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KRISLAI
“Vienybės” No. 13-tas 
Kalbant apie smakus 
Maikis atsako zacirkoms 
“Smakai” Amerikoje 
Trys knygos apie JAV

— Rašo R. Mizara —

Brooklyno “Vienybės” š. m. 
num. 13 daro tikrai gražų 
įspūdį. Jis pilnas fotonuo
traukų iš Lietuvos ir lietuvių 
dienų Montrealyje, Expo-67. 
Vyriausias už tai nuopelnas, 
iwoma, priklauso S. Narke- 
^ūnaįtei.

Jonas Valaitis plačiai apie 
tas dienas rašo, o Girnakalis 
jį papildo.

Jonas Siurba, kuris taip pat 
Montrealyje daug dirbo foto
grafuodamas įdomesnius ob
jektus, kuria montažą ; iš
spausdins jį LDS organe “Tie
soje.” Gal gi ir mes savu lai
ku jį galėsime pasiskolinti.

Dėl Lietuvos ir lietuvių die
nos Montrealyje pasisako ir 
“Keleivio” Maikis—gan gerai 
pasisako!

Maikio tėvui South Bostono 
Zacirka (Jackus Sonda-Son
deckis?) pasakoja, būk Mont
realyje sukinėjosi “rusiškas 
smakas.. . tykojęs lietuvius 
praryti.”

Maikis atsako: Zacirkos 
Jtalvoje gaidukai gieda, — jis 
susirgęs proto liga, dėl to to
kias kvailybes įplepa. Ir Mai
kis moko savo seną tėvą ne
klausyti visokių zacirkų. Nu
rodo, kad Lietuvos dienomis 
Expo-67 lietuviai artistai atli
ko puikiausius koncertus, nes 
tai buvo jų, lietuvių, diena.

Maikis teisingai pastebi, jog 
“veiksnių” spaudos sapalioji
mai, būk Lietuva “rusinama,” 
būk lietuvybė “smaugiama,” 
“yra grynas prasimanymas/’

Bravo, Marki!

Zacirkos, sondos ir kitokios 
paklydusios dvasios, plepėda- 
mos apie “smakus,” “tykojan
čius praryti lietuvius ir lietu
vybę Lietuvoje,” turėtų pa
žvelgti į Ameriką, čia tai, iš 
tikrųjų, smakas tykoja prary
ti lietuvybę. Tuo smaku yra 
Rwmos katalikų vyskupijos.

Ana, Čikagoje, jau prary
tos šv. Kazimiero kapinės.

Per daugaiu kaip 50 metų 
lietuviai Romos katalikai pa
laikė savo tautines kapines, 
jas išpuošė, lietuviškomis pa
darė, o atėjo vyskupas ir pa
sakė: dabar aš šias kapines 
valdysiu, ir lietuviškomis jos 
daugiau nebebus!..

Tas pats smakas yra pasi
ryžęs praryti lietuvišką žodį 
ir lietuvių, Romos katalikų 
bažnyčiose, mūsų tautiečių 
doleriais pastatytose.

Na, o tuo pačiu kartu Lie- 
sostinėje, tarybiniame 

Vilniuje, “Vaizdo” spaustuvė 
atspausdino į lietuvių kalbą iš
verstą mišiolą ir kitus “apei- 
gynus,” ir atidavė tiems, ku
rie dar lanko Romos katalikų 
bažnyčią Lietuvoje — tegu 
meldžiasi sau, jei nori, bet lai 
meldžiasi suprantama, savo 
prigimtąja kalba, lietuvių kal
ba!

Ot, kaip yra su “smakais” 
ir su lietuvybe!..

Juozo Baltušio knyga “Te- 
y brolių takais” — tikrai 

iWkus veikalas. Ir tai jau 
trečia Lietuvos publicistų kny- 

| ga apie Ameriką.
Pirmoji — G. Zimano—“Ką
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Metai 56-ieji

Prasidės veiksmai už 
darbus negrams

Chicago, Ill.—D-ras Mar
tin Luther King, kalbėda
mas čia Teologijos semina
rijoje, kur buvo apie 15 0 
negrų kunigų, suvykusių iš 
42 miestų, pasakė, už ką 
šiemet JAV negrai daugiau
sia kovos.

Jie kovos, sakė d-ras King, 
pirimausia už tai, kad kuo 
daugiau negrų būtų priimta 
j atsakingas pozicijas, atsa- 
kingesnes vietas pramonė
se, parduotuvėse ir visokio
se kitokiose įstaigose.

Kova bus pradėta ketu
riasdešimt dvejuose ameri
kiniuose miestuose, kuriuo
se gvvena ne mažiau kaip 
100 000 negrų.

Praėjusiais metais, toliau 
sakė kalbėtoias, negrai kai 
kur ruošė didžiules demons- 
traciias už teisę gvventi ten, 
kur kas nori. Čikagoje ir 
Ciceroje tokios demonstra
cijos buvo nepanrastai dide
lės. kovingos ir įspūdingos.

Tų kovu rezltatas buvo 
toks: Čikagos miesto val
džia, visuomenininkai ir 
dvasininkai pažadėjo dar
buotis. kad negrai turėtų 
teisę, kaip visi kiti žmonės,

gyventi ten, kur jie išgali, 
kur jie nori. Negrai laukia 
ir tikisi, kada pažadas bus 
pravestas gyvenimam

Kova už negrams darbus, 
sakė d-ras King, pirmiausia 
bus pradėta sekamuose 
miestuose: Niujorke, Los 
Angelese, Washingtone, Ne- 
warke (N.J.), Baltimorėje, 
St. Louise ir Detroite.

Šis vajus, ši negrų kova 
angliškai vadina “Operation 
Breadbasket”.

ĮDOMUS IŠRADIMAS
Paryžius. — Šio miesto 

automobilistams isa k y t a : 
kai jūs gaunate “tikietą” už 
ne vietoje automobilio pa
statymą. tai turėkite nusi
pirkę ženklelius — vienas 
už du dol. Tuomet tą ženk
leli prilipdykite prie gauto 
“tikieto” ir pasiųskite “ten, 
kur reikia.” Tai ir viskas.

Balerina Fontey buvo 
patekusi bėdon

San Francisco, Cal.—Ang
lė balerina Dame Margot 
Fonteyn su savo partneriu 
Nurejevu buvo patekę į ka
lėjimą.

Buvo taip: Abudu šokė
jai užėjo į hippių “parę,” 
kur susirinkusieji vartojo 
narkotikus (dope) ir triukš
mavo, nors tai buvo naktis. 
Užpuolė policija. Šokėjai 
spruko bėgti, užšoko ant 
namo stogo ir bandė pasi
slėpti, bet policija juodu su
čiupo.

Tuomet juodu ir apie še
šiolika “hippių” susodino į 
bolicijos vagonus ir nuga
beno į kalėjimą.

Ant rytojaus buvo pa
skelbta, kad, esą, šokėjai 
yra nekalti ir jų valdžia ne
baus. Abudu paleido.

a
Nedarbas padidėjo 

sako valdžia
Washington. — Valdiniai 

pranešimai skelbia, k a d 
praėjusį birželio mėnesį 
Amerikoje padidėjo bedar
bių skaičius. Dabar JAV 
bedarbių esą keturi visos 
darbo jėgos procentai.

New York.—Šiemet šis did
miestis dabar gali didžiuo
tis tuo, kad turi miesto 
rezervuaruose daugiau kaip 
463 bilijonus galionų van
dens.

Prieš metus šiuo laiku 
Niujorko rezervuaruose te
buvo tik 413 bilijonų galionų 
vandens.

Vakarų Vokietijos spauda 
kritikuoja De Gaulle

sako net ir komercine 
: dėl skurdo, del nedar-

Baisūs mūšiai vyko Newarke 
negrųghete

Newark, N. J.—Per praėjusias keturias dienas ir 
naktis Newarko negrų ghete virt baisūs mūšiai tarp neg
rų ir policijos. “Riaušės” kilo, 
spauda, dėl baisios negrų būklė?
bo, dėl nežmoniško jų pažeminimo.

Daugiau kaip dvidešimt žmonių—daugiausia negrų— 
buvo užmušta; trylika šimtų yra 
areštuota ir įmesta į kalėjimus.
niu, valdžia nežino, kur juos patalpinti.

Parduotu vės-krautuvės, vyr: 
klauso baltiesiems, išdaužytos, išniokotos; viskas atrodo, 
kaip po karo.

šeštadienį visos didžiosios krautuvės buvo uždarytos; 
žmonių judėjimas visame mieste—menkutėlis. Dauguma 
gyventojų bijojo iškišti nosis iš namų.

Gubernatorius Hughes pašaukė valstijos kariuome
nės (milicijos) dalinius sukilimui malšinti. Pajungtos vi- 
visos miesto policijos pajėgos—tam pačiam tikslui.

Negrai sako: policijos žiaurumas privertė žmones su
kilti.

“Riaušės” persimetė ir į Plainfieldą, i Jersey City 
ir j kitus apylinkinius miestelius.

sužeistų; apie 12,000 su- 
IKalejimai kupini žmo-

ausiai tos, kurios pri

Guatemala City. — Tur
tingiausias Gvatemalos ka
pitalistas, Enrique Angel, 
86 metų amžiaus, tano pa
grobtas žmogvagių (kidna- 
perių).

Bonna, Vakarų Vokieti-

Siųs daugiau amerikiečių j 
Vietnamą kariauti

Washington. — Baltuo
siuose rūmuose įvyko svar
bus pasitarimas, kuriame 
dalyvavo: prezidentas John- 
sonas, gynybos sekretorius 
McNamara, vyriausiojo šta
bo pirmininkas gen. 'Barle 
G. Wheeler ir gen. West- 
morelandas, amerikinių 
ginkluotųjų pajėgų Vietna
me komandierius.

Prezidentas John sonas 
užtikrino generolus, kad į 
Vietnamą kariauti bus pa
siųsta daugiau amerikinių 
kareivių. Koks skaičius bus 
ten pasiųstas, nepasakoma. 
Atrodo, kad valdžia karei
vių ten siųs tiek, kiek gene
rolas Westmorelandas rei
kalaus.

Washingtone ėjo gandai, 
būk tarp civilinės Amerikos 
valdžios ir generolų vykstą 
“nesusipratimai.”

Buvo manyta, kad tik ge
nerolai nori daugiau ameri-

aš mačiau Amerikoje,” Vil
niuje išleista 1960 m. Apie 
ją mes mažai terašėme “Lais
vėje,” o iš tikrųjų, reikėjo 
kreipti daugiau dėmesio.

Antroji — A. Laurinčiuko— 
“Trečioji dolerio pusė,” iš
leista Vilniuje 1 9 6 4 metais. 
Ši kniyga susilaukė didelių 
atgarsių ne tik amerikiečių, o 
ir Vakarų Europos spaudoje.

Kada nors, kai sugriebsime 
ilgesnį atodūsį nuo kasdieni
nių darbų, apie jas parašysi
me išsamiau.

Visos trys knygos įdomios, 
svarbios, “savo vietoje, para
šytos skirtingais laikotarpiais 
ir savitais stiliais.

kinės kariuomenės Vietna
me, o, girdi, Johnsonas ir 
MacNamara tam priešingi.

Šis pasitarimas ir nutari
mas, kad bus pasiusta dau
giau kariuomenės į Vietna
mą, tuos gandus išblaškė. 
Pasirodo, kad visi jie susi
taria ir jokios nesantaikos 
tarp jų nėra.

Šiuo metu amerikinių ka
rių Vietname yra apie 480 
tūkstančių.

Hong Kong. — Čia buvo 
užmušta keli Hong Kongo 
policiiantai, o 11 jų sužeis
ta. Užmušė, sakoma, kinai 
iš pačios Kiniios, paleisda
mi šūvius iš “lengvųjų ka- 
nuolių.”

Suareštavo veikėją 
už kritiką

Rabat, Morocco. — Maro
ko valdžia suareštavo Mah- 
joub ben Seddick už tai, kad 
jis kritikavo valdžią “dėl 
jos politikos zionizmo atžvil
giu.” Seddickas buvo nu
teistas 18 mėnesių kalėti.

Kadangi suimtasis ir baus
tasis yra Maroko Darbo 
Federacijos generalinis sek
retorius, tai apie 60,000 Fe
deracijos narių buvo pa
skelbę generalinį streiką 
protestui prieš jų vadovo 
areštavimą.

Seddickas buvo pasiuntęs 
karaliui protestą- dėl to, 
kad Maroko valdžia, sakė jis 
proteste, remia ir palaiko 
saujelę “zionistų provokato
rių,” esančių Maroke.

ir ketvirtadienį čia lankėsi 
Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle. Jis buvo žmonių su
tiktas labai šiltai, bet Va
karų Vokietijos spauda jį 
kritikuoja.

Kancleris Kiesingeris, o jį 
pasekė ir laikraščiai, pada
rė pastabų prezidentui, ko
dėl jis nieko Vakaru Vokie
tijai nepranešė apie savo 
turėtus net du susitikimus 
su Tarybų Sąjungos prem
jeru A. Kosyginu.

Spauda, kri t i k u o j a De 
Gaulle dėl jo bendros politi
kos, — dėl jo, matyt, pakry
pimo link Tarvbų Sąjungos.

