo normalį žmo
gaus protavimą, užteršia jo 
protą, daugelį žmonių pri
veda prie išprotėjimo.

Patyrinėjus tarp Pary
žiaus šoferių surasta, kad 
apie 50 procentų jau turi 
protinį užteršimą. Juo di
desnis miestas, tuo daugiau 
priežasčių žmogaus protui 
užteršti.

Dabar apie vienas trečda
lis viso pasaulio gyventoju 
apsigyvenę miestuose, o už 
kokiu treieto šimtu metų 
iau daugiau kaip du treč
daliai žmonių gyvens mies
tuose.

Kodėl Indijoje milijonai 
žmonių miršta badu?

Savaitraščio “National 
Guardian” koresponden tas 
Beth Roy savo kelionės po 
Indiia įspūdžius labai nuo
sekliai skaitytojams perduo
da.

Pasirodo, kad Indija iš
augina javų pakankamai 
visiems gyventojams. Jeigu 
javai būtų tinkamai išsau
goti ir paskirstyti, tai dar 
būtų ir eksportui. Bet prie 
dabartiniu aplinkybių dau
gumas Indijos žmonių pus
badžiai gvvena, mili jonai jų 
badu miršta.

Vyriausia tos visos nelai
mės priežastis randasi ta
me, kad grūdus iš ūkinin
kų superka spekuliantai ir 
jie neparduoda, kol rinkoje 
pasidaro didelis grūdų trū
kumas. Tuomet jie už aukš
tas kairias grūdus parduo
da. O tokios kainos bied- 
nuomenei visai neprieina
mos.

Bloguose sandėliuose grū
dus laikant pelės ir kiti pa
razitai sunaikina apie 25%, 
o kiti 25 % supūsta. Žmo
nėms nebelieka nei pusės 
suimtų javų. Turčiai, mo
kėdami aukštas kainas, leng
vai apsirūpina grūdais su

“Šiaip ar taip, žydų šau
dymo pradžią davė lietu
viai, būtent, Laikinosios vy
riausybės laikais. Pulk. J. 
Bobelis išleido įsakymą dėl 
žvaigždžių, berods (žymėti 
žydus geltona žvaigžde — 
M.), šiandien V. Stankevi
čius pasakojo, kaip L. Pra
puolenis pas jį prašė žmo
nių ir šaudmenų — dar kai 
‘bendrada r b i a v o. ’ Kada 
nors tą punktą reiks išsi
aiškinti!

Girdėjau, kad Lietuvoj i 
šaudomi čekų sakalai. Koks 
tai girtuoklis karininkas 
‘piktinosi,’ kad čekai neno
ri sau duobių kasti, nelen
da patys į duobes, o sustoję 
(šaudomi) susikimba ran
komis ir gieda čekų himną. 
Amžinas prakeikimas tiems 
karininkams!”

Igno Vyliaus-Velavičiaus 
parodymuose 1946 m. 
šio 29 d. pasakyta:

“Klimavičius Jonas, 
žuazinės kariuomenės
tenantas... 1942 m. vasa
rą atsitiktinai sutikau jį 
Panemunėje, IV forto rajo
ne. Jis buvo apsirengęs 
vokiečių karine uniforma ir 
tada man papasakojo, jog 
jis tarnaująs vokiečių suor-l 
ganizuotuose lietuvių poli
cijos batalionuose ir esąs 
atostogose, o jo batalionas 
dislokuotas Minske ir kovo
ja prieš raudonuosius par
tizanus miškuose, į rytus 
nuo Minską. Tada jis man 
papasakojo, kad 1941 m. 
birželio mėn. aktingai pa
sireiškęs kaip aktyvistas 
prieš Tarybų valdžią ir kad 
jis, traukiantis Raudonosios 
Armijos daliniams, apšau- 
dęs juos keliantis per Ne
muną ties Aukštaisiais Šan
čiais. Paskui jie gaudę ir 
šaudę žydus. Jis man paro
dė tą vietą IV forte, kur jų 
šaudomi žydai, kapą, kuria
me buvo palaidota daugiau . 
kaip 200 sušaudytų žydų.”

Gražus tų žudikų atesta
tas, ar ne? O yra mūsų ša
lyje žmonių, kurie perka 
bažnyčiose mišias ir mel- x x ____
džiasi už tuos “Lietuvos' geru perviršium, o biednuo- 
laisvintojus”! menei tenka badauti.menei tenka badauti.
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Pernai čia dar nebuvo nei plytos. Dabar taip atrodo Vilniaus 
miesto naujųjų statybų rajonas Antakalnyję ir kitoje 

Neries pusėje

Mokslo, technikos naujienos
Federalinė valdžia tebėra 

tuo klausimu bejėgė. Ji ban
do, kur gali, kiek nors grū
dų supirkti ir pigesnėmis 
kainomis parduoti. Bet su 
spekuliantais jai labai sun
ku lenktyniuoti. Ji daugiau* 
šia atsideda ant provincijų 
valdžių, bet jas daugiausia 
paveikia spekuliantai, taip
gi būdami tos pačios valdiš
kosios Kongreso partijos 
nariais.

Gerbūvis daugeliui 
nepasiekiamas

1965 metais Montana vals
tijoje daugiau kaip 600 šei
mų pasidavė teismui, kad 
jos yra subankrutavusios ir 
skolų nebegali atmokėti.

Bankrotas paliečia mažus 
biznierius ir pastovaus dar
bo netekusius darbininkus. 
Pasirodo, jiems gerbūvis ne
pasiekiamas.

Kas šioje valstijoje atsi
tinka. suprantama, panašiai 
atsitinka ir kitose valstijo
se.

Nebijp nei karščio, 
nei šalčio

Tiek natūralus, tiek ir 
sintetinis kaučiukas vis daž
niau “atsisako” paklusti da
bartinės technikos reikala
vimams ! Žemoje tempera
tūroje jis darosi trapus, o 
aukštoje — lydosi, tirpsta. 
Tarybininiai mokslininkai 
sukūrė naujo kaučiuko, ne
bijančio nei akrščio, nei šal
čio, gamybos metodą. Tai— 
silicio organinis kaučiukas, 
kuris vienodai tvirtas bei 
elastingas ir minus 60, ir 
plus 300 laipsnių tempera
tūroje.

mašinos “Traban t-601” 
(VDR) linijos. Mat, dauge
lis jos detalių—stogas, du
relės, kapotas, bagažinės 
antvožos, bakai ir sparnai, 
vairas ir sėdynė — paga
minti iš plastmasės. Netgi 
variklyje yra daug detalių, 
pagaminamų -iš sintetinių 
medžiagų. Toks automobilis 
sveria tik 615 kilogramų.

Daugiau negrų užmušta 
Vietname

Gynybos raštinė skelbia, 
kad iš 9 amerikiečių karei
viu. Vietname užmuštų, du 
esti negrai.

O Jungtinėse Valstijose 
tarp 9 kareivinio amžiaus 
žmonių tik vienas negras.

Vadinasi, pronorcionaliai 
imant, negru užmušama 
Vietname dvigubai daugiau, 
kaip baltųjų amerikiečiu.

Pasirodo, kad negrai daž
niau siunčiami į kautynes, 
todėl jų daugiau ir žūsta.

100,000 milijonierių
Apskaičiuojama, kad 

Jungtinėse Valstijose šiuo 
metu yra 100,000 milijonie
rių ir kasmet jų skaičius 
auga.

Karas Vietname suteikia 
daugiau progų milijonie
riams turtėti ir daugiau jų 
atsirasti. Todėl jie yra 
riausi karo kurstytojai.

ge-

Tėvas ne būtinai 
reikalingas

Nekartą esam skaitę 
spaudoje ir girdėję kalbant, 
kad ateis laikai, kuomet 
moterys gimdys kūdikus be 
vyrų žinios, t. y. betėvius. 
Tie laikai jau atėjo—vyrus 
ima baimė.

Štai “Detroit Free Press” 
(už š. m. bal. 7 d.) Dr. S. J. 
Behrman M.D., ir Dr. J. Ro
bert Wilson M. D., po 15 
metų tyrinėjimo surado, 
kad moteris gali palikti 
motina ir pagimdyti kūdikį 
užveisus ją artificialiai, įde
dant jai vyro sėklą (sperm). 
Sėkla gali būti net 2 ir pu
sės metų senumo, sušaldy-. 
ta. O ateis laikas, kai sėklą 
<sperm) bus galima išlaiky
ti nerubežiuojant laiko. Jau 
400 tokiu kūdikių yra gimu
sių, ir tik daktarai ir moti
nos tai žino ir išlaiko slap
tybėje.

Tiesa, yra tai platus ir 
nepaprastas dalykas, reika
lingas aiškinimo. Reiškia, 
ateityje mes galėsime gim
dyti eisteinus ir beethove- 
nus jiems mirus, daug vė 
liau. Čia pat ir sakoma, bu
vo manoma, kad visa tai 
dėsis tik “sekamais šimtme
čiais”.

Dabar klausimas: ar to
kių motinų vaikai-kūdikiai

Universalus malūnsparnis
Tarybinio kaimo darbuo

tojai gavo dar vieną ištiki
mą pagalbininką — malūn
sparnį KA-26. Originali ma
šinos konstrukcija leidžia 
greitai pakeisti prikabina
mą kabiną keleiviams že
mės ūkio įrenginiais ir at
virkščiai. Lėktuvas bus nau
dojamas laukams, sodams 
purkšti skystais bei milteli- 
niais chemikalais, o taip pat 
žuvų, banginių susitelkimo 
vietoms žvalgyti, geologi
niams, topografiniams tyri
mams iš oro ir kitiems dar
bams.

