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KRISLAI
Po Guamo
Dar apie tą “kongresą”
Ji ignoravo
Mišiolas lietuviškai

— Rašo R. Mizara —
Praėjus Guamo konferen

cijai, pasaulio spauda tvir
tina, jog tai buvo karinės 
strategijos konferencija.

Maskvos “Pravda” sako: 
visos prezidento šnekos 
apie taikos troškimą—šake

vandens rašytos.
Senatorius Fui b r i g h t:į tą, kur amerikiečiai pasi- 

^irnerikai, _ galingai valsty- i statė didžiulį aerodromą.
L. m z-1 zsl r, z-v, Ln,», nil!-,' a • • • • i i •

JAV bombonešiai milžipai 
“gyvens” Tailande

Washhingtonas. — JAV 
vyriausybė pranešė, jog 
Tailando valdžia mielai su
tiko su tuo, kad ameriki
niai oro milžinai B-52 ga
lės nusileisti Tailande, pa
siimti čia daugiau bombų ir 
jas vėl sėti ant Vietnamo. 
Tailando valdžia paskyrė 
šiems bombonešiams ir vie-

©

Pietų Vietnamu— 
“nauja konstitucija”
Saigonas. — Pietų Viet

namo steigiamasis seimas,

Prokuroras James Garrison s pasakoja
tarybiniams žurnalistams apie sąmokslą

New Orleans, La. — Pro-

bei, didelė gėda kariauti. 
prieš mažytį, silpnutį Viet
namą.

Senatorius Robert Kenne- 
dis: dabar darosi dar aiš
kiau, kad JAV privalo nu
traukti bombų sėjimą ant 
Šiaurės Vietnamo.

O Niujorko ir San Fran- 
cisko žmonės ruošiasi ba
landžio 15-aiai -didžiulėms 
demonstracijoms už taiką.

Andai minėjome, kad Bu
enos Aires mieste šiemet 
įvyko Pietų Amerikos lietu
vių “kongresas,” dipukų su
šauktas.
“Kongresinės” mišios buvo 

laikytos katalikų katedroje, 
Jjuri buvo apytuštė; vysku
po Brizgio balsas buvo “bal
das tyruose.”

Amerikiniai karo vadovai 
šia dovana labai džiaugiasi, 
kadangi tai palengvins ke
lionę į Šiaurės Vietnamą ir 
atgal.

‘ Ligi šiol B-52 nešdavo 
bombas iš Guamo, kur 
jiems yra didžiulis aerodro
mas. Bet Guamo sala yra 
už tūkstančių mylių nuo 
Vietnamo, — nelengva oro 
milžinams daryti keliones.

Valstybės sekr e t o r i u s 
Ruskas pasiuntė karališka
jai Tailando valdžiai šiltą 
padėką už tokią dovaną.

Clay Shaw įkaitintas
Kovo 22 diena iš New Or

leans buvo pranešta, k a d 
Clay L. Shaw tapo įkaitin
tas tuo, kad dalyvavo są
moksle nužudyti preziden
tą Kennedi. Grand džiurė V v I
surado, jog pro kur o ra s ■ 
Garrisonas parodė užtenka- • 
mai faktų, kodėl Shaw turi
būti teisiamas.

Broo klyno “Vienybėje” 
smulkiau tą “kongresą” ap
rašo Nadas Giedraitis (ei
čiau lažybų, jog tai K. Nor
kus!) Pripažindamas, kad 
pas jo bosus Ožinskius vis
kas buvo okei — Ožinskie- 
nės vadovaujamas vaikų 
chorelis ir parapijinis Ceci
lijos choras pasirodė “kaip 
reikia,” N. Giedraitis pa
beria ir tokių trupinėlių, 
būtent—

“... kongreso rengimo ko
misijoms nepavyko gauti 
audiencijų pas vietinės vy
riausybės atstovus ir nebu
vo ju žodžio kongreso pa
rengimuose ...”
Vadinasi, Argentinos val

ia, nujausdama, kas 
ongrese” bus, jį boikota

vo, ignoravo.
Už tat Valiūnas ir Barz- 

dukas turėjo good time: 
abudu “auksaburniai orato
riai” migdyte migdė nelai
mingus klausytojus pasako
mis apie vlikus ir altus ir 
kitokius stebuklus.

Kiek ČIA supylė į šio 
“kongreso” tarną dolerių, 
nedrįsčiau sakyti.

Teismas už 
‘informerius’

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis šalies teismas 
penkiais balsais prieš ketu
ris nusprendė, kad policija 
turi teisę žmogų areštuoti, 
kai ji paskundžia koks nors 
šnipelis. Taip pat policija 
turi teisę atsisakyti išduoti 
to šnipelio vardą ir pavar
dę, kai teisiamasis to rei
kalauja.

Šis teismo nuosprendis, 
sakoma, pasitarnausiąs po
licijai kovoti prieš narko
tikų platintojus. Bet prieš 
šį sprendimą balsavo War- 
renas, Douglasas, Brenna- 
nas ir Fortasas.

Š. m. kovo 5 d. sukako 40 
metų Bulgarijos dienraščiui 
“Robotničesko Delo.” Pra- 

į įlėjęs eiti mažyčiu lapeliu, 
Bulgariją valdė buržua- 
, nūnai jis išaugo į di- 

lEulį laikrašti. Tai Bulga
rijos Komunistų partijos 
organas.

Čikagos marijonų laikraš
tis skelbia, kad jau yra pa
ruoštas “lietuviškas mišio
las”; į lietuvių kalbą išver
tė Tarybų Lietuvos teolo- 
gai-kalbininkai, o Vatika
nui vertimą įteikė vilniškis 

relatas Česlovas Krivaitis.

ujojo mišiolo tekstai,” 
.“Draugas,” “...yra 
alomi visiems lietu

viams (katalikams), gyve
nantiems Lietuvoje ir už

korpe tiesos, nieko daugiau, 
tik
meį reikalaujame iš liūdi- 
nin

Klausimas: Prieš dvi sa
vaites jūs pasakėte, kad nė 
viena užsienio vyriausybė 
net 
lu. 
čios nuomonės ir dabar?

Atsakymas: Be abejo. Nė 
viena užsienio vyriausybė 
nė truputėlio nebuvo susi
jus 
zid<

kinimas negali būti dides
nis, kaip dabar. Kad byla 
būtų baigta, dabar reikia 
tik laiko ir energijos. Mes 
labai daug dirbame tirda
mi. Laikraščiuose dažnai 
cituojamas mano pareiški
mas, kad darbas jau galu
tinai užbaigtas. Bet tai ne
tiesa. Ir tokie laikraščių 
pareiškimai tik trukdo tar
dymui rasti naujų liudinin
ku, v

Kovo 16 d. prisaikintieji 
teisėjai apkaltino buvusį ad
vokatą Endrių tuo, kad jis 
davė melagingus parody
mus,
kaip mes sakome, — kai
šiojo pagalius į ratus. Mes 
neturime teisės palikti ne
nubaustus žmones, kurie 
melagingai liudija, kai tai i 
yra susiję su žmogaus, šiuo 
atveju — šalies prezidento, 
nužudymu. 7 ’ 
leisti žmonėms kliudyti 
mums rasti tiesą. Mes ieš-

tiesos. Ir šios tiesosposėdžiavęs keletą mėnesių, I kuroras James Garrisonas, 
priėmė projektą šalies kon- kuris tyrinėja, kas dalyva- 
stitucijai, pagal kurią, sako- vo prez. Kennedžiui nužu- 
ma, Pietų'Vietnamas tvar- dyti (1963 m.) sąmoksle, 

kalbėjosi su tary b i n i a i s 
premjeru žurnalistais. Jam buvo pa- 

Ky priešakyje, suranda kon- tiekti specialūs klausimai, 
kuriuos pagamino TASSo 
korespondentas S. Losevas 
ir APN korespondentas G. 
Borovikovas. Klaus i m a i 
buvo įteikti kovo 18 d. Že
miau paduodame žurnalis
tų klausimus ir į juos Gar- 
risono atsakymus. Verti
mas į lietuvių kalbą—El
tos.—Red.

Generolai, su

Į stitucijos projekte “negerų 
j dalykų,” bet steigiamasis 
seimas, sakoma, nusileidimų 
generolams nedarys.

Stebėtojai, tačiau, sako, 
Taip paskelbė kriminali- kad šis seimas ir pati kon- 

nio teismo teisėjas Matthew stitucija nieko nereiškia, 
S. Braniff.

Kada Shaw bus teisia
mas, dar nežinia. S 
Louisiana įstatymu, asmuo, 
surastas kaltu dalyvavęs 
suokalbyje nužudyti kitą 
žmogų, gali būti nuteistas 
20 metų kalėti.

Šiuo metu Shaw yra lais
vas po $10,000 belą. Teis-

kadangi apie du trečdaliai 
Pietų Vietnamo yra Viet- 

jkongo valdžioje ir nieko 
i bendra neturi su šitos kon- , •, • • •_stitucijos priėmimu.

Prancūzai kankinę 
Somalilandiečius

mas jam leido išvykti iš! blandas. 
New Orleans atostogų.

King kovos 
prieš karą

Atlanta, Geo. — Kun. Dr. 
Martin Luther King, neg
rų vadovas kovoje už pilie
tines negrams teises, čia tu
rėjo pasikalbėjimą su spau
dos korespondentais. D-ras 
King pasakė, jog karas 
Vietname kliudo Amerikos 
žmonėms kovoti už civilines 
negrams teises. *

Dėl to, Kingo nuomone, 
Amerikos negrai privalo 
kovoti už tuo jau tini karo 
Vietname baigimą.

(D-ras King sakyį kalbą 
Niujorko didžiuliame taikos 
šalininku mitinge š. m. ba
landžio 15 d.)

Loyada, Prancūzų Soma- 
. — Somali jos res

publikos pasienio valdinin
kai sako, kad prancūzai 
kareiviai labai žiauriai kan
kino Somalilando patriotus, 
kurie nori gauti tautinę ne
priklausomybę.

Somali ja, kaip žinia, ru- 
bežiuojasi su Somalilandu, 
dėl to jos žmonės “mato ir 
girdi,” kas čia darosi.

Bet Somalilando guberna
torius, Louis Saget, sako, 
iog, girdi, Somalijos val
džia per daug “savo nosį ki
ša” į Somalilandą. . .

Klausimas: Prieš dvi sa- 
; vaites jūs, misteri Gariso- 
nai, pasakėte, kad išspręs
tas yra klausimas, ar buvo 
sąmokslas, kurio tikslas — 
nužudyti prezidentą Kene
dį. Ar jūsų įsitikinimas 
per tą laiką nesusvyravo?

Atsakymas: Mūsų įsiti-

ku.

uvo susijusi su sąmoks- 
Ar jūs tebesate tos pa-

Dideli buvo nuostoliai
Saigonas, P. Vietnamas.— 

“New York Timeso’” kores
pondentai apskaičiavo abie
jų kariaujančių pusių nuo
stolius, padarytus per vieną 
savaitę, kuri baigėsi kovo

tėvynės ribų.” Mišiolo į lie
tuvių kalbą vertimą patvir
tino “popiežiškoji komisi
ja”

Na, tai dabar lietuvis, 
praktikuojantis katalikas, 
nuėjęs į bažnyčią, galės jam 
suprantamą žodį išgirsti 
“iš paties mišiolo.” Ką jis 
tada darys?

Pasirodo, Vatikane daug 
itakos turi ne tik vyskupas 
J. Labukas-Matulaitis, o ir 
prelatas Č. Krivaitis. Vil
niaus vyskupijos valdyto
jas.

Su Č. Krivaičiu teko su
sitikti Vilniuje ir platokai 
išsišnekėti apie daug daly
kų. Jis—dar jaunas, vikrus 
vyras. Moka gražiai pasi
juokti iš lietuviškų “veiks
nių” ermyderių.

Skiriasi su pačia, 
tai nekandidatuos

to-

uz- 
su- 
ži-

18 d. Tie nuostoliai buvę 
kie:

Amerikos karių buvo 
mušta mūšiuose — 211, 
žeista 1,874; dingo be 
nios—7.

Vietnamo patriotų - lais
vintoji! armija neteko 2,675 
karių; jie krito mūšiuose.

Na, o vietnamiečiu, kurie 
kovoja prieš savo, šalies pat
riotus, per tą savaitę nuo
stoliai buvo 357 užmuštais.

Amerikos karo vadovai 
skelbia, kad nuo šių metų 
sausio 1 d. iki kovo 18 d. 
amerikiečių karių mūšiuose 
žuvo 1,642. Per tą patį laiką 
buvo sužeista 10,864.

SEPTINTAS TARYBINIS 
SATELITAS SAVAITĖJE

Maskva. — Vienos savai
tės bėgyje Tarybų Sąjun
gos mokslininkai paleido į 
kosmosą jau septintą sate
litą.

Bet visi satelitai paleisti 
be žmogaus. •

Puerto Rico gubernato
rius Roberto Sanchez pra
nešė visam pasauliui, kad 
jis išsiskyrė su savo žmo
na. O jeigu taip, tai 1968 
metais nekandidatuos gu
bernatoriaus vietai.

Jo žmoha—buvusioji Con
chita D a p e n a Quinjones, 
yra pasakiusi, kad divorso 
Robertui neduos. Guberna
torius yra 54 metų amžiaus 
ir gauna algos 
tams. Atrodo, 
Puerto Rico 
riaus vietai su 
koti nereikės.

$25,000 me- 
kandidatų 

gubernato- 
žiburiu ieš-

Londonas. — Čionai bu
vo parduoti kai kurie por
celianiniai indai — lėkštės, 
puodeliai, ir kit. — kuriuos 
kadaise vartojo Rusijos ca
rai su savo šeimomis. Už 
vieną toki “setą” anglai su
mokėjo $184,102.

Šiuos indus pardavinėjo 
varžytinėse; jie buvo gauti 
iš Tarybų Sąjungos.

Beda IR ŠUNIUI
Maisto ir vaistu federali

nė administracija Washing
tone įsakė atšaukti iš pre
kyviečių 26 tūkstančius šu
nims saldainių, kuriuos be
sivaikydami pelnus fabri
kantai padarė užkr ėstus 
Salmonella bakterijomis.

r su sąmokslu prieš pre- 
entą Kenedį.

Sąmokslas, kuris subren- 
Niuorleane, iš pradžių 
o nukreipta prieš JAV 

O paskui su 
o sąmokslu atsitiko taip, 

atsitinka raketai, kuri

do 
bui 
prezidentą, v • SIU 
kas
liaujasi buvusi valdoma ir 
pataiko visiškai į kitą tiks

lią...
pjausimas: Kažkada žur-

,(r. na‘ Mes negalime į

Jis mėgino kliudyti,

Somalilandas—Prancūzi j os, 
sako Charles de Gaulle

1 i s t a m s jūs esate pa- 
ę, jog jūs negalite ma

nyki, kad Osvaldas yra nu- 
ęs ką nors Dalase 1963 
tų lapkričio 22 d. Ar jūs 
dabar laikotės šio po-

ZUCl 
me 
ir 
žiūrio?

Atsakymas: 
i ko

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle pasa
kė savo ministrų kabinetui: 
nežiūrint kruvinų riaušių, 
kurios neseniai įvyko So- 
malilande, toji Afrikos ko
lonija pasiliks Prancūzijos 
globoje.

De Gaulle skelbia, k a d 
balsavimai, įvykę kovo 19 
d., aiškiausiai parodę, jog 
didelė dauguma Somalilan- 
do gyventojų norį pasilik
ti Prancūzijos žinioje.

Somalilandiečiai norį tik 
daugiau autonomijos, ku
rios prancūzai nesigailėsią 
jiems duoti.

5}

Meksikos miestas, Meksi-i f]aį 
ka. — Prieš keletą dienų 
čia įvyko didžiulis protesto 
mitingas, nukreiptas prieš 
karą Vietname. Dalyvavo 
apie 8,000 žmonių, daugiau
sia stu d e n t ų . Buvo pa
smerkta JAV agresija.

New York. — Guberna
torius Rockefelleris siūlo, 
kad Calvertone, Long Is
lande, būtų įsteigtas dide
lis aerodromas, kuriame 
galėtų veikti “džetiniai” 
lėktuvai. Bet šiemet, atro
do, valstijos seimelis dar 
neužgirs šio sumanymo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Frankfurt, V. Vokietija.— 

Visoje eilėje Vakarų Vokie
tijos miestų, Velykų šven
tės proga žmonės demonst
ravo, reika 1 a u d a m i nusi
ginkluoti. Taip pat demons
trantai smerkė karą Viet
name. Viso demonstracijo
se dalyvavo apie 22-25 tūks
tančiai žmonių. Reikšmin
ga, kad tos rūšies demonst
racijos vyko ir Vakarų Ber
lyne.

Londonas. — Tūkstančiai 
anglų taikos šalininkų, Ve
lykų proga, demonstravo, 
protestuodami prieš karą 
Vietname. Demonstrant a i 
pareiškė savo protestus ties 
JAV ambasada, ties Pietų 
Vietnamo ambasada ir ties 
Britų užsienio reikalų mi
nisterija.