Kiti laikraščiai rašo, saky-

Prašo, kad nepaleistą 
dirbančiųjų

Amman.-Jordanijos prem
jeras Saad Juma atsišaukė 
į visus tuos, kurie samdo 
darbininkus bei tarnauto
jus, kad nepaleistų jų į be
darbių eiles.

Sakoma, Jordanijos eko
nominė būklė labai sunki. 
Skelbiama, kad apie 200,- 
000 Palestinos arabų, išvyti 
izraeliečių, šiandien yra 
Jordanijoje. Jie neturi duo
nos, neturį pastogės. Todėl, 
jei samdytojai dar paleistų 
savo tarnautojus bei dar
bininkus, padėtis susidary
tų dar baisesnė.

Atšaukė konferenciją 
Maskvoje

Geneva. — Tarpparlamen- 
ta.rinės sąjungos vadovai 
šiemet buvo nutarę laikyti 
savo metinį mitingą Mask
voje. Bet dabar ėmė ir at
šaukė jį — dėl to, girdi, kad 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė atsisakė vizuoti pasus 
Pietų Afrikos rašytiniams 
delegatams.

darni, kad tarp Prancūzijos 
ir Vakarų Vokietijos nėra 
“tikro draugiškumo,” koks 
turėtų būti.

Šis Prancūzijos prezidento 
ir Vakarų Vokietijos kanc
lerio pasitarimas yra jau 
trečias iš eilės, bet, sako vo
kiečių spauda, iš tų pasita
rimų neišeina, nieko gero: 
užuot santykiams gerėjus,

Apdaužė parlamento narį
Belfast, Šiaurės Airija.— 

Kai čia įvyko protestantų 
paradas, tai keli parado da
lyviai labai apdaužė Angli
jos parlamento narį, George 
Forrest. Sumušė jį iki są
monės netekimo.

Nauja vyriausybė 
Ryty Vokietijoje

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos parlamentas, Volks- 
kammer, šalies galva - vadu 
paskyrė tą patį Walterį Ul- 
brichtą, o valstybės premje
ru — Willi Stoph.

Pastarasis dabar organi
zuoja naują valdžią.

Ulbrichtas—ilgametis ko
votojas — 74 metų’ amžiaus. 
Gi Stophas — 54 metų.

Ruošia ginklus 
negrams mušti

Tampa, Fla. — Associated 
Press paskelbė, kad Tam
pos miesto pirkliai nusitarė 
priimdinėti negrus į preky
bines įstaigas dirbti, kad 
sumažintų didelį tarp negrų 
nedarbą.

Na, o miesto taryba nu
tarė gauti gerų ginklų ir 
jais aprūpinti policiją, kad 
ši galėtų “negrų riaušinin
kus” sėkmingiau mušti.

Jaučiama, kad netrukus 
negrų ghetas gali sukilti, 
nes skurdas ten viešpatauja 
baisus.

Pirmadienį prasidėjo JAV geležinkeliečių streikas. 
Sustreikavo mašinistai, tuo būdu traukinių judėjimas 
sustojo.

Pirmadienį, kai šitie žodžiai 
ležinkelio stotis neatėjo nei dienas traukinys. Long 
Island geležinkelio traukiniai teatėjo tik į miesto pa
kraščius, liet ne į Pennsylvanijos stotį Manhattan e.

Laukiama, ką tuo reikalu pasakys JAV Kongresas, 
kuris svarstė, “kaip neprileisti streiko į šalies traukinių 
judėjimą.”

\ .i.........-    ......... 

rašomi, į Niujorko ge-

Izraelio komunistų žodis
del karo su

vyriau- 
pakęsti 
valsty-

Roma. — Liepos mėn. 6 
dieną italų dienraštis “Uni
tą” išspausdino pasikalbėji
mą su Izraelio Komunistų 
partijos sekretorium Meje- 
ru Vilneriu. Čia paduodame 
kai kurias iš to pasikalbėji
mo ištraukas, parodant Iz
raelio komunistų pažiūras ir 
poziciją link karo ir pokario 
politikos. Mejeras Vilneris 
sakė:

Prieš prasidedant karo 
veiksmams 1967 metų birže
lio 5 d., Izraelio Komunistų 
partija iš visų jėgų stengė
si užkirsti kelią šiam karui. 
Seniai jau buvo aišku, kad 
Jungtiniu Valstijų ir Di
džiosios Britanijos 
sybės nelinkusios 
antiimperialistinės 
bės Sirijoje.

Sužlugus įvairiems są
mokslams, kuriais buvo sie
kiama nuversti Damasko 
vyriausybę, imperializmas 
nutarė remtis užsienio įsi
kišimu, kaip svarbiausia 
priemone dabartiniam Siri
jos režimui nuversti, ir Iz
raelio vadovais šiam planui 
įvykdyti. Tas faktas, kad Iz
raelio aviacija 1967 metų 
balandžio 7 d. bombardavo 
Sirijos teritorija, parodė šio 
politinio plano kryptį.

Jungtinės Arabų Respub
likos nutarimas padėti Siri
jai sužlugdė Anglijos, Ame
rikos ir Izraelio planus. Šie 
planai buvo pakeisti ir iš
plėsti, atsižvelgiant į nau
jas aplinkybes. Naujas arti
miausias tikslas buvo nuver
sti Kairo ir Damasko reži
mus, kad ten būtų sudarytos

arabais
niosios ir vakarams pa- 

nut- 
<ti ryšiai tarp arabų ša- 
ir TSRS bei kitų socia-

deši 
lankios vyriausybės, 
rau 
lių
listinių valstybių.

Prasidėjus a g resyviam 
karui, mūsų Komunistų par
tijai knesete ir partinėje 
spaudoje, atsišaukimuose ir 
mitinguose tuojau pat stojo 
prieš karą ir 
nut
Izraelio ginkluotąsias pajė
gas

pareikalavo
jaukti ugnį, atitraukti

už paliaubų linijos.
Mes esame pabrėžę, kad 
bų ir Izraelio konfliktą 
Palestinos klausimą ga- 

taikiai.

ara
bei
Įima išspręsti tik
Būtina pripažinti abiejų

tų — Izraelio tautos irtau
Palestinos arabų — teises.

Tuo pačiu mes ne tik vyk- 
dor 
par

le savo internacionalinę 
eigą ir giname taiką mū

sų Pasaulio rajone ir visame 
aulyje, bet ir reiškiame 
’uosius nacionalinius Iz

raelio liaudies interesus.
Vadovaujančiųjų Izraelio 

sluęksnių politika. — ne tik 
agresyvi, proimperialistinė 
ir priešiška arabams, bet ir 
antinaico n a 1 i n ė politika, 
kuri prieštarauja Izraelio 
interesams, kadangi ji kelia 
pavojų Izraelio ’ valstybės 
ateičiai. Todėl mes pabrė
žiame šiomis lemtingomis 
dienomis svarbiausią savo 
šūkį: ne su imperialistais 
prieš arabų tautas, o su ara
bų tautomis prieš imperia
listus.

(Plačiau apie tai skaityki
te 
sky

pas 
tiki

“Kas ką rašo ir sako” 
riuje.)



2 pusi. LAISVE Antradienis, Liepos (July) 18, 1967

1H T C V LITHUANIAN
« M W W Mi SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 

102-02 LIBERTY AVENUE. OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
Apgynos sekret McNamara

vėl Vietname

SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year ___  19 00 i Canada, Lat. Amer., per year, $10.00
United States, per 6 months $5.00 i Canada, Lat. Amer., 6 months. $5.50
Queens Co., per year -....... $10.00, Foreign countries, per year, $12.00
Queens Co., per six months $5.501 Foreign countries, 6 months, $6.50

Ir vėl nesiskaito
IZRAELIO valdžia nutarė ir paskelbė, kad ji ne- 

siskaitys su Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos be
veik vienbalsiai priimta rezoliucija, kurioje reikalauja
ma, kad Izraelis neaneksuotų (nepasigrobtų) Jeruzolimo 
miesto arabų dalies.

Užgrobė, prisijungė, ir atlikta! Jam, atrodo, nieko 
nereiškia nei pasaulio opinija, nei reikalavimas...

Na, o kaip tu jį priversi atsisakyti aneksijos? Arabai 
nugalėti, bejėgiai. Izraelio užnugaryje stovi Jungtinės 
Valstijos ir Anglija. Nors ir jos balsavo už rezoliuciją 
prieš aneksiją, bet tiktai dėl svieto akių.

Kalbama, kad Izraelis veda slaptus pasitarimus ir 
su Vatikanu. Tiesa, popiežius Paulius VI pritarė Jungti
nių Tautų rezoliucijai ir pasisakė už Jeruzolimo interna- 
cionalizavimą, bet dabar būsiąs patenkintas, jeigu izra
eliečiai suteiks katalikams priėjimą prie “šventųjų vie
tų,” dar su tam tikromis ekstra teritorinėmis koncesijo
mis.

Aišku, kad Jungtinėse Tautose už tokį žygį Izraelis 
bus dar kartą pabartas ir pasmerktas. Bet tuo viskas ir 
“baigsis” — baigsis, žinoma, laikinai. Ilgainiui nesiskai
tymas su pasaulinės organizacijos nutarmais izraelie
čiams gali blogai atsiliepti. Vidurio Rytų istorija dar 
toli gražu nepasirašyta.

Arabu patarimas arabams
JUNGTINĖSE Valstijose veikia Amerikiečių-arabų 

santykiams akcijos komitetas, kuris išleido pareiškimą 
dėl konflikto Vidurio Rytuose. Jame daug tiesos ir svei
ko patarimo.

Arabai patys turi apsižiūrėti ir susitvarkyti. “Vie
toje pripažinti savo silpnybę ir pralaimėjmą 1956 m. Su- 
ezo kare,” sakoma pareiškime, “arabai save apgaudinėjo, 
sakydami, kad jie tame kare laimėjo ir po to kasmet 
švęsdavo tą pergalę. Arabams patiems save apgaudinėti 
turi būti galas. Vietoj t'd','jie turi realistiškai pasverti 
savo jėgas ir prisiruošimo laipsnį.”

Amerikiečių arabų patarimas savo broliams Vidurio 
Rytuose neturėtų praeiti be atitinkamo įspūdžio. Gink- 
lavimasis iš naujo mažai tepadės, jeigu bus visam gyve
nimui palikta eiti senuoju keliu.

Ar tai nauja avantiūra?
KĄ REIŠKIA pasiuntimas lėktuvų į Kongą padėti 

tenykštei valdžiai su prezidentu Mobutu priešakyje mal
šinti vienoje provincijoje sukilimą?

Washingtone esą labai susirūpinta. Tą žygį jau pa
smerkė keletas įtakingų senatorių.

Prezidentas Johnsonas lėktuvus pasiuntė nepasitaręs 
su senatoriais. Bijoma, kad čia gali būti pradžia naujos 
militarinės avantiūros kitame pasaulio kampe. Tiesa, sa
koma, kad tie lėktuvai nėra mūšio lėktuvai, o tik trans
porto reikalams, todėl militarinio įsivėlimo pavojaus ne
są. Bet visi atsimena, kaip buvo kalbėta, kai pirmieji 
lėktuvai ir kariniai daliniai buvo pasiųsti į Vetnamą. Irgi 
buvo užtikrinama, kad jie ten nekariaus, nesikiš į vietna
miečių vidinius reikalus, kad tik padės Pietų Vietnamo 
prezidentui Diemui palaikyti šalyje tvarką ir 1.1. Bet vi
si žinome, ką tie pažadai tereiškė.

Visko ir čia gali būti. Konge padėtis nepastovi. Ten, 
•matyt, daug smalos tebeverda belgai ir kiti atėjūnai. 
Pradėtą avantiūrą gali būti sunku sulaikyti. Senatoriai 
turi pagrindo susirūpinti.

Galvoja apie streiką
JAU kelinta savaitė streikuoja 52,000 gumos pramo

nės darbininkų. Jie priklauso Jungtinei Gumos Darbi
ninkų Unijai.

Didžiosios gumos monopolijos, kaip Firestone, Good
rich ir Uniroyal, nenori su unija susitarti dėl algų pa
kėlimo ir pagerinimo darbo sąlygų.

Tuo tarpu prasidėjo derybos tarp didžiųjų automo
bilių pramonės kompanijų (Ford, General Motors, Chrys
ler) ir Jungtinės Automobilių Darbininkų Unijos dėl nau
jo kontrakto. Dabartinis kontraktas išsibaigs rugsėjo 
mėnesį. Unija išstatė visą eilę smarkių reikalavimų. Vie
name reikalaujama, kad kompanijos užtikrintų darbinin
kams metinę algą. Kitame reikalaujama, kad darbinin
kai gautų dalį nesvietiškų pelnų, kuriuos kasmet prisi
lupa didžiosios kompanijos.

Kalbama, kad unija galvoja apie streiką. Ji nesitiki, 
kad kompanijos nusileistų geruoju.

Automobilistai gerai organizuoti. Seniai praėjo tie 
laikai, kai jie buvo bejėgiai prieš Fordą arba General 
Motors. '

AR JAU VISIŠKAI 
JIS PABLŪDO?