Plastmasinis “Trabantas”
Mėgėjų dėmesį patraukia 

grakščios lengvosios auto-

Naujas sintetinis pluoštas
Italų chemikai pradėjo 

gaminti naują polimerinį 
pluoštą — gelioną. Jis plo
nesnis, tvirtesnis ir elastin- 
gesniš, negu nailono pluoš
tas. Iš geliono galima ga
minti įvairius ploniausius 
plataus vartojimo reikme
nis, o taip pat labai tvirtus 
žvejybos tinklus, padangų 
kordą ir kt.

Neperšlampančios plytos
Mūrinių pastatų amžiui 

prailginti Amerikos specia
listai ėmė vartoti silikono 
plėvelę. Ši plėvelė nepralei
džia vandens, netgi nesu
šlampa. Vandens lašai, pa
tekę ant silikono plėvelės, 
nurieda nuo jos. Silikoninė 
danga gerai apsaugo sienas 
nuo drėgmės 10-15 metų. Ji 
taip pat vartojama drabu
žiams impregnuoti, auto
mobilių stiklams nuo apša- 
limo ar aprasojimo apsau
goti. E.

Vieno povandeninio laivo istorija
Tur būt, vienintelis to

kios rūšies atsitikimas, kai 
lėktuvas paėmė į nelaisvę 
povandeninį laivą! Tai įvy
ko 1941 m. rugsėjo mėn. 
Vokiečių povandeniniai lai
vai zujo Šiaurės Atlante, 
užpuldami s ą j u ngininkų 
laivus. Todėl t r a nsporto 
vilkstines lydėdavo kariniai 
laivai ir lėktuvai. Dieną 
naktį pavojingi rajonai bu
vo sekami iš oro.

Anglų žvalgybinis lėktu
vas skrido į paskirtą kvad
ratą. Staiga po sparnu pa
sirodė iškylantis povande- 
nis laivas. Nieko nelaukda
mas, lėktuvas pasuko prie 
jo, iš viršaus pabiro bom
bos. Laivas pradėjo grimz
ti, bet netrukus jis vėl iški
lo. Ant denio iššoko keli ka
reiviai ir puolė prie zeniti
nės patrankos. Tačiau juos 
nušlavė iš lėktuvo paleista 
kulkosvaidžio serija.

Lėktuvas vėl skrido prie 
laivo, norėdamas bombomis 
nugalabyti fašistinį žvėrį, 
bet čia staiga laivo stiebe 
pasirodė... balta vėliava.

Povandeninio laivo “U- 
570” įgula nerado kitos iš
eities — nuo bombų suspro
ginėjo akumuliatorių kor-

bus pilnateisiai? Taip! Mi- 
chigano valstijoje jau pra
vesta įstatymas, įgalinantis 
jiems teises, o kitose valsti
jose to dar nėra. Mat, eilėje 
valstijų dar prie to nepri- 
siruošta, galvojant, kad tai 
tik ateities klausimas. Ta
čiau, ir Miehigane palieka
ma teisė vyrui-tėvui imti 
perskyras nuo savo žmonos, 
jei ji tą viską slėpė nuo jo. 
Ar tai sugriaus daugelį šei
mų? Nemanoma. Jei tas 
anksčiau ar vėliau bus 
praktikuojama ir kitose ša
lyse, tai prisidės prie žmo
nijos; padaugėjimo, o žmo
nių jau ir dabar yra pervir
šius.

v Dzūkelis

,pusai, sieros rūgšties ga
ruose ėmė dusti ekipažas.

. teko išplaukti į paviršių ir 

. atidaryti liukus.
Nepaisant viso to, laivo 

r igula dar negalvojo, kad jai 
teks kapituliuoti'. Ji stengė
si uždelsti laiką, per kurį 
lėktuve baigtųsi kuras, ir 
būtų galima susirišti su ki
tais vokiečių laivais.

Taęiau tuo pat metu ne
snaudė ir anglų lėktuvo 
igula. Ji įsakė laivo ekipa
žui uždegti prožektorius ir 
išsirikiuoti, o paskui susiri
šo su baze, pranešė, kad 
baigiasi degalai. Tuojau į 
orą ėmė kilti anglų budinti 
eskadra.

Virš laivo jau skraidė du 
lėktuvai, prie jo iš visų, pu
sių plaukė sargybiniai lai
vai, skrido lėktuvai.

Vidunaktį prie vokiečių 
povandeninio laivo prisi
švartavo anglų desantis ka
teris. Vienas vokiečių kari
ninkas šoko prie liuko, no
rėdamas nuskandinti laivą, 
bet jį sulaikė patys vokie
čių jūrininkai.

Laivą, vilkikas pristatė į 
artimiausią karinę jūrų ba
zę. Čia jį ėmė tirti specialis- . 
tai. Daugelis laivo mecha
nizmų buvo demontuota ir 
pasiųsta lėktuvais į Londo
ną. Ypatingą karinę vertę 
turėjo taikiklis torpedoms. 
Greitu laiku analogiškos 
konstrukcijos prietaisai pa
sirodė ir anglų laivuose.

Po nedidelio remonto ant 
laivo “U-570” buvo pakelta 
anglų vėliava. Povandeni
nis laivas, pavadintas “Gra
fu”, ėmė vilioti vokiečių lai
vus į tuos kvadratus, kur 
jų laukė anglų laivai. Taip 
pavyko nuskandinti kelioli- 
ką vokiečių povandeninių 
laivų. Pagaliau vokiečiai 
suprato, kokią misiją atlie
ka “U-570”. Buvo surengta 
speciali jo medžioklė, if 
“Grafas” nuskendo, su
sprogdintas torpedos.
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New Yorkas, Kaukazas, Soči
1964 metų spalio mėnesį 

New Yorko laikraščiuose 
pasirodė tokia žinutė:

Sovietų Sąjunga paskelbė 
atidarymą Kaukazo kalnų 
ir Juodosios jūros kurortų 
ir sanatorijų svetimšaliams. 
Kainuoja mažiau kaip 7 do
leriai dienai, įimant ir me- 
dikalinį gydymą. Tas mo
kestis padengs maistą, eg
zaminavimą sveikatos, ką 
atliks gydytojai, laboratori
jų analizaciją, vaistus, gy
domąsias maudynes, mine
ralinius vandenis ir trans- 
portaciją iš viešbučių į sa
natorijas ir atgal.. Gydymo
si laikas nustatytas ma
žiausiai 26 dienos.

Sekami gydymai prieina
mi svetimšaliams: kraujo 
cirkuliacija, skilvio nemali- 
mai, nervų sistema, odos, 
inkstų, kvėpavimo sistema 
ir kiti įvairūs sukrypimai.

Kaina, naudojantis medi- 
kališkomis priemonėmis 
lank y t o j a m s, labai daug 
skirtinga nuo papras
tų apsilankymų So
vietų Sąjungoje. Paprastai 
lankantiesiems Sovietų Są
jungoje pirmos rūšies “De 
Lux” planas kainuoja die
nai 35 doleriai. Į ją įeina 
nakvynė, valgis, automobi
lis su vairuotoju ir vadovu- 
perkalbėtoju 3 valandos die
nai. » 1 •

Pagrindinė kaina gydy
muisi $6.66.

Svetimšaliai gali pasirink
ti ir brangesnį planą nau
dojimuisi gydymo priemo
nėmis — nuo $6.66 ligi $13 
dienai.

Giminės ar draugai as
menų, kurie gydosi, gali 
būti gydyklose , drauge su 
jais, užsimokėdami tik už 
kambarį ir maistą, jeigu 
jiems nėra reikalingos gy
dyklos.

Kad patekti į gydymosi 
vietas, reikalingas gydytojo 
ar ligoninės paliudijimas, 
kad tam asmeniui reikalin
gas toks ar kitoks gydymas.

Aš pats, jausdamas reu
matizmą kojoje, nuspren
džiau pasinaudoti tąja pro
ga, praleisti kiek laiko tose 
gydyklose. Tuo pat kartu 
atsilankyti Sovietų Sąjun
goje, pamatyti dar nematy
tus .miestus bei vietas ir 
tuo pat kartu aplankyti sa
vo tėvų žemę, bra n g i ą j ą 
Lietuvą, ir pasimatyti su 
savaisiais, nes jau šešetas 
metų prabėgo nuo mano 
lankymosi Lietuvoje —1959 
metais.

Gavęs gydytojo paliudiji
mą, kreipiausi į Union 
Tours agentūrą New Yorke 
sudarymui plano.

Po kiek laiko gavau iš 
agentūros pranešimą, kad 
mano reikalas yra pilnai su
tvarkytas per “Inturistą”—- 
3 0 dienų Sočio gydyklose, 
3 dienos Maskvoje, 6 dienos 
Vilniuje ir 2 dienos Lenin
grade.

Gydyklų vieta Sočis, Kau
kaze, prie Juodosios Jūros. 
Toji vieta parinkta dau
giausia svetimų šalių žmo
nėms, kuriems yra reikalin
ga naudotis gydyklomis. 
Bet tuo pat kartu gausiai 
lankoma ir Tarybų Sąjun
gos piliečių.

Gavęs pranešimą, paska
tinau1 savo sesutę Juliją, gy
venančia Kaune, kad ir ji 
rengtųsi kelionei į Sočį, kad 
mudu abu drauge praleistu
me atostogas Kaukaze. Pa
tariau susitvarkyti savo 
reikalus darbovietėje, nes 
atostogos užsitęs apie 40 
dienų.

šeštadienį, rugpiūčio 14 
dieną, pavakarėj lydimas 
saviškių, pasiekiau Kene
džio Tarptautinę orlaivių 
stotį. 7:30 vai. sėdau į Skan
dinavijos orlaivį skridimui 
link Kopenhageno.