Roma. — Italijos parla
mentas priėmė penkerių 
metų plano įstatymą.

Haga, Holandija.—Mini
ma žmonių protestavo ties 
JAV ambasada prieš karą 
Vietname, smerkė preziden
to Johnsono politiką. Apie 
2,500 demonstrantų kiauši
niais apmėtė JAV ambasa
dos sienas ir duris.

Maskva. — Praėjusią sa
vaitę Maskvoje lankėsi Ry
tų Vokietijos vadovas UL 
brichtas. O Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos pir
masis sekretorius Brežne
vas vyks į Rytų Vokietijos 
Komunistų partijos suva
žiavimą, kuris prasidės ba
landžio 17 d.

Roma. — Popiežius Povi
las Vl-asis Velykų proga 
sakė kalbą šaukdamas pa
saulį gyventi taikoje. Ne- 
įvard i n d a m a s, popiežius 
smerkė JAV ir jų vadamą 
karą Vietname.

Tą kartą 
respondentai klaidingai 

interpretavo mano žodžius.
pasakiau, kad ne Osval-
paspaudė gaiduką Da-

i. Bet aš turėjau gal-
e ne šūvį iš šautuvo. Da-
’ kalbėti apie tai, kas
ko Dalase, dar anksti. 

Sąmokslas ir nužudymas 
buyo suorganizuoti labai su

mai ir labai gudriai už- 
skuoti.

Klausimas: Ar ketinate 
jūs suimti naujų žmonių?

Atsakymas: Žmonių bus 
mta dar daug, bet ne ar

timiausioje ateityje. Mūsų 
ygardos prokuratū roję 

taip daug žmonių, ir 
kia leisti jiems pailsėti.
to, mes turime daug sa-
vietinių problemų, savo 

kalsdieninių nusikal t i m ų . “ 
s žinote, kad per tą lai- 
, kai aš esu apygardos 
okuroras, neliko neišaiš

kintas nė vienas nusikalti-
as, susijęs su žmogžudys-

Mes nenorime, kad nu
sikaltėliai* pasinaudotu tuo, 

g mes turime daug darbo, 
darni prezidento nužudy-

vo. 
ha 
ivj

nu.

su

ap 
ne 
rei 
Be 
vu

JŪ 
ką 
pr

m 
te

jo 
tii 
mą.

Baigdamas pokalbi, apy- 
rdos prokuroras Džimas 

G^irisonas pasakė vėlesnėje 
'dymo stadijoje paprašy

siąs pagalbos iš kitų vals- 
u tardymo organų ir iš
bėralinės valdžios. Bet 
1 kas mes neke t i n a m e 

perleisti mūsų tardymą kam 
nors kitam, pasakė proku- 
ro ras.

£3

ta

ti; 
fe

Rio de Janeiro.—Nauja
sis Brazilijos užsienio rei
ka 
reiškė, kad jis laikysis 
ai

lų ministras Pinto pa- 
“re- 

istinės politikos,” kad da
rys visa, kad Brazilija 
pilnai ekonomiškai išsiva- 

i duotų.
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Beprotybe!
PRAĖJUSIĄ savaitę New Yorko laikraščiuose pa

sirodė korespondencija apie mūsų farmerius ir žemės 
ūkį, kurioje skaitome:

“Pienas pieninės farmos savininkui yra pinigas. Kai 
jis išpila pieną ir mato, kaip jis sunkiasi į žemę arba 
subėga į upelį, jis mato, kaip doleriai išnyksta. Nežiū
rint to, tūkstančiai svarų pieno jau supilta į žemę, upe
lius ir upes net 25 valstijose per tą laiką, kai Nacionalinė 
Farmerių Organizacija pradėjo sulaikyti pieną nuo rin
kos, kad laimėtų didesnę kainą už pieną.”

Pienas pilamas į upelius ir upes, kai tiek daug bied- 
nuomenės vaikų vaikštinėja alkani ir negauna pieno! 
Didesnę beprotybę sunku beįsivaizduoti.

Deja, ką kitą farmeriai turi daryti? Pieno tiesiai 
į miestus jie negali pristatyti. Pieną iš jų superka di
džiosios monopolistinės kompanijos. Už pieno kvortą jos 
farmeriui užmoka tiktai nuo 8 iki 10 centų, o mieste už 
tą patį ,pieną mes turime jau mokėti nuo 27 iki 30 centų 
už kvortą.

Farmeriai nebegali išsiversti. Jie ryžtasi kovoti. 
Viena iš tų kovos priemonių yra sulaikymas pieno nuo 
pristatymo į pieno surinkimo punktus. Bet kur tą pieną 
padėti, kad jis nesugestų, kad jis nesurūgtų? Ir pra
sideda jo naikinimas...

Jeigu kam nors dar reikėjo įrodymo, į ką yra išsi
gimusi kapitalistinė santvarka, štai jiems tas įrodymas.

Prezidentas negalėsiąs 
pralaimėti

PLAČIAI KALBAMA, kad visuose savo žygiuose 
ryšium su Vietnamo karu prezidentas Johnsonas galvoja 
apie būsimuosius 1968 metais prezidentinius rinkimus. 
Jei tik sveikata leis, aišku, jis vėl kandidatuos.

Bet kaip su laimėjimu?
Viena nuomonė yra, kad jis pralaimėti negalės. Ar

gumentuojama šitaip: Jeigu Vietnamo karas Bus laimė
tas ir baigtas, jis bus didvyris,kaip išgelbėjęs šios šalies 
“prestižą.” O jeigu karas nebus baigtas, Amerikoje yra 
tradicija, kad “arklius keisti viduryje upelio yra nepro
tinga.” Išmetimas jo iš prezidentystės, karo eigoje būtų 
atmetimas visos tos politikos. O taip mūsų istorijoje 
dar nėra atsitikę. Net dar manoma, kad juo labiau ka
ras bus išplėstas, tuo lengviau bus Johnsonui laimėti 
rinkimus.

Taip galvoja pats Johnsonas ir jo kolegos. Todėl, 
girdi, negalima tikėtis karo pabaigos iki po rinkimų! 
Todėl, girdi, visi prezidento šalininkai šomis dienomis, 
sugrįžęs iš Guamoje įvykusios konferencijos, pradėjo gar
siai kalbėti, kad šis karas bus “ilgas karas.”

Bet, žinoma, situacija gali griežtai pasikeisti. Pav.,' 
gali toje pačioje Demokratų partijos senatoriaus Kene- • 
ožio ar kito kurio įžymaus demokrato vadovybėje įvykti 
sukilimas prieš Johnsono politiką. Johnsonas gali būti 
nebestatomas demokratų kandidatu. Tačiau rimtai abe
jojama, ar toks sukilimas suspės pasireikšti dar prieš 
rinkimus. Viskas rodo, kad Johnsonas tokio sukilimo sa
vo partijoje nesitiki. Pats sen. Kennedis prieš jo politiką 
dar tik labai nedrąsiai žodį kitą laikas nuo laiko pasako. 
Dar gi aną dieną senatorius pagyrė prezidentą ir iš 
anksto pažadėjo savo paramą jo kandidatūrai dar vie
nam prezidentystės terminui.

se” skaitome:
Dažnai spaudoje skaitome, 

kad tai vienur, tai kitur atsi
randa ir dvasiškių, kurie sako, 
kad dievas miręs. Religiniams 
fanatikams tas kelia didelę 
baimę. Net ir tor o n t i š k i ų 
veiksnių laikraštis Tėviškes 
Žiburiai susirūpinę. Jie baugi
nasi, kad gali mirti ir “lietu
vių šventasis” Kazimieras. 
Laikraštis, norėdamas saviškius 
sudrausti nuo paklydimo, su
šunka, kad dievas negali bū
ti miręs, nes jis yra nemirtin
gas.

Dievas, aišku, nemirė. Kaip 
jis mirs, kad jo niekad nebu
vo. Ką tie dvasiškiai turi min
tyje, sakydami, kad dievas 
miręs, tai tą, kad jis miršta 
žmonių tarpe; kad žmonės 
pradeda vis mažiau tikėti j 
dievą. Net ir dvasiškių tarpe 
jau atsiranda drąsiai kalban
čių, kad dievo nėra, jeigu 
žmonės jo neturi savo širdyje.

Dievas ir kiti religiniai da
lykai buvo žmonių sukurti, 
todėl j i e ir miršta, kuomet 
žmonės pradeda suprasti, kad 
ne dievas žmogų sutvėrė, o 
žmogus dievą.

Tas pat ir su šventaisiais, 
žmogus juos apšaukė šventai
siais. žmogus ir nukarūnuos 
juos.

[ Dar besimokydamas uni
versitete, 1937 metais A. 
Jurgutis pradėjo dirbti ana
tomijos 'katedroje jaunes
niuoju laborantu ir tolesnis 
jo gyvenimas buvo glaud
žiai susietas su šia kated
ra. 1944 metais A. Jurgutis 
buvo paskirtas normalinės 
anatomijos katedros vedėju. 
1945 m.( velioniui buvo su
teiktas docento vardas, o 
1957 meįais jis apgynė me
dicinos mokslų kandidato 
disertaciją.

A. Jurgutis buvo plačios 
erudicijos mokslininkas, ga
bus pedagogas, aistringas 
ateistas, didelis visuomeni
ninkas. Velionio plunksnai 
priklauso daugiau kaip 60

mokslinių darbų iš anato
mijos, antropologijos, socia- 
logijos ir filoso f i j o s. A. 
Jurgutis išauklėjo visą eilę 
morfologų, vadovavo jų 
moksliniams darbams. Jo 
ateistinių minčių klausė pa
skaitose ir skaitė populia
riuose leidiniuose Kauno ir 
respublikos visuomenė.

Tarybinė vyriausybė įver
tino A. Jurgučio nenuilsta
mą darbą, nuopelnus, auklė
jant jaunąją kartą. Velio
nis buvo apdovanotas “Gar
bės ženklo” ordinu, meda
liu “Už darbo šaunumą,” 
LTSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Garbės 
raštais.

Šivesus A. Jurgučio atmi
nimas ilgam liks draugų, 
bendradarbių, Lietuvos me
dikų širdyje.”

Krislai iš Lietuvos

Bet ar bus vykdomas?
FEDERALINIS teisėjas įsakė Alabama valstijos 

valdžiai integruoti visas viešąsias mokyklas. Ateinantį 
rudenį jau visos turi būti integruotos.

Patvarkymas rimtas ir geras. Bet ar Alabamos bal
tieji rasistai skaitysis su teisino patvarkymu? Labai 
abejotina. Juk 1954 metais Aukščiausiasis Teismas pa
našų patvarkymą išleido visoms šalies viešosioms mo
kykloms. Bet ir šiandien Alabamoje ir kitose pietinėse 
valstijose tebeviešpatauja segregacija—baltieji ir negrai 
atskirti, nesuleildžiami į bendras mokyklas.
_ .f------------------------
PasitariniŲ pasitarimai, 
o karas eina!

BEVEIK visas Senato Užsienio Reikalais Komitetas 
(17 narių iš 19) buvo atvykęs į New Yorką ir tarėsi su 
Jungtinių Tautų sekretoriumi U Than tu Vietnamo ka
ro baigimo reikalais. Bet ką jie nutarė, laikoma didžiau
sioje slaptybėje. Veikiausia tik pasikalbėjo, o nieko ne
sutarė.
x Pasitarimai yra geras dalykas. Bet kol kas jie dar 
nieko nedavė. Pasirodo, kad po kiekvieno “pasitarimo” 
prezidentas Johnsonas imasi naujų žygių karui praplės
ti. Seniai sekretorius Thant yra pasakęs, kad raktas į 
taiką Vietname yra prezidento Johnsono rankose. Deja, 
su jo pastangomis šiam karui padaryti galą mūsų pre
zidentas nesiskaito.

GRAŽUS IR 
REIKALINGAS 
PABARIMAS

Vilniaus “Tiesos” kolum- 
noje “Dienos aidai” skaito
me:

Atėjo pirmi remontininkai 
kloti grindis. Dirbo spėriai ir 
gražiai. Bet kad tik tiek. O 
keikėsi, o plūdosi. . . Atrodė, 
žmonės nė savų vardų .neturi, 
Šūksmais ir įvaizdžiais vienas 
į kitą kreipėsi. Nepiktai, šyp
sodamiesi^ draugiškai'. Maty
ti, chroniškas įprotis! keiktis.

Sudėjo grindis, aptvarkė 
langus, duris. Gerai padarė. 
Bet girdėtoji biauruma liko. 
Kaip prilipusi., šeimininkai 
galvojo: “Ką dabar apie mus 
pagalvos interesantai, kurie 
grindų dėjimo dienomis čia 
tiek visko prisiklausė!..”

Paskui atėjo remontininkai. 
Jie šveitė, dažė įr dainavo, 
įstaigos darbuotojai, remonto 
dienomis persikėlę į vieną na
mo galą, antrojoje pusėje gir
dėjo skambius balsus!

Kai remontas baigėsi, įstai
gos žmonės, grįžę į savo ka
binetus, šnekėjo, jog geriau 
būtų iš viso tų naujų grindų 
nedėję — tik padažyti, ir vis
kas. . .

Visi kiekvieną dieną kur 
nors būname. Ar visada mū
sų elgesys svetur palieka at
minimą be šešėlių ? O ar taip 
jau sunku atprasti ar atpratin
ti žmones nuo keiksmų!

Taia labai draugiškas ir 
reikalingas pabarimas. 
Pas mus irgi kai kas nesu
sivaldo. Reikia ar nereikia, 
bet vartoja tokius žodžius 
(keiksmažodžius), kad net 
šlykštu klausytis. Tai ne
garbingas įprotis, kurį rei
kia stengtis nusikratyti.

PAGARBA ĮŽYMIAM 
LIETUVOS MEDIKUI

Vilniaus “Tiesoje” (kovo 
19 d.) skaitome tokį “Gru
pės draugų” paskelbtą nek
rologą:

VŠ. m. kovo mėn. 17 d. po 
ilgos ir sunkios ligos mirė 
ilgalaikis Kauno Medicinos 
instituto normalinės anato
mijos katedros vedėjas, do
centas, medicinos mokslų 
kandidatas Arturas Jurgu
tis.

A. Jurgutis gimė 1909 m. 
spalio 11 dieną Tomske tar
nautojo šeimoje. 1939 me
tais Jbaigė Kauno universit 
teto medicinos fakultetą/

žudikas pabėgo 
už Atlanto

Rašinyje “Busimojo ro
mano prototipai” šios die
nos “Tiesa” primena kruvi
nus karo pradžios įvykius 
Pašilėje, Kražių apylinkėse. 
Pasitraukus Tarybinės Ar
mijos daliniams, subruzdo 
vietos buožės ir dvarponiai. 
Su šautuvu švaistėsi Pranas 
Jakutis su pašiliškiais Ge
dučiu, Reimontais, Alfonsu 
Stulginskiu ir kitais. Susi
būrę, baltus Skurlius užsi- 
raišioje, jie puolė masiškai 
šaudyti pažangius žmones 
ir žydus.

Ypač žiaurus buvo Karei- 
viškių dvarponis Jakutis. 
Jis traiškė vaikų galvas į 
pravažiuojanč i a s mašinas, 
aiškindamasis, kad gaila 
šovinių. Veikliausias jis 
buvo ir prie masinių žudy
nių vietos -^Kuprės miške, 
ties Kražiais.,, Po žudynių 
visada likdavo nužudytųjų 
turto, drabužių. Su vilko 
godumu varžydavosi dėl jų 
P. Jakutis, o gavęs savo da
lį, nesidrovėdavo šniukšti
nėti po apylinkes, apsiren
gęs nužudytųjų rūbais.

Bet priėjo ir atsiskaitymo 
valanda. Kai Tarybinei Ar
mijai spaudžiant hitlerinin
kai bėgo iš Lietuvos, išsi
gandęs bėgo ir P. Jakutis, 
palikęs Kareiviškių dvarą. 
Jis vėliau išsid a n gino už 
Atlanto.

Įdomu, ar tas kruvinasis 
“didvyris” tebėra gyvas? 
Gal jis ir dabar tebesidi- 
džiuoja sayo “žygiais” ir 
šūkauja apie Lietuvos “lais
vinimą”?, .

O gal ir tie pabėgo?
Kiekvienas Sedos žemai

tis gali papasakoti apie 
baltaraiščių (jie vadina bal- 
taškurliaiš tuos žudikus, ku
rie 1941 m. švaistėsi po jų 
kraštą, kankino ir žudė žmo
nes) kruvinus ‘darbus. Daug 
nužudyta sediškių karo pir
momis dienomis. Jų tarpe 
buvo ir Petras Irkinas. Jį 
nužudė jo sūnaus akivaiz
doje. O buvo taip:

... Slapstydamasis Už me
džių, priglusdamas parugė
se, dvylikametis Petrukas 
atsekė paskui tėvą į Kražių 
kapines. Baltaraiščiai pa
statė naujakurį Petrą Irki
na prie duobės, “Duosime 
kumečiui žemės!” Berniu
kas ėmė klykti. Vienas bu
delių atsuko į jį šautuvą, 
paskui ėmė juoktis: “Mes 
pagal įstatymus. Kas uba
go—paliekam ubagui!” Tė
vas tylėdamas nusirengė ir 
drabužius atidavė sūnui 
parnešti namo. Naujakurį 
sušaudė sūnaus akivaizdo
je. Sušaudė, matant iš siau
bo pastirusiam berniukui, 
kad visą gyvenimą prie že-

mės jį lenktų šalta baimės 
ranka. Kad jis išaugtų už 
žolę nuolank e s n i u kume
čiu ... ...