Yra tokia organizacija, 
kuri vadinasi Lietuvos Krikš
čionių Demokratų Sąjunga. 
Jos pirmininku yra A. J. 
Kasiulaitis.

Birželio 15 d. tos savo 
partijos konferencijoje ši
tas žmogus pasakęs ilgą 
kalbą, kurios santrauką 
paskelbė menševikai savo 
čikagiškėje gazietoje. Skai
tai ją žmogus ir galvoji: 
nejaugi krikščionių demo
kratų partijos galva jau vi
siškai pablūdo ?

Ponas Kasiulaitis įsivaiz
duoja kokį ten baisų pavo
jų, kurio/ niekas niekur nė 
su žiburiu negalėtų surasti, 
ir tą savo pavojų vadina 
’’miražu”. Niekas daugiau, o 
“miražas” esančios bet ko
kios kalbos apie kultūrinį 
bendradarbavimą su Lietu
va ir jos žmonėmis. Prieš 
jį reikia kovoti visomis ke
turiomis.

Pasiklausykime:
Vadinamasis bendradarbia

vimo klausimas juk iš esmės 
yra ne kas kita, kaip miražas. 
Mūsų kojos, rankos ir širdys 
yra pavargę nuo kovos. Mus 
troškina nelaisvės troškulys. 
Svetinga, bet svetima žemė 
degina padus. O miražas 
dvelkia gaiviu tėvynės oru, 
sveigina normalaus gyvenimo 
viltimi. Ar nenuostabu, kad 
ne viena ranka griebiasi mi
ražo skverno ?

Tačiau miražas lieka mira
žu. Bendradarbiavimo šešė
liai jau šiandien supurtė lie
tuviškąją visuomenę kaip re
tai kas. O naudos iš jo jo
kios. Nei lašelio, nei grūdo. 
Ir nenuostabu, nes bendradar
biavimas yra miražas.

Bendradarbiavimas iš esmės 
yra Kremliaus žalčio gundy
mas. Jis yra bolševikinio ko
munizmo plano dalis. Plano 
sunaikinti lietuvių kovojančią 
išeiviją. Panaudoti agentus 
ir nuoširdžius patriotus. Pa
naudoti jaunimą ir senimą. 
Panaudoti meną prieš politi
ką. Kremlius žino mūsų silp
nas vietas. Jis žino žmogišką 
smalsumą. Jis žino avantiūros 
traukimą. Jis žino lietuvybės 
meilę. Todėl šiuos jausmus 
naudoja.

Vieniems jis siūlo lietuviš
kos knygos rinką, kitiems 
zikos (plokštelę, dar kitiems 
žodyną ar pokalbį prie pietų 
stalo. Tačiau visi Kremliaus 
žingsniai yra tik vilionė.

Bolševikinis vėžys graso. 
Kai ką jis jau ėda. Vienintelė 
priemonė — visuomeninio kū
no operacija. Skaudi, bet bū
tina. (Ruoškimės jai kiek galė
dami geriau. Darykime ją su 
meile žmogui. Bandykime jį 
gydyti tiesa ir faktu. Bet jei 
negyja, išplaukime jį be gai
lesčio. z Laiku operuota^ vi
suomeninis kūnas susveiks 
naujam darbui. Negydomas 
jis mirs.

Tai pakvaišusio protelio 
sapaliojimai.

pats vyko vadovauti šio pla
no vykdymui, bet buvo sulai
kytas Alžyre.

Sąmokslo organizatoriai nu
tarė nelaukti čiombės ir prieš 
Kongą atidengė ugnį. Imperi
alistai jokiu būdu nenori už
leisti savo pozicijų Konge, 
širsta Belgija, kad jos milži
nišką koncerną “Junion min- 
jer” dabartinė Kongo vyriau
sybė perėmė į s a v o rankas. 
Belgija bandė organ i z u o t i 
Kongo vario rūdos boikotą. 
Kai ši priemonė neišdegė, 
griebėsi tiesioginių diversijų. 
O štai dabar imperia 1 i s t a i 
ėmėsi ir ginkluotos intervenci
jos. Kaip rodo faktai, jie pa
siryžę neapsiriboti jokiomis 
priemonėmis, kad tik- galėtų 
susidoroti su dabartine Kin- 
šasOs vyriausybe, ėmusia vyk
dyti savarankišką politiką.

Į įvykius Konge negalima 
žiūrėti izoliuotai. Tai bendra 
grandis imperialistų puolimo 
prieš nacionalinio išsivadavi
mo judėjimą. Sukurstęs agre
siją Artimuosiuose Rytuose, 
imperializmas rezga pinkles 
prieš Kiprą, dabar štai Afri
kos centre bando suduoti smū
gį nacionalinio išsivadavimo 
judėjimui.

Visa tai rodo, kokį pavojų 
taikai kelia imperialimas, ku
ris, siekdamas išsaugoti savo 
slystančias pozicijas, griebiasi 
įvairiausių avantiūrų.

TIE PATYS PLĖŠIKIŠKI 
INTERESAI IR KONGE

Apie įvykius Kongo res
publikoje Vilniaus “Tiesa’’ 
rašo:

Ir vėl Kongo (Kinšasa) že
mėje aidi šūviai.

Kas vėl Kongą įtraukė į 
naują karo sūkurį, nesunku 
suvokti. Juk vos prieš kelias 
dienas Kinšasa paskelbė apie 
susektą sąmokslą. Po to pa
sirodė pranešimas, kad aukš
tas Belgijos karininkas Čiom- 
bei paruošęs sąmokslo prieš 
Kongą (Kinšasa) planą. Pa
galiau, kaip matyti, čiombė

KĄ SAKO IZRAELIO 
KOMUNISTAI APIE 
KARĄ SU ARABAIS?

Italijos Komunistų Par
tijos organe “Unitą” buvo 
išspausdi n t a s pasikalbę j i- 
mas su Izraelio Komunistų 
Partijos sekretoriumi M. 
Vilneriu. Pasikalbėjimas la
bai'svarbus. Jame trumpai 
ir aiškiai išdėstoma Izrae
lio komunistų pozicija dėl 
Izraelio konflikto su arabų 
šalimis.

Sekretorius Vilneris, tarp 
kitko, sako:

lt-

Prasidėjus agresyviam ka
rui, mūsų Komunistų partija 
knesete ir partinėje spaudoje, 
atsišaukimuose ir mitinguose 
tuojau pat stojo prieš karą 
ir pareikalavo nutraukti ugnį, 
atitraukti Izraelio ginkluotą
sias pajėgas už paliaubų li
nijos.

Mes esame pabrėžę, kad 
arabų ir Izraelio konfliktą bei 
Palestinos klausimą galima 
išspręsti tik taikiai. Būtina 
pripažinti abiejų tautų,—Izra
elio tautos ir Palestinos ara
bų—teises.

Tuo pačiu mes ne tik vyk
dome savo internacionalinę 
pareigą ir giname taiką mūsų 
pasaulio rajone ir visame (pa
saulyje; bet ir reiškiame tik
ruosius nacionalinius Izraelio 
liaudies interesus.

Vadovaujančiųjų Izraelio 
sluoksnių politika —• ne tik 
agresyvi, proimperialistinė ir 
priešiška arabąms, bet ir anti- 
nac i o n a 1 i n ė politika, kuri 
prieštarauja Izraelio intere
sams, kadangi ji kelia pavojų 
Izraelio valsybes ateičiai. To
dėl Įneš pabrėžiame šiomis 
lemtingomis dinomis svar
biausią savo Šįkį ne su impe
rialistais prieš arabų tautas, 
o su arabų tautomis prieš im
perialistus. Tai — būtina Iz
raelio valstybės saugumo ir 
egzistavimo prielaida, tai rak
tas į taiką tarp arabų ir Iz
raelio.

Mūsų nacionaline nelaimė 
yra ta, kad parlamente ne
buvo opozicijos karui, išsky
rus tris mūsų Komunistų par
tijos deputatus.

Aš esu įsitikinęs, kad gali
ma rasti tokį Palestinos prob
lemos sprendimą, kuris atitik
tų tiek Izraelio tautos, tiek ir 
Palestinos arabų nacionali
nius interesus. Mes esame įsi
tikinę: jeigu Izraelis vykdy
tų kitokią politiką, tai būtų

galima taikiai sureguliuoti 
arabų ir Izraelio problemą.

Ką turėtų padaryti Izrae
lis ? Turėtų liautis klausęs im
perialistinių valstybių ir pri
pažinti nacionalines Palesti
nos arabų teises ir ypač ara
bų pabėgėlių teises. Jeigu bū
tų vykdoma tokia politika, be 
abejo, arabų šalys pripažin
tų Izraelio valstybę, būtų tai
kiai sureguliuotos arabų ir Iz
raelio problemos, ir , net užsi
megztų ekonominis bendra
darbiavimas, o ilgainiui būtų 
taip pat užmegzti diplomati
niai santykiai.

Daugiau kaip 19 metų pa
tyrimas parodė: jeigu Izrae
lis vykdys dabartinę politiką, 
tai yra—stos kolonijinių vals
tybių pusėje- prieš arabų tau
tas, veiks iš jėgos pozicijos 
ir nepripažins pagrįstų Pales
tinos arabų teisių, tai tokiu 
atveju ne tik nebus galima iš
kovoti taikos, bet ir visiškai 
liks pavojus, kad periodiškai 
kils karai.

Savaime suprantama, pir
miau, negu bus galima ženg
ti kokį \nors konkretų žings
nį į tvirtą taiką. Izraelio ar
mija turi palikti okupuotas 
Jordanijos, Jungtinės Arabų 
Respublikos ir Sirijos terito
rijas.

Kiekvienas, kas kariuome
nės išvedimą sieja su klausi
mu dėl taikos sutarties su ara
bų šalimis, praktiškai remia 
karinę okupaciją, nes gerai ži
noma, jog negali būti jokių 
taikos derybų Izraelio karinio 
diktato sąlygomis.

Izraelio vyriausybė, mūsų 
liaudies nelaimei, nereiškia 
tikrųjų nacionalinių Izraelio 
interesų. Ji yra susijusi gau
sybe ryšių su reakcingiausio- 
mis NATO jėgomis, jų tarpe 
su neonacistiniais Vakarų Vo
kietijos revąnšistais.

Man, žydų tautos sūnui, 
gėda, kad Izraelio valstybė 
antrą kartą pradėjo karą kar
tu su imperialistinėmis valsty
bėmis (pirmą sykį tai buvo 
1956 metais), karą, kuris ke
lia grėsmę taikai visame pa
saulyje.

Man, žydų tautos sūnui, gė
da dėl barbariškų aktų, kurie 
buvo įvykdyti prieš civilinius 
arabų gyventojus okupuotose 
teritorijose.

Izraelio ir arabų tautos turi 
bendrų interesų, o būtent: jos 
suinteresuotos visam laikui 
kirsti kelią šiame rajone im
perialistiniams sąmokslams ir 
užtikrinti 'visų tautų nepri
klausomybę.

Nepaisydami visų sunkumų, 
nepaisydami mūsų draugų su- 
iminėjimų ir persėki o j i m o , 
mes esame kupini optimizmo 
ir manome, kad Izraelio liau
dies patyrimas, stiprėjanti 
klasių kova, mūsų Komunis
tų partijos kova už junginį vi
sų demokratinių ir taikingųjų 
Izraeliu jėgų frontą ir broliš
kųjų Komunistų partijų bei 
visų demokratinių taikos jė
gų solidarumas su šia kova 
galų gale pakeis jėgų santykį 
Izraelyje, įgalins.. sudaryti 
naują vyriausybę ir sūformuo- 
ti naują politiką.

Mes tikime šia perspektyva 
ir kovojame už ją.

Apgynos sekretorius Ro
bert S. McNamara jau de
vintu kartu Vietname. Kiek 
kartų jis ten nuvyko karo 
reikalais, tai vis rado padė
tį geriausią, ir karas prieš 
“Vietkorigą” vis buvo arti 
laimėjimo. 1965 m. R. S. M. 
ten buvb nuvykęs lapkričio 
mėnesį ir rado galima ra
portuoti, kad Amerikos 
jauni GI’s visi grįš namo 
švęsti Kalėdas, nes Vietna
mo liaudis — “Vietkongas” 
—jau sutriuškinta. Bet ag
resorius ten krinta dar ir 
iki šiol. Amerikos GI’s ne
grįžo nąmo švęsti kalėdas 
tada, ^grįžta ir iki šiol. 
Vietoje p, jau ten nuga
benta 466,000 karių ir dar 
reikalaujama 200,000. Tai 
jau bus virš pusė milijono 
(“Dayton Daily News” 
1967 m. liepos 9 d.).

Mes negaunam teisingų 
žinių, kiek žūsta. GI’s Viet
name. Jie žūsta ne tik nuo 
kulkų. Maliarija susirgimai 
padaugėjo dvigubai, o su
sirgęs maliarija lieka bejie- 
gis per 35 dienas. Nesuma
žėjo ir lytinės ligos, o jos 
siekia 10 ir 15% tarp GI’s. 
Kiek tada ten yra sveikų 
karių braidyti balas ir kan
kinti^? ai yra geriau

sirgti bent kokia liga ir gy
venti ligoninėje, nes žinai, 
kac nors kulka nepasieks.