Diena saulėta, oras pui
kus. Saulė skrenda link va
karų, orlaivis—link rytų. 
Atrodo, laikas bėga labai 
greitai. Naktis pasidarė 
trumputė.. Po neilgo skridi
mo, patėmijome pro orlai
vio langus, kad jau brėkš
ta rytas, nors dar pagal 
New Yorko laiką turėtų bū
ti apie vidurnaktį. Kopen- 
hageną pasieksime apie 8 
vai. ryto. Kadangi Kopen- 
hagene prisiėjo laukti ligi 
3:05 vai. popiet, kuomet ga
lėsime gauti lėktuvą į Mask
vą, tai turėjau gerą progą 
pamatyti Kopenhageno 
miestą.

Buvo sekmadienis. Judė
jimas mieste nemažas. Daug 
žmonių, norinčių pamatyti 
miestą. Veikiausiai vis ke
liauninkai. Sėdu į “Sight
seeing” busą.

Miestas, ypač centras, at
rodo, gana švarus. Pir
miausia atkreipia svetimša
lio dėmesį važiuoja n t i e j i 
gatvėmis dviračiais. Kiek 
ten jų daug!

Laikas bėga greitai.
Paliekame Kopenhageną. 

(Oras šiltas, saulėtas. Atro- 
įdo būtų toks pat, kaip ir 
apie New Yorką.

9:20 v. vakare pasiekėme 
Maskvą. Išlipus iš orlaivio, i 
jauti didelę oro permainą. 
Šalta, lyja, nors nesmarkus 
lietus. Mintys skverbiasi 
galvon: naktis, kur susira
si nakvynę svetimoje šaly
je, svetimame mieste? Kad 
nors būtų dienos laikas!

Man taip begalvojant, 
prieina prie manęs vyriš
kis, laisvai kalbantis angliš
kai, ir sako:

—Aš esu “Inturisto” at
stovas, pagelbėsiu tau per
eiti per muitinę. Štai šis 
žmogus nuveš tave į vieš
butį nakvynei.

Einant prie muitinės, vėl 
kyla mintis: ar viską pra
leis, ką su savimi vežuosi 
bagaže? Mat, kai kuriems 
turistams, kėliau j an tiems 
su grupėmis, kai kurie da
lykai tapo sulaikyti.

Turėjau visų dalykų sąra
šą, kuriuos vežiausi čemo
dane. Pridaviau sąrašą mui
tininkams ir pasakiau, kad 
jei už kuriuos daiktus rei
kia sumokėti muitą, pilnai 
sutinku sumokėti.

Dirstelėjęs į dalykus ba
gaže ir į sąrašą, sako: Ne
matau nieko, už ką reikėtų 
mokėti muitą. Uždaryk ir 
eik toliau.

Vežėjas paima mano če
modaną, sėdame į taksį ir 
važiuojame link Maskvos 
miesto, link viešbučio “Le- 
ningradskaja,” kuris randa
si pačiame miesto centre.

Kadangi mano visa kelio
nė ir pragyvenimas buvo 
apmokėtas iŠ anksto, tad 
viešbutyje man išduoda la
pus “talionų” apmokėjimui 
už kambarį ir valgį.

Ryte pavalgiau pusryčių 
ir išėjau į gatvę apsidairy
ti, kaip atrodo viešbučio 
apylinkė. Oras šaltas, lyja 
lengvas lietus. Judėjimas 
gatvėse labai didelis, dau
giausia . sunkvežimiai, šali
gatviai pripildyti skuban
čiais žmonėmis. Pats vieš
butis didelis, puikus. Staty
tas 1952 metais. Architek
tūra skirtinga nuo Ameri

koje matytų viešbučių. Ne
sigailėta įdėti medžiagos ir 
darbo į statybą ir išpuoši
mą". • Ypač į akį puola tie 
didžiuliai stulpai - kolonos 
iš nušlipuoto marmuro — 
kaip lauko pusėje, taip ir 
viduj. Svečių kambarį ir 
valgyklą puošia įvairūs dai
lės rankdarbiai.

Jau laikas kelionei į or
laivių stotį. Važiuojame 
tuo pat keliu, kuriuo perei
tą naktį teko važiuoti. Skir
tumas tik tas, kad tada ke
lias buvo tuščias, o dabar 
užpildytas daugiausia įvai
riais sunkvežimiais. Kelio
nė link orlaivių stoties už
sitęsė apie valandą su puse.

1959 metais, važiuojant 
tuo pačiu keliu, matėsi tuš
ti laukai, o dabar užpil
dyti naujais penkių aukštų 
apartmentiniais namais su 
krautuvėmis pirmame 
aukšte.

Diena apsiniaukus, leng
vas lietus lyja ir šalta. Susi
tikus su žmonėmis, besikal
bant, kiekvienas bėdavoja, 
kad buvo toks oras per vi
są vasarą. Labai retai buvo 
matoma saulė.

Tai jau ir orlaivis. Orlai
viui iškilus .virš debesų, pa
sirodo saulė. Keliauninkai 
nusidžiaugė, išvydę saulę 
pro orlaivio langus. Jų vei
duose galima buvo pastebė
ti didelį malonumą, suteiktą 
saulės šviesos.

Lėktuvui skrendant virš 
debesų, pažvelgus žemyn, 
atrodo, kad visa apylinkė 
nuklota švelnutėliu sniegu, 
o kai kuriose vietose supus
tyti. milžiniški sniego kal
nai.

Artinantis prie Kaukazo, 
pamažu tie atrodanti snie
gynai nyksta. Po skridimo 
apie dvi valandas ir 30 mi
nučių,' orlaivis nusileidžia 
Kaukazo srityje, orlaivių 
stotyje Adler.

Oras suvis skirtingas nuo 
Maskvos: saulėta, šilta. Ro
dos, kiek šilčiau, negu kokį 
orą palikau išskrisdamas iš 
New Yorko..

Išlipus iš orlaivio, pasi
tinka mane jauna mergina, 
užkalbina laisva anglų kal
ba. Pasisako, akd jinai at
stovauja Inturistą. Štai 
čia manęs laukia mašina, 
kuri nuveš mane į Sočį. 
Kartu su manim važiuoja ir 
jinai. Ji bus mano vadovė- 
perkalbėtoja. Važiuojant iš 
Adlerio link Sočio, kelias ei
na tarp Kaukazo kalnų ir 
Juodosios jūros pakraščio 
įvairiausiais išsikraipymais, 
išsisukinėjimais, tarpkalnė- 
mis. Rodos, važiuoji tai 
pirmyn, tai atgal. Reginiai 
puikūs. Matosi daug me
džių, nematytų Jungtinėse 
Valstijose. Gamta pusiau 
tropiška.

Tarpkalnėse matosi įsikū
rusių gyventojų, auginančių 
vaismedžius, kurie gausiai 
aplipę įvairiais vaisiais — 
kriaušėmis, slyvomis, figo
mis ir dar kitokiais šiltų 
kraštų vaisiais.

Atrodo, kad tie žmonės 
gyvena kalnuose atsiskyrę 
nuo viso pasaulio.

Artėjant miesteliui Soči, 
vaismedžių mažėja, vien tik 
matosi gražiai žaliuojantys 
krūmokšniai bei dideli me
džiai. Medžių protarpiuose 
pristatyta naujų šviesios 
spalvos sanatorijų bei poil
sio namų. Viena iš jų di
džiausia, tai “Matsesta,” ku
rioje kiekvieną dieną dau
giau kaip 4,000 žmonių pri
ima vonias. Vonios negali 
užsitęsti ilgiau kaip 15 mi

nučių. Imantieji tas vonias 
yra gydytojų atidžiai patik
rinami, kokioje padėtyje 
yra jų širdis. Su kiek silp
nesnėmis širdimis asmenys 
neprileidžiami naudotis to
mis voniomis. Jiems paski
ria skirtingas vonias.

Artinantis prie “Matses- 
tos” sanatorijos, tave pasi
tinka nemalonus kvapas. 
Tai kvapas mineralinio van
dens, kuris naudojamas to- 
ja sanatorijoje. Pasakos 
yra, kad prieš įsteigimą tos 
sanatorijos, kuomet tas van
duo sunkėsi iš žemės gel
mių, žmonės maudydavosi 
jame tol, kol jų širdys su
stodavę plakusios krūtinėse.

1937 metais san a t o r i j a 
“Matsesta” buvo pastatyta, 
vadovaujant Ordženikidzei, 
kuomet jis buvo tuo laiku 
sunkiosios pramonės mi- 
ministras. Ordženikidzė bu
vo senas bolševikas, tikras 
revoliucion i e r i u s, puikus 
darbuotojas.

“Matsesta” gavo pavadi
nimą nuo toje srityje gy
venančių žmonių. Tai jųjų 
kalboje reiškia “Ugnies van
duo,” nes jame pabuvus 
kiek ilgiau oda pasidaro 
raudona ir jaučiasi didelis 
deginimas. Vėliau savo ra
šinyje mėginsiu aprašyti 
Sočį ir jo apylinkes, kurias 
teko matyti pačiam ir jas 
aprašančiose brošiūrose 
skaityti.

Nu, štai jau ir Soči. Pri
važiuojame viešbutį “Kav- 
kaz,” kuriame randasi In- 
turisto raštinė. Man pasa
ko, kad čia bus mano gy
venamoji vieta, kol būsiu 
Sočyje—per 30 dienų. Vieš
butis naujas, dar tik apie 
prieš 8 mėnesius užbaigtas 
statyti. Statyba moderniš
ko stiliaus, panaši ameriko
niškiems viešbučiams. Prie 
viešbučio randasi didelė val
gykla, kurioje'vakarais gro
ja orkestras, kad palinks
mintų valgytojus ir paten
kintų mėgstančius pašokti.

Inturisto raštinėje man 
suteikė knygelę su talionais 
apsimokėjimui už valgį res
torane. Taipgi pranešė, kad 
aš čion atvažiavęs į gydyk
las, tai rytoj čia bus as
muo, su kuriuo nueisiu' į 
kliniką pas gydytoją, kuris 
nuskirs man tinkamas mau
dynes.