Tačiau apsiriko žudikai. 
Jaunasis Petras Irkinas įvei
kė siaubo jausmą ir pasku
tiniais karo metais įstojo į 
komjaunimą, o vėliau tapo 
liaudies gynėju ir kovojo su 
nacionalistiniais banditais, ku
rie tęsė baltaškurlių ir hit
lerininkų kruvinus darbus.
Ant. Bimba “Moksleivyje”

Lietuvos moksleivių žur
nalas “Moksleivis” savo 2- 
ame numeryje patalpino 
pasikalbėjimą su neseniai 
Lietuvon atsilankiusiu 
“Laisvės” ir “Šviesos” re
daktorium, Vilniaus univer
siteto garbės daktaru An
tanu Bimba. Kalbėjęs su 
A. Bimba • korespondentas 
A. Judžentis klausinėjo apie 
to įžymaus tautiečio jaunys
tę, jo pirmuosius žygius 
Amerikoje, įspūdžius apie 
šių dienų Ameriką bei ap
silankymą Lietuvoje. Apie 
įspūdžius iš Lietuvos mo
kyklų A. Bimba pasakojo:

—Aš lankiausi daugelyje 
mokyklų. Moksleiviai man 
labai patiko. Tokie žingei
dūs, domisi viskuo, klausi
nėja. Nespėju aš ir atsa
kinėti. Taip, dabar visai ki
toks jaunimas, negu prieš 
dvidešimt metų. Optimis
tiškai nusiteikęs, protingas, 
tokius rimtus klausimus už
duoda.

—Ko jūs norėtumėte pa
linkėti Lietuvos mokslei
viams, — klausia korespon
dentas.

—Daug sportuoti ir gerai 
mokytis. Ir kad kitą kar
tą dar labiau nustebintų 
savo išprusimu ir gudrumu.

Ką parodys Lietuvos 
teatrai?

Apie artimiausiu laiku 
numatomus statyti Lietu
vos teatruose naujus veika
lus štai ką papasakojo Kul
tūros minist e r i j o s Meno 
reikalų valdybos viršinin
kas R. Jakučionis:

—Nuo šio sezono pradžios 
visi vienuolika Lietuvos 
profesinių teatrų pradėjo 
ruošti naujus veikalus, skir
tus Didžiojo Spalio 50-me- 
čiui Vilniaus Akademinis 
dramos teatras neseniai pa
statė L. Leonovo veikalą 
“Antpuolis.” Netrukus žiū
rovai pamatys originalų A. 
Bieliausko veikalą “Svečias 
iš Vilniaus.” Nusipelnęs 
Lietuvos TSR artistas .A. 
Kernagis ir rašytojas J., 
Būtėnas rašo veikalą apie 
keturis komunarus ~ K. 
Požėlą, J. Greifenbergerį, K. 
Giedrį ir R. Čarną.

Valstybiniame' Operos ir

baleto teatre bus statomos 
lietuvių kompozitorių ope
ros —1 V. Paltanavičiaus 
“Žmogus ir laikas” ir V. 
Laurušo “Paklydę paukš
čiai” ir kitos.

Kauno muzikinis teatras 
parodys V. Baumilo operą 
“Išbandymų dienos” ir nau
ją B. Gorbulskio operetę 
“Trys vakarai.” Panevėžio 
dramos < teatras ruošia G. 
Ošerovičiaus veikalą “Dvie
se kartuvėse.” Kauno dra
mos teatras parodys pjesę 
“Tyluva — du kilometrai” 
pagal A. Urnevičiūtės' vei
kalą. Šiaulių dramos teat
ras pastatys M. Šatrovo 
veikalą “Liepos šeštoji” iš 
revoliucijos įvykių. Lenino 
vaidmenį tame veikale at
liks Nusipelnęs artistas S. 
Paska. Eilę naujų veikalų 
ruošia kiti teatrai.

Jubiliejinės teatrų kolek
tyvų apžiūros rezultatams 
išaiškinti sudarytas specia
lus žiuri, į kurį įėjo žymūs 
Lietuvos meno ir kultūros 
veikėjai. Netrukus žiuri na
riai išvyks į teatrus. Jie su
sipažins su teatrų repertu
arais, padės paruošti deka
dų ruošimo planus šventės 
dienomis. Geriausi spek
takliai bus atrinkti Visasą
junginiam teatrų festivaliui, 
skirtam Didžiosios Spalio 
Socialistinės Revoliu c i j o s 
50-mečiui.

Lietuvos suvenyrai 
Maskvoje

Daugelyje Maskvos par
duotuvių galima pamatyti 
įvairius suvenyrus iš Lietu
vos. Neseniai Gorkio gat
vėje atidaryta specializuo
ta firmos “Vesna” parduo
tuvė, kur suvenyrai ir at
minimo dovanos iš Pabal
tijo respublikų užima gar
bingą vietą • ; ' 
1 Maskviečiai' ir Sostinės 
svečiai, pamėgę originalius 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
meistrų darbus, čia gali pa
sidžiaugti naujienomis. Di
delį pasisekimą pas pirkė
jus turi servetėlės, staltie
sės, dekoratyviniai takeliai, 
Lietuvos vynų rinkiniai, ke
raminiai servizai, dovanos 
iš gintaro.

Daugelį suvenyrų gami
na nagingos “Dailės” kom
binato dailininkų rankos. 
Be karolių, segių, auskarų 
ir kitų tradicinių dirbinių 
iš Baltijos aukso, gaunama 
įvairių žanrinių figūrėlių, 
mozaikinių paveikslų ir 1.1.

Mažiesiems parduotuvės 
lankytojams labai patinka 
lėlės, aprengtos lietuviškais 
tautiniais drabužiais. Šias 
lėles gamina Vilniaus “Vie
nybės” fabrikas.

Pernai rudenį Maskvoje 
buvo surengta Visasąjungi
nė suvenyrų paroda, kurio-1 
je gausiai buvo atstovauja
mi Lietuvos įmonių gami
niai. Paskui toji paroda 
buvo perkelta į Leningra
dą, kur irgi sulaukė didelio 
susidomėjimo.

N etrukus—“Tiesos” 
50-metis

Šių metų balandžio 12 su
kaks 50 m. nuo tos dienos, 
kai į Lietuvos darbo žmones 
prabilo “Tiesos” žodis. Pir
masis bolševikinės “Tiesos” 
— tada dar savaitraščio — 
numeris išėjo Petrograde. 
Pirmieji “Tiesos” redakto
riai buvo Petrogrado lietu
vių socialdemokratų - bolše
vikų partijos nariai. Jų tar
pe žymų vaidmeiū vaidino 
poetas Julius Janonis. Pir
majame “Tiesos” numerio 
pirmoje vietoje randame J. 
Janonio eilėraštį “Neverkit 
pas kapą.” Buržuazijai Lie
tuvą valdant, “Tiesai išei

Sauja Žiežirbų
Pasiklausius mūsų prę- 

zidento Johnsono kai 
kurią jis pasakė NashV _ 
Tenn., kovo 15 dieną, veWM 
žiasi į galvą klausimas: Ar-’ 
gi 20-ame amžiuje mūsų, 

onai valdovai taip atsiliko, 
jog pasirodo žemesniais ir 
už Romos Patricijus savo 

rotavime ir elgesyje?
Prez. Johnsonas, bandy- 

amas atsakyti visiems jo 
:ritikams, tik dar geriau 
arodė tikrąjį amerikoniš

ko imperializmo tikslą, vi- 
į sai negalvodamas, kad mes 
• gyvenam 20-ame amžiuje, * 

ne Romos laikų gadynėje. 
Kad pasilaikyti ir vis

I daugiau turtėti, kapitaliz- 
ui — imperializmui rei-
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ln.L_ ________  ___
I kalingi karai. Bet visai ne-
I pagalvoja, kad
Iii 
ei

šių dienų 
rudis nėra Romos Patri- 
jų vergai; kad šių dienų 
rudis karams labai prie

šinga ir kelia protesto bal
sas ypač prieš karą VietiJR- 

e, ir kad ji pasakius: gį^.m 
na karų!

Aš niekaip negaliu su
prasti, kodėl mūsų lietuvių 
pažangūs laikraščiai įsisa
vino anglišką žodį “eskala- 

imaš”. Jei jau nebūtų lie- 
viško žodžio — nieko ne- 

dabar taip

vi 
ti 
sakyčiau. Bet 
kai kurie mūsų rašėjai įsi
kibo į anglišką žargoną 
kad negalima suprasti ko
dėl. Nejaugi angliškas žar- 
goniškas žodis gra ž i a u 
skamba, negu lietuviškas?

Na, tai .jau gavau iš T. 
etuvos pirmąjį numerį 

kraštas”. Gana 
omus, ir yra kas pasiskafy

L
“Gimtasis
įd<
tyti iš gimtojo krašto. MA 
ir 
m 
pai, sklandžiai.

anūsų “Laisvės” parengi
ąs aprašytas gana trum- 

Patartina 
ekvienam, kuris tik turi 
minių, paprašyti, k a d 

jiems giminės užsakytų mi
nėtą laikraštį.

I. Vienužis

LENGVASIS AKMUO

to

do

Įmetus šį akmenį į van
denį, jis negrimzta. Tokią 
statybine medžiagą — blo
kas ir detales iš silikalcito 
—neseniai pradėjo gaminti 
Estijoje Paidėvės silikalci- 

gamykla.
Įmonės specialistai išj^ 
naują silikalcitinių

tybinių medžiagų garny 
technologiją, pagal km 
masė po apdorojimo pasi
daro putlesnė, ir todėl kubi
nis metras šio dirbtinio ak
mens sveria žymiai ma
žiau, o gamyba atpigo.

Iš lengvų ir tvirtų silikal
cito blokų jau pastatyti pir- 

eji namai Aravetės kolūmi
kyje. Kuriamos silikalcito 
konstrukcijos ir gyvulinin
kystės fermoms.

(TASS)

si >0,000 italų išvyko kitųjų j 
1966 metais iš Italijosy^ 

vyko 300,000 žmonių į kiMĮR | 
šalis gyventi. Apie pusę jų
paliko Europą. Kada žmo
nės tūri palikti savo gimtą
jį kraštą, tai reiškia, kad 
ter gyvenimas sunkus.

dayo nelegaliai. Pirmasis 
alus “Tiesos” numeris 
tuvoje išėjo Kaune 1940 

tltų birželio 26 dieną. Ka
me tu “Tiesa” ėjo Mask-, 
e, o nuo 1944 m. ruflifi 
9 d. vėl pradėjo eit 
oje—Vilniuje. •

J. Paliukonis
nius, 1967-11-25
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Pasikalbėjimas su Šančių 
kunigu Alfonsu Lape

Lankydamasis 1959 ir 
965 metais Lietuvoje turė

jau pasikalbėjimų su eile 
katalikų dvasininkų. Man 
vis rūpėjo sužinoti, kaip jie
gyvena, kaip jie atlieka sa
vo kunigiškas pareigas, 
kaip jie žiūri į tarybinę 
santvarką Lietuvoje.

Būdamas Kaune 1965 m. 
rugpjūčio 9 d. apsilankiau 
pas dabartinį Kauno Šv. Jė
zaus Širdies parapijos Šan
čiuose kleboną kunigą Al
fonsą Lapę. Su Lape mudu 
jau buvome pažįstami; kai 
lankiausi pirmą kartą Ta
rybų Lietuvoje, jis buvo 
tuomet Kauno kunigų semi- 
narijos rektorius. Taigi, 
kaip seni pažįstami, išsikal
bėjome plačiai įvairiausiais 
gyvenimo klausimais. Aš 
jam stačiau klausimus, o 
Lapė man davė atsaky
mus, kurie gali būti įdomūs 
uiaugeliui Amerikos lietu
sių.

Parsivežęs, aš šito pasi
kalbėjimo su kun. Lape ne
skubėjau spausdinti “Lais
vėje.” Man atrodė, jog tai 
nepasens.

Dabar, kai spaudoje (ne 
mūsiškėje) ir vėl pradėta 
rašvti apie Bažnyčios per
sekiojimus Lietuvoje, matau 
reikalo paskelbti ir pasi
kalbėjimą su kun. A. Lane, 
parodant, jog “veiksnių” 
spauda rašo netiesą.
„ Kun. A. Lapė, kaip skai- 
tvtojai matys, yra žymus 
dvasininkas, visokiose aukš
tosiose nareigose yra buvęs. 
Asmeniškai pažįsta jis daug 
Kataliku kunigų, 1944 me
lais pabėgusių į Ameriką. 
Be to, kun. Lapė iškalbus 
vvras. O dabar prašau skai
tyti.

Rojus Mizara
_ •

1, Klausimas: Aš noriu, 
kunige klebone, kad Jūs 
plačiai ir objektyviai nu- 
šviestumėte kunigu pastora
cinį (“kunigystės”) darbą 
Tarybų Lietuvoje. Ar ga
lite?

Atsakymas: Prisipažinsiu 
atvirai, kad šia tema kalbė
ti jaučiu turįs ir teisės ir 
pareigos. Teisę kalbėti su
teikia tas gausus patyrimas, 
sukauptas dirbant daugiau 
jkip 30 metų ir tai įvai- 
fcausiose ir atsakingiausio- 
šė pareigose. Buvau vikaru, 
administratoriumi, klebonu, 
dekanu; buvau kapelionu 
gimnazijose ir vienuolyne; 
buvau Kurijos kancleriu ir 
Kunigų seminarijos dėsty
toju ir jos rektoriumi. Da
bar esu ŠVČ Jėzaus Širdies 
parapijos Šančiuose klebo- 

> , nas.
• Jaučiu ir pareigą tiesos 

vardan, nors trumpai, pa
vaizduoti kunigo darbą Lie
tuvoje, kad geros valios 
žmonės turėtų tikrą ir tei- 

: ą^Jgą vaizda. Kiek man te- 
susirašinėti su lietuviais, 

^Šančiais už Tar. Sąjungos 
ribų, kiek teko jų matyti 

' vieną kitą spausdinį ir gir
dėti per radi ja kalbas, da
rosi aišku, kad gyvenantie
ji toli nuo Tarvbų Lietuvos, 
nepažįsta realios tikrovės 
ir tu pasikeitusiu sąlygų, 

r kuriose tenka dirbti pasto
racini darbą kunigui Tary
bų Lietuvoje. Todėl jų teigi- 

;&&.mai. apibendrinimai bei iš- 
dažnai būna nepa- 

^N|Bti ir neretai labai klai-

Prieš II-jį Pasaulinį karą 
tuometinėje Lietuvoje Baž-

nyčios ir Valstybes santy
kiai buvo normuojami kon
kordatu, sudarytu 1927 m. 
Ta sutartimi Bažnyčia turė
jo išimtinas teises: religijos
mokymas pradinėse ir vidu
rinėse mokyklose, teologi- 
j o s - f ilosofijos fakultetas 
Vytauto Didž. Universitete, 
gerai organizuota Katali
kiškoji Akcija su gausiais 
savo padaliniais ir nemažu 
spaudos aparatu, įvairi ma
terialinė valstybės parama 
algos, subsidijų pavidalais 
asmenims, pareigavietėms 
bei katalikiškoms instituci
joms. Beto, Bažnyčia turėjo 
nemažus žemės plotus su 
gražiais pastatais bei trobe
siais, kuriuos valdė ir admi
nistravo klebonai.

Taip pat negalime už
miršti vieno gana reikšmin
go fakto, kad caristinės Ru
sijos laikais kataliku kuni
gai buvo beveik vieninteliai 
inteligentai, pasilikę sava
jame krašte. Todėl vadova
vo jie ne tik religiniam, bet 
ir kultūriniam bei tautiniam 
gyvenimui. Po I-io Pasauli
nio karo, kada į krašto kul
tūrinį. tautini, ekonominį 
bei politini gyvenimą įsiliejo 
pasauliečiai inteligentai, ku
nigai taip pat nesitraukė iš 
darbo barų. Jie ir toliau 
drauge su pasauliečiais, o 
dažnai jiems vadovaudami, 
dirbo ir religinį, ir kultūri
nį. ir tautini, o neretai ir 
politinį, bei ekonomini dar
bą. Tradicijų ir savo darbu 
dėka k u n i gai naudojosi 
prieškarinėje Lietuvoje 
ypatingomis teisėmis ir au
toritetu.

2. Klausimas: Tamsta lie- 
čiate daugiau tolimą praei
ti. Aš gi norėčiau išgirsti 
apie tarybinius metus.

Atsakymas: Tad supran
tama. kad 1940 m. Tarybi
nei Valdžiai atskyrus Baž
nyčia nuo Valstybės, įvyko 
radikalus posūkis ne tik ti
kinčiųjų, bet ypatingai ku
nigų gyvenime bei jų dar
bo sąlygose: Bažnyčia nete
ko Valstybės medžiaginės 
bei moralinės paramos, ku
nigai neteko ne tik benefi
cijų bei klebonijų bet ir va
dovaujančio vaidmens i r 
pirmavimo teisių visame 
gyvenime.