“Parade Magazine” už 
liepos 9 dieną paduoda ir 
finansinius nuostolius, o jie 
yrs sekami: “Mes Vietname 
pa Plojam 10 bilijonų dolerių 
kiekvieną mėnesį, praves- 
dami naujus kelius, aero
uostus, bazes, prieplaukas 
ir kt. Tas viskas ten pasi
liks karui pasibaigus”.

et kiek sunaikinama, 
riaunama? Ar tas, kąsug 

sta;o, yra naudinga šaliai, 
ar Ik karui prieš ją?

K'aro ir kariškos strate
gijos žinovai sako, kad dėl 
kiekvienų 50,000 karių, mo
derniškas įrengimas lėšuo- 
ja 5 bilijonus dolerių.

aigi, * jei bus išpildytas 
. Westmorelando reiki
mas pristatyti į Vietn^ 
dar 200,000, tai lėšuo# 

Dilijonų dolerių prideda- 
ų prie tų 10 bilijonų 
kiekvieną mėnesį.

iek tada JAV lėšuoja' 
karias Vietname?

aila pinigų, gaila žuvu- 
mūsų jaunų karių, o ne- 
iau gaila ir tų, kurie 
ta ir dar grįš iš karo 

sužaloti visam amžiui.
Dzūkelis
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Lietuvos kurortai kviečia

SUSITIKIMAI TALINE
Tris dienas Taline viešėjo 

mūsų respublikos jaunųjų 
rašytojų grupė. Su Estijos 
rašytojais jie pasidalijo min
timis apie dviejų respubli
kų jaunųjų literatų kūry
bą, sekcijų veiklą, susipa
žino su “Looming” biblio
tekėlės leidiniais.

Jauniesiems mūsų litera
tams atstovavo G. Marec- 
kaitė, E. Mikulėnaitė, A. 
Sluckaitė, J. Aputis, A. Bu
kontas, S. Geda, E. Ignata
vičius, L. Jacinevičius, V. 
Mačiuika, Anna Masionis, 
A. Zurba.

150 tūkstančių poilsiauto
jų — beveik dvigubai dau
giau, negu pernai, priims 
šiais metais Lietuvos gy
dyklos. Kasmet vis. labiau 
gražėja Palangos kurortas. 
Plečiamas sanatorijos, poil
sio namai. Nau j į, korpusai 
iškilo. “Gintaro,” “Nerin
gos” sanatorijose. Atiduo
ta eksploatuoti 400 vietų 
“Bangos” sanatorijos val
gykla. čia, kaip ir Birš
tone, įrengti gydomieji 
pliažai.

Naujais pastatais šiais 
metais praturtėjo pušynuo
se išaugę Anykščių ir Lam
pėdžių poilsio namai.

Daug naujovių Druski
ninkų kurorte. Vasaros se
zonui čia atiduota naudoti 
penkių Šimtų vietų valgyk
la, naujas klubas su kon
certų, žaidimų ir kino sa
lėmis. Baigiamas statyti į vos 
1,000 vietų pens i o n a s su 
pilnu gydomuoju ir kultū
riniu aptarnavimu.

Išplėstas gydomosios fiz
kultūros parkas. Gydant, 
kraujo apytakos sutriki
mus, čia masiškai pradėta 
taikyti jbnoterapija.

Druskininkų sanatorijose 
paruošta originali vonių 
metodika. Ča, ' skirtingai 
nuo kitų Tarybų Sąjungos 
gydyklų, naudojami ne ba
seinai, bet specialūs 'šuliniai, 
kuriuose prie švediškos sie
nelės ligoniai atlieka gydo
mąją gimnastiką. Šios ver
tikalios vonios duoda dide
lį efektą, gydant stuburo 
susirgimus, sėkmingai 
įdiegtas profesoriaus L. 
Laucevičiaus metodas — 
chlorotilo blokada prie hi
pertonijos su stipriais gal
vos skausmais. Pradėtos 
plačiai taikyti ir povande
ninio masažo vonios.

Lietuva turtinga upėmis. 
Pas mus sėkmingai derina
mi estetiniai ir gydomie
ji gamtos faktoriai. Todėl 
Lietuvos kurortai turi di
deles perspektyvas vysytis. 
šį penkmetį jiems plėsti 
skiriama 15 milijonų rublių.

Naujos premijos
Vfilniuje Lietuvos Valsty

bių s ’akademinis dramos 
;ras pastatė dviejų dali/i 

dra ną “Kauno romanas^ 
pagal to paties pavadinimo 
Alt r. Bieliausko romaną. 
Spektaklį režisavo šio teat- 

zyr. režisierius H. Ven- 
čiaus.

Tfuo tarpu Kauno Muzi- 
o teatro kolektyvas sa- 
žiūrovams pasirodė su 
re te “Trys vakarai.” Ji 
deda iš trijų visai skir- 

V. Misevi- 
“Kriminalinės nove- 
G. Astrausko “Aka- 

ir R. Skuč a i t ė s

ro ’ 
cev

kin: 
vo 
ope 
SUS] 
tinįų novelių: 
čiai s 
lės,” 
den iko” L L.
“Mimozos.” Tokio pobūdžio 
kūrinys yra pirmas teatro 
scenoje. Jis labai sudomino 
žiūrovus.

Spektaklį režisavo Lie$i- 
nusipelniusi artistė A. 

Raįauskaitė.
Prieš penketą mėnesių 

prie Vilniaus Jaunojo žiū- 
ą teatro susibūrė panto- 

Neseniai ji 
Įrodė vietos žiūrovams 
savo, pirmuoju spektak- 
“štai žmogus!” Ir rei- 
pasakyti, kad pirmasis 

iu aktorių darbas žiū- 
ams paliko gerą įspūdį. 
Spektaklį režisavo Vil

nių, e apsigyvenęs latvis M. 
Tenisonas.

rov
miiįios grupė.
pas 
su 
liu 
kia 
jau;
rov;

me. 
nėj]

Redakcijos atsakymai
Spartakiečiui. — Jūsų 

straipsneliu nepasinaudosi-
Vis tiek ačiū už raši- 

mą.
ėję, kam į savo raštus

įmaišote angliškų sakinių? 
Apsunkina taisymą, nebe-

:a vietos įrašymui, raštus 
<a perrašyti. O mes tam 
o neturime. Taipgi rą- 
e ne “Suvienytos
o Jungtinės Tautos, ne 

ietų Sąjunga, o Tarybų 
unga, ne G r e k i j a, o

liek 
ten' 
laik 
šon 
tos, 
Sov
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Dr. A. Petriką

D. L K. Gedimino laiškai
» Praeitais metais Vilniaus 
Weidykla “Mintis” išleido 

svarbią istorinę knygą — 
“Gedimino laiškai.” Veika
lą spaudai parengė pažan
gus rusų tautos istorikas, 
istorijos mokslų daktaras, 
V. Pašų ta ir filologijos 
mokslų kandidatė I. Štai. 
V. Pašuta išvertė iš lotynų 
j rusų kalbą ir du Gedimi
no laiškus; kitus išvertė L 
Štai. Į lietuvių kalbą (iš 
rusų) dokumentus išvertė 
filologijos mokslų kandida
tas M. Ročka. Du doku
mentai rašyti senąja vo
kiečiu kalba, o visi kiti—lo
tynų. Iš 18-kos knygoje iš
spausdintų laiškų (nuora
šų) Gedimino yra tik šeši 
ir dvi prekybinės sutartys, 
o visa kita medžiaga—šiaip 
Lietuvos reikalus liečianti 
dokumentai (rašvti Gedimi
no samdytų raštininkų — 
pranciškonu ordino vienuo
lių). Veikalą išleido Lietu
vos TSR Mokslu Akademi
jos Istorijos institutas.

Leidėjai Pratarmėje sa
ko:

“Čia skelbiami Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedi
mino laiškai, o taip pat ir 
su jais susiie kiti doku
mentai turi didelę reikšme 
istorijos mokslui. Jie atsi
rado tuo metu, kada lie
tuviu tautos kova nrieš 
kryžiuočius buvo atkak
liausia. ir todėl iš jų maty
ti senosios Lietuvos vals
tybės pastangos anginti 
savo sienas, išardyti ekono
mine blokada ir užimti pri

derama vieta kitu Europos 
^įalstvbiu tarne.” (Lietu
vai blokada skelbė, popie
žiaus ir kryžiuočiu skatina
ma, prekybinė Hanzos 
miestų saiunga, o šalies 
sienas puldinėjo kryžiuo
čiai).

Knygos pradžioje išspaus
dintas ilgokas istoriko V. 
Pošutos strainsnis — “Ge
dimino laiškai kain istori-
jos šaltinis”—. kuris duoda 
tona ir kitiems ten esan
tiems raštams. Savo 
straipsni V. Pošuta pradeda 
šiuo teiginiu:

“Iš kitų XIV amžiaus šal
tinių Gedimino laiškai ir 
juos liečiantieii dokumen- 
ofji išsiskiria išimtine verte; 
juose atsispindi ankstvvo- 
&os Lietuvos feod alinės 
m o n a r c hijos. paskutinio
sios viduramžiu Europos 
pagoniškos valstybės, isto
rinės tikrovės bruožai.”

Nors Lietuva oficialiai 
krikštą priėmė Vytauto - 
Jogailos laikais, bet su 
krikščionimis (Rvga, Rusi
ja, Lenkija, ordinu, popie
žium ir kt.) ji turėjo pre- 
kvbininų bei taikos sutar
čių ir kitokių valstybinių 
reikalu daug anksčiau. 
DLK Mindaugas 1254 me
ta pradžioje Prūsijos vvs- 
fpTnui Kri s t i i o n u i rašė: 
“Mindaugas, dievo malone 
Lietuvos karalius, visiems 
Kristaus tikintiesiems, ku
riuos pasieks šis raštas, 
'(siunčia) pasveikinimą
viešpatvie Jėzuje.” kviečia 
ji atvykti i Lietuva ir ža
da iam dovanoti puse Ra
seinių. puse Betygalos ir 
puse Laukuvos žemiu. Šis 
raštas padarytas dalyvau
jant io sūnums Repliui ir 
Gerstukui (trečiasis jo sū- 
Jnr Vaišegala su tėvu vai
dijosi) ir “musu ištikimam 
pavaldiniui” Parbusi ui” 
(matyti, kancleriui).

LAISVE 3 pusi.

I Tokias “dovanas” bei 
lengvatas davinėjo pranciš
konams bei domininkonams 
Gedimino pirm takas, jo 
brolis, Vytenis ir jis pats, 
kai kvietė į Lietuvą pasto
viai apsigyventi ne tik ku
nigus bei vienuolius, bet 
pirklius, amatininkus, gy
dytojus, akmentašius, kal
vius, malūnininkus, žem
dirbius, riterius, jų ginkla
nešius bei vasalus ir kt.

Savo laiškuose Gediminas 
vadinasi “dievo malone lie
tuvių ir rusų karalius, Žem
gali i os valdovas ir kuni
gaikštis.” Popiežiui rašy
tuose laiškuose jis sakosi 
“lietuvių ir daugelio rusų 
karalius.” Gi Livonijos vys
kupams skirtuose laiškuo
se, nenorėdamas jų erzin
ti, Žemgaliios visai nemini. 
Kryžiuočiai ji vadino tik 
“Lietuvos karalium.”

Yra žinomi du Gedimino 
laiškai popiežiui Jonui 
XXII, rašyti į Avinijoną, 
Prancūziją, kur tuo metu 
popiežiai gyveno. Pirmas 
laiškas rašytas 1322 m., į 
kurį popiežius neatsakė, o 
antras — 1323 metu gale. 
Pirmajame laiške Gedimi
nas skundžiasi kryžiuočiais, 
kurie neleidžia lietuviams 
krikštytis, o tik juos pul
dinėja ir plėšia. Jis sako, 
jog “mūsų pirmtakas Min
daugas su visa savo kara
lyste buvo atsivertęs i 
Kristaus tikėjimą, bet dėl 
brolių teutonų namo ma
gistro žiaurių nuoskaudų 
ir nesuskaičiuojamų išda
vysčių jie visi nuo to tikė
jimo atkrito: kaip tik dėl 
to ir mes, deja, ligi šios 
dienos esame priversti pa
silikti savo senoliu klaido
je” ir t. t. Savo laiška jis 
baigia sekama egzortacija: 
“Šventasis ir garbingasis 
tėve!1 Mes su krikščioni
mis kariaujame ne dėl to, 
kad sunaikintume katalikų 
tikėjimą, bet kad pasiprie

šintume mums (daromoms) 
skriaudoms, kaip tai daro 
krikščionių karaliai bei val
dovai.” Antrame laiške Ge
diminas sako norįs krikšty-. 
tis ir prašo popiežių atsiųs
ti į Vilnių tam įgaliotus 
žmones.