Aš jiems pasakiau, kad 
mano sesuo pribus į Sočio 
viešbutį Inturist, ieškodama 
manęs, tai ar jie negalėtų 
jai pagelbėti surasti mane 
ir parūpinti jai kambarį. 
Atsakė: Labai gerai. Kam
barį jai parūpinsime šiame 
viešbutyje, o kai atvyks į 
Inturisto viešbutį, ji bus 
čion atsiųsta.

Už dienos mano sesuo jau 
pas mane.

Nuėjus man pas klinikos t 
gydytojus, prasideda tyri
mai mano sveikatos. Teko 
pereiti per apie penkis gy
dytojus. Esą būk tai mano 
širdis sušlubavusi. Duoda 
vaistų ir liepia ilsėtis per 
tris dienas. Gal kelionė pa
veikė mano širdį. Po trijų 
dienų vėl tų pačių gydyto
jų egzaminuojamas. Nuo- 
sprendimas: negaliu imti 
vonios “Matsestos” sanato
rijoje. Turiu imti jūros 
vandens maudynes, masa
žus ir elektros srovės kaiti
nimus.

Išduoda knygelę su nuro
dymais, kur ir ką turiu da
ryti kiekvieną dieną.

Marių vandens sanatorija 
randasi prie pat jūros. Van
duo traukiamas iš jūros, 
pervaromas per šildytuvus 
ligi tam tikro laipsnio šilu
mos ir naudojamas vonioms.

(Daugiau bus) 

Lawrence-Methuen
Polaidotuvinė padėka

Palaidojus į amžinastį ma
no mylimą vyrą Igną Čiula- 
dą, balandžio 5 d., reiškiu 
širdingiausią padėką mano 
brangiems giminėms ir drau
gams, kurie mane suramino 
liūdesio valandoje ir padė
jo tą širdies skausmą per
gyventi. Dėkoju visiems, 
kurie prisiuntė tiek daug 

■ puikių gėlių ir užuojautos 
atvirukų. Dėkoju Antaninai 
Šupetrienei už gražią kalbą 
prie liūdnos vargonų melo
dijos šermeninėj, taipgi Al
binui Jozokui už atsisveiki
nimo žodžius prie kapo. Dė
koju grabnešiams, anūkams 
ir kitiems, velioniui labai 
artimiems. Taipgi dėkoju ir 
Lietuvių Klubo gaspado- 
riams Dvareckams už priė- 

j mimą palydovų, ir laidotu
vių direktoriams Jozepinai 
ir Albinui Jozokams už gra
žų, malonų patarnavimą.

Labiausiai dėkoju tiems 
130 palydovų, kurie paau
kojo savo laiką atidavimui 
paskutinės pagarbos ir atsi
sveikinimui savo draugo, to 
plačioje visuomenėje užsi
pelniusio

Ilsėkis, mano brangus, ra
miai Bellevue kalnelyje po 
sunkaus fizinio ir idėjinio 
darbo. O aš su sūnumi Leo, 
marčia Marion, savo seseri
mi ir broliu liekame liūde
syje.

Dar kartą ačiū visiems 
už Jūsų užuojautą!

Rožė čiuladienė, žmona 
Leo čiulada, sūnus

Lawrence, Mass.
Man atrodo, kad “Lais

vei” prisieis įvesti specia
lius mirusių ir sergančių 
skyrius, nes dabar nėra 
ko rašyti iš darbininkiškų 
organizacijų veikimo, kaip 
buvo prieš kelioliką metų: 
teatriniai vakarai, koncer
tas!, prakalbos.

Pirmiau jau buvo rašyta 
apie du mirusius draugus, 
o balandžio 11 d. palydėta 
į kapines Teofilė Šimkonie- 
nė. Nuliūdę liko vyras 
Baltrus, duktė Milda, žen
tas Albert Miller, seserys 
Marta Dvareckienė ir* Marė 
Petrukevičienė.

Marta Dvareckienė yra 
“Laisvės” skaitytoja, žen-

gianti į devyniasdešimtį. Į 
laidotuves ji pribuvo iš Mi- 
amio, Fla. Linkiu jai dar 
ilgai sveikai gyventi.

✓

Užuojauta likusiems.
Palaidota laisvai, pagal 

velionės pageidavimą. Šer
meninėj e atsis v e i k i n i m o 
prakalbėlę pasakė Antanina 
Šupetrienė.

Maple parko pardavimo 
reikalai eina prie pabaigos. 
Pardavimo priežastys — 
organizacijos narių sveika
tos silpnėjimas ir mirimai.

Šiuos žodžius rašančiam 
yra žinoma, kad pagal nusi
skundimus 9 nariai yra su 
silpna sveikata, o 2 ligoni
nėse.

A. Večkys

Jaunikių mugė
Kiekvieną rudenį Maro

ko Aukštojo Atlaso papė- 
dėn, prie švento Sidi-Ach- 
medo kapo, traukia karava
nai. Prijoja raitelių iš visų 
pusių, nuima nešulius nuo 
kupranugarių ir arklių, iš
skleidžia margas palapines. 
Vakarop stovykla įrengta, 
galima pradėti šventę.. Pa
lapinių gatvės pradžioje iš
sirikiuoja jauni raiteliai. 
Davus signalą, pentinus su
spaudę, jie lekia ten, kur jų 
laukia griežtieji teisėjai. 
Tai merginos, jų tėvai ir 
giminės. Jie vertins džigitų 
meną, šaudymo miklumą 
šuoliuojant, jėgą ir vikru
mą.

Tai ne paprastos varžy
bos. Juk jose išlošiama ne 
taurė ir ne prizas, o... žmo
na. Jei pasirodysi tikru vy
ru, tave gali pasirinkti vy
ru pirmoji gražuolė. Tokia 
šios berberų genties — ait- 
hadidu tradicija: lemiamas 
žodis, pasirenkant vyrą, 
priklauso merginai. Nuo se
niausių laikų , šios genties 
moterys — ir tai musulmo
nų šalyje — nenešioja pa- 
randžios.

“Jaunikių mugė” trunka 
apie savaitę. Arklių lenkty
nes pakeičia mergaičių šo
kiai, vakarais skamba dai
nos. ’

Savaitės pabaigoj . prade
damos kelti vestuvės. Senie
ji tikina, kad tvirčiausios 
santuokos kaip tik tos, ku
rios įvyksta tų švenčių me
tu.

Ant Kauno marią kranto

MEKSIKOJE PASTATĖ 
LINCOLNUI PAMINKLĄ 

1 Mexico City. — Meksikos 
sostinėje pastatytas ir jau 
atidengtas JAV preziden
tui Abrahomui Lincolnui 
paminklas.

Meksikiečiai gerbia Lin- 
colną, nes jis davė jiems pa
galbos apsiginti nuo Pran
cūzijos invazijos, kuri buvo 
Meksikai užkorus impera
torių Maximiliana. t *•

Redakcijos Atsakymai
Zenonui Duksai, Švenčio

nėliai, Lietuva. — Paslau
gų, kurias minite savo laiš
ke, Jums atlikti negalėsim, 
kadangi neturime užtenka
mai žmonių, turinčių laisvo 
laiko tuo rūpintis.

CLEVELAND, OHIO
1966 m. sausio mėn. 22-23 

dienomis čionai buvo susi
rinkę hitleriniai fašistai 
“vaduotojai”. Tai generolai 
be vaisko. Per dvi dienas 
jie tarė, ir nutarė, kad su 
dabartine Lietuvos valdžia 
ir jos pasiuntiniais negali 
būti nė kalbos apie kultūri
nį bendradarbiavimą.

Bet, ką reikia padaryti su 
tais tautiečiais, — pavie
niais ir grupėmis, — kurie 
visokiais būdais palaiko ar
timus ryšius su Lietuvos 
žmonėmis? Taip ir pasiliko 
nenutarta, kaip uždrausti 
Amerikos lietuviams bend- 
radarbia u t i su Lietuvos 
žmonėm? Tie seni generolai 
be armijos turėtų gerai ži
noti, kad Nemuno vandens 
bėgimo nė jokiu būdu ne
galima sulaikyti.

Tiems vaduotojams rei
kia aiškiai ir drąsiai pasa
kyti, kad dabartinė Lietu
va priklauso tiems Lietuvos 
žmonėms, kurie dabar ten 
iš po karo griuvėsių ją at
stato, atbūdavo j a, daro gra
žesne, geresne, turtingesne 
Lietuva. Tiems priklauso 
Lietuva, kurie tenai žemę 
aria ir akėja ir į ją grūdus 
sėja, gyvulius augina ir 
juos maitina. Tie yra tikri 
Lietuvos savininkai - šeimi
ninkai, o ne Bostono, New 
Yorko, Chicagos ir Cleve- 
lando miestų gatvių valka.- 
tos.

Antanas Bačėnas
Bexley, Ohio

I

MIAMI, FLA.
Matykite filmus iš Lietuvos

Balandžio 27 dieną, pusė 
po dvyliktos, Lietuvių Soci- 
alio Klubo salėje, 2610 N. W. 
119th St:, vyks skaniai pa
gaminti pietūs. Vėliau, apie 
2 valandą popiet, bus rodo
mi filmai iš Lietuvos.

Vienas iš filmų bus “Ju
lius Janonis.” Tai filmas 
apie įžymųjį lietuvių tau
tos poetą. (Jau žinoma, 
kad filmas apie J. Janonį 
turėjo būti parodytas pir
mesnėje sueigoje, bet, apa
ratui sušlubavus, rodymas 
neįvyko.) Kitame filme ma
tysite gražią komediją. Tu
rime filmų ir kitokio žan
ro.

Filmų rodymas bus nemo
kamas. Kviečiame visus 
matyti Lietuvoje gamintus 
filmus.