Katalikiškos organizaci
jos, su savo padaliniais ir 
spauda, sustabdytos, mokyk
la tapo atskirta nuo Bažny
čios. metrikų ir kapinių 
tvarkymas perimtas iš dva
siškiu ir pavestas civilinėms 
įstaigoms, vienu žodžiu, na
gai Tarybine Konstitucija, 
valdžia paliko kunigams tik 
religinio kulto funkcijas bei 
apeigas. Altorius, sakykla 
ir klausykla liko tos vietos, 
kuriose , kunigas gali nevar
žomai aukoti Nekruviną 
Auka, skelbti Dievo žodi ir 
administruoti Sakramentus.

Ta pati Konstitucija ga
rantavo visiems piliečiams, 
taigi ir tikintiesiems, sąži
nės laisvę ir religiniu kul
tu atlikimo laisvę. Kadan
gi Tarybinė Valstybė savo 
esme yra marksistinė-ateis- 
tinė, tai ji Bažnyčiai netei
kia jokių medžiaginių bei 
moralinių privilegijų, 6 tik 
gina ir saugo tikinčiųjų, 
kaip ir visų tarybinių pilie
čių, teises, numatytas pa
čios Konstitucijos paragra
fuose. i

Įstatymais draudžiama 
Bažnyčiai religinė propa
ganda. Bažnyčiai paliktos 
tik religinio kulto bei apei-

gų funkcijos. Šis posūkis, 
pakeitęs Katalikų Bažny
čios juridinę ir faktinę pa
dėtį, radikaliai atsiliepė ir 
kunigų gyvenime bei jų są-
monėje. Dalis kunigų, dau
giau kaip 300, pasitraukė į 
Vakarus: vieni jų buvo per 
daug surišę savo veikimą su 
vokiškaisiais fašistais oku
pantais ir bijojo atsakomy
bės už savo darbus, antri— 
bėgo Komunizmo baimės 
apimti, o tretieji—pati ma
žiausioji dalis, iš prigimties 
buvo linkę į nuotykius.

Pasilikusieji kunigai, ga
lima sakyti, pasidalino į dvi 
stovyklas. Vieni stojo ko
von prieš Tarybų Valdžią, 
reiškė nepasitenkinimą slap
tai ir viešai, kai kada pa
naudodami sakyklą, o nere
tai. įsijungdami j slaptą po
litinę, antitarybinę veiklą. 
Tos stovyklos dauguma ku
nigų atsidūrė už įstatymų 
ribų, nes už antitarybinę 
veiklą reikėjo atsakyti prieš 
įstatymus. Tiesa, vienas ki
tas kunigas stalininio reži
mo metu buvo įkalintas be 
teismo. Vėliau beveik visi, 
įkalintieji ir ištremtieji ku
nigai, sugrįžo į Tarybinę 
Lietuvą. įsijungė į pastora
cinį darbą ir nemaža jų da
lis liko rehabilituota.

Antroji pasilikusiųjų ku
nigų dalis pamažu perėjo 
prie grynai religinio darbo 
ir įsijungė į tarybinį gyve
nimą.

3. Klausimas: Taigi, la
bai įdomu, kaip po II-jo 
Pasaulinio karo dirbo kuni
gai Tarybų Lietuvoje?

Atsakymas: Tie, kuriems 
neteko laimės gyventi Tary
bų Lietuvoje, negali pilnai 
suprasti pokarinio atstato
mojo gyvenimo ir pastora
cinio kunigo darbo jame. 
Visas kraštas nukentėjęs ir 
išvargintas vokiškosios oku
pacijos, karo audrų sūkury
je sudeginti miestai, kaimai, 
subombarduotos ar apgriau
tos bažnyčios, žmonės be 
namų ir pastogės, išalkę ir 
išgąsdinti, visur pelenai ir 
nekalto kraujo dėmės. To
dėl suprantama, kad tokio
se sąlygose pokarinis ku
nigo pastoracinis darbas 
buvo nelengvas.

Ypatingai sunku buvo dėl 
to, kad pabėgusiųjų kunigų 
skaičiuje buvo Aukščiausi 
ganytojai su savo kurijų 
darbuotojais, su savo kapi
tulų dignitoriais, su visu, 
beveik, kunigų Seminarijos 
dėstytojų personalu.

Be to, kaip minėjau, dėl 
nelegalios politinės veiklos 
dalis kunigų atsidūrė už 
įstatymų ribos. Todėl li
kusiems kunigams teko im
tis didelio, sunkaus ir atsa- 
komingo darbo, darbo sku
baus, be vadovybės, patyri
mo, sunkiose gyvenimo są
lygose, naujoje teisinėje pa
dėtyje.

Pirmiausia, susiformavus 
kurijoms, su Vyskupu ar 
Valdvtojumi priekyje, teko 
užpildyti vakuojančius pos
tus — paskirti kunigus į 
parapijas, iš kurių pabėgo 
ganytojai ar kurios liko 
tuščios, įsivėlus kunigui į 
politines aistras. Imtasi 
skubiai bažnyčių atstatymo 
bei jų remonto darbo. Vy
riausybė visiems tiems baž
nyčių sutvarkymo darbams 
išskirdavo statybines me
džiagas, kurias tikintieji 
laisvomis aukomis išpirkda
vo.

Per kelis ar kelioliką po-

karinių metų kai kurios 
bažnyčios buvo atstatytos, 
o daugumas jų atremontuo
tos ir išdekoruotos. Jeigu 
šiandien lankytume Tarybų 
Lietuvoje bažnyčias, galė
tume įsitikinti, kad jos at
rodo neblogiau, negu prieš
karinėje Lietuvoje: ir iš oro 
ir viduje jos atrodo gra
žiai, švariai, gerai apšvies
tos, iliuminuotos.

O “Velykiniai karstai” ir 
“Kalėdinės kūtelės” yra ne
palyginamai puošnesnės ir 
meniškesnės, negu anksčiau. 
Bažnytinis vidaus invento
rius palaikomas tvarkoje, o 
metai iš metų vis įsigija- 
ma naujo reikalingo inven
toriaus.

Neprasilenkiant su tiesa, 
tenka pastebėti, kad poka
riniais laikais kai kurios 
vienuolynų bažnyčios buvo 
uždarytos, nes vienuolynai, 
kaip organizacijos, veikian
čios įstatymais, atsidūrė už 
įstatymų ribų. Kelios baž
nyčios nebeveikia dėl ypa
tingų aplinkybių. Šiaip vi
sos bažnyčios ir parapijinės

ir filiacinės — tebeveikia.
Tarybiniais įstatymais 

kiekvienas pastatas, 
taigi ir bažnyčia, yra 
apmokestinami drau
dimo ir trobesių mokesčių. 
Valstybinius mokesčius už 
bažnyčias išmoka tikintieji 
laisvomis aukomis. Ir nėra 
nei vieno atvejo, kad dėl ne
sumokėtų vastybinių mokes
čių būtų buvusi uždaryta 
nors viena bažnyčia.

Ta proga tenka pastebė
ti, kad dabar tikintieji, ka
da kunigai nebeturi bene
ficijų, dar gausiau aukomis 
remia bažnyčių palaikymą 
ir kunigų išlaikymą, negu 
prieškariniais metais. Kar
tais net stebėtis tenka ti
kinčiųjų dosnumu : jų auko
mis per vienerius metus 
padaromi tokie remontai, 
kuriuos prieškarniais laikais 
parapijiečiai padarytų tik 
per kelerius metus.

4.Klausimas: Jūs mi
nėjote po karo kunigų sto
ką. Kaip šis reikalas da
bar atrodo?

(Bus daugiau)

San Francisco, CaL
Moters Dienos minėjimas 

puikiai pavyko
, Kovo 12 dieną Suomių 
salėje, Berkeley, Cal., įvyko 
kultūriška popietė su kal
bom ir filmais. Žymi už 
pasaulinę taiką kovotoja 
Madeline Duckies pasakė 
brandžią kalbą. Švelnus jos 
balsas ir kalba nuteikė 
klausovus šventiškai. Ne
trumpa jos kalba veik visa 
skirta taikos klausimu. Žy
mėtina, kad ši moteris yra 
5-kių sūnų motina. Ji ap
keliavus už taiką kovoj di
delę dalį pasaulio ir tik 
prieš porą savaičių grįžus 
iš didelės kelionės: Tarybų 
Sąjungos, Švedijos ir kitur 
su taikos reikalais.

Kalbėtoja sakė: kur ji 
eidavus, važiavus, ją visur 
žmonės apipildavo gausiais 
klausimais apie mūsų pre
zidentą Johnsoną ir Ame
rika, liečiant karo tesima 
Vietname. Ypatingai ji kal
bėjo apie vartojamas bai
sias Napalmo bombas, ku
rios momentaliai degina 
žmonių kūnus, atveria 
skausmingas žaizdas ir nai
kina maisto medžiagas bei 
ryžių laukus. Beto. nuo Na
palmo bombų skausmingose 
kančiose žūsta nekalti vaiku
čiai. Sužeistų vaikučių ran
dasi gausybė, nėra kas juos 
gydytu, prižiūrėtų ir rūpin
tųsi jais.

Kalbėtoja ragino rimtai 
susirūpinti kiekviena kovai 
nrieš baisaus karo nlėtima 
ir žudymą nekaltų žmonių.

Ks. Karosienė šį kartą 
trumpai kalbėjo, nes laikas 
trumpėjo. A. Taraška 
pademonstravo įdomų 
spalvotą filmą, Popietė vi
siems patiko, reikėtų dau-, 
giau tokių turėti.

Susirinkimas ir atžymėsi
mas B. Sutkaus 

gimtadienio,
Kovo 19 dieną įvyko LLD 

153 kuopos susirinkimas B. 
ir V. Sutkų jaukiame bute. 
Nors susirinkimo eiga buvo 
skubota, tačiau suspėta iš- 
aukoti $150 geriems tik
slams. Jonąs Ginaitis davė 
įnešimą paaukoti “Vilnies” 
sekančiam šėrininkų suva
žiavimui šimtą doler i ų. 
Vilniečiai gaus šimtinę nuo 
San Franciskiečių. Beto, 
paaukota 25 dol. Taikos

reikalams ir 25 dol. kovai 
prieš Nacius.

Po susirinkimo nemažas 
skaičius svečių padaugėjo 
į Sutkų butą. Paaiškėjo, 
kad veiklūs šeimininkai pa- 
sibrėžė suruošti nemažą 
pokylį Benedikto Sutkaus 
gimtadienio atžymėjimui. 
B. Sutkaus gimtadienis su
tampa su puikiu pavasari
niu kovo mėnesiu. Jam lai
mingai teko išsikasti iš 
sunkios ligos. Jo žmona pa
sistengė ta laime pasi
džiaugti kartu su savo 
draugais. Kelių savaičių 
tarpę ligonio Benedikto gy
vybei menka švietė viltis. 
Dėka gydytoju pelnu, susi
domėjimu jo liga ir paties 
ligonio stipriai valiai, pa
siryžimui nugalėjo blogumą 
bei ligą. Yra sakoma: jei 
žmogui nestoka ryžto, jis 
daug ką galįs atsiekti.

Laike vaišių celebrantui 
sudainuota ilgiausiu metų 
ir kalbų pasakyta. Ks. Ka
rosienė pareiškė, palinkėjo 
selebrantui ilgų metų, o 
daugiausia būt pilnai svei
kam ir veikliam.

Svetvs Konradas Friberg, 
pora dienu prieš grižes iš 
plataus Pacifiko, (Friberg 
yra darbščios vilnietės Mil
dutės vyras.) 10 savaičių 
plaukiojęs po Pacifiką ir 
stoviniavęs po įvairius uos
tus, papasakojo savo įdo
mius įspūdžius. A. Taraška 
iškviestas dar panasakoti 
anie savo didžią kelionę su 
LDS reikalais. Nors jau 
jis mums apie pora sykių 
papasakojo, bet vis dar 
naujo atsiranda turint min
ty didžios kelionės įspū
džius.

Baigiant, pats selebran- 
tas ir jo žmona su džiaugs
mo ašaromis padėkojo sve
čiams už atsilankvmą, ir su 
tuo užsibaigė jauki pavasa
rio popietė.

Beje, selebranto gimta
dienio proga jo draugai, 
svečiai sumetė 5 0 dolerių. 
Per kelerius metus Sutkus 
vra buvęs spaudos valinin
ku. Jis pareiškė, kad šie 
pinigai būtu pateikti “tlais
vei” ir “Vilniai” po $25.

L—ma

Lakeland, Fla.
Supiltas dar vienas mūsų 

senosios kartos kapas
Juozas Žukas telefonu ga

vo žinią, kad mirė Povilas 
Jelskis, ilgametis Worces
ter, Mass., gyventojas. Mes, 
St. Petersburge gyvenan
tieji worcesterieciai, susita
rėme nuvažiuoti palydėti 
Povilą į amžinąjį poilsį, 
Mūsų 4 šeimos ir dar Ži
linskienė sykiu nuvažiavom
1 Lakeland. Iš St. Peters
burg© yra 60 mylių.

Diena pasitaikė saulėta, 
tai 11 valandą jau buvome 
pas jo sūnų Karolį ir Povi
lo žmoną Domicėlę.

Jelskis gimė Gailiškių kai
me, Sedos par., Mažeikių 
apskr. Visą savo gyveni
mą jis gyveno Worcestery- 
je. Priklausė visose progre
syviose draugijose: Lietu
vos Sūnų ir Dukterų pašal- 
pinėje, Liet. Darb. Susivie
nijimo 57 kuopoj, LLD 11 
kuopoj. Buvo “Laisvės” 
skaitytojas ir visame pa
žangus žmogus. Man teko 
jį pažinti 1919 m., kai tik 
atvažiavo i Worcester}, ir 
sykiu su juo dirbti. Per 
daugel į metų jis buvo 
Olympia parko gaspadoriu- 
mi.

Liūdesyje pasiliko žmona 
Domicėlė, sūnus Karolis su 
žmona, 2 anūkai, berniukas 
ir mergaitė.

Povilas pergyveno didelių 
sunkumų: prieš kelioliką 
metų iam nupiovė abi ko
jas. Kuomet dėl ligos ne
begalei© be kitų pagalbos 
gyventi, apsigyveno Lake- 
lande pas sūnų, kur ir bai
gė savo gyvenimo. Jo naš
lė Domicėlė pasilieka gy
venti nas sūnų.

Jelskis mirė 1967 m. ko
vo 16 d., palaidotas 18-a.
2 vai., be bažnvtiniu apei
gų, be kryžių, be ministe- 
riu—laisvai. Man teko pa
sakyti kelis žodžius kapi
nėse. Kreditas ^Povilo žmo
nai ir sūnui Karoliui, kad 
iie išpildė tėvo prašymą-— 
ii nalaidoio laisvai, kaip 
turėjo būti. Mes. buvu
sieji worce s t e r i e č i a i. 
St. Petersburg© gyventojai, 
giliai užjaučiame jus jūsų 
pergvvena m o m i s liūdesio 
valandomis.

Pagerbdami Povilą, auko
jame laikraščiui “Laisvei” 
$10. Aukojo Frankis Ka
lanta su žmona $5. Juozas 
Bakšvs su žmona $2. Po 
$1: Juozas Žukas su žmo
na, Viktoras Renečka su 
žmona. Helena Žilinskienė 
(viešnia).

Ilsėkis, Povilai. Amerikos 
žemelėje, o “Laisvės” skai- 

11 v t o j a i Domicėlei ir jos 
šeimynai gili užuojauta.

Juozas J. Bakšys

New York. — Niujorko 
miesto valdyba, 29 balsais 
nrieš 2 nutarė pratęsti dve
jiems metams nuomų kont
rolę.

Rochester, N. Y.
Moters dienos atžymėji- 

mas įvyko labai pasekmin
gas ir pelno liko. Nutarta 
jį sunaudoti geriems tiks
lams. Virėjos savo užduo
tį atliko puikiai, publika 
buvo labai patenkinta. Drg. 
Malinauskas paaiškino šios 
dienos svarba. Drg. Ba
rauskas traukė judamus 
paveikslus.

Rengėjai, moterų ir vy
rų kuopos, širdingai dėko
ja dirbusiems ir publikai už 
atsilankymą.

Mūsų ligoniai visi eina 
geryn. Drg. Bekešienė jau 
žiūrinėja apie pečių, sako, 
jau pati valgį pasigaminusi. 
Lig šiolei jai daug gelbėjo

Ft. Lauderdale, Fla.
Jaunimo liaudies dainų 

festivalis
Originaliai čia buvo fes

tivalio rengėjų planuota tu
rėti festivali kovo 16-17 
dienų vakarais, o dienomis 
turėti paskaitas, prisirengi
mo pasitarimus, diskusijas. 
Tam reikalui rengėjai buvo 
nusamdę gražų miesto par- 
kiuką. Kadangi Ft. Lauder
dale paplūdimyje (beach) 
per trijų savaičių kolegijų 
velykinių atostogų laikotar
pį atostogauja tūkstančiai 
studentų iš daugelio šalies 

; valstijų, tai rengėjai tike- 
i josi dalį jų patraukti į liau- 
' dies dainų vakarus.