1324 metu birželio men. 1 
d. pop. Jonas XXII savo 
laiške “Žymiajam ir kilnia
jam vyrui Gediminui, lietu
vių ir daugelio rusų gar
siam karaliui” atsakė, kad 
“mes, po to, kai tu priimsi 
tikėjimą ir sugrįši į baž
nyčios globa, tam magist
rui ir broliams (kryžiuo
čiams—A. P.) savo laiške 
nutodvsime... ir liepsime, 
kad jie visiškai atsisakytų 
(tau daryti) bet kokiu ne- 
malonumu, nuostoliu ir 
skriaudų.” Tačiau kryžiuo
čiai ir toliau lietuvius ner- 
sekioio. juos plėšė, žudė, 
jų sodybas degino, etc.

Savo laiške popiežius sa
ve vadina “mes,” o Gedi
miną—“tu.”

Gediminą krikštyti po
piežius atsiuntė j Rygą du 
savo legatus: vyskupą 
Baltolomėjų ir vienuolyno 
abatą Bernarda. Juodu i 
Vilnių nevyko, bet išsiuntė 
savo įgaliotinius, kurie su 
Gediminu konferavo ir pri
minė jam jo laiškuose iš
reikštą norą krikštytis. Tai 
išgirdęs Gediminas pasa
kė, jog laiškuose, kuriuos 
io vardu rašė pranciškonai 
bei domininkonai, jis krikš
tytis nežadėjo, jog tai esan
ti tiksli fabrikacija ir pri
dūrė: “Bet jei kada nors 
galvojau apie tai, tena- 
krikštiia mane velnias.” Jis 
pasiuntiniams stačiai pasa
kė:

“Ka jūs kalbate man anie 
krikščionis? Kur atrasime 
didesniu skriaudų, didesnės 
neteisybės, smurto, nedoru
mo ir turto gobšumo, iei ne 
tarn krikščioniu žmonių, o 
vnač tarp tu, kurie dedasi 
d o ra i s vienuoliais, kain. 
nav.. kryžiuočiai tačiau ku
rie daro visokį piktą...

akivaizdžiausiai tai įvyko 
praėjusiais metais, kai že
mės valdovų pasiuntiniai 
buvo čia, jų visų pritarimu, 
be jokios prievartos visų 
krikščioniu vardu sudarė 
taiką ir ją priesaikomis pa
tvirtino ir, be to, pabučia
vo kryžių, o tučtuojau po 
to jie visiškai nieko nesilai
kė, ką buvo priesaikomis 
sutvirtinę, nes nužudė ma
no pasiuntinius, kuriuos, 
kaip buvome sutarę, pa
siunčiau patvirtinti taiką; 
bet ne tik juos, o daugelį 
kitu iir daugelį kartų jie 
žudė, grobė, rakino pan
čiais ir žiauriai su jais el
gėsi; todėl dėl tokio (jų el
gesio) nebetikiu visoms jų 
priesaikoms.”

Kad kryžiuočiai nesilai
kė priesaika patvirtintų, ir 
popiežiaus aprobuotu, su 
lietuviais sutarčių, parodo 
ir Gedimino pasiuntinio Le- 
sės viešas pareiškimas, pa
darytas 1326 m. kovo 2 d. 
Rygoje. Be kita ko ten 
pasakyta:

“Todėl ir mūsų karalius, 
ir mes visi nepaprastai ir 
neišreiškiamu būdu stebi
mės ir stebėtis nepaliauja
me, kad minėtieji teutonu 
namo broliai, kaip matyti, 
visiškai nepaiso savo vieš
nages popiežiaus, kuris, 
kain jūs tvirtinate, atsto
vauja dievui žemėie ir yra 
viso pasaulio valdovas ir 
viešpats, nes jie visiškai 
nesistengia laikvtis nuosta
tų. kaip tos taikos, kurią 
patvirtino pats viešpats po
piežius.”

Atrodo, jog Gediminas ir 
io pasiuntinys Lesė per
daug naiviai tikėjo nonie- 
žiaus nuoširdumu! Popie
žius galėjo oficialiai žadė
ti viena, o krvžiuočiams 
slaptai įsakinėti visai ka ki
ta. Aišku viena: kryžiuo
čiai ne be popiežiaus žinios 
ir valios per 200 metų Lie
tuva niokojo.

“Gedimino laiškai” yra ne
pavaduojamas šaltinis Lie
tuvos istoriografijai.

RASEINIAI ų metrų komunalinio

Nepaprasti bičiuliu susitikimai Montrealyje

Tai buvo š. m. birželio 23 d. Tarybinio paviljono komisionierius Borisovas ir Lietuvos 
delegacijos pirmininkas Kairys suruošė priėmimą. Svečiu buvo šimtai—ne tik lietuvių, o 
ir prancūzų, ir anglų, ir rusų, ir kitų tautybių spaudos atstovų bei visuomene® veikėjų.

Niujorkiškis dailininkas Robertas Feiferis stebi svečius, sukinėjasi minioje, ir jis mato 
vieną tarytum pažįstamą-nepažjstamą, lyg norėdamas užkalbinti, bet nedrįsta. Įsikiša Ieva:
“Kodėl judu nepasisveikinate? Juk abudu — dailininkai-grafikai. . . Jis gi Jonas Kuz- 
minskis, Lietuvos Dailininkų sąjungos pirmininkas...”

“Kuzminskis?..” kartoja R. Feiferis—tai bene tas, su kuriuo kartu mokiausi Kauno 
Meno mokykla...?” Susitinka jiedu, drūiai pasispaudžia rankas. Taip, tai tas pats!..

Prieš daugiau kaip trisdešimt metų abudu jiedu lankė tą pačią Meno mokyklą. “Aubudu 
kandome apipelėjusią dešrą, bet ir jos retai tegaudavome paragauti,” aiškina Robertas. 
Jų dviejų pasikalbėjimas tikrai buvo šiltas, draugiškas. Susimezgė ryšiai.

J. Kuzminskis pasakoja apie kitus Lietuvos dailininkus, Robertui pažįstamus, anuo 
mietu lankiusių tą pačią mokyklą. Jis kviečia Robertą nelaukti ilgai—atvykti j Lietuvą, kai 
tik pagaus progą. Ras jis ten visą eilę bičiulių, anuo metu graužusių “apipelėjusią dešrą,” 
o šiandien vaidinančių žymią rolę Lietuvos dailės padangėje.

Iš kairės j dešinę: Helena Feiferienė, R. Mizarai, Robertas Feiferis, d-ras A. Petriką, 
Jonas Kuzminskis. (Fotonuotrauka Salomėjos Narkeliūnaitės.)

Senas Raseinių miestas. 
Daug vargo ir negandų 
matęs, švino lietaus praus
tas, gaisrų liepsnos liežuvių 
laižytas. Bet kartu jis ir 
jaunas, gražus, augantis...

Miesto vardas žinomas 
prieš keletą šimtmečių. Jo 
apylinkėms teko patirti ne 
vieną kryžiuočių antplūdį. 
Raseiniečiai senovėje kala
viju atmušinėjo kryžeivių 
ordas, netolimoje praeityje 
—Didžiojo Tėvynės karo 
metais —kovėsi prieš tų pa
čių kryžiuočių ainius.

Neliko nuošalyje resei- 
niečiai, aplinkinių vieto
vių gyventojai, nuo revo
liucinio judėjimo. Ne vienas 
jų padėjo galvą 1863 metų 
sukilime. Tais metais neto
liese nuo miesto. Kalnujų 
kaimo apylinkėse, įvyko 
žiaurus mūšis tarp sukilė
liu ir caro baudėjų. Suki
lėlių gretose kovojo ir ra
seiniečiai.

Buržuazijos valdymo me
tais Raseiniuose lankėsi ir 
kurį laiką gyveno ištikimas 
liaudies sūnus, kovingas re
voliucionierius, vienas iš 
smetoninių budelių nužu
dytu keturių komunarų—K. 
Požėla, kurį laika Rasei
niuose nelegaliai buvo lei
džiama “Tiesa”.

Apskrities miesteliuo s e 
veikė komunistinės kuope
lės, vedusios aktyvią kovą 
prieš smetoninį režimą, bū- 
rusios liaudį pergalei prieš 
engėjus.

Didžiojo Tėvynės karo 
metais dabartinio rajono 
teritorijoje prieš okupantus 
kovojo tarvbinių partiza
nų būrys “Keršytojas”.

Raseiniečiai gerbia, žuvu
sius ir gyvuosius kovoto
jus, brangina revoliucinę 
savojo miesto, jo apylinkių 
praeitį. Gausi medžią g a 
apie tas kovos, tą praeiti 
saugoma visuomeniniam e 
muzueiuje.

Prieš antrąjį pas aulinį 
karą Raseiniuose gyveno 
anie 7000 gyventoju. Vie
ninteliai pramonės objektai 
—trejetas malūnu su lent
pjovėmis. elektrinė ir smul
ki nlvtinė tarp Raseinių ir 
Kalnujų. Tebuvo vienintelė 
visoje apskrityje gimnazija. 
Tik ir pastarosios durvs 
sunkiai atsiverdavo darbi
ninko vaikui. Buvo ligoni
nė. Bet kas iš to. jei ii buvo 
nenrieinama darbo žmogui. 
Juk per para už ligoninės 
lova teko mokėti mažiau
siai 4 litus vidutinio sun
kumo žaizdos antvarsfvmo 
kaina — 3 litai, blauzdikau
lio lūžimo sutvarstvmas — 
apie 30 litų ir panašiai.

1938 metais Kaune Lie
tuvos turizmo draugijos iš
leistame leidinyje “Vadovas 
po Lietuvą” minimos lan
kytinos Raseinių mies t o 
vietos. Rašoma: “R. Ka. 
talikų bažnyčia ir vienuo
lynas domininkonų statyti 
1663 metais, dar yra sena 
evangelikų - liuteronų baž
nyčia, stačiatikių cerkvė, 
kelios sinagogos.”

Taip, religinės paskirties 
pastatų Raseiniai turėjo, 
pinigo tam negailėta. O 
kultūros namų, bibliotekos 
nebuvo. Kultūriniais židi
niais buvo fašistinių orga
nizacijų sueigu namai, pa
rapijų šalęs, klebonijos.

Ką paliko raseiniečiui be
sitraukdami hitlerininkai ? 
. Kova dėl miesto buvo 
nuožmi. Du mėnesius čia 
siautėjo mirtis, ne kartą

miestas ėjo iš rankų į ran
kas. Iš miesto griuvėsiai 
beliko.

Tik išdidžiai tebestovėjo 
miesto papuošalas “Žemai
čio” paminklas, rodos, saky
damas :

—Nesunaikinsi t mūsų 
brolio žemaičio. Atsparus 
jis.

—“Žemaitis” išliko. Tik 
nebeliko gyvųjų tarpe jo 
altoriaus, skulptoriaus Vin
co Grybo, fašistų nužudyto 
pirmaisiais karo metais.

Susprogdino bėgdami fa
šistai malūną, elektrinę, 
modernišką anam metui 
banko pastatą. Ištisas gat
ves nušlavė gaisrai, bombų 
ir sviedinių sprogimai. Iš
sprogdinta didelė ligoninės 
pastato dalis. Gerokai ap
daužytą rado raseiniečiai 
gimnazijos pastatą, buvu
sio vienuolyno griuvėsius.

Neperdėsime pasakę : 
miesto nebeliko. Jis turėjo 
gimti iš naujo. Ir gimė.

Per dvidešimt tarybinės 
valdžios metų išaugo mūri
niai Raseiniai su asfaltuo
tomis gatvėmis, keliaaukš
čiais namais. Šiauriniame 
pakraštyje išaugo Tarpkol- 
ūkinės statybos organizaci
jos gamybinė bazė. Dūzgia 
čia mašinos cechuose, į vi
sas puses keliauja statybi
nės medžiagos. Už poros 
trejeto metų šalia Mechani
zuotos kaimo statybos kolo
nos išaugs gamybinė bazė.

Ant kalvelės tebestovi bu
vusio kalėjimo pastatas. 
Tik dabar jis nebe ž i ū r i 
smulkučiais langeliais, o iš
didžiai žvalgosi plačiai at
vertomis akimis. Tarybinis 
žmogus restauravo buvusį 
kalėjimą ir įkūrė jame me
chanizatorių mokyklą. Kas
met joje mokosi apie 5 0 0 
jaunuolių iš įvairiu respub
likos rajonu. Jie čia įsigy
ja • traktorininko, kombab 
ninko, auto vairuotojo, 
elektriko specialybes. Mo
kykla viena geriausių 
ne tik respublikoje, bet ir 
visoje Tarybų Sąjungoje. Ir 
ji dar plėsis — artimiau
siais metais išaugs didžiu
liai bendrabučių ir moko
masis korpusai.

Pasukime į Raseinius nuo 
Kalnujų, iš kur geriausiai 
matyti pietinė miesto pano
rama. Dabar čia puikuo
jasi ne tik buvusi gimnazi
ja. Netoli jos iškilę nauji 
siuvimo fabriko “Šatrija” 
korpusai. Fabriko kolekty
vas — daugaiu kaip 8 0 0 
žmonių. Cechuose — mo
derni technika.

Netoliese — autotranspor
to kontora su šimtais auto
mašinų. Už vakarinio 
miesto pakraščio ply
tėjo pelkėta lyguma, nu
sėta kupstų ir vargin
gų valstiečių pirkiomis. Se
niau toje lygumoje susirink
davo bajorai, atvykę i mies
tą įvairiausiais reikalais, 
įkurdavo čia laikinas sto
vyklas. Pokario metais čia 
išaugo statybinių medžiagų 
imonė, kasmet gaminanti 12 
milijonų plytų. Pastatytos 
buitinio gyventojų aptarna
vimo dirbtuvės, teikiančios 
miesto ir rajono gyvento
jams įvairius patarnavimus.