Rengia LLD Kuopa

J. N. —Nepasinaudosime 
lašinėliu apie žmones, gy
venusius prieš 10,000 metų 
ir dirbusius tik po 20 valan
dų savaitėje. Jeigu kur ir 
buvo tokia grupelė, tai tas 
neatitinka visuomenės besi- 
vystymo istorijai.



Antr., baland. (April) 19, 1966 5 pust

WORCESTER, MASS
Kaip visur, taip ir pas 

mus užėjo bankų apiplėšimo 
banga. Praėjusiais metais 
Worcestery ir priemiesčiuo
se buvo apiplėšta net kele
tas bankų. Kai 'kurie plė
šikai jau pagauti, o kitų 
ieškoma.

Rugpiūčio 27 d. vienas 
bankas buvo apiplėštas ir jo 

peikiantysis manadžeris P. 
J. Lombardi buvo nušautas.

i Plėšikai pasigrobė septynis 
tūkstančius dolerių, bet 
neilgam: greitai pribuvus 
policijai, įvyko apsišaudy
mas banko užpakaly ir pa- 
gauti du worcesterieciai 
plėšikai; kiti du suimti vė
liau — James Shutt iš Wal- 
thamo ir Joseph Sublosky 
iš Brightono. Pastarasis 
spėjo pabėgti į Kansas Ci
ty, Mo., bet buvo pagautas 
ir pristatytas atgal. Dabar 
jie turės atsakyti už nušo
vimą banko darbininko.

mes turime jiems pirkėjų. 
Narės, pasikalbėkite su to
kiomis moterimis, o gavu
sios atnežkite pas Žitkų, 29 
Endicott St., arba pas Lucę 
Ausiejienę, 99 Providence 
Street.

Mūsų ligoniai
V. Žitkus randasi Šv. 

Vincento ligoninėje po 
racijos. Sveiksta ir 
grįš į namus.

J. Raulušaitis, klubo 
tenderis, serga namie.

Petras Bacevičius irgi li
goninėje.

Jau kelintas sekmadienis 
nesimato Onos Sedar ant 
pietų, kurie vyksta kas sek
madienis. Girdėjau, ir ji ne
sveikuoju.

Linkime visiems greitai 
pasveikti ir vėl dalyvauti 
kartu su mumis.

PHILADELPHIA, PA.
Puikus mitingas

Staigi mirtis

ope- 
tuoj

ban

Balandžio 9 d. įvyko LLD 
10 kuopos susiri n k i m a s. 
Nors prieš pat pavasarinę 
šventę nariais buvo neskait
lingas, tačiau konstrukty
vus, darbingas. Dalyvavo 
beveik tik nuolatiniai vei
kėjai.

Po perskaitymo protoko
lo, parengimų komisija iš
davė smulkmenišką prane
šimą nuo 27 dienos/paren
gimo. Liko gražaus pelno, 
kuris bus sunaudotas ge
riems tikslams. Nutarta pa
siųsti pasveikinimą dienraš
čio “Vilnies” dalininkų su
važiavimui su $150, “Lais
vei”—$100, o “Liaucl. Balsui” 
—$25. Pasitarta apie atei
nantiems vasaros veiklą. 
Komisija vykimui busti į

baltimoriečių ruošiamą pik
niką birželio 19 d. pranešė, 
kad jau ruošiasi pripildyti 
pilną didžiulį busą. Kaip 
jau žinoma, kiekvieneriais 
metais piknikai retėja, ma
žėja, tad nors šiame dar 
kartą pasižmonėsime, pasi
linksminsime, susiti k s i m e 
daug seniai matytų draugų 
ir draugių iš kitų miestų.

•

Balandžio 5 dieną staigiai 
mirė Apolonija Puodienė. 
Palaidota antradienį, balan
džio 12 d. Fernwood kapi
nėse. Prieš išnešiant iš 
šermeninės gražią atsisvei
kinimo prakalbėlę pasakė R. 
Merkis.

Kiti korespondentai para
šys plačiau apie Puodienės 
gyvenimą ir staigią mirtį.

Leonora

Philadelphia, Pa.
.IBS

Nuoširdi padėka
Balandžio 5 d. staiga mi

rė Apolonija Puodienė, ma
no žmona ir Helen’os Puo- 
dis motina.

Tariame širdingai ačiū 
giminėms ir draugams už 
gėles, ir už skaitlingą paly
dėjimą į kapines, į jos am
žiną poilsį.

Dėkui drg. A. J. Pranai
čiui už pasakytas atsisvei
kinimo kalbas koplyčioje ir 
prie kapo. Dėkui grabne- 
šiams ir laidotuvių direkto
riui Juozui Kavaliauskui 
už gražų, malonų patarna
vimą musų liūdesio valan- 
floj.

Šia proga aukojame laik
raščiui “Laisvei” $10.

Velionės vyras P. Puodis 
ir duktė Helena

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED FEMALE
WOMAN-. Experienced to help with 

care of 2 babies. Light housework. 
Permanent Sleep in, private room, 
bath & TV. Salary $55. Pleasant 
surroundings. Recent references re
quired. ME. 5-0757. ) 28-32)

GALS. Part time. We need 3 
gals to work from our Center City 
office as telephone solicitors for 
Nat’l Pub. Experience not ne
cessary as we do train. Hours 
9 AM to 1 PM., or 5 PM to 9 PM. 
WA. 5-3833 after 10 AM. Phila.

(30-32)

HOUSEKEEPER
To do cleaning 2 or 3 days weekly 

for small boarding home 
for working girls.

In Overbrook section.
Apply to: BOX S-9.

(31-35)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

HELP WANTED MALE
SERVICE STATION 

ATTENDANTS (2) 
Married Men with experience.

1 for steady weekly 2 PM—10 PM 
shift. 1 for Sunday work, 9 AM— 

6 PM. Call CL. 9-9230.
Drexel Hill, Pa.

(30-32)

LANDSCAPE FOREMAN
Year round work. 

$2 to $2.25 per hour.
Apply or phono.

VARADY NURSERIES 
6742 Roosevelt Blvd. DE. 3-6610 

(30-31)

MAINTENANCE MAN
To assist building superintendent. 

Strong in plumbing and heating.
Salary plus apartment. 

For interview Call 272-9461. 
Norristown, Pa.

(30-31)

Mūsų Aido Choras šiuo lai- 
įku turi daug darbo,—ruo
šiasi gražiam pastatymui 
“Išeivio,” kuris įvyks gegu
žės 1 d. Tą dieną visi Nau
josios Anglijos keliai ves į 
Worcester}.

Jau du mėnesiai kaip ne
įvyksta LLD 11 kuopos su
sirinkimai. Nežinia, kokį 
pasiteisinimą nariai turi, 
kad negali pribūti į su
sirinkimus. Rodos, susirin
kimų laikas patogus—2 vai. 
popiet. Visi nariai pensi
ninkai, laiko turi pakanka- 
rnai, bet Į susirinkimus ne-•• atviruką nuo" Justo

Šiomis dienomis gavau 
Palec- 

drauge 
sveiki-

ateina.
Kiek teko girdėti iš fi

nansų sekretoriaus V. Žit
kaus, kuopa pralenkė savo 
rekordą duoklių mokėji
me: šių metų duokles sumo
kėjo visi nariai.

Mažame pasikalbėjime, 
kuris įvyko balandžio 11 d., 
apkalbėtas kuopos senų 
daiktų išpardavimas, kuris 

/ks gegužės 10-11 dieno- 
is.
Jau čia pat pavasaris, ku

zis atneša naujas madas,! 
ypač moterims. Naujų ma
dų drabužiams reikalingas 
padėlys. Taigi moterys tu
ri progą senos mados dra-,nu° anglų prekybinio laivo 
bužius atiduoti pardavimui; 15 žmones.

kio. Rašo: “Gerb 
Jokūbai, nuoširdžiai 
nu jus ir jūsų artimus pa
žangius lietuvius. Šiuo tar
pu esu delegatas ir daly
vauju TSKP XXIII suva
žiavime Maskvoje.”

J. Jaskevičius

ATLANTE SIAUTĖ 
GALINGA AUDRA

New Yorkas. — Atlanto 
i vandenyne siautė galinga 
! audra. Bangos nunešė du 
keleivius nuo didelio italų 
“Michelangelo” laivo, o

Philadelphia, Pa.

Jubiliejinis Koncertas
Rengia Ukrainų-Amerikos Lyga (Phila. skyr.) 

MININT SAVO 40 METŲ GYVAVIMĄ 
1926 — 1966

Šeštadienį Balandžio 23 d.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įėjimas $2J)0

SLAVIC HALL
1150 North 4th St.

Programoje dalyvaus New Yorko 
LEONTOVICH CHORAS ir DNIPRO ŠOKĖJAI 

vadovybėje Frank Ilchuk
Kviečiame philadelphiečius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame koncerte. Reng. Kom.

BROCKTON, MASS.

Pirmas Pavasarinis Parengimas 
Su Muzika ir Dainomis

RENGIA MONTELLO VYRŲ DAILĖS GRUPĖ
Atžymėjimui 8ių metų savo gyvavimo sukakties

jvyks Sekmadienį, Balandžio 24 tą
Pradžia 1-mą valandą dieną

LIET. TAUT. NAMO VIRŠUTINĖJE SALĖJE 
668 No. Main St., Montello, Mass.

ĮĖJIMAS 50c ASMENIUI
Dainuos Vyrų Dailės Grupė, vadovaujant AU Potsus

Atžymėjimui 8-ių metų savo gyvavimo sukakties. 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai

Worcester, Mass. Worcester, Mass.
Aido Choro

Pavasarinis Metinis Parengimas

Irene Janulienė
Sopranas

J. Sabaliauskas
tenoras

Albertas Daukšys
Tenoras

Ona DirveJienė 
sopranas

Jonas Dirvelis
Aido Choro mokytojas

Bus Suvaidintas 1-mas Aktas iš

Operetės “Išeivis”
Parašytos komp. Stasio Šimkaus

Bus atvaizduotas kovingo Lietuvos kaimiečio 
atsisveikinimas, išvykstančio į Ameriką.