Šalia proponuotų daini
ninkų grupių buvo pakvies
ti trys profesionalai daini- 

! ninkai. “Miesto tėvams”
■ kas tai pašnibždėjo, kad
■ vienas ar du iš tų profe- 
Į sionalų esą ružavi ar rau
donuojanti. Pasekmėje to, 
iie uždraudė festivalį reng
ti.

Įsimaišė į ta reikalą Ci
vil Liberties Union, ir by
la atsidūrė federaliniame 
teisme. Teismas privertė 
“miesto tėvus” grąžinti 
rengėjams leidimą. Valdi
ninkai. nors leidimą graži
no, bet darė visokius truk
dymus, kad pakenkti festi
valiui.

Festivalis įvyko jau tik 
per du vakarus. Miesto gi 
valdžia, kad atitraukti stu
dentus nuo lankymosi fes
tivalyje. tais vakarais su
rengė studentams no atviru 
dangumi masiškus šokius 
nemokamai.

Kiek lankytojų festivalis 
gavo, teigiamų daviniu nė
ra, bet, matvt. ju buvo ma- 

į žiau negu tikėtasi.
Ft. Lauderdale vidurinės 

mokvklos mokytojas, profe
sionalia psichologas, daly
vavo visuose festivalio pa
sitarimuose ir programose 
ir va, iis pateikė savo nuo
monę, ką jis patyrė.

Jis sako, kad jaunuoliai, 
dalyvavę festivalyje, nagai 
savo metus, yra gilesni 
mąstytojai negu tūli mano. 
Sprendžiant jaunuolių sta
tomais klausimais, jie labai 
sveikai protauja.

Jaunuoliai daugiausia yra 
nriešingi tam, kad Ameri
kos mokyklose ir viešame 
gyvenime yra brukte bru
kama dolerio garbinimas ir 
nagai doleri viskas vra ver
tinama. Doleris užima pir
ma po dievo vietą. Gal tas 
yra ir kitur, bet pas mus 
tai daugiausia. Daugelis jų 
nrinažista. kad jų tėvai esą 
labai susimaišė.

Sako, kad daugelis pačių 
jaunuolių vra abejingi pa
stoviam Amerikos gerbū
viui. Sako, nežiūrint ilgu 
niauku ir jaunuoliu nešio
jamų keistu drabužiu, pro
tiškai iie esą sveiki ir gali
ma tikėtis, kad su subrend- 
mu išsivvstvs i navvzdm- 
gus dinamiškus piliečius.

Sekančiais metais rengė
jai planuoja laikyti festi
vali viename sporto stadi
onu.

S. Zavis

jos vvras ir kaimynė drg. 
Ona Bačiulienė. Už tai jai 
didelė d-gės Bekešienės pa
dėka. O mes laukiame vi
sų sirgusiųjų grįžtant daly
vauti sykiu su visais pa
rengimuose, susirinkimuose 
ir veikloje už taiką pasau
lyje.

K. Žemaitiene
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Šen ir ten pasidairius Gerų žmonių estafetė Gydytojo akys ir ausys Iš Lietuvos
Kas kam galvoje ir kiek 

yra rūpinamasi tuo, kad 
daugelyje pasaulio šalių 
šiandien žmonės gyvena 
baisiausiame skurde. Kai 
aukštai išsivysčiusiose pra
moningose šalyse žmonių 
gyvenimo vidutinis amžius 
pakilo iki 70 metų ir pa
laipsniui dar tebekyla aukš
tyn, tai Afrikoje, Azijoje 
ir kai kuriose Pietų Ameri
kos šalyse žmonių bendras 
amžius glūdi tarp 30 ir 40 
metų.

Kultūringos šalys nūnai 
džiaugiasi ir didžiuojasi sa
vo mokslo pasiekimais, nau
jais išradimais. Tačiau 
mokslininkai gal nei nepa
galvojo, kad jie savo moks
lo išradimais užnuodys at
mosferą (orą), užterš eže
rų ir upių vandenis. Šian
dien tie oro ir vandenų ter
šėjai jau prisipažįsta prie 
kaltės.

Sako, jeigu nebus sku
biai griebtasi griežtų prie
monių apšvarinimui oro ir 
vandenų, tai apie 2020 me
tus arba anksčiau m ū s ų 
planetą ištiks baisi katas
trofa — išnyks gyvybė...

Didžiausias oro teršėjas 
yra mūsų Jungtinės Vals
tijos. Vien tik dabartinia
me Vietnamo kare jos kas
dien išsprogdina šimtus di
delių bombų, degina miškus 
ir nuodingais chemikalais 
iš lėktuvų apipurkščia ūki
ninkų pasėlius. Ir tie nuo
dingi dūmai ir garai kyla 
aukštyn į atmosferą, o vė
jas išnešioja po visą; pa

saulį.
Be karo nuodų, dar pri

sideda industringų miestų 
kaminai, iš kurių nuolatos 
rūksta, kaip iš pasakiško 
pragaro, dūmai. Milijonai 
automašinų rieda visos ša
lies miestuose ir vieškeliuo
se, skleisdami nuodingus 
dūmus. Virš pramoningų 
miestų beveik niekados ne
būna padangė skaidri.

Jau prieš keliolika metų 
žmonės pradėjo baugintis 
branduolinio karo pavoju
mi—tai dar baisesnė grės
mė.

—:—
Po išrinkimo naujos mū

sų LLD Centro Valdybos 
jau galima pastebėti neblo
gų rezultatų. Jei ši valdy
ba taip gyvai veiks ir at
eityje, tai galima laukti 
Draugijai skaisčios ateities. 
Tas parodo, kad naujo 
kraujo įleidimas kartais 
duoda geras pasekmes.

■ •

Skaitant Vietnamo karo 
pranešimus, net šiurpas 
perbėga per kūną. Vieni 
bombomis sudraskomi, o ki
ti napalmo liepsnomis ap
svilinami. Dar gyvais išli
kusieji pasibaisėtinus 
skausmus kenčia.

Todėl mūsų šalies huma
nistai sumanė parsivežti iš 
Vietnamo tiek sužeistų vai
kučių, kiek galima, ir gy
dyti juos ligoninėse. 500 
gydytojų jau pasi žadėjo 
teikti vaikučiams pagalbą 
veltui.

Pregresas

Kinijos liaudies tragedija
Padėtis Kinijoje tebėra 

įtempta. Kaip praneša Ki
nijos spauda, įvairiuose ša
lies rajonuose vis dar ak
tyviai priešinasi “kultūri
nei revoliucijai.” Žiauri ko
va vyksta Tibete. Nesibai
gia riaušės Anhuėjuje, Šan- 
syje ir kitose provincijose. 
Daug kur armija ir viešojo 
saugumo organai organi
zuoja baudžiamąsias opera
cijas prieš Mao politinius 
priešininkus, tačiau paimti 
visiškon kontrolėn daugelį 
miestų ir provincijų nepajė
gia.

Kaip matyti iš Kinijos 
spaudos ir užsienio kores
pondentų pranešimų, daug 
netvarkos yra ir pačiose 
chunveibinų bei czaofanių 
organizacijose. Tarp savęs 
ėmė konkuruoti daugybė or
ganizacijų, štabų ir susivie
nijimų, kurie dalyvauja 
“kultūrinėje revoliucijoje.” 
Daugelis jų atsisako pa
klusti vadovavimui iš vir
šaus. Todėl Kinijos spau
doje vis dažniau pasirodo 
pranešimai, kad paleidžia
mos atskiros organizacijos, 
iki šiol aktytviai dalyvavu
sios “kultūrinėje revoliuci
joje” ir “paimant valdžią.” 
Chaosas ir dezorganizacija 
įsivyravo ūkiniame gyveni
me. -

Šios ir eilė kitų priežas
čių verčia Mao Cze-duno 
grupę pakeisti taktiką va
dinamojoje “kultūrinėje re
voliucijoje.” Pradėjusi pla
čiai naudoti armiją opozi
cinėms organizacijoms slo
pinti, Mao grupė tikisi ka
riškių pagalba išbristi ir iš 
Ūkinio gyvenimo suirutės. 
Armija ėmė kontroliuoti 

, daugelį valstybinių įstaigų,

čių redakcijų, radiją, paš
tą ir telegrafą. Gamyklo
se — taip pat kariniai va
dovavimo ir administravi
mo metodai, žodžiu, ne įti
kinimu, o jėga, kariška dis
ciplina, aklu įsakymų vyk
dymu — tokiais metodais 
grindžia savo santykius su 
Kinijos darbininkų klase 
Mao Cze-dunas ir jo bend
rininkai.

Kariškiams pavesta vado
vauti ir žemės ūkio gamy
bai, kur pastaruoju metu 
susidarė katastrofiška pa
dėtis. Karinių apygardų 
vadovybė rengia provincije- 
so pasitarimus pavasario 
sėjos klausimais, kariškiai 
įeina į sudaromus organus 
žemės ūkio gamybai vado
vauti.

Laikraštis “Ženmin ži- 
bao,” į pirmą vietą iškelda
mas armijos organizacinį ir 
politinį vaidmenį pavasario 
sėjos metu, nė neužsimena 
apie partinių organizacijų 
reikšmę kovoje už tai, kad 
būtų įveikti rimti sunku
mai žęnąės ūkyje. , Faktiš
kai paraližiuota ir liaudies 
valdžios organų veikla.

“Kultūrinė revoliucija” ir 
viskas, kas vyksta dabar 
Kinijoje, — tai didelė KL 
nijos liaudies ir Kinijos 
Kompartijos tragedija.

T. Baranauskienė.

HANOJUS ŽADA 
RYŽTINGAI LAIKYTIS
Pranešimai iš Hanojaus, 

Šiaurės Vietnamo sostinės, 
sako, jog to krašto žmonės, 
ant kurių galvų JAV bom
bonešiai nuolat pila bai
sias bombas, yra pasiryžę, 
laikytis griežtai, kovoti 
energingai, kol pergalę pa-

pramonės įmonių, laikraš-sieksą.

Dabar nelengva pasakyti, 
kada poetui Vaciui Keime
riui pirmąkart gimė idėja 
parašyti knygą “Lietuva — 
broliška žemė,” dokumenti
nę apybraižą apie tai, kaip 
paprasti lietuviai valstie
čiai sunkiais karo metais 
išslapstė ir gyvybę išgelbė
jo tarybiniam karo be
laisviui maskviškių! Ni
kolajui K o č n e v u i. Gal
būt, tai buvo Maskvoje vi
sasąjunginiam rašytojų su
važiavime, pertraukos me
tu, kai prie rašytojo priėjo 
maskvi š k i s fotokorespon
dentas Nikolajus Kočnevas 
ir prakalbino jį lietuviškai. 
Jie įsikalbėjo ir netrukus 
pasijuto, lyg būtų jau se
niai pažįstami, geri bičiu
liai.

Ir kas čia nuostabaus. 
Maskvietis Lietuvą vadina 
antrąja Tėvyne, nors už 
tūkstančio kilometrų nuo 
jos gyvena. Bet jį nesunku 
suprasti.... Juk Tėvynė tai 
visų pirma žmonės, su ku
riais likimas tave suvedė 
sunkią gyvenimą valandą, 
kurie su tavim broliškai da
lijosi savo duona ir pastoge, 
savo galingos širdies šilu
ma...

Tai buvo valstietis Domi
ninkas Godunauskas, pirma
sis žmogus, kurį lietuviško
je žemėje sutiko pabėgę iš 
ešelono, kuris juos vežė į 
mirties stovyklą — tarybi
niai karo belaisviai Nikola
jus Kočnevas ir Tvanas As
karovas. Kur eiti? Aplinkui 
nežinomybė, švėtimas1 kraš
tas, nesuprantama kalba. 
Netoli Papilės, pamiškėje 
dunksnojo sodyba. Nežinia, 
kas čia gyvena? Nežinia, 
su kuo susidursi? Jeigu ko
kie buožės, jie įduos juos 
hitlerininkams... Bet ir 
svyruoti nebuvo galima, nes 
žmonių jėgos išseko, jie iš
kankinti, alkani, žaizdoti, 
leisgyvi.

Ir, štai, šią sunkiausiąją 
jų gyvenime valandą jie iš
girdo Sodybos šeimininką 
D. Godunausko šiltus žo
džius: “Tovarišči, zaidite” 
— Pirmieji žodžiai, išgirsti 
lietuviškoje žemėje. O tai 
buvo ne tik žodžiai, o geri 
darbai. Jis juos slėpė tol, 
kol jiems nepasidarė čia pa
vojinga likti ,..

Tada į Godunausko vietą 
stojo Klemensas Kidulas iš 
Vyčių kaimo. Jis slėpė juos 
pirtyje, bet kai baltaraiščiai 
vėl suuodė apie tarybinius 
karo belaisvius — jie iš čia 
išėjo. Norėdami sumėtyti 
pėdas ir turėdami galvoje, 
kad slapstytis patogiau pa
vieniui, jie išsiskyrė su Iva
nu Askarovu. Tolimesnis 
Askarovo (buvusio buhal
terio iš Ivanovo - Vozne- 
sensko) likimas nežinomas, 
greičiausia, jis pakliuvo į 
žudikų rankas.

Kočnevas gi savo kelyje 
sutiko- dar nemažai gerų 
žmonių, tokių, kaip eigulis 
Janušauskas ir jo žmona, 
kurie jį ne tik pavalgydino, 
bet ir nukreipė į Karolių 
kaimą, kur- jis atrado ne
mažai gerų žmonių... Tai, 
visų pirma, Jadzė ir Pra
nas Domskiai, kurie jį pri
glaudė ir slėpė, ir Jadzės tė
vas senukas Ignotas Rozgis, 
atidavęs Nikolajui savo pas
kutinį rūbą, ir Pranas Dap- 
šas, padovanojęs jam rusų 
kalbos vadovėlių su rusų-lie
tuvių kalbų žodynėliu, labai 
pravertusiu > jam tokią sun
kią valandą, ir Liudvina 
Dapšienė, kuri rūpinosi, 
kaip sūnum.

Dar ši gerų žmonių esta
fetė, toli gražu, bus nepil
na, Edvardas Mitrevičius, 
Kazimieras Rupšūs, Vincas 
Kalvelis, Daunių ir Joku- 
bauskų šeimos... O juk ši
tie žmonės, neužmirškime, 
rizikavo savo ir savo arti
mųjų gyvybe. Ir jokie hit
lerininkų grasinimai, baus
mės ar kulkos nepajėgė iš
dildyti iš paprastų žmonių 
širdžių žmogiškumą.

Šią be galo brangią žmo
gišką vertybę “Trisdešimt 
penkis mėnesius, tūkstantį 
penkiasdešimt dienų truko 
Nikolajaus gyvenimas 
hitle r i n i n k ų trempiamo
je Lietuvoje, po gerašir
džių valstiečių pastogėmis, 
tarp ištikimų draugų ir bi
čiulių, rašoma knygoje. O 
frontui vėl priartėjus, Ni
kolajus Kočnevas vėl užsi
dėjo kareivio milinę, paėmė 
į rankas ginklą ir kovėsi 
Tarybinės, Armijos eilėse.

Praūžėz karas, bet sunkiu 
metu užgimusi, karo aud
roje subrendusi draugystė 
išlaikė ir visus laiko išmė
ginimus. Nikolajų Kočnevą 
riša su Lietuva stiprūs 
draugystės ryšiai. Jis ne
pamiršo tų paprastų, gerų 
žmonių, kurie jam parodė 
savo širdį tokiu metu, kai 
sąvoka “žmogiškumas” fa
šistų buvo prilyginta nuliui, 
išniekinta, kai žmonėse bu
vo ugdoma gyvuliškoji nea
pykanta kitos tautybės žmo
gui, kai visa Lietuva buvo 
paskandinta . nekaltų žmo
nių kraujyje. Tad supran
tama, kodėl maskviečio Ni
kolajaus Kočnevo širdyje 
neišblėsta atminimas apie 
šituos žmones iš didžios rai
dės ...

Pokario metais Nikolajus; 
daug kartų aplankė visus 

. savo draugus, geradėjus, ir 
D a m s k i a i viešėjo pas jį 
Maskvoje.

Jų karo žaizdre užgrū
dinta draugystė yra gražus 
dviejų tautų žmonių neišar
domas draugystės žiedas.

O vis dėlto kas paskatino 
poetą V. Keimerį parašyti 
šią jaudinančią apybraižą 
apie tarybinių tautų drau
gystę ?

Ši tema yra artima jam 
ne vien todėl, kad jis į li
teratūrą atėjo rūsčiais ka
ro metais, kareivišką mili
nę vilkėdamas. Bet dar ir 
todėl, kad jis yra nenuils
tamas tautų draugystės vei
kėjas, būtent — ši tarybi
nių žmonių draugystės ir 
brolybės tema yra ir visada 
buvo svarbiausieji šio poeto 
kūrybos tema.