Be to, Raseiniuose labai 
išaugo gyvenamųjų namų 
statyba. Statomi gyvena
mieji namai su visais pato
gumais: vandentiekiu, dujo
mis, kanalizacija. Miesto 
gyventojai dabar naudojasi 
daugiau kaip 18,000 kvad-

ra tin 
gyvenamojo ploto. Pastaty
ti tie 
vėsių

Su 
mis 
gyve 
ros r 
čio “ 
vaiku bibliotekos, be.plačia- 
ekraįiinio kinoteatro “Že- 
mait 
patielms modernia u s i e m s

;[k pastatų vietoje griu- 
— didžiulis darbas.

ihku būtų mūsų dieno- 
sivaizduoti raseiniečiu 
įima be erdviu kultu-
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amų, restorano-viešbu-
Rasa,” be rajoninės ir

s.” Visiems, kad ir

ties pastatams, sunku 
gti prie šių Raseinių 
ošalų.
epakako raseiniečiams 
nosios gimnazijos. Da

bar joje pirmoji miesto vi
durinė mokykla. O šiemet 
moksleivija gavo puikią ta
rybinės valdžios dovaną: 
vakariniame pakra š t y i e , 
kur anksčiau buvo smėlio 
karjeras, puikuojasi nauja 
vidurinė mokvkla. Joje se
mia si žinių daugiau kain 
1,000 moksleivių. Nauioii 
mokykla beveik dvigubai 
didesnė už senaia. Šiemet 
atidaryta ir pagalbinė 20 0 
vietų mokvkla-internatas.

Toks ilgas, sunkus Rasei
nių miesto kelias, tokia jo bi
ografija. L. E.

papu
N

ir se:

Chicago, III
Ligotas spaliojimas 

ar kita kas?
kagoje gyvena tūlas 
as Dilys. Jis platina fa-Juoz 

šistinę anglų kalba literatū
rą ii rašinėja piktus laiškus 
fašizmo priešams.

Jis parašė laišką ir Na
tional Committee to Com
bat Nazism pirmininkui, ra
binui S. Burr Yampol. Laiš- 

is piktinasi, kad Lietu- 
nubaustas naciams tar- 
s Karpavičius.
įlys teisinasi, akd jis 
s didelis žydų draugas

ke j 
voje 
nave

buvę
Lietuvoje. Girdi, žydai daug 
kenčia visur.

Bet kiek toliau kaltina 
žydą
isakvmu Dili areštuoti ir sa
ko: “

milicijos pare i g ū n ą

niu 
nušo

bet aš gerai žinodamas, 
ai reiškia, savo tarny- 
revolveriu milicininką 
viau.”
igi, jis prisipažįsta pa-

pildęs žmogžudyste — nu
šovę 
savo

s milicininką, kuris ėjo 
pareigas ir nieko blo

go Dilui nepadarė.
Remiantis jo paties paši

nu, prieš jį galima by- 
i vesti.
iliau jis guodžiasi, kad 

žvdt rabinai Čikagoje pada- 
penkis atentatus.” tai 
pasikėsinimus Dili nu- 
ti, ir įtaria žymų žydų 

dvasininką Rosenbauma pa
sikėsinimu Dilli nužudyti.

Rubinas Rosenbaumas ga
ji patupdyti į kalėjimą 

už kriminalini įtarimą.
Prie to, jis plepa, kad 
ėjusi žydu istorija bai- 
r įrodymui to perša li- 
protu fašistų šlamštą, 

s laiškas rodo, kad ar
ba Buliui galvoj negerai, ar- 

s nori pasigarsinti, nes 
is dėmesio į ji nekrei-

gyri 
lą u

T

re ‘ 
vra

lėtų

“nra 
si” i

ba i: 
niek 
nia, [laiko fašistų pastumdė
liu. Vilnietis.

MEDŽIAGA KEIČIA 
SPALVĄ

Bukarešto Chemijos tyri
mo institute gauta speciali 
plastmasė, kuri suslegia
ma 
tampiai juoda. Priešingai, 
tempiama ji pašviesėja iki 
šviesiai baltos spalvos. Ta
rybų Sąjungos, JAV, Angli
jos 
stiti 
džia, 
vybė 
jos pavyzdžių.

patamsėja, kol tampa

r Japonijos tyrimo in- 
tai, susidomėję šia me- 
?a ir jos įdomiomis sa- 
mis, paprašė atsiųsti
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Iš laiškų redakcijai
Antradienis, Liepos (July) 18, 1967

Gerbiamoji “Laisvės” 
Redakcija!

Kviečiu dalyvauti kuriant 
Lietuvos nacionalinę bibli
ografiją.

Spausdinimo staklės pa
deda žmonijai įamžinti po
pieriaus lapuose jos kultū
rinį palikimą, o bibliote
kos— padaryti tą palikimą 
prieinamą ir naudingą gy
venančiai kartai, o taip pat 
išsaugoti jį ateinančioms 
kartoms, bibliografija pa
deda atskleisti šį palikimą. 
Juk be bibliografijos, šio 
patikimo kompaso, būtų vi
siškai neįmanoma susivok
ti plačiojoje knygų jūroje.

Tai ir yra nacionalinės 
bibliogra f i j o s reikšmė ir 
uždavinys. Bibliogr a f i j a 
suregistruoja pagal tam 
tikrą metodą visas vienos 
tautos išleistas knygas, pe
riodinius leidinius ir kitus 
spaudinius. Ji suteikia ži
nių ir apie tų leidinių kū
rėjus — autorius, redakto
rius, apipavidalint o j u s ir 
apie jų leidėjus, apie jų iš
leidimo vietą bei laiką, jų 
formatą ir apie daug kitų 
detalių, kurių žinojimas pa
lengvina sudaryti sau vaiz
dą apie leidinį. Visų šių 
bibliografinių davinių su
ma, apimanti visą tautos 
knygynę produkciją per 
visą jos gyvavimo laikotar
pį, ir yra naiconalinė bibili- 
ografija.

Visiškai akivaizdu, kokią 
didelę reikšmę turi naciona
linė bibliografija tautos 
kultūrai pažinti. Nuo seno 
darbštūs Lietuvos bibliogra
fai mėgino savo bibliogra
finiuose darbuose užregist
ruoti viską, kas buvo išleis-, 
ta lietuvių kalba. Tačiau 
tas milžiniškos apimties 
darbas nepakeliamas vie
nam, kad ir labiausiai kva
lifikuotam žmogui, arba 
net kelių žmonių kolektyvui. 
Paskutinis ir didžiaus i a s 
mėginimas sukurti naciona
linę bibliografiją — prof. 
Vaclovo Biržiškos pareng
toji “Lietuvių bibliografija” 
— taip pat liko neužbaigta 
ir neišbaigta. Joje daug 
spragų, klaidų, neišaiškintų 
dalykų, o be to, ji užregist
ravo lietuvių spaudą tik iki 
1910 metų.

Šiuo metu Lietuvos TSR 
Knygų Rūmai ir kitos mok
slo įstaigos bei bibliotekos 
(Vilniaus Univer s i t e t o, 
Mokslų Akademijos bei 
Respublikinė bibliotekos) 
sudarinėja nacionalinė Lie
tuvos bibliografiją. Šių ko
lektyvų uždavinys yra su
rinkti, užregistruoti ir ap
rašyti visus spaudinius, 
pradedant nuo 1547 m. (t.y. 
nuo pirmosios spausdintos 
knygos lietuvių kalba pasi
rodymo) iki 1940 metų, iš
ėjusios Lietuvoje arba už 
jos ribų, o taip pat visus 
leidinius apie Lietuvą, iš
leistus kitose šalyse įvairio
mis kalbomis (t. vad. litua- 
nika).

Pirmas šios daugiatomės 
nacionalinės bibliografijos 
tomas, apimąs visas kny
gas, išleistas lietuvių kalba 
nuo 1547 iki 1861 m., yra 
jau paruoštas ir netrukus 
pasirodys knygų rinkoje. 
Visiškai aišku, kad kiekvie
no tokio tomo paruošimas 
pareikalaus iš Lietuvos bib
liografų labai didelio ir la
bai kruopštaus darbo. Ir 
pirmas uždavinys, nuo ku
rio tenka pradėti šį darbą, 
yra surinkimas visos tam 
reikalingos medžiagos.

Ruošiant pirmąjį ’ nacio
nalinės bibliografijos tomą, 
didelį paruošiamajį darbą— 
spaudinių ir duomenų ieš

kojimą, kaupimą ir tvarky
mą — atliko Tarybų Lietu
vos bibliotekininkai. Juk 
dėka šių pasišventusių žmo
nių pasisekė surasti tokius 
nepaprastos kultūrinės ver
tės leidinius, apie kuriuos 
iki šiol mūsų bibliotekinin
kai tegalėjo tik svajoti, kaip 
pirmąją spausdintą knygą 
lietuvių kalba 1547 m. 
Mažvydo “Katekizmo pa
prastus žodžius”, M. Dauk
šos 1595 m. “Katekizmą”— 
pirmąją Vilniuje lietuvių 

kalba išleista knygą — ir 
daug kitų bibliografinių re
tenybių. Niekad per pasku
tinį šimtmetį Lietuvos bib
liotekos neturėjo tokio gra
žaus senosios lietuviškos 
knygos rinkinio, kokį turi 
dabar. Tai palengvino Kny
gų Rūmams ir jų talkinin
kams padaryti savo pirmąjį 
nacionalinės bibliografijos 
tomą kuo išsamesnį ir tobu
lesnį.

Šiuo metu Lietuvos bib
liografai perėjo prie kitų 
tomų paruošimo, kurie ap
ims tolimesnį lietuviškos 
knygos ir periodinės spau
dos vystymąsi. Vykdydami 
šį uždavinį, jie ir vėl susi
duria su tam tikrais sunku
mais. Pagrindinė tų sunku
mų priežastis yra pilno re- 
gistruotinos literat ū r o s 
komplekto neturėjimas.

Dėl sudėtingų istorijos 
aplinkybių nėhlažai lietuviš
kų spaudinių pateko į ki
tas šalis. Nemažai knygų 
ir periodinių leidinių buvo 
išleista lietuvių kalba įvai
riuose užsienio kraštuose 
tų lietuvių, kurie dėl įvai
rių priežasčių emigravo iš 
savo tėvynės. XIX amž. ir 
XX amž. pradžioje daug 
leidinių lietuvių kalba išėjo 
JAV, o taip pat Pietų Ame
rikos valstybėse (Argenti
noje, Brazilijoje, Uragvaju- 
je). Dalis šių leidinių ran
dasi mūsų bibliotekų fon
duose, tačiau yra ir tokių, 
kurie išviso nepasiekė Lie
tuvos ir kurių dabar tenka 
ieškoti, pirmoje eilėje, žino
ma, tuose kraštuose, kur 
jie buvo išleisti.

Knygų Rūmų direktorius 
A. Ulpis, pasinaudodamas 
tuo, kad aš, vienas lietuviš
kos nacionalinės bibliogra
fijos redakcinės kolegijos 
narių, randasi užsienyje, 
paprašė manes padėti jam 
surasti kuo daugiau trūks
tamų Lietuvoje knygų ir 
periodinių leidinių, išleistų 
užsienyje, ir padaryti tokiu 
būdu lietuvišką nacionalinę 
bibliografiją kuo pilnesnnę 
ir tobulesnę. Mat, bibliogra
fas, užregistruodamas kokį 
nors leidinį, negali remtis 
vien bendra informacija, 
kad štai toks ir toks perio
dinis leidinys ėjo tais ar ki
tais metais, tame ar kitame 
mieste. Jis turi turėti patį 
leidinį ir “subibliografuoti” 
jį “de visu”, t.y. iš matymo, 
kad galėtų aprašyti jį kuo 
detaliau ir tiksliau. O jeigu 
dėl tam tikrų priežaščių jis 
originalo negali gauti, tai 
bent reikia turėti fotokopi
ją arba mikro filmą.

Štai šitam darbui ir rei
kalinga Jūsų pagalba. JAV 
lietuviškos išeivijos tarpe, 
emigrantų organizacijų ar
chyvuose ir pavienių asme
nų knygų rinkiniuose išliko 
nemaža senosios mūsų emi
gracijos spaudos. Dalis jos 

yra iki šiol rūpestingai sau
gojama, bet nemaža dalis 
trūnija ir laukia savo vi
siškos pražūties palėpių ir 
rūsių dulkynuose. Dalis šios 
spaudos jau negrįžtamai 
žuvo.

Pats laikas todėl pasirū
pinti šiuo klausimu. Išsau
goti tai, ką dar galima iš
saugoti ir panaudoti, su
darant nacionalinę mūsų 
spaudos bibliografijų.