Vaidinimas įvyks sekmadienį

Gegužės 1-mą Dieną
Pradžia 2-rą yal. dieną

Svetainėj, 29 Endicott Street
Helen (Janulytė) Smith

Aido Choro pianistė
PO PROGRAMOS BUS BANKETAS

AIDO CHORAS, kuris su savo talentais—solistais ir duetistais — suvaidins 1-mą aktą operetės “Išeivis, 
vadovaujant Jonui Dirveliui.

Šis velikaas turi gražiu dainelių, kurias pasirūpino surinkti Jonas Dirvelis. Užbaigimui šio gražaus pa- 
rengimo turėsime šaunų banketą, kurį ruošia mūsų draugės, Aido Choro gaspadinės. Tikėkite, kad nebū- 

site suvilti. Širdingai kviečiame visus ir laukiame daug svečių iš arti ir toli.
Aido Choras

MANAGEMENT TRAINEES 
Man—over 21, to train for future in 
Consumer finance industry. High 
School grad., automobile necessary. 
Must be aggressive & willing to work 
his way up from the bottom/ Liberal 
starting salary & car allowance paid. 
All company benefits including profit 
sharing & pension plan. Starting in 
Chester, Media area. For interview 

call Mr. McFetridge at
> HU. 5-6812. (25-31)

SLICING MACHINE
OPERATORS (4)

For Chipsteak. Experienced. 
Top rates. Apply at once.

117 Callowhill St. 
WA. 5-3737

(26-31)

COOK
Experienced 2nd Cook
ST. BERNADETTE’S

NURSING HOME
1525 N. 18th St.

PO. 3-9812
Philadelphia, Pa.

(31-32)

SWING MACHINE MECHANIC 
Exc. oppty for man exp in Safety- 
Stitch, Single Needle, and Oevrlock 
machines in the most modern plant 
in the Lehigh Valley. Fine working 
conds & sal. Write confidential 
qualification to CATA GARMENT 
CO., 730 Linden St., Allentown, Pa.

Help Wanted Female
HOUSEKEEPER

Live in. Private room with TV. 
2 school age girls. 50 day week. 
$55. salary. Convenient to trans

portation. Call for intrview 
885-0499. Jenkintown, Pa.

(31-33)

CHAMBERMAID, waitress.
Experienced. Live in CC apt.

2 adults. Other help kept. 
Ref. required. Good wages. 
Phone 9 A. M. to 11 P. M.

PE. 5-0808
(31-34)

GRAPHOTYPE OPERATORS. Exp. 
for Phila Branch office of Addresso- 
graph-Multigraph Corp. Base pay 
including full fringe benefits paid 
by Company. Hospital, medical, life 
insurance and retirement. Please 
call Mrs. Ayling. LO.8-7300 for appt. 
Philadelphia, Pa. (31-32)

DOMESTIC HELP. Girl or woman 
interested in locating in N. J. 45 • 
minutes from N. Y. City by bus.

Sleep in. 2 adults in family. 
Must have references.

Write or call collect
Mrs. Mary Taylor, 225 Belleville Ave., 

Bloomfield, N. J., 201-743-4100.
(31-33)

MALE or FEMALE
JANITOR & WIFE

For new apartment building 
in Suburban Philadelphia.

(50 units)
Apartment plus salary.

HI. 9-2079.
(24-33)

HOUSE PARENT. Childrens Insti
tution, 5 day wk. Age over 25. Sal. 
$200 a month plus room and board.

Camden Home for Children
& SPCC, 1656 Kaighn Ave., 

Camden, N. J. Phone from Mon. thru 
Fri. 9 AM. to 6 PM. 609-WO. 3-1478.

(30-32)

Pranešimas
BROCKTON, MASS.

Pirmas Pavasarinis Parengimas 
su Muzika ir Dainomis

Rengia Montello Vyrų Daiės Gru
pė atžymėjimui 8 metų jubiliejaus. 
Jvyks sekmadieni, balandžio 24 d., 
Lietuvių Taut. Namo viršutinėje sa
lėje, 668 No. Main St.

Pradžia 1 vai. dienų. Įėjimas tik 
50 centų.

Grupę vadovauja Al. Potsus.
Bus namie gamintų valgių, šiltų 

ir šaltų gėrimų.
Prašome vietinius ir apylinkl- 

nius dalyvauti.
Rengimo komitetas (30-32)
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REUMATAS
Reumati n i a m s susirgi

mams atsirasti turi reikš
mės įvairios sąlygos: drėg
mė, pervargimas, peršali
mas ir kt.

Žmogus, susirgęs reuma
tu, dažniausiai pajunta są
narių skausmus, kartais jie 
patinsta, būna nežymus 
tempe r a t ū r o s pakilimas, 
atsiranda širdies plakimai, 
silpnas dusulys, bendras 
negalavimas ir kt. Reuma
to metu dažniausiai paken
kiami stambūs sąnariai 
(kelių, alkūnų, pečių ir kt.). 
Šių sąnarių uždegimas bū
na “šokinėjančio” p o b ū - 
džio: pradžioje paliečiamas 
vienas sąnarys, greit proce
sas persimeta į kitus są
narius. ” W

, Reumatinis sąnarių užde
gimas greit praeina, ypač 
jeigu ligonis tinkamai gy
domas. Tačiau kartu su są
narių uždegimu visada bū
na ir širdies uždegimas. 
Reumatas sąnarių gali kar
tais nepaliesti, bet širdžiai 
jis pakenkia visuomet. 
Toks pakenkimas, jeigu lai
ku negydomas, gali likti vi
sam žmogaus gyvenimui ir 
kartais padaro žmogų in
validu.

Reumat o i d i n i u artritu 
dažniau serga vidutinio 
amžiaus žmonės. Dažniau 
motervs, negu vyrai. Ši li
ga pakenkia smulkius są
narius (čiurnos, riešų, plaš
takų ir kt.), juos deformuo
ja, ir apie 50 procentų li
gonių palieka invalidais.

Kad žmogus išvengtų šio 
susirgimo, reikia žinoti ap
sisaugojimo priemones.

Jas galima suskirstyti j
3 grupes:
1. Kova su “streptokokiniu 

apsupimu.”
Streptokokai — labai pa

plitę mikroorganizmai, bū
na maiste, ant įvairių daik
tų, negryname ore. Angi
ną, įvairius viršutiniu kvė
pavimo taku katarus jie su
kelia dažniausiai nusilpu
sioms, neužsi grūdinusiems 
asmenims. Todėl viena iš 
priemonių apsisaugoti nuo 
streptokokinės infek c i j o s 
yra bendras organizmo grū
dinimas. Susirgus angina 
arba viršutinių kvėpavimo 
takų kataru, būtina kuo 
anksčiausia ir ne mažiau 
kaip 10 dienų naudoti pe
niciliną, geriausiai kartu su 
aspirinu. Jeigu anginos daž
nai kartojasi, būtina pasi
tarti su gydytoju dėl ton- 
silių operacinio gydymo.

2. Bendras organizmo 
grūdinimas

Sportas, ypač vaikystėje 
ir jaunystėje, rytinė mankš
ta, apsitrynimas šaltu van
deniu, judėjimas gryname 
ore sustiprina organizmą, j 
pagerina jo prisitaikymą 
aplinkai, padaro ji atsparų 
infekcijai ir sumažina gali
mybes susirgti reumatu. 
Žinoma, kiekvienas orga
nizmo grūdinimas turi tu
rėti ribas, nes per didelis 
organizmo perkrovimas ga
li padėti išsivystyti reuma
tiniam procesui. Ypač rei
kia atsargiai elgtis žiema 
ir pavasari, nes tuomet 
greičiau galima peršalti, o 
tai padeda kilti reumati
niams susirgimams, skati
na naūmėjimą.

Nuolatinis guminių batu, 
kaproninių kojiniu nešioji
mas taip pat sudaro salv- 
gas persišaldvmui. Todėl, 
ypač sergantieji reumatinė
mis ligomis, turi vengti to
kio apavo. Grynas oras, Į

vengimas skervėjų, vasarą 
—vandens ir saulės vonios 
labai gerai grūdina orga
nizmą ir tuo pačiu apsaugo 
nuo reumatinių ligų. Deja, 
kaime, kur yra tam visos 
galimybės, dažnai tenka 
matyti vasarą lauke žmo
nes, ypač vaikus, apsiren
gusius storais, ilgais drabu
žiais, kurie visai nepralei
džia saulės spindulių.
3. Buities ir darbo sąlygų 

gerinimas
Yra nustatyta, kad asme

nys, gyvenantieji drėgnuo
se, šaltuose, ankštuose bu
tuose arba dirbantieji šal
tose su skersvėjais patal
pose, žymiai dažniau suser
ga reumatinėmis ligomis. 
Todėl minėtu sąlygų pašali
nimas yra viena svarbiau
sių priemonių, kovojant su 
reumatiniais susirgimais.

Tinkamas žmogaus maiti
nimasis apsaugo nuo dauge
lio susirgimu, tame tarpe 
ir nuo streptokokiniu in
fekcijų bei reumato. Labai 
svarbu, kad žiemą, o ypač 
pavasari, organizmas gau
tu pakankamai vitaminų. 
Šią spragą galima užpildy
ti, naudoiant citrinas, obuo
lius, uogienes, vnač iuodu- 
iu serbentu, žalius kopūs
tus, medų ir. kt.