Keimerio poezijoje rasi
me nemažai eilėraščių apie 
tautų draugystę, kuri jam 
yra neišsemiamas, gyvybin
gas visų mūsų darbų ir pa
siekimų šaltinis. Jis yra ži
nomas .kaip vienas uoliau
siųjų broliškųjų tautų poetų 
vertėjas į lietuvių kalbą.

V. Reimeris yra išvertęs A. 
Tvardovskio “Muravijos ša
lį,” “Vasilijų T io r kiną,” 
“Tolių tolius,” K. Simonovo 
eilėraščius, Iraklio Abesi- 
dzės, P. Brovkos, R. Rysku- 
lovo, D. Gulija, S. Kaputi- 
kian ir kt. eilėraščius.

Ir suprantama, kad rašy
tojas ir žmogus, visą savo 
kūrybinį gyvenimą dirbąs 
tautų ir literatūrų stiprini
mo ir broliškųjų literatūrų 
populiarinimo darbą, nega
lėjo neatsiliepti į be galo 
jaudinančią N. Kočnevo gy
venimo istoriją.

Norisi padėkoti iš širdies 
autoriui už puikią knygą,

Žemiau telpančio straips
nio autoriai yra V. Kisie
lius ir J. žemaitis. Jiedu 
savo reportažą parašė iš 
Utenos Medicinos mokyklos 
ir išspausdino “Moksleivio” 
num. 12-ajame.—Red.

Pirmakursiai — ir busi
mosios seserys, ir medcinos 
felčeriai — mokslo metus 
pradeda ligoninėje. Dirba 
slaugėmis. Vįėliau atlieka 
paprasčiausias medi c i n o s 
seserų pareigas. Ir taip pa
laipsniui prieina prie sudė- 
tingiausio seserų darbo. 
Praeina metai ir dešimt 
mėnesių — diplomuotos me
dicinos seserys išvažinėja į 
įvairias respublikos ligoni
nes, poliklinikus, į vaikų 
lopšelius ir darželius. Dar 
astuoni mėnesiai, ir medi
cinos felčeriai išvyksta sa
varankiškam darbui į ligo
nines, kaimo felč erinius 
punktus, gamyklas, greito
sios pagalbos stotis.

Tą rytą, kaip ir kiekvie
ną dieną visos grupės at
liko praktiką ligoninėje. 
Pirmakursės seserys klojo 
ligoniams patalus, valgydi
no. Antrakursės leido vais
tus, tvarstė žaizdas (pritru
kusios tikrų žaizdų, vyniojo 
marle sveikas savo mokslo 
draugių rankas, kojas, krū
tines). Busimieji felčeriai 
budėjo greitosios pagalbos 
stoty, kartu su ligoninės 
gydyt o j a i s vizitavo ligo
nius.

Diplomantas-felčeris, bu
dėjęs l greitosios pagalbos 
stoty, atvežė ligonę. Daž
nai atveža, — tam ir ligoni
nė. Bet ši ligonė buvo me
dicinos mokyklos mokslei
vė, mokslo draugė. Sužiu
ro sveikas rankas tvarsčiu
sios antrakursės. Kas jai?

Iš priimamojo ją vežimė
liu nuvežė į operacinę. 
Apendicito priepuolis — di
agnozė tartum telegrafu 
apskriejo visus kabinetus. 
Operacijos metu padėjėjų 
chirurgui netrūko. Netgi 
prie operacinės durų būria
vosi moksleiviai.

— Gera bus operacinės 
sesuo,, — sako apie operuo
jamąją jos kurso draugė.— 
Žinos kaip jaučiasi ligonis 
operacijos metu.

Čia pat, prie operacinės 
durų, moksleiviai pradėjo 
pasakoti, kaip keisčiausi 
atsitikimai kartais žmogui 
padeda tapti geru specia
listu. Buvusi viena vidu
tiniškų gabumų moksleivė. 
Pripuolė jai kažkoks akių 
uždegimas. Kursas neseniai

išeitas, turėjo būti žinoma, 
kaip šį negalavimą gydyti. 
Bet ji, užuot susilašinusi 
albuciso, susipylė sau į 
akis m a z o 1 i n o, kur nuo
spaudas gydo. Laimei gy
dytojas dar spėjo suteikti 
pagalbą. Nuo to atsitiki
mo ji taip įniko į akių li
gas ir gydymą... Dabar 
dirba vienoje iš stambiau
sių respublikos ligoninių su 
geru okulistu. Sako, labai 
gera sesuo. Apie ją net 
spaudoj rašyta, kad ji—gy
dytojo akys ir ausys.

... Ir taip kasdieną. Tik 
ne kasdien operuojami 
moksleiviai. Iš ryto prakti
ka ligoninėje, vaikų lopše
lyje, po pietų pamokos. 
Darbo daug. Dvejetų irgi 
pasitaiko. Ypač nelengva 
anatomija su daugybe pai
niausių lotyniškų žodžių. 
Prieš stojant žmogaus svei
katos sargybon, reikia ge
rai pačiam apsiginkluoti.

— Bet svarbiausia — ir 
mokyklos direktorė Vida 
Bubokaitė pabrėžia anks
čiau moksleivių sakytą min
tį: — Svarbiausia pamilti 
savo specialybę. Aprišti 
žaizdą kiekvieną galima iš
mokyti, bet kaip išmokyti, 
kad, seseriai palietus žaiz
dą, ji nustotų skaudėjus? 
Čia jau ne lotynų • kalbos 
žinojimo, o meilės profesi
jai reikia. O kokiu būdu 
pamilstame? Būna ir atsi
tikimų ...

Praėjusią žiemą paskuti
nio kurso felčerė Irena Ju- 
relevičiūtė atliko praktiką 
Anykščių ligoninėje. Asis
tavo chirurgui. Operacijos 
metu ligonis neteko daug 
kraujo, reikėjo daryti per
pylimą.1 Kai Irena atnešė 
bonkutę, past e b ė j o , kad 
etiketėje užrašyta jos pa
vardė. Dar Utenoje kartu 
su kitais donorais ji buvo 
davusi kraują. Kaip pa
prastai, donorų kraują iš
vežė į Vilnių. Iš čia Irenos 
kraujas ir pateko į Anykš
čius. Atsitiktinumas, kad 
Irena savo krauju išgelbė
jo žmogaus gyvybę. Geras, 
niekad nepamirštamas at
sitikimas! Po to donorų 
skaičius medicinos mokyk
loje labai išaugo. Pati Ire
na, dabar jau baigusi mo
kyklą ir dirbanti savaran
kiškai, nepamiršta kilnios 
donoro pareigos.

... 182 moksleiviai, mer
ginos ir vaikinai, iš ryto 
praktikuojasi ligoninėje. Po 
pietų iki vėlaus vakaro sė
di klasėse. Ruošiasi stoti 
garbingon sveikatos sargy
bon.

už tai, kad supažindino mus 
su ištisa galerija paprastų 
ir galingos širdies žmonių. 
Skaitant šią knygą, susipa
žįstant su šitais žmonėmis, 
kurie atliko didelį žygdarbį, 
kurie savo gerais darbais 
aukštai iškėlė humanizmo 
vėliavą niūrią, kruviną oku
pacijos naktį — malonu,, 
džiaugies, kad tokie žmonės 
gyvėna šalia tavęs, kad jų 
nemažai, kad autorius juos 
atrado ir jų žygdarbį įam
žino.

Ši knyga labai praturtina 
mūsų literatūrą tautų drau
gystės klausimais. Ji ugdo 
gerus, kilnius jausmus. Ją 
turėtų perskaityti suaugu
sieji ir jaunimas, tuo labiau, 
kad ji parašyta gyvai, įdo
miai, patraukliai, kaip sa
koma tokįais atvejais — 
lengvai skaitoma.

J. Skliutauskas

SPEKTAKLIS MENA 
KLASIŲ KOVAS J

ROKIŠKIS (“Tiesos” 
resp.). Į nuošalaus Lietuvoj 5 
kampelio kaimo mokyklą 
atvyksta jauna, mokytoja. 
Apsigyvenusi pas paprastą 
kaįmo moterį, ji daug suži- 

apie šios šeimos trage-no 
di.

Nuo banditų rankos žuvo 
Kleivienės vyras, duktė, pas 
juos gyvenusi mokytoja Re
gina, bet motina nepalūžo, 

šie smūgiai užgrūdino. 
įUrnevičiūtės dramą 

adink mane motina” 
statė Rokiškio liaudies 

teatras. Scenos entuziastai, 
dovaujami teatro reži- 
riaus V. Pekšio, šį spek- 
dį paskyrė Tarybų val
dos penkiasdešimtosio m s 

matinėms. Teatras spektak- 
s surengs visuose rajono 
Itūros namuose, su juo 
lyvaus respub 1 i k i n ė je 
udies teatrų apžiūroje.*“

Ją
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va 
sic 
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dž
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kr 
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DIDĖJA PAJĖGUMAI
Naujoji Akmene. — Šim- „ 

tą tonų kalkių per parą 
išcegs eksperimentinė 
kopipleksiškai mechanizuo- 

ir automatizuota šach- 
ė krosnis, kuri stojo ri- 
jotėn Akmenės statybi

nių medžiagų kombinate. Šį 
originalų įrengimą supr 
jektavo TSRS Valstybių 
statybinių medžiagų pi 
monės projektavimo insti
tuto specialistai.

ta 
tir 
ki

ro-
tavo TSRS Valstybinio

Dabar kombinate pradėta 
montuoti 50 metrų ilgio ir 

veik 3 metrų skersmens 
šamo j i kalkių degimu 

, aštuntosios^ 
onėje krosnies projekti- 

I nis galingumas — 75 tūks- 
taiičiai tonų produkcijos per 
metus.

Naujieji gamybiniai pa
jėgumai įgalins kombinatą 
šiemet išleisti kalkių beveik 

santro karto daugiau, 
gu pernai.

be 
su 
krosnis. Šios, 
įm

ne

APDOVANOJIMAS
MOTINAI

Drobūkščių kolūkio kolū
kio 
kė 
pa v • cu.

tę M. Vyštartienę pasie- 
maloni naujiena: jai, 

gimdžiusiai ir auginan- 
i 10 vaikų motinai, su

teiktas Motinos-did v y r as 
:’das. W

Šiai daugiavaikei šeimaj| 
[ginant vaikus, daug psP 
da valstybė.
Šilalės rajone vien per

nai TSRS ordinais ir mė
liais apdovanota beveik 
) daugiavaikių motinų.

J. Burdinaitis

va

au 
de

da
10

MIESTO RYTDIENA
Kapsukas.—Didelio nau

jo kvartalo, kuris nusi
drieks Kapsuke, Šešupės 
vingyje, išplanavimo pro
jektą paruošė kaunietė ar
chitektė Viktorija Šileikie
nė. Šis kvartalas, kuriame 
derįnami penkiaaukščiai ir 
dvylikaaukščiai pas tatai, 
turėtų būti vienas gražiau
sių Suvalkijos architektū
ros ansamblių. Patogiuose 
butuose čia įsikurs 9 tūks
tančiai žmonių.

Naujame kvartale bus 
savas prekybos centras, du 
vaikų darželiai, 1,712 vietų 
vidurinė mokykla, sportinių 
įrengimų kompleksas. Ap
linkui žaliuos didelis parkas.

Modernūs pastatai pa- 
puoš ir senuosius miesto 
kvartalus. Centre iški 1 s

M] ŠTAI PRADĖTI GERAI
Klaipėda.— (“Tiesos” ko- 

reįp.) Iš pirmojo reiso šiais 
tais sugrįžo plaukiojanti 
zė “Žemaitė”. Laivo ka- 
onas A. Mqnkus papas^Į 
o, 'kad įgulai buvo diE

me 
ba 
pit 
ko, 
ta užduotis — Šiaurės Al? 
lante išbūti 21 parą ir iš 
žvejų priimti 14 tūkstančių 
centnerių žuvies. Įgula į ne

savo pataisas. Žūklės ra
joje išbūta 15 dienų ir į 

aipėdą parplukdyta 19, 
900 centnerių silkių.

šė

K1

‘Žemaitės” įgula įsipa- 
gojo metinį planą įvyk

dyti iki Didžiojo SpaĮĮa 
peikiasdešimtųjų metiniu. 1

re

viešbutis, universalinėpR|| 
otuvė, kavinė, speciahų- 
mokyklų bendrabučiai.

du 
ju
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Antradiėnis, kovo (Marėh) 28, 1967

MIAMI, FLA
Kultūringai paminėta 

i Moters Tarptautine
; Buvo trečiadienis, kovo 
2 d., kai įvyko Miamyje 

Kovo 8-osios paminėjimas. 
Sueigą ruošė vietinė LLD 
kuopa. Tuoj po skanių pie
tų pirmininkas J. Šukaitis 
pakvietė draugę Kancerie: 
nę vesti kultūrinę progra
mą. Kovo 8-oji simbolizuo
ja moters kovas už lygias 
teises ir laisves, tai tikėta
si, kad moterys ir be vyrų 
talkos 
ma.

Bet 
vyrai, 
visų dalyvių ir kuopos var
du dėkojo draugei detroi- 
tietei Smalstienei, kuri taip 
gausiai prisidėjo savo dar
bu ir lėšomis skanių pietų 
paruošimui. Tik gaila, kad 
draugė Sma 1 s t i e n ė savo 
tartame žodyje jau atsisvei
kino su miamiečiais. Mes 
^liksime jos sekančiam se- 

jjbne.
Programos vedėja d. 

Kancerienė, nepaisant, kad 
jai lietuvių kalba ne taip 
slidžiai- išteka, tin k a m a i 
apibūdino Kovo 8-osios 
reikšmę praeityje ir dabar. 
Kalbėtoja nušvietė moters 
kovas už savas teises poli
tikoje ir moksle. Šalyse, 
kur moteris turi lygias tei
ses su vyrais, kalbėtoja sa
kė, moteris šiandien kovo
ja greta vyrų už taiką pa
saulyje ir gausesnį gyveni
mą vsai žmonijai. Kalbė
toja priminė, kad ir šian
dien dar yra civilizuotų ša
lių, kuriose Kovo 8-osios 
principai dar nelaimėti.
T Iškviesta Mrs. Lynch 
Kalbėjo apie vietinę mote
rų veiklą. Šiuo metu-'Mia
myje pavyzdingai veikia 
Moterų tarptautinė sąjun
ga už karo baigimą Viet
name. Mrs. Lynch ragino 
ir lietuves moteris stoti į 
kovą už taiką ir laisvę. Kas 
savaitė šios moterys Mia- 
mio gatvėse išstoja su pla
katais, kalbančiais už tai
ką.

atliks visą progra-

nebuvo pamiršti ir 
Programos vedėja

Graži muzikališka 
programa

Kurioje kultūrinėje suei
goje nėra muzikos, nėra 
dainos, — tai, rodos, nega
lėtum sakyti, kad buvo 
“graži sueiga.” Tiesa, est
radoje Aido choras pasiro
dė kiek mažesnis. Kai ku
rie choristai jau išlėkė į 
“nortus,” kiti sirginėja ir 
sveiksta, o dar kiti — taip 
sau neatėjo. Bet dalyvavo 
pats choro kamienas — vi
si tie, kurie vertina meną, 
kultūrą. Jie supranta, kad 
Kove 8-oji reprezentuoja 
pažangų judėjimą, kad šio 
parengimo dalyviai yra pa
žangiečiai žmonės. Gi tarp 
lietuvių visoje JAV šalyje 
LLD yra pažangaus judė
jimo pagr indas. Garbė 
tiems choristams ir jų mo
kytojui, kurie atlieka taip 
gražų meninį darbą pažan
giame lietuvių judėjime. 
Prie kitų, štai Ona Martin, 
išlikusi iš darbo atskubėjo 
dalyvauti dainų programo
je. Arba gero balso choris
tas S. Simonas iš gydytojo 
kabineto tą dieną atvyko 
atlikti chore savo dainavi
mo pareigą. Garbė jums, 
aidiečiai!

Tad Aido choras, vadovy
bėje muziko Nekrašo, kad 
ir su mažesniu balsų skai
čiumi, nuostabiai gražiai 
sudainavo S. Šimkaus “Va
žiavau dieną, Čiurlionio — 
“Saulutė tekėjo.” Taip pat 
muzikališkai atliko kūri
nius, kurie, rodos, paties 
mokytojo B. Nekrašo har
monizuoti: “Toj seklyčioj,” 
“Žveng žirgelis” ir kitus. 
Duetistės — E. Mikitienė ir 
O. Martin sudainavo “Plau
kia laivelis’’ ir “Mano 
žvaigždė.” O solistė E. Mi
kitienė, akompanuojant 
muzikui Nekrašui, skam
biai sudainavo “Ant kraš
to marių” ir “Kur tas šal
tinėlis.” Moterys dar pri
dėjo “Ir kam gi liūdėti.” 
Svečiai tinkamai įvertino 
dainos artistus ir jų moky-

tojų gausiais aplodismen
tais. r

Vietoje mokytojas Nek
rašas tinkamai pastebėjo 
tiems, kurie paskleidė nepa
matuotas kalbas, būk mo
kytojas dainuojąs rusiškas 
caro laikų dainas. Moky
tojas JNeKrašas paaiškino 
ir publikai parodė, kad jo 
dainos yra Tarybų Sąjun
goje ir Lietuvoje išleis
tos. Jis priminė ir tai, kad 
dauguma vargonininkų, ku
rie dirba bažnyčiose, yra 
laisvi žmonės. , Mokytojas 
ragino auklėti ir palaikyti 
chorą. Choras tik trumpu 
laiku parodė didelį progre
są. Tai parodė ši progra
ma, kad neskaitlingas Aido 
choras sugebėjo tinkamai 
atlikti dainavimą.