Siunčiu Jūsų redakcijai 
esamų Lietuvos TSR biblio
tekose išeivių periodinės 
spaudos sąrašus. Šie sąrašai 
akivaizdžiai parodo, kiek 
daug šios spaudos mes su
gebėjom surinkti ir išsau
goti mūsų bibliotekose. Bet 
kartu su tuo jie parodo, 
kiek daug spragų yra dar 
mūsų kolekcijose. Taip pvz., 
“Vienybės Lietuviui n k ų” 
mes Lietuvoje turime tik 
nuo 1890 metų ir tai nepil
nus komplektus (1908 m. 
trūksta 9,15,16,20,22,23,24, 
25 ir kai kurių kitų nume
rių, kadaise Lawr e n c e 
miestelyje (Mass.) leidžia
mo “Atgimimo” turi m e 
vien 1917 m. Nr.2 ir 1918 m. 
Nr. 11. Žinome, kad nuo 
1924 buvo leidžiamos “Det
roito žinios”, tačiau netu
rime nė vieno jų numerio, 
ir 1.1.).

Be JAV išleistų lietuviš
kos išeivijos periodinių lei
dinių, siunčiu taip pat ir 
sąrašus lietuviškų leidinių, 
ėjusių Anglijoje bei Škoti
joje, Argentinoje, Brazilijo
je, Kanadoje, Urugvajuje. 
Siunčiu taip pat ir Rytų 
Prūsijoje bei" Klaipėdos 
krašte išleistų spaud o s 
draudimo laikotarpio lietu
viškų periodinių leidinių są
rašus. Lietuvoje jie caro 
valdžios buvo griežčiausiai 
persekiojami ir naikinami, 
gi Amerikos lietuvių tarpe 
jie buvo laisvai platinami 
ir, kiek žinau iš savo paty
rimo, juos iki šiol dar čia 
galima užtikti privačiuose 
rinkinuose.

Jei rasite įgalimu, pas
kelbkite savo laikraštyje šį 
mano kreipimąsi.

Prašau supažindinti su 
šiais sąrašais visus tuos, 
kurie panorėtų prisidėti 
prie šio kilnaus uždavinio 
vykdymo. Surinktą medžia
gą prašau kaupti savo įs
taigose iki aš ją paimsiu 
Lietuvos Knygų Rūmams.

Norėčiau pabėžti, kad ir 
vieno trūkstamo leidinio 
arba net vieno vienintelio 
numerio suradimas būtų 
vertingas įnašas vykdant 
viršmihėtą uždavinį. Ver
tinga būtų taip pat surink
ti duomenis arba prisimini
mus apie šių spaudos leidi
nių istoriją, jų bendradar
bius ir t. t.

Be abejo, nėra reikalo 
aiškinti, kad šios bibliogra
fijos sudarymas yra nepa
prastai svarbus nacionali
nės reikšmės reikalas ir 
kad pagalbos teikimas vyk
dant šį darbą yra patrioti
nė kiekvieno lietuvio parei
ga, nepaisant jo pažiūrų ir 
politinių nusistatymų.

L. Vladimirovas
Buvęs Vilniaus Universite t o 

Mokslines bibliotekos direktorius 
ir bibliotekininkystes katedros 
vedėjas, šiuo metu Jungtinių 
Tautų bibliotekos direktorius.

Nuo Redakcijos: Mes la
bai aukštai vertiname ger
biamo Jungtinių Tautų bib
liotekos dire k t o r i a u s L. 
Vladimirovo pastangas pa
dėti Lietuvai susikurti kuo 
pilniausią nacionaline biblio
teką. Deja, minimi paieško
mų leidinių sąrašai tokie il-

R. Mizara

A. Bimbos bylą likvidavus
I

Kiekvienas padorus žmo
gus apsidžiaugė sužinojęs, 
kad Justicijos departamen
to užvesta byla A. Bimbai 
nupilietinti buvo likviduota, 
kad dėl to lengviau atsidus 
tūkstančiai sveturgimių — 
natūralizuotų piliečių ir ne- 
piliečių.

Netenka nė sakyti, kad 
Justicijos departamentą pa
skatino bylą likviduoti de
legacija, pas jį Washingto- 
ne atsilankiusi š. m. balan
džio 19 dieną.

Ligi šiol “Laisvėje” ma
žai buvo rašyta apie A. 
Bimbos bylą ir apie delega
cijos žygį Washingtonan. 
Žemiau spausdiname š. m. 
žurnalo “Šviesos” num. 2- 
ame tilpusį tuo reikalu 
straipsnį, kuriame viskas 
trumpai ir konkrečiai atpa
sakota.

1963 m. gruodžio mėnesį 
niujorkiškėje komercinėje 
spaudoje pasirodė tokia ži
nia: JAV prokuroras Pe^ 
ter H. Ruvolo, Jr., fede- 
raliniame teisme Niujorke 
užvedė nupilietinimo bylą 
prieš A. Bimbą dėl to, kad 
jis, priimdamas pilietybę, 
“tyčia užslėpė kai kuriuos 
faktus.”

Toliau buvo sakyta, kad 
1957 metais, kai A. Bimba 
buvo pašauktas prie House 
Un-A m e r i c a n Activities 
Subcommittee, tai kongres- 
manas,Gordon Scherer iš 
Ohio reikalavo nupilietinti 
ir deportuoti “kai kuriuos 
veiklius komunistinius re
daktorius” už tai, kad jie 
kliudę karui Korėjoje. Čia 
jis paminėjo ir A. Bimbą.

Na, ir byla A. Bimbos 
nupilietinimo reikalu buvo 
pradėta. Pradėta, kaip vis
kas rodė, ne dėl to, kad A. 
Bimba, “priimdamas pilie
tybę, užslėpė kai kuriuos 
faktus,” o dėl to, kad jis, 
kaip pažangus žurnalistas, 
pasireiškia savo redaguoja
moje “Šviesoje” ir “Laisvė
je” — pirmiau prieš karą 
Korėjoje, o šiuo metu prieš 
karą Vietname. Visa tai 
rodo, jog ši byla turi turi 
didžiulę politinę prasmę.

A. B. kreipėsi pas Ame-? 
rikinį Komitetą Sveturgi- 
miams ginti — jis paskyrė 
jam advokatus: Ira Gollo- 
bin ir Blanch Freedman.

Tolydžio sukruto ir pa
žangieji JAV lietuviai: Jie 
sudarė komitetą A. Bimbos 
gynimui finansuoti. -

Advokatai kreipėsi į fe- 
deraliųį teismą, reikalauda
mi, kad jis šią bylą, kaip 
neturinčią pagrindo, išmes
tų, bet teismas atsisakė 
tai padaryti.

Byla atkreipė platesnių 
amerikinių sluoksnių dėme
sį. Išleista nemaža lape
lių ; dvūsin i n k a s Lee H. 
Bali parašė specialią bro
šiūrą, plačiai paskle i s t ą . 
Pasakyta apie šią bylą ne
maža kalbų visokiuose mi
tinguose.

Nemaža straipsnių pasi
rodė pažangiojoje spaudo
je — angliškoje ir neangliš- 
koje. Visiems buvo ir te
bėra aišku: A. Bimba puo- 

gi, jog juos neįmanoma iš
spausdinti mūsų laikrašty
je. Labai atsiprašome. Ta
čiau mes raginame mūsų 
skaitytojus, kurie turi labai 
senų, leidinių, atsiliepti į jo 
prašymą ir jam pataikauti. 

lamas ne už tai, kad jis kaž 
ką “užtylėjo,” o dėl jo po
litinės veiklos.

Ką gi A. Bimba, priim
damas JAV pilietybę, “už
tylėjo”?

1926 metais, 1 ietuviškų 
peštukų “pasidarbavimu,” 
jis buvo Brocktone suareš
tuotas ir teistas. Teismo 
procesas buvo labai plačiai 
aprašytas visoje Amerikos 
spaudoje; plačiai rašė ir 
Europos spauda. Iš teismo 
A. Bimba išėjo laimėtoju. 
Pilietybę jis priėmė 1927 m. 
balandžio mėnesį, kai kiek
vienas amerikietis, skaitąs 
spaudą, dar nebuvo pamir
šęs viso to, kas spaudoje 
buvo rašyta, ir A. Bimba, 
girdi, nieko niekam apie 
tai nesakė.

Tai ir visas jo nusidėji
mas!

Byla per kurį laiką ir gu
lėjo sau neliesta. A. Bimba 
apie pusmetį praleido Eu
ropoje. Kai- grįžo, buvo 
pranešta, kad teismo pro
cesas prasidėsiąs balandžio 
mėnesį. Deja, mirė vienas 
A. Bimbos gynėjų — advo
katė Blanch Freedman, ir 
adv. Gollobin prašė teisme 
procesą atidėti, nukeliant 
ant rudens. Teisėjas suti
ko.

II
Iškilo mintis, kad reikė

tų imtis ir kitų žygių bylai 
baigti, kad sutaupytų .ne
reikalingas išlaidas’ bylinė
jimuisi. * Sumanyta vykti 
Washingtonan į Justicijos 
departamentą ir ten siūly
ti, kad jis šią bylą, kaip 
neturinčią pagrindo, likvi
duotų. Delegacijon įėjo:

John Wesley Lord, Meto
distų bažnyčios vyskupas, 
Washingtono ir apylinkės 
vyskupijos valdytojas.

Dr. Paul ‘Lehmann, pro
fesorius iš Union Theologic
al Seminary, Niujorke.

N. Ellsworth Bunce, dva
sininkas, įžymus Metodistų 
bažnyčios veikėjas Baltimo- 
rėje.

Na, ir šitų eilučių rašy
tojas.

Susirinkę vyskupo Lordo 
kanceliarijoje, delegacijos 
nariai su adv. Gollobino tal
ka, apsvarstė A. Bimbos by
los reikalus iš pat šaknų. 
Išsirinko ten ir savo kal
bėtoją, kuriuo buvo dr. 
Lehmannas. Visi keturi pa
sirašė dokumentą — JAV 
generaliniam proku r o r u i 
Ramsey Clark laišką, (tilpo 
“Laisvėje” š. m. gegužės 2 
d. laidoje). Tuomet vyko į 
Justicijos departamentą.

Delegaciją priėmė Ha
rold P. Shapiro, Maurice 
Roberts — iš Justicijos de- 
partamento, taip pat 
Charles Gordon, Imigraci
jos ir Natūralizacijos ko- 
misijonieriaus padėjėjas.

Dr. Paul Lehmann plačiai1 iš Berlyno.
r

Nuotraukoje: jūreiviai traukia tralą.

išdėstė visą bylos esmę; 
sakė, jog A. Bimba puola
mas ne dėl to, kad 1927 m. 
buvo“kaž kas nuslėpta,” o 
dėl jo politinių pažiūrų. Ne
leistina, sakė jis, siektis nu
pilietinti žmogų, neatlikusį 
jokio nusiž engimo mūsų 
kraštui, turėjusį pilietybę 
per 40 metų. Toks val
džios elgesys natūralizuo- 
tus piliečius stato į antrą 
kategoriją; norėdama už
čiaupti jiems burnas, ji 
grasina jų pilietybės atė
mimu.

Panašiai kalbėjo ir vys
kupas Lordas, ir kun. N. 
Ellsworth Bunce, ir adv. 
Gollobin. Vysk. Lordas 
priminė: jeigu prokuratū
ra bando A. Bimbą nupi
lietinti dėl to, kad tai pa
siūlė tūlas asmuo iš Ne- 
amerikinio komiteto, tai jau 
labai bloga!

Mr. Shapiro priminė, jog, 
girdi, Justicijos departa
mentas žiūri ne tiek į tai, 
kas buvo padaryta 1927 m., 
kai A. B. ėmėsi pilietybę, o 
į tai, kokius jis palaiko ry
šius “su kai kuriom gru
pėm.”

Pokalbiai tęsėsi apie vie- 
pą valandą. Harold Shapi- 
rb/pžtikrino delegaciją, kad 
jis'it kiti Justicijos depar
tamento^ pareigūnai atidžiai 
kreips dęnjesį į visa tai, kas 
čia buvo 'pasakyta. Justici
jos departamentas/ atseit, 
iš naujo peržiuręs, perkra- 
tinės visą A. Bimbos bylą.

Tenka pareikšti didžiulę 
pagarbą tiems Metodistų 
bažnyčios įžymiems dvasi
ninkams, kurie stojo ginti 
A. Bimbą. Aišku, jie tai da
ro išeidami iš to supratimo, 
kad tuo būdu jie gina visų 
sveturgimių reikalus Ame
rikoje.

ŠVIRKŠTAS-TŪBA
švirkštą, kurį prieš nau

dojimą nereikia virinti, su
kūrė Visasąunginio medici- 
pinių instrumentų moksli
nio tyrimo instituto kon
struktoriai. Jis ypač pato
gus greitosios pagalbos dar
buotojams, kuriems labai 
dažnai būna brangios se
kundės.

Naujasis švirkštas — tai 
plonytėmis sienomis plast
masinis vamzdelis. Viename 
jo gale yra pritvirtinta ste
rili adata, uždengta dangte
liu. švirkšto korpusas fab
rike užpildomas reikalin
gais preparatais ir užlituo- 
jamas. Prietaisą galima pa
naudoti vieną kartą.