Kolūkiai ir ta r y b i n i a i 
ūkiai miestus aprūpina 
šviežiais mėsos produktais. 
Tačiau, kaip nekeista, patys 
siu produktų gamintojai— 
kolūkiečiai — dažniau šiai 
valgo rūkytus mėsos pro
duktus, kurie turi žymiai 
mažiau vitaminų ir kitu 
maistingu medžiagų. Tą aš 
puikiai žinau iš savo tėviš
kės. Ukmergės rajono 
“Gimtosios žemės” kolūkio, 
kurio krautuvėje galime įsi
gyti įvairiausiu konservų, 
niaus ir svaigalu, o nėra 
daržovių. Visi kolūkiai da
bar turi elektrą, galima pa
statyti šaldytuvus. Tačiau 
tam trūksta noro ir gero 
organizuotumo,. Pilnaver
tė mityba yra geras svei
katos laidas.

Viena reumatiniu susirgi
mų ypatybių yra tai, kad 
iie dažnai paūmėja. O 
kiekvenas paūmėjimas pa
pildomai pakenkia įvairius 
organus, o ypač širdi. To
dėl, susirgus reumatinėmis 
Hgomis, vnač veikia saugo
tis ių paiimėiimų.

Reumatiniai susirgimai 
vra sunkūs ir pavojingi 
Tačiau žinant, kaip nuo iv 
saugotis, o susirgus — kair 
gydytis, dažnai galima iš
vengti liūdnų šių ligų pa
sekmių.

A. Matulis
Medic, mokslu kand.

(Iš “Valst. laikr.)

Tai buvo milžiniškas prieš 
karą protesto susirinkimas
Seniai New Yorko mies

tas buvo matęs tokį didelį 
ir kovingą susirinkimą, koks 
įvyko balandžio 11 d. di
džiulėse Manhattan Center 
salėse. Svarbu, kad mitin
gą suruošė New Yorko De
mokratų Užsieninės Politi
kos Taryba, kurią sudaro 
keliolika demokratų parti
jos klubų. Svarbu, kad 
kalbėti buvo pakviestas įžy
musis prezidento Johnsono 
užsieninės politikos kritikas 
senatorius Wayne Morse iš 
Oregono valstijos. Buvo ir 
daugiau kalbėtojų, bet jis 
pasakė vyriausią kalbą.

Susirinkimas buvo toks 
didelis, kad žmonės nesuo- 
tilpo nė į dvi didžiules sa
les. Šimtai turėjo grįžti nuo 
durų. Apskaitoma, kad sa
vo balsą prieš Vietnamo 
karą pakelti susirinko dau
giau kaip šeši tūkstančiai 
niujorkiečių.

Jie karštai sveikino kiek
vieną sen. Morse ir kitų 
kalbėtojų pasisakymą prieš 
karą. Kreipiamas dėmesys j 
vieną susirinkime išstatytą 
iškaba. Ji skambėjo: “Morse 
for President.” Vadinasi, 
jau dabar kai kurie žmonės 
mano, kad jeigu karas už
sitęs keletą metų ir sen. 
Morse stovės prieškarinių 
jėgų priešakyje, jis gali bū
ti išstatytas kandidatu j pre
zidento vietą busimaisiais 
rinkimais!

Senatorius Morse -šaukė 
Kongresą užstoti preziden
tui Johnsonui kelią toliau 
vesti ir plėsti Vietpamo ka
rą. Jis patarė šio rudens 
kongresiniuose rinkimųpse 
išrinkti-į Kongresą (Įaugu-išrinkti rį > 
mą tokių, kupie priešinasi 
šiam karui ir stoja už jo 
nutraukimą. ; <

Savo kalboje sen. Morse 
dar kartą pareiškė, kad šis 
karas vra priešingas Jung
tinių Valstijų konstitucijai, 
kad jis yra nemoralus ir ne
legalus, nes jo Kongresas 
nėra paskelbęs, ko reikalauja 
šalies konstitucija. Jis ap
kaltino prezidentą Johnso- 
ną pastangose užčiaupti 
burną tiems, kurie priešin
gi jo užsieninei politikai ir 
šiam karui.

Sen. Morse pasakė, kad 
i is yra gavęs 22,000 laiškų, 
kurių 97 procentai užgiria 
io prieškarinį nusistatymą. 
Jis ragino žmones daryti 
spaudimą į Kongresą, kad 
jis pasisakytų prieš karą ir 
suvaldytų prezidentą.

Be sen. Morse kalbėjo 
visa eilė kitu žymiu veikė
jų. Net iš Californijos bu
vo atskridęs susirinkime da

---------------  PHILADELPHIA, PA.
Mirus

Apolonijai Puodienei-Piiodis
Reiškiame širdingą užuojautą velionės vyrui P. 

Puodžiui, ir dukrai Helenai Puodis. Taipgi 
visiems giminėms, artimiesiems ir 

draugams liūdesio valandoje.

S. Viešvilienė
H. Tureikienė
Mr. ir Mrs. Mataitis
R. ir H. Merkiai
EI. Mulokiūtė
R. Pociūnas
A. J. Pranaitis
F. ir P. Walantai
N. Griciūnienė
A. J. Bekampis

J. Stasiukaitis
A; Mačiūnienė
A. Keršenskas
P. Motejaitis
Mr. ir Mrs. Globis
K. Vikonis
J. Repshienė
A. Kušleikienė 
Šalnarienė 
U. Gužonienė

/

lyvauti ir pasakyti kalbą 
Californijos Demokratų Ta
rybos prezidentas Gerald H. 
Hill. Tai irgi ugningas kal
bėtojas ir smarkus kovoto
jas prieš karą ir Johnsono 
politiką. Kalbėjo ir tą poli
tiką smerkė Kongreso At
stovų Buto narys kongres- 
manas William Ryan, Mies
to Tarybos narys Theodore 
Weiss, Melvin Dubin, Ro
bert J. Schwartz ir kiti.

Šis didžiulis niujorkiečių 
susirinkimas turėtų būti 
pavyzdžiu kitų didmiesčių 
žmonėms, kaip reikia pro
testuoti prieš karą ir val
džios užsieninę politiką. 
Reikia tikėtis, kad pats se
natorius Morse nepasigai
lės jėgų daugiau vietų ap
lankyti ir panašias prieška
rines kalbas pasakyti.

Rep.

Aido Choro Veikla
Jau laikas priminti vi

siems, kad ateinančio mėne
sio, gegužės 22 dieną, įvyks 
Aido choro pavasarinis kon
certas, apie kurį greitu lai
kus bus plačiau pranešta. 
Tik prašome visus prisimin
ti šią datą ir rezervuoti mi
nėtą sekmadienį Aido cho
rui.

Bilietų kaina, perkant iš 
anksto, tik $1.75, o prie ka
sos $2. Prašome įsigyti bi
lietus iš anksto pas bile ku
rį aidietį.

Paskutinių pamokų per
traukos metu aidietė O. Če
pulienė, minėdama savo 
gimtadienį, pavaišino aidie- 
čius su stipriais ir lengvais 
skanumynais.

O. Čepulienė, turėdama 
stiprų ir gražų balsą, pri
duoda didelį svorį altų sky
riuje. Jinai taip pat dainuo
ja ir Aido moterų kvartete.

“Happy Birthday” ir Il
giausių Metų!

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Susirinkimas įvyko 
landžio 12 d. “Laisvės”

ba- 
sa-

Aidietis Wai ter i s Bra
zauskas susižeidė darbe ir 
gydosi namuose. Jis pama
žu eina geryn. Linkime jam 
kuo greičiausiai pasveikti.

Valdyba raportavo, kad 
nariai savo metines duokles 
užsimoka be didelio paragi
nimo. Komisija surengimo 
pietų kovo 20 d. pranešė, 
kad publika buvo pavaišin
ta geru maistu ir kuopai li
ko gerokai pelno.

■ Nutarta turėti masinį pa
rengimą . gegužės 28 dieną 
Schwaben Hall, Brooklyne. 
Parengimas bus • įdomus 
tuo, kad jame bus parody
tas filmas, suruktas Lietu
voje. Rodys advokatė Ste
fanija Masytė iš Detroito.

Advokatė S. Masytė pra
ėjusią vasarą lankėsi Lietu
voje ir ten filmavo, kur tik 
norėjo, na, ir ji nori paro
dyti Amerikos lietuviams, 
kaip dabar Lietuvos žmonės 
gyvena.

Masinio mitingo surengi
mui išrinkta komisija: Kl. 
Briedis, J. Grybas ir V. 
Baltrušaitis.

V. Venckūnas atstovaus 
kuopą tarptautiniame ko
mitete Gegužės Pirmosios 
apvaikščiojimui surengti.

Kuopos susirinkime nesi
matė J. Zajankausko. Suži
nota, kad jis balandžio 7 d. 
sunkiai susirgo, buvo ligo
ninėje, bet dabar pradeda 
pasveikti namie.

PRANEŠIMAI
KLUBIETĖMS!

Lietuvių ..moterų klubo 
narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 20, 
vakare.

ELIZABETH, N. J.
Du Svarbūs Susirinkimai

LDS 33-os kuopos ir LLD 54-os 
kuopos susirinkimai įvyks Balan
džio-April 24 d., 408 Court St., 2 
vai. dieną, 
ro Valdyba 
LDS 17-ąjį 
būkite.

LLD 50-os kuopos susirinkimui1 
yra daug reikalų. Taipgi visi na
riai prašomi dalyvauti.

A. S. (31-32)

Bus balsuojama Cent- 
ir delegatų rinkimas į 
seimą. Visi nariai pri-

vi-

24,

WORCESTER, MASS.
Kviečiame visus atsilankyti j 

sos dienos pokalbi.
Sekmadieni, Balandžio-April

Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St., 
įvyks pietūs ir žaismių popietė.

Pietus bus duodami 1 valandą.
1 Širdingai kviečiame visus.