Baigus dainų programą, 
pirmininkė dai* įsKviete ke
letą kalbėtojų, kurie pasa
kė gyvas ir tinkamas kal
bas šio momento reikalu. 
Kalbėjo J. Žebrys, J. Skliu
tas — mūsų svečiai. Tin
kamai dienos reikalu kalbė
jo E. Sliekienė, o J. Kan- 
ceris skaitė tinkamą eilė
raštį. Keletą sakinių tarė 
ir V. Bovinas. Svečiai pa
geidavo daugiau tokių kul
tūrinių sueigų. Pagaliau 
vienbalsiai pasisakyta pa
siųsti prezidentui rezoliuci
ją, kad jis baigtų karą 
Vietname.

Jei neklystu, tai šiai su
eigai pietus gamino mūsų 
darbštuolės moterys—Kan- 
cerienė, Smalstienė, Tamo
šiūnienė, Motuzienė ir ki
tos. Sekanti mūsų kultū
rinė sueiga gal bus skirta 
paminėjimui poeto Mačio- 
Kėkšto šimtojo gimtadiė- 
nib.

CLEVELAND, OHIO
CLM klubo susirinkimas 

įvyks balandžio 12 d., 1 vai. 
popiet, toj pačioj vietoj — 
ElOUV, 12618 Shaw Ave.

Draugės, įsitėmykite!

Mūsų ligoniai ir mirimai
Andrius Salin stebuklin

gai gražiai sveksta, nors 
dar vis ligoninėje, kur jis 
išbuvo jau tris savaites.

O Buivydienė jau hamie.
J. Masilionis, seniai ser

ga, randasi namuose. M. 
Keizau taipgi serga namie.

Visiems ligoniams linkiu 
greit pasveikti.

Mirė Mary Dubinikienė; 
palaidota kovo 10 d.

J. Istramskas mirė kovo 
11 d.; Margaret Jankaus
kienė, — kovo 13 d.

Visi trys laisvai buvo pa
laidoti. Lai būna jiems 
lengvas atilsis, o likusiems 
gili užuojauta. Gaila, kad 
negalėjau dalyvauti šerme
nyse dėl nesveikatos.

Serga rašytojas 
Mike Goldas

San Francisco, Cal.—Įžy
mus amerikinis rašytojas- 
žurnalistas Mike Gold stai
ga susirgo ir buvo patalpin
tas San Francisco Kaiser 
Hospitalyje. Mike buvo su
paralyžiuotas, bet, sakoma, 
gydytojai jau pradeda jį iš
gydyti.

Pastaruoju laiku Mike 
Goldas rašė savo autobio
grafiją. Jis gyvena su sa
vo šeima čia pat ir seka 
visuomeninio gyvenimo ei
gą, kiek tik gali sekti pla
čiai matąs žmogus.

5 pušį.

Ramstis

LLD 22 kuopos įvyks me
tinis banketas, “atvelykis”. 
Kas turės gražiausi mar
gutį, tas gaus dovaną. Tai
gi, nepatingėkite pasidar
buoti. .

Prašome, kas turite 
vanėlių, atneškite, kad 
lėtume sukelti finansų, 
rių labai reikia.

Kviečiame visus dalyvau
ti šiame pobūvyj. Turėsime 
gerą muziką ir kitokių pa- 
marginimų. Pietūs prasidės 
2 vai. Vieta: Italu salėje, 
15901 St. Clair Ave.

do-

ku-

Noriu pranešti, kad LDP 
Draugijos pažmonys ne
įvyks. , A. S.

Farmeriai smarkiai kovoja; 
lieja pieną gatvėse

MIAMI, FLA.
Pas mus jau pavasaris. 

Nors čia ir per visą žie
mą gėlės žydi ir medžiai 
žaliuoja, tačiau kovo mėne
sį želmenį j a pas i p u o š i a 
gražiausiu savo aprėdalu ir 
pavasaris žengia į vasaros 
karščius pilnu savu išdidu
mu. Bet kai kurie iš mūs 
svečių turistų jau pradeda 
mus apleisti.

Labai brangus svečias 
Stasys Vaineikis kovo 20-tą 
mus jau apleido. Jis čia bu
vo apie 5 mėnesius, bet da
bar grįžta vasaroti į savo 
namus Binghamtone, N. Y.

Stasys ypatingai mums i 
brangus todėl, kad jis yra; 
žymus dainininkas ir solis
tas. Jis su mumis dainuoja 
Miamės Aido chore, ir da
bar mes turėsime didelę 
spragą savo eilėse. Dažnai

if duetą padainuoti su Sta
siu. Jiedu ima pamokas pas 
profesorių Nekrašą. •

Stasys labai kuklus žmo
gus. Jis visuomet sako: 
“Na, ką gi, jau nebe jau
nystė. Prieš keturiasde
šimt metų geriau padainuo
davau; dabar jau taip nebe
galiu...” Bet kai jis dai
nuoja “Kalvį” arba “Kaip 
paseno jau Stasys” (Miko 
Petrausko muzika), klausy
tojų jausmus žadina gyvai. 
Stasys turi stiprų tenoro 
balsą, kurį net ir Italijoje 
lavino, ir galėjo būti, paži
ba 1 ietuviškos dainos pa
dangėje. Tačiau, kaip jis 
sako, “Pamačiau, kad gy
venimo iš dainos nepada
rysiu, todėl, kad mažai yra 
lietuvių, vertinančių dai
nos meną; taigi mokiausi 
fotografijos“’

Stasys pasidarė puikų 
puikų pragyvenimą savo 
studijoje Binghamtone. Jau 
senokai jis nebedirba. Kaip 
turistas, jis yra apvažiavęs 
beveik pusę pasaulio. Žie
mas praleidžia Miamyje.

Stasys yra vienas iš rim
čiausių ir draugiškiausių 
lietuvių, kiek aš jų Miamy
je esu susitikęs.

Geros jam kloties Bing
hamtone vasaroti. Miamie- 
miečiai lauks jo grįžtant ki
tą rudenį kaip stambiausio 
šulo mūsų Aido chore.

Bevardis

Rochester, N. Y.
Vieša padėka

Buvau sunkiai susirgū-
Stasys ir Mae Gabrėnienė si, net papuoliau į ligoninę, 
dainuoja kaip solistai ir i Draugai bei draugės mane 
publika juos myli; ypač kai lankė, atsiuntė laiškus ir 
Stasys sudainavo “Kalvį” atvirukus, net ir gėlių. Ka- 
ir Mae — “Indian Love Į da pargrįžau į namus, tai 
Call,” publika vėl ir vėl at
šaukė juos į estradą. Mae 
laiko sau už didelę garbę 
pasirodant estradoj su Sta
siu. Jei jų balsai suside
rins, gal jai bus proga net

Helį Wanted Female
LAVEROCK VICINITY

Housekeeper. Monday through 
Friday. No cooking. 

Sleep in or out.
HA 4-1700. Call between 9 & 5 

on Saturday and Sunday AD 3-1641 
į (21-26)

SALESGIRL
Sonic experience.

Retail candy shop for
Easter holidays.

Please call
BA 6-4427

(21-27)
---------------------------------1------------------------------------------------------------ --------------

MACHINISTS. Perkasie, Pa. Man 
with capabilities of setting up mill
ing machine, lathe, drill press for 
production runs. Excellent oppor
tunity for advancement. Starting 
wages excellent. Profit Sharing Plan, 
Insurance & Health Benefits. Ap- 
?ly week-days between hours of 
10 to 3 and Saturday, 10 to 12 
noon. PHILADELPHIA SCIENTIF
IC GLASS CO., 9th—Ridge Avenue, 
Perkasie, Pa. Phone 257-6869

(23-26)

SEAMSTRESS FITTER
ror ladies apparel shop in Wayne.
Good pay. Permanent position.

Phone MU 8-1677.
9:00 to 5:30 PM. Any day.

Philadelphia. (24-25)

PENKI LAKŪNAI KRITO 
DANANGE

Saigonas. — Penki ame
rikiniai lakūnai žuvo di
džiuliame aerodrome prie 
pat šito miesto. Nelaimė 
i vyko, kai amerikinis lėktu- 
vas-kovotojas ir amerikinis 
;ransportinis lėktuvas čia 
pat susikūlė.

Abudu lėktuvai sudužo.

SO.BOŠTON, MASS.
So. Bostono Lietuvių Ame

rikos Piliečių Klubas su pir
ma diena š. m. balandžio mė
nesio vėl pradės žaidimų 
]) o pi e č i u s , kas šeštadien
ių, 3-čią valandą po pietų, 
318 W. Broadway. Visi my
linti smagiai praleisti laiką 
ateikite, gausite kavutės su 
pyragaičiais. O 5 vai. tą pa
čią dieną įvyks LAP Klubo 
mėnesinis susirinkimas. Visi 
nariai ateikite ir užsimokėkite 
duokles už 1967 metus.

S. Rainard

ir maisto atvežė.
Taigi visiems draugams 

širdingiausiai ačiū. Niekad 
jūsų neužmiršiu ir, kai su- 
stiprėsiu, vėl dalyvausiu sy
kiu su jumis visais .

Didžiai dėkoju.
7 Ana GalinaitienėBROCKTON, MASS.

Mūsų organizacijų ir kuopų 
susirinkimai Liet. Taut. Namo 

kambariuose, 8 Vine St.
Montello

LLD 6 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, ba
landžio 3, d., 7 vai. vakare. •

Liet. Taut. Namo Draugo
vės mėnesinis susiri n k imas 
įvyks antradienį, balandžio 4 
d., 7 vai. vakare.

LDS 67 k p. mėnesinis susi
rinkimas atsibus ketvirtadienį, 
balandžio 6 d., 7 vai. vakare.

Šv. Roko pašaipinės drau
gystės mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, balandžio 5 

i d., 7 vai. vakare, Lietuvių Pi- 
- liečiu Klubo salėje, 128 Ames 
Į St.

Lietuvių Piliečių Klubo susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 6 d., jų pačių salė
je 128 Ames St., 7 vai. vak.

Visi nariai prašomi nepa
miršti ateiti į minėtus susirin
kimus ir pasimokėti metines 
duokles.

A. Bimbai prakalbos yra 
rengiamos balandžio 8 d., 2 
vai, popietų. šeštadienį nie
kas nedirba, tai busais bus ga
lima atvažiuoti iš Stough to n o 
ir iš Bridgewaterio.

produktai—pav., pienas — 
parduodamas senomis kai
nomis.

Dėl to daugelio valstijų 
farmeriai šiandien yra ko
vos lauke, bet ta kova ypa
tinga: jie atveža savo pieną 
į miestelius ir išlieja gatvė
se. Kitur kitokias priemo
nes naudoja, atsisakydami 
pieną parduoti.

Panašiai yra Wisconsin, 
Illinois, Nebraska, Michi
gan, Ohio, Niujorko, New 
Jersey valstijose. Kai kur 
įvyksta streikuojančių far- 
merių susirėmimai su poli
cija.

JAV farmeriai tęsia kovą 
Washingtonas. — Jungt. 

Valstijų farmeriai pradeda 
smarkiau bruzdėti dėl ne
pakenčiamai blogėjančių gy
venimo sąlygų.

American Farm Bureau 
Federation (Amerikos Far- 
merių Federacijos) prezi
dentas Charles Schuman iš 
Sullivan, Ill., skelbia, kad 
niekad Amerikoje nebuvo 
tokio farmeriuose sujudi
mo, koks yra šiandien. Schu
manns sako, tam yra ir 
priežastis: pramonės pro
duktų (mašinų, trąšų, etc.) 
kainos tebekyla, o f a r m ų

BALTIMORE, MD.

Antanas Bimba

Kviečia Rengėjai

etą. Pietus už- 
mūsų Draugijos

rą praleido virš 
atyre daug įspū- 
ms kalbės.

Jis duos įdomų pranešimą iš savo lankymosi mūsų tėvų 
žemėje Lietuvoje, kur jis pereitą vasa 
penkių mėnesių laiko. Jis ten matė ir p 

dingų dalykų, apie kuriuos jis mt

Kviečiame visus 'plačiosios apylinkės lietuvius dalyvauti 
ir pakalbinkite savo kaimynus į šį ban;
baigus bus prakalbos. Kalbės svečias 

organo “Šviesos” redaktorius—
Frank Shiinkus

Mir? Kovo 30, 1959;

Mirus

Jonui Balsiui
Giliausią užuojautą reiškiame Alenai Bal

sienei, jo dukrai, žentui ir anūkams, netekusiems 
mylimo vyro ir tėvo. Jo mirtis paliko mūsų šir
dyse liūdesį ir skausmą. Jo- asmenyje netekome 
aktyvaus LLD ir LDS kuopų nario. Lai būna 
jam lengva šios šalies žemelė..

P. ir K. Kupriai 
J. Kasparavičius 
H. Cwon
O. Kučiauskaitė
A. Ekwise
M. Šilanskienė
W. Balčiūnai
P. Paserskis

L. ir M. Antanaičiai
T. Medelienė
A. Antanaitienė

J. Deltuva
A. ir O. Žemaičiai
A. J. Pranaitis
J. ir J. Staniai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jau aštuoneri metai kai mirė mano mylimas 
vyras. Su liūdesiu prisimename jį. 

Mes niekados tavęs nepamiršime.

Felicija Šimkienė, žmona 
Eugene ir Edward, sūnūs 

ir jų šeimos
Arlington; N. J.

Worcester, Mass,
BANKETAS ir PRAKAL

Rengia LLD 11 kuopa

Įvks Sekmadienį

Balandžio 9 April
Pradžia 1-mą valandą dieną

G. Shimaitis (23-24)

BALTIMORE, MD.
LLD 25-tos kuopos susirinki

mas įvyks šetadienį, April-Ba- 
landžio 1-mą dieną, 2-rą vai. 
po pietų, visiems žinomoje 
vietoje. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Turėsime išrinkti 
“Laisvės” pikniko komisiją ir 
daugiau reikalų aptarti.

Kuopos komitetas (23-24)

*06^)6*

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba 

L550 puslapių. ĮKaina $1.50.

nušviesta ir apibūdintaŠioje knygoje jūs rasite
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

rodo didžiulę temų ir

ir jų vieš; 
Ameriko.

pačiai 
e

Baltieji vergai 
Negrų vergovė 
Laisvieji darbininkai senovėje 
Revoliucija ir nepriklausomybės karas 
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860) 
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis 
Streikai, Darbo Riteriai, 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir
Socialistai, profesinės sąj ingos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų ko.vų audra
Bedarbių kovos 1928-194 ) metais 
Streikai, profesinės sąjur 
Ruzveltas, “Naujoji daly

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

(1873-1880) * 
profesinės sąjungos

pirmasis pasaulinis karas

gos ir “Naujoji dalyba 
ia” ir\ komunistai

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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“Morning Freiheit” švenčia 
,45 mėty gyvavimo sukaktį

“Morning Freiheit” šven
čia savo 45 metų amžiaus 
sukaktį.

Žydų dienraštis “Mor
ning Freiheit” (Rytinė lais
vė”) šiemet švenčia 45 me
tus savo gyvenimo.

Ta proga laikraščio lei
dėjai ruošia didžiulį kon
certą — sekmadienį, balan
džio 2 d., Hunter College 
Ąsseblėj’os* salėje, Park Ave. 
ir 69th St., Manhattane. 
Pradžia 2 v. p. p.

“Morning Freiheit” — 
vienintelis žydų kalba prog
resyvus liaudies dienraštis 
Jungtinėse Valstijose. Jis 
vaidina milžiniška vaidme
nį kovoje už taiką, už civi
lines teises, už laisvę vi
siems darbo žmonėms.

Kuriems tik laikas lei
džia, raginami dalyvauti 
šiame istoriniame draugų, 
žydų dienraščio koncerte.

Gegužes Pirmosios komitetas 
kviečia imtis darbo

Kovo 23-čios vakarą vieš
butyje Penn Garden įvy
ko pirmoji šių metų Ge
gužės Pirmosios konferen
cija, kuri atliko pirmuosius 
būtiniausius demonstracijos 
ruošimo darbus. Nutarė:

Gegužinę ruošti gegužės 
1 d., pirmadienį po darbo.

Išrinko komitetą, įgalino 
gauti iš miesto Parkų 
departamento leidimą de
monstraciją vykdyti Union 
Square, kur jau vykdoma 
per eilę metų.

įgalino ruošti reikiamą 
literatūrą ir mobilizuoti jos 
skleidimą; gauti dailininkus 
iškaboms tapyti; šūkiams 
ruošti.

įgalino komitetą save pa
didinti gaunant galinčių 
gegužinei padėti asmenų iš 
unijų, jaunimo, studentu, 
moterų tautiniu grupių ir 
kitu organizacijų.