LSD Motėrų Komitetas 
(31-32)

Aidietė J. Lazau s k i e n ė 
parvežė iš Floridos glėbį 
linkėjimų aidiečiams ir pa
pasakojo apie ten esantį Ai
do chorą ir jų veiklų. Ai- 
diečiai dėkoia už linkėjimus 
ir linki floridečiams geriau
sių sėkmių!

Indėną vyrai
' I

Indėnų mohokų genties 
vyrai Šiaurės Amerikoje 
žinomi kaip geri aukštybi- 
nipĮcai. 1886 m. jų rezer
vacijoje k a n a d o j,e buvo 
pradėtas statyti tiltas .per 
Šv. - Lauryno upę. Statybai 
trūko darbo jėgos, ir dau
gelis Skurdūsių indėnų ka
rių sutiko dirbti pagalbi
niais darbininkais. Pasiro
dė, kad mohokai puikiai tin
ka darbui pavojingiausiuo
se baruose: indėnai nesibijo 
svaiginančių aukščių. Ant 
balkių, pakabintu viršum 
bedugnės, jie puikiai išlaikė 
pusiausvyrą ir dirbo, tary
tum būtu ant žemės.

Niujorke dabar savo ko
loniją turi apie, tūkstantis 
indėnų — gerų aukštybinių 
statybų specialistų,. Jie 
stato dangoraižius ir bokš
tus, pastatė viršutinius 
aukštus Rockefellerio cent
rui, SNO rūmams ir kt. 
Televizijos bokštai ant 
aukščiausiu dangoraižių 
taip pat yra jų darbas. 
Statydami televizijos ante
na ant aukščiausio pasau- 
Ivje pastato—Empire State 
Building — stogo indėnai 
dirbo iš tikruiu padebesy- 
se — 1,472 pėdų aukštyje.

DU NAUJI LĖKTUVAI 
MILŽINAI

Washingtonas. — Boeing 
Cp. ir Lockheed Co. lenkty- 
niaudamos pagamino po 
milžinišką lėktuvą, kurie 
yra 271 pėdos ilgio. Mano
ma, kad jie galės skristi 
1,800 mylių per valandą.

Kurios kompanijos lėktu
vas bus pasirinktas, tai ta 
gaus JAV valdžios užsaky
mą aštuonių šimtų lėktu
vų, už kurių kiekvieną su
mokės po 30 milijonų dole
rių.

New Yorkas. — Sulaukęs 
87 metų amžiaus mirė JAV 
admirolas Lorenzo Farwell.

Tai buvo jaunų žmonių 
protesto demonstracija

Sekmadienį komercinė 
spauda sakė, kad šeštadienį 
Manhattane Union Square 
aikštėje demonstravo prieš 
Vietnamo karą tiktai ketu
ri tūkstančiai žmonių. Bet 
tai melas, piktas melas. De
monstravo kelis kartus dau
giau.

Komercinė spauda įdėjo 
nuotrauką, kurioje parodo
ma tik grupelė senyvų žmo
nių su plakatais, kas sudaro 
įspūdį, kad demonstracija 
susidėjo iš jau senyvo am
žiaus žmonių. Bet tai bjau
rus melas.

Žinau, ką sakau, nes pats 
demonstracijoje dalyvavau, 
pats su mase žmonių ėjau. 
Šitą kartą demonstracija su
sidėjo beveik išimtinai iš 
jaunimo. Man teko paieško
ti, kad toje masėje demonst
rantų suradus senesnio am
žiaus, mano amžiaus žmo
nių. prie kurių aš geriau 
pritikčiau. Jaunimas, vaiki- 
kinai ir merginos maršavo, 
nešė plakatus, šaukė prieš 
karą ir reikalavo jį nu
traukti, sugrąžinti namo 
mūsų jaunus vyrus iš Viet
namo.

Tai buvo viena iš šauniau
sių prieškarinių demonstra
cijų, man kada nors maty
tų šiame didmiestyje.

Buvo garsinta, kad de
monstrantai susirinks ir su
sigrupuos Brvant parke. 
Tad ten ir nusiskubinau. De
ja, policija neleido į parką de
monstrantams susirinkti ir 
susigrupuoti žygiui Times 
Square. Teko jiems susiei-j moterys ten daro tai, ko no- 
liuoti šaligatviuose. O jau 
tos policijos—policijos!

Bet demonstracija buvo 
rami, rimta, kovinga. Tįęsa, 
vienoje kitoje vietoje pasi
girsdavo piktas kokio nors 
fašistinio chuligano balsas 
prieš demonstrantus, bet jų 
buvo tiek nedaug, jog nier 
kas į juos nekreipė jokio 
dėmesio.

Taigi, šia savo demonst
racija New Yorko jaunimas 
dar kartą garsiai pasakė 
vyriausybei, kad jis priešin
gas karui, kad jis kovoja ir 
kovos už taiką. Rep.

Kaimas be vyrų
Italų žurnalistė Oriana 

Falači užtiko Malajų (Piet- • 
ryčių (Azijoje) džiunglėse 
gentį, kuri iki šiol išlaikė 
matriarchatą. Visa nuosa
vybė yra moterų valdoma.. 
Ją paveldi dukterys, o ne 
sūnūs. Kaime gyvena vien 
moterys su savo vaikais. Jų 
vyrai gyvena atokiau, tėvų 
namuose. Į kaimą jie gali 
atvykti tik tada, kai mote.v 
rys jų pageidauja. “Mes su-^ 
stojame prie didelio sodo,— ; 
rašo žurnalistė. — Už jo 
yra namas. Sklinda muzika. 
Sode sutinkame dvi mote
ris. Jos pakviečia užeiti į 
namą, čia pamatome seną 
patefoną su didžiule triūba. 
Greta — siuvamoji mašina.

— Tai mano vyro kraitis, 
paaiškino viena iš moterų 
Džamila.

— O kur jūsų vyras da
bar?

— Pas savo mamą. Aš jį 
išsiunčiau, nes jis tinginys. 
Nenoriu šerti dykinėtojo.

Ir tikrai, kaime nėra vyrų 
Vienintelis įrodymas, kad 
jie apskritai egzistuoja,— 
vaikai... — O kada gi jū
sų vyrai atvyksta?

—Kartą į savaitę, ar i 
mėnesį, kai jų draugija bū
na mums mąloni. O taip jie 
tik kliudo dirbti,

Aš papasakoju ’ moterims 
apie tvarką Europoje. Sa
kau, kad ten šeimos galva 
skaitomas vyras, o žmona ir 
vaikai gauna jo pavardę. 
Moterys nustebintos.

— Ką tai reiškia? Argi

Šuo — geologas
Tai vokiečių aviganis La

ris. Jo ir šeimininko Pen- 
čio Matsono pasiekimai gė- 
ologijos srityje pažymėti 
solidžia Suomijos Valstybi
nės tarybos premija, kuri 
buvo paskirta už sėmingas 
sulfidinių rūdų paieškas.

Šunų panaudojimo nau
dingųjų iškasenų paieškose 
idėja kilo 1962 m. Tada bu
vo pradėtas apmokyti La
ris. Jau 1964 m. jis aptiko 
uolienų gabalus žemės pa
viršiuje bei negiliai po že
me. Praėjusių metų vasa
rą 3 kvadratinių kilometrų 
plote Lariš surado 1,330 pa
vyzdžių, kuriais buvo ver
ta susidomėti. Tuo tarpu 
specialistas - geolo g a s ten 
pat aptiko 270 pavyzdžių.

Helsinkio Geologijos 
mokslinio tyrimo institutas 
nutarė ruošti specialius 
šunis geologinei žvalgybai. 
Kol kas Laris vienintelis 
šuo-geologas pasaulyje. Jo 
laimėjimais susidomėjo ir 
šunų augintojai. Jie mano, 
kad bandymai su Lariu at
veria naujas perspektyvas 
kinologijoje — moksle apie 
šunų rūšis ir veisles.

New Yorkas. — Atvyko 
iš Čekoslovakijos kardino
las Beranas.

ri vyrai?
Linkteriu. Moterys susi

žvalgo, dar daugiau nusteb- 
damos. Viena klausia:

— Argi pas jus vyras Iš
sirenka moterį?

Aš vėl linkteriu, o jos ne 
benori tikėti. Argi kur nors 
pasaulyje gali būti tokia ab
surdiška tvarka? Abi mote
rys (beje, tai genties galva 
ir jos duktė) sako, kad jų 
kaime žmonės gyvena visiš
kai laimingai. Kelia nerimą 
tik ta aplinkybė, kad atei
viai iš tolimu kraštų, — tai, ** 
žinoma, anglai ir amerikie- 
čiaii — superka vis daugiau 
žemės aplink jas. Šie “skė
riai” artėja jau ir prie 
džiunglių.

— Koks gi likimas laukia 
jūsų sūnų?

— O-o, tai mus labai jau
dina, — sako Džamila. — 
Mano sūnus Junosas bręsta. 
Kaip gaila, kad jis gimė 
berniuku! Jam teks išmokti 
amato, kad jis galėtu susi- k 
taupyti pinigų kraičiui. Ta^-F 
da, gal, atsiras mergina, ku
ri sutiks paimti jį vyru. Ti
kiuos, kad toji mergina tu- (į 
rėš sklypelį žemės.

Keista istorija, tiesa? Ar
gi jūs manote, kad šio kai
mo moterims ir merginoms 
savo ruožtu nebuvo keista 
išgirsti, jog pasaulyje yra ir r 
kitokia tvarka? L

t

PUOLe jaunuolius
New Yorkas. — Balan

džio 14 dieną apie 100 jau
nuolių iš Youth Against 
War and Fascism demon
stravo priešaky j e Ne w 
Yorko biržos su plakatais: 
“Didelės firmos darosi pel
nus, o JAV kareiviai mirš
ta Vietname”.

Neva biržos raštininkai 
puolė demonstrantus. Bet > 
tarpe puolančių buvo maty
ti prastai apsirengusių, ku
rie negalėjo būti raštinin
kais.