Nutarė, kad komitetas

artimiausiu galimu laiku 
sušauktų antrąją konferen
ciją, kurdi peržvelgs jau at
likta darba ir dadės kas bus 
reikalinga tuo momentu.

Dalyviai padarė būtiniau
sią darbo pradžiai dalyką— 
pasidalino gegužinės svei
kinimų blankas, o tūli jau 
iš anksto atnešė ir pinigų, 
suprasdami, kad be pinigų 
nei iškaboms medžiagų ir 
dažų nepirksi, neigi eisi į 
spau s t u v ę lapelių spaus
dintis.

Lietuvių atstovas taipgi 
pasiėmė tų blankų. Papra
šytieji su jomis pasidarbuo
ti ar paaukoti, neatsisaky
kite paremti tą gražų tiks
lą.

Apie Gegužės Pirmosios 
reikšme, įdomiausių bruo
žų iš jos istorijos tikriau
siai rasite sekamuose 
“Laisvės” numeriuose.

Kor.

Irgi nuskriausti!
N. Y. miesto taryba 27 

balsais prieš 5 nutarė už
drausti pusnuoges (topless) 

’ veiterkas. Neklaužad o m s 
bausmė iki 30 dienų kalėji
mo ir 25 iki 50 dolerių pir
mu kartu, o už antrą j i — 
iki 60 dienų ir iki 500 dole
rių, arba gali bausti abie- 
mis bausmėmis kartu.

Sakoma, jog kai kurie 
biznieriai dėl to nukentės 
ir tarybą keiks. Esą į tū
las “aukštos” klasės įstai
gėles ateidavo daugiau no
rinčių pažiūrėti į tai, kas 
nevalgoma, negu šaunių 
pietų pavalgyti.

Kankinimas paštu
Atrodo keista, bet jau 

pasauliniai žinoma, kad 
pašto stamputė gali žmogų 
kankinti.

Šiomis dienomis New 
Yorko žydų vykdomojoj pa
rodoj išdėtos stampos, ku
rios žydus įtardinėjo. Na
ciai iš britų štampų kry
žiaus padarydavo šešiakam
pę žvaigždę. Taipgi naciai 
padarydavo štampų su įra
šu “This is a Jewish War” 
ir jas masiškai skleisdavo 
Anglijoje karo metu.

Baisu į tokius 
namus patekti

• Prieš tūla laika New V- U
Yorko miesto Bronx rajo
ne džiūrė buvo įgalinta iš
tirti Youth House. Tai to
kia įstaiga, kurion uždaro 
nusikaltusius vaikus ir pa
auglius. Įstaigą tižiai k o 
miestas, valstija primoka 
pusę kaštų.

Įstaigą tirti įsakė po to, 
kai 14-kametis Ralph Green 
ten tapo mirtinai primuštas.

Šiomis dienomis tyrėjai 
pateikė raportą. Jame iš
keliama, aikštėn šiurpių da
lykų, žiaurių pabaudų, ku
riomis tariamieji “auklėto
jai” bei “prižiūrovai” ban
do neklaužadas palaikyti 
paklusniais. Be kitų, sumi
nėta “necking” ir “chest
ing”—tai kumščių daužymo 
į sprandą ir krūtinę “spor
tas,” nuo kurio ir tas vai
kas mirė.

Glaustai, tyrėjai pasakė, 
jog šios ištaigos problema 
yra nesvietiškas perpildy
mas ir stoka pinigų tinka
mam personalui pasamdyti. 
Jie įsakė:

Griežtai uždrausti dau
žymus.

Šalin perpildymą.
Priimamus ištirti ir skir

styti pagal prasikaltimą ne 
vien pagal amžių, kad ne
kalti mažamečiai nepatektų 
su sugedusiais elementais.

Kreipti daugiau dėmesio 
i jų sveikatos padėtį. Pa
tirta, kad tarp 7-18 metų 
amžiaus mergaičių buvo 
sau pasidarvta abortų, ban
dyta nusižudyti.

Priminta toks įvykis, kad 
jaunuolė nakčia pagimdė 
be jokios pagalbos, kūdikį 
susuko į lietpalti ir rytme
tį nusinešė teisman. Visa 
tai atliko prižiūrovų nepas
tebėta.

O ištaiga visgi reikalin
ga. tik reikia stengtis . kad 
ištaigos, būtu geriau, žmo
niškiau užlaikomos ir ve
damos. kad ios būtu erdves
nės. Ir šiame ranorte buvo 
nriminta. kad ištaiga yra 
i rengta trim šimtam asme
nų. o yra ne kartą buvę, 
kad ten gwenf/ buvo su
brukta po 540 asmenų.

Juozas Dainius 
Sveiksta i

■ Ketvirtadienį, per telefo
ną kalbėjausi su Juozo Dai
niaus (Jordan) m a r č ia, 
Bound Brook, N. J., klau
sinėjau apie Juozą, kokia 
jo padėtis po automašinos 
avarijos. Ji sakė, kad po 
biskį gerėja jo sveikata, 
gydytojai leido jam atsisės
ti lovoje, bet žinoma, ims 
laiko. Sako jam trūkęs 
blužnis (spleen) ir kaulas 
žande, taipgi gerokai galva 
sužalota. Iš pradžių gydyto
jai jį įrašė į kritiškai ser
gančiųjų sąrašą, gal už sa
vaitės išbrauks iš to sąrašo.

Visvien džiug u sužinoti, 
kad mūsų bend r a d a r b i o 
sveikata gerėja) Varde vi
so “Laisvės” k o 1 ė k t y vto, 
linkime jam sustiprėti, 
laukiame jo atvykstant pas 
mus. —L. K—te j

i 
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Apie telegrafinių 
žinių unijistus

War Service Guild vir
šininkai nutarė pateikti na
riams balsuoti samdytojų 
(United Press Internation
al) pasiūlymus derybose už 
naują sutarti. Įstaigai dir
ba 1,000 darbininkų po vi
są šalį išbarstytuose 98-uo- 
se centreliuose.

Reporteriai ir fotografai 
didmiesčiuose gautų po $22 
algos priedo. Pagal bal
suojamąjį planą aukščiau
sia minimum alga dabar 
būtu $196. sekama rugsėii 
pakiltu iki $202.50. 1968 
metų kovo 16 iki $208.50. 
1968 m. rugsėjo 11 iki $212 
per savaitę. >

Prasikaltėlius šlakstys 
kvepalais

New Yorko miesto poli
cijos viršininkas Howard 
R. Leary sako turįs planus 
daugiau riboti policijos var
tojimą šaunamų ar kitų 
mirtingų ginklų gaudant 
prasižengiančius įstaty
mams ar tvarkai. Daugiau 
dėmesio būsią skiriama kal
tininko atpažinimui — bė
gančius “apšaudys” ilgai 
pasilaikančiais kvepalais.

Miesto rendy kontrolė 
pratęsta dar 2 metams

New Yorko miesto tary
ba 29 balsais prieš 2 nutarė 
dar dvejus metus palaikyti 
gyvenamojo ploto nuomų 
kontrolę. Tarimas liečia mi
lijoną su virš apartmentų.

Prieš kontrolę', už panai
kinimą 2 4 metų įstatymo 
kovojo ne vien tik apart- 
mentinių namų savininkai, 
bet ir daugelis mažųjų na
mų savininkų, kurių gau
namos karo metu nustaty
tos nuomos kainos toli at
siliko nuo imamų naujuose 
apartmentiniuose namuose.

Įdomus bus LLD 1-os 
kuopos parengimas
LLD 1-ji kuopa rengia 

įdomų parengimą balandžio 
30 d., Laisvės salėje, Ozone 
Parke. Pradžia 2 vai. po
piet.

Laisvės redaktorius R. 
Mizara padarys trumpą ap
žvalgą dabartinių svarbių 
įvykių pasaulyje. Ypač jis 
savo kalboje plačiau palies 
dabartinę padėtį Kinijoje, 
apart kitų svarbių klausi
mu.

J. Siurba parodys naujus 
spalvotus paveikslus (slides) 
iš Lietuvos ir iš kitų vietų. 
Bus i domu pamatyti gra
žius Lietuvos vaizdus.

Programa bus įvairi ir 
įdomi. O po programos su
sirinkusieji bus pavaišinti 
užkandžiais.

Nepamirškite ateiti. At
siveskite savo draugus ir 
pažįstamus.

Rengėjai
t_________________

New York. — Vandalai 
ištepliojo kažkokia baisia 
spalva marmurinius liūtus, 
kurie stovi ties Didžiosios 
Niujorko bibliotekos duri
mis, it saugodami jas.

Aidiečiai kviečia
Draugai ir draugės! Cho

ro garbės nariai, choro rė
mėjai bei dainos mylėtojai. 
Kaip matote telpantį “Lais
vėje” skelbimą, Aido cho
ras šį šeštadienį, balandžio 
1-ą, duos Jums, gerbiamie
ji, pirmą šiais metais — 
pavasa r i n į pasilinksmini- 
mą-parengimą “šurum-bu- 
rum.” Už nedidelę įžangą 
turėsit e -matysite daug ką. 
Programa susidės bent iš 
keturių dalių:

Pirmas numeris bus gra
žus filmas iš Lietuvos. Ant
ras — “bufetas”; šalti, šil
ti ir karšti užkandžiai 
bent iš trijų pasirinkimų 
(courses). Trečias nume
ris — choro išstojimas, dai
nos, vadovaujant mokytojai 
Mldredai, pagal jos pačios 
pasirinktas dainas. Ketvir- 

‘ tas numeris bus — muzika 
per visą vakarą; šokių mė
gėjai galėsime ir “polką su 
ragučiais” sutrepsėti.

Aidiečiai maloniai kvie
čia visus, ir prašome nesi- 
vėluoti.

Pradžia lygiai 5-tą vai. 
vakaro. Įžanga $1.50.

Pirmininkas

Sveikina
Miela Lilija: Pas mus 

čia Miamėje labai gražu, 
turime 85-88 laips. šilumos. 
Maudomės kasdien. Turistų 
privažiavę iš visur. Jau ke
letą sykių buvome L. Soc. 
Klube. Prašau pasveikinti 
N. Y. Liet. Moterų Klubo 
nares ir aidiečius. Pasiilgs
tu visų. Linkėjimų nuo duk
ros Lilijos šeimos,. Iki pa
simatymo. Julė Lazauskienė

New York.—Cassius Clay, 
įžymus boksininkas-čempio- 
nas, nugalėjo savo oponen
tą Zora Folley rungtynėse, 
kurios įvyko kovo 22 d. Ma
dison Sq. Gardene.

Vyresnysis gaisrag e s y s 
Sam Levine, 57 m., skubė
damas prie gaisro žuvo jo 
mašinos susidūrime su ki
ta mašina. Jo šoferis 1 gais- 
ragesys ir kitos mašinos 
vairuotojas sužeisti.

Staten Islande prie Clif
ton užsidegė* prieplaukoj 
sukrauti pundai gumos. Su
degė 1,000 pundų. Išsiver
žusi per sienas ir stogą ug
nis apmėtė degėsiais prie
plaukoj stovėjusį laivą, bet 
įgula spėjo laivą išvesti to
lyn į uostą neuždegtą.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršulės Bieliauskienės
(Richmond Hill, N. Y.)

29 d. Kovo sueina du metai kai išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo, palikdama daug liūdnų prisimi
nimų. Lai būna tau amžina ramybė.

Motiejus Klimas, 
pusbrolis.

z Emilija, Juozas ir Wanda 
Krupski.

Ramsey, N. J.

Washingtonas. — Praėju
sią savaitę grįžo iš Pietų 
Vietnamo senat orius Ed
ward W. Brooke (respubli- 
nas, negras iš Mass, valsti
jos). Grįžęs, Brooke sakė 
prakalba JAV senate.

Savo kalboje jis pareiškė, 
kad, girdi, nors jam nėra 
smagu tai daryti, bet jis at
virai pasisakąs, kad remiąs 
Johnsono politiką Vietna
me. Kitais žodžiais: Brooke 
už tęsimą karo.

Paieškojimas
Ieškau savo brolio Mato Čemerio, 

kilusio iš Biržų rajono, Dumbliūnų 
kaimo. Jau dveji metai jokios ži
nios negaunu. Noriu žinoti ar gy
vas ar miręs. Jo vėliausias adre
sas buvo: Matas Chemeris, 5701 
S. Carpenter St., Chicago, Ill. Pra
šau man pranešti, už ką būsiu dė
kinga. Ona Čemerytė, Biržų rajo
nas, Vabalninkas, Tarybų g. 39, 
Lithuania, USSR. (23-24)
........ ..... - ........ -.. .. ■ ----  t

B įrengi m y kalendorius
Balandžio 1 d.

Aido choro “Š u r uJL* 
B u r u m” Vakaras šešt 
pradžia 5-tą vai. vakar 
Laisvės” salėje.
Vakaro programa bus 

paskelbta “Laisvėje” vėliau.
Balandžio 9 d.

((

LDS 3-ios Apskrities ban
ketas, Liet, klube, Harri
son, N. J., 2-rą valandą.

Balandžio 16 d.
“Laisvės” salėje “Lietuvos 

audos paroda” ir filmų 
dymas. Visi kviečiami, 
•adžia 2 vai. po pietų.

sp 
ro 
Pi

Balandžio 22 d.
/rietuvių Namo Bendrovės 

še rininkų šuva ž i a v i m a s 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke. Pradžia 2 vai.

Balandžio 30 d.
LLD 1-os kuopos Įkultūri

nę popietė, Laisvės salėje, 
Ozone Parke. Pradžia 2 v. 
po pietų. Programa bus Te
skelbta vėliau.

Balandžio 15 d.
Taikos sambūris. 11 vai. 

ryto žygiuoto jai susitiks 
ntral Parke, prie 66-tos 

12 vai. pradės žy- 
į Suvienytas Nacijas. 3 
. demonstracija prie Su-

Ge 
ga|tvės. 
gi 
va 
vienytų Nacijų.

Gegužės 7 d.
\ido Choro metinis kon- 
•tas, New National Hali 

(Lenkų), 261 Driggs Ave., 
Brooklyn (Greenpoint), N. 
Y. Pradžia 2 vai. po pietų.

ce

Motery Klubo narėms
Niujorko Moterų kluh^ 
irinkimas įvyks trečia-sus

diehį, kbvo 29 d., 7:30 vai. 
vakare, Laisvės salėje.

Dalyvaukime visos. Rei- 
ka'ų turime nemažai.

Valdyba

SVARBIOS KNYGOS
Parašytos žymių Autorių

Atsiminimai i r Dabartis
PrūseikaParaše Leonas

Daviniai iš jo pergyvenimų ii|- kovų, ši knyga yra 
faktinai istorija laikotarpio n

Puslapių 303, Kaina $2.

Kelias į Laimę
Paraše Rojus

Apysaka bei romanas iš lietuv 
čių pergyvenimų ir tragiškos jo mirties.

Puslapių 368, Kaina $1

Mizara
io emigranto jaudinau-

00 — Dabar 50c •

Kelias į Naują

o 1905 iki 1956 metą.
10 — Dabar $1.00

AIDO CHORO
“ŠURUM BURUM” VAKARAS

Šeštadienį, Balandžio 1 d.
“Laisves” Salėje

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Pradžia 5 vai. vak. —:— Įėjimas $1.50

Aido Choras beveik kiekvieneriais metais rengia 
pasilinksminimo vakarą. Tad ir šiemet tokį vakarą 
ruošia, kviesdamas vietinius ir iš apylinkės jo rė
mėjus—garbės narius, dainos mylėtojus dalyvauti. 
•Rengėjai užtikrina, kad linksmai praleisite vakarą, 
nes jie jau pasiruošę svetingai priimti dalyvius.

Lauksime! —Vakaro Rengėjai

i

SPUTNIK
Naujas mėnesinis žurnalas, lei
džiamas Sovietų Sąjungoje (Gra

žiai priimtas JAV-jose. Kiekvie
noje laidoje suvirs 250 puslapių.

Rinkinys aprašymų iš suvirs 1000 
jvairių rusų kalboje leidinių

SPUTNIK galima gauti anglų 
ar rusų kalbose.

Prenumerata vieniems metams 
$5.00

Pažymėkite kokią laidą norite 
—angliškai ar rusiškai. Siųskite 

užsakymus ir mokestį:

IMPORTED PUBS.
& PRODS.

Room 611
1 Union Square, N.Y.C., 10003

Šios knygos gaunamos “Laisvės” knygyne * 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Prošvaistės
Paraše Jonas Kaškaitis
(Dr. J. J. Kaškiaučiaus)

Geriausios Jono Kaškaičio poezijos rinkinys.
Taipgi vaizdingai apibūdintas jo gyvenimas 

ir visuomeninė veikla.
Puslapių 311, Kaina $2,00 — Dabar $1.00

Gyvenimą
Paraše Antanas Bimba

Aiškūs nurodymai skurdaus žmonių gyvenimo 
priežasčių ir išvados, kokiu keliu einant yra 

galima sukurti laimingą gyvenimą.
Puslapių 263, Kaina $1.50 — Dabar 75c