Piantera iš Europos
Birmos džiunglės pilnos 

panterų. Tačiau Ranguno, 
Birmos sostinės, zooparke 
iki šiol nebuvo nė vienos 
panteros. Direkcija nutarė 
ištaisyti tokią nenormalę 
padėtį ir išsirašė panteras...

Antaną Žemaitį 
prisiminus 4

gy'

os 4-os iki 1917 m. 
pusės. Aš prigulė-

škame veikime ne-

Antanas Žemaitis yra 
venęs Shenandoah, Pa. As 
irgi ten gyvenau nuo 1912 
m. liep 
birželio 
jau LES 28 kuopoj.

A. Žemaičių nepažinau, 
gal Antanas tuo metu pro
gresyvi 
dalyvavo.

Žemaitį ir jo žmoną su
tikau j ui Baltimorėje, Ado
mo Juškausko šermeninėje 
1937 n.

Tą vakarą mudu ilgai kal
bėjome 
veiklą 
zuoti chorą.

Antanui pavyko 
greitai 
nųjų i 
susirin 
nuobodūs ir neaiškūs, ir jie 
mus pąliko. Antanas su sa
vo žm 
turėjo 

s apie organizacijų 
ir nutarėme organi-

gerai, 
suorganizavo. Jau- 

rgi gavo. Bet mūsų 
kimai jauniems buvo

ma irgi dainavo, jis 
vidutinį tenoro ba&

aitis gyveno Shenan- 
u savo tėvais, broliu 
te. Dirbo anglies ka-

Jis susituokė su 
Gabrele v i č i ū t e iš 
orės. Susilaukė sūnų

orę. Iš amato jis bū

namų statytojo, puš

kelio kompanijos pa-

aitis įsikūrė jaukioj^ 
, įsigijo patogų name- 
o pradėjęs linksmiau 
i. Bet turėjo nesma-

u sukrėtė tragiška jų
5 mylimos dukrelės

o mylima. Onutė taip- 
pergyvenusi keletą 

operacijų.

‘ Žem 
doah s 
ir sėst 
sykio je. 
Onute 
Baltin 
pirmagimį, jis mažytis mirė. 
Antane tėvas, motina, bro
lis ir pirmagimis sūnus yra 
palaidoti Shenandoah kapi
nėse.
Antanas vėliau persikėlė į 

Baltin 
vo siuvėjas, būdamas gabiu 
mokėjiĮ) visokių darbų: sta
liaus, 
kiausiis ir ilgiausias jo dar
bas buvo Baltimore & Ohio 
geležir 
sažierinių vagonų taisymas % 

Žem 
vietoje 
lį, buv 
gyvent 
gumų.

Juod 
gražio 
Dianoj, jau išaugintos, mir
tis. J 
gi yra 
sunkių

Antanas vėliau jau galėjo 
išeiti į 
prašoihas vis dar dirbo. 
Lygindamas medį su smil- 
tiniu popieriumi, gaudavo į 
plaučius medžio ir dažų dul
kių. 0 tai prisidėjo prie jo 
sveika 
jęs į p 
Įėjo ja pasidžiaugti.

Nor 
jis vis 
Buvo 
pų raitininku, ir kol jėgos 
leido, 
jininkh, važinėdavo savo 
automašina, stengdama s i s 
gauti 

Ant 
mas ii 
policij 

Lab 
darbšt 
veikėj 
maičio

Gili 
Onai

pensiją, bet užveizdos

tos naikinimo. Ir išė- 
ensiją jau nedaug ga-

•s ir negaluodama^ 
veikė organizacijose. 

ALDLD ir LDS kuo-

dirbo “Laisvės” va-

naujų skaitytojų.
anas buvo persekioja- 

• kvočiamas slaptosios 
jos.
ai gaila netekus gero, 
;aus organi z a c i n i o 

i o draugo Antano Že-

užuojauta jo žmonai 
ir giminėms. J. S.

NAS LAIŠKANEŠYS 
oslavijos vai s t i e t i s

KATI
Jug

Rand^las Jovičius ryšinin
ku p darė katiną, kuris są
žiningai ėjo savo pareigas. 
Kai tėvas norėdavo ką nors 
pranešti sūnui, ganiusiam 
avis kalnuose, už 4 kilomet
rų nuo kaimo, jis pririšda
vo laišką katinui pakaklė
je, ir tas neapsirikdamas 
surasdavo adresatą.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremti.
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Antradienis, Liepos (July) 18, 1967

Vatikano nauja kryptis
[9 Dvidešimtasis amžius is- 
■rijoje liks žinomas kaipo 
didžiųjų karų amžius. Abel- 
nai imant, didžioji masė pa
saulio žmonių, karų ir žu- 
dymosi nenori. Žmonės tam 
priešingi/Vienok visos žmo
nijos grupuotėse vadovau
jamas jų elementas per ga
dynių gadynes įstengė prieš 
žmonių norą karus sureng
ti.

Karų teisintojai tvirtina, 
kad karas greitina techno
loginį žmonijos vystymosi 
procesą ir tuomi sparčiau 
kelia jos gerbūvio lygį.

Karams priežastis jų ren
gėjai visad rado ir randa. 
Remia juos moraliniais, 
ideologiniais, gyvybiniais ir 
net teisingumo dėsniais, 
bet tikrumoje tai jie buvo 
vedami grobio, keršto, ga
lios, valdymo ir žmonių iš
naudojimo, materialiniai ir 
pasiniai, savo privatiškai ?.3 
naudai tikslais. ■r \
r Tr . i-i 1 gai, pagal abelną Vatikano

Katalikų tikėjimas, vado-]įnjja, garbino carą, betVa- 
yaujamas Romos katalikų tįkanas kantriai laukė va- 
baznycios, po direktyva Va-: iancį0S) kada galės stačiati- 
tikano, yra vienas is ge-, ^jus prijungti Vatikano 
riausia organizuotų tikėji-' kontrolei, 
mų. Katalikų bažnyčia, kaip1 
ir visų kitų tikėjimų baž
nyčios, visada buvo tamp
riais ryšiais susirišę su sa
vo šalių valdančiaisiais 
sluoksniais, vieni kitus rė
mė. (Žinoma, karts nuo 
karto yra buvę išimčių). 
Visi karaliai ir valdovai 
buvo “dievo atsiųsti” 
ir bažnyčios palaiminti.

Pirmasis šio amžiaus Eu
ropos katastrofiškas karas 
pagreitino socialią revoliu
ciją Rusijoje, kuri nuvertė

jo dėsniai liko varomoji jė
ga organizavime darbinin
kų.

Leo XIII enciklika
Ir štai čia kaip tik popie

žius Leo tryliktasis (XIII) 
rado reikalą išleisti encikli
ką “Rerum No varum”, ku
ria katalikai labai didžiuo
jasi. “Rerum Novarum” pa
smerkia socialistines idėjas 
ir ragina katalikus, pageri
nimui savo būvio, organi
zuotis į katalikiškas darbo 
sąjungas ir taip pat orga
nizuoti katalikiškas politi
nes partijas.

Tų partijų kapitalistinėse 
šalyse pridygo labai daug 
įvairiais pavadinimais su 
tikslu drumsti politinius 
vandenius.

Nėra paslaptis, kad Rusi
jos rytinių apeigų krikščio
nybė Vatikanui buvo stam
bi rakštis per daug šimtme
čių. Nors Lietuvos kuni-

LAISVI 5 pusi.

daug kitų karūnuotų galvų 
nusirito. Pasaulinėje are
noje išdygo valdžia, nepa
geidaujanti bažnyčios para
mos bei talkos. O blogiau
sia, kad socialistinė Tarybų 
Sąjunga demaskavo visam 
pasauliui tikrąjį bažnyčios 
veidą, jų darbus ir siekius.
Vatikanas ir kapitalizmas
Kadangi tas skaudžiai lie

tė Vatikaną, tai jis ir pra
dėjo daryti planus Tarybų 
Sąjungą sunaikinti ir tuo- 
mi sulaikyti marksistinio 
socializmo plitimą ne tik 
Rusijoje, bet ir visur kitur. 
Talkininkų tam darbui Va
tikanas gavo labai daug.

Kapitalizmo ir Vatikano 
sieAiai rado bendrą kalbą. 
Toji bendra kalba ir siekiai 
galioja iki dabar.

Kapitalizmo siekis yra tu
rėti liuosas rankas valdyti 
pasaulį ekonominiai, gi Va
tikano tikslas valdyti pa
saulį dvasiniai.

Kadangi mūsų klausimas 
yra, “Kur link Vatikanas?”, 
tad mes ir apsistosim trum
pais bruožais panagrinėti 
Vatikano politiką. Atmin- 
kim, kad Vatikanas visad 
tvirtina, kad bažnyčia į po
litiką nesikiša, tik į žmonių

Nuvertus carą ir revoliu
cijai siautėjant 'Rusijoje, 
Vatikanas manė, kad toji 
valanda artinasi. Jis manė, 
kad bolševikai tik laikinas 
reiškinys, turės žlugti. Ant 
nelaimės Vatikanui, bolše
vikai atsilaikiė ir laimėjo 
savo idėjomis, teorijomis ir 
valksmais kirto Vatikanui 
smūgį po smūgio.

Pajunta sau pavojų
Vatikanas suprato pavo

jaus rimtumą ir stojo į dvi
kovą su plintančiomis jau 
komunistinėmis idėjomis. 
Vatikanas veikė iš paleng- 
vo, apgalvotai ir rimtai.

Tarp dviejų pasaulinių 
karų politinė ir ekonominė 
pasaulio padėtis buvo aud
ringa ir Vatikanas pradėjo 
žvejoti audringoje jūroje. 
Su buvusiu bedieviu Musso- 
liniu. Italijoje Vatikanas su
darė konkordatą, išsikovo
jau t sau daug reikalingų 
privilegijų, atsimokant už 
jas, jis rėmė Mussolinio fa
šistinę politiką namie. Rė
mė jo karą Etiopijoje ir jo 
avantiūras su Hitleriu.

Nuo 1920 metų Vokietijo
je Vatikano atstovu buvo 
Monsignoras Paceli, vėliau 
tapęs kardinolu ir dar vė-

ir, įsigalėjus Hitleriui Vo
kietijoje, kooperuoti su juo. 
Toji kooperacija paplito po 
visą Europą, gavo daug 
pasekėjų Amerikos konti
nente, ir kartu visi džiau
gėsi gavę Japoniją į fašis
tinę ašį.
. Vatikanas visose tose de
rybose dalyvavo, vienur 
viešai, o kitur slaptai. Visos 
tos intrigos privedė prie 
Antrojo pasaulinio karo, 
pražudžiusio daug-daug mi
lijonų žmonių gyvybių ir 
sunaikinusio nesuskaitomų 
milijardų dolerių turto.

Jo laimėjimai
Vatikanas visose šalyse, 

kad ir prieš tų šalių realius 
gyvybinius reikalus, siekė 
tik sau galios ir privilegijos 
tvarkyti mokyklas. Dauge
lyje šalių jis tą, jei nepilnai, 
tai nors dalinai, atsiekė. 
Svarbą to mes galime ma
tyti, kaipo pavyzdį, mūsų 
mažoje šalelėje Lietuvoje. 
Laike smetoninės diktatū
ros Lietuvoje mokyklas pil
nai kontroliavo kunigai. Ki
tose šalyse toji akcija vys
tėsi platesne prasme. Ypa
tingai Jungtinėse Valstijo
se per pastarąjį pusšimtį 
metų, pastangomis kunigų, 
grynai katalikiškų mokyk
lų, pradinių, vidurinių ir 
aukštųjų, paaugo dešimte
riopai. Su tuo, žinoma, ir 
katalikų bažnyčios įtaka į 
abelną šalies gyvenimą vi
sose jo srityse proprciona- 
liai paaugo. Šiandien čia 
katalikų bažnyčia yra bene 
stipriausias Vatikano rams
tis.

Bet Antrasis pasaulinis 
karas sugriovė Vatikano la-

Il^Mdniais poreikiais rūpi
nasi. Bet šiandien kiekvie
nas žmogus žino, kad Vati
kanas yra giliai suleidęs sa
vo nagus į visų šalių politi
ką.

Vatikanas visada formuo
ja savo politiką: pirma, 
tuomlaikiniams t i k s la ms 
spręsti ir antra — tolimos 
ateities siekiams siekti.

Devynioliktajame šimt
metyje socializmo ir ateiz- 

tjdėjos plito po visą pa- 
alarmuojančiu grei

ti. Markso “Kapitalo” pa
sirodymas rado platų pasi
sekimą darbininkuose ir 
darbininkų organizacijose,

j*, 
f

i

liau 1939 metais popiežium 
Pijum dvyliktuoju. Būda
mas Vokietijoje Paceli di
rigavo jos bažnyčios viršū
nėms, jos katalikų akcijai, 
ir su pagalba jų Katalikų 
Centro Partijai parlamen
te, kurios pastangomis galų 
gale Hitleris tapo Vokieti
jos diktatoriumi.

Vatikanas talkininkauja 
Hitleriui

Nors Hitleris nepuolė pil
nai į Vatikano' glėbį, bet 
flirtavo su Vatikanu. Visa 
eilė Vokietijos katalikų po
litikierių: prelatas Kaas, 
Dr. Marx, Gregor Strasser, 
von Papen, Bruening ir ke
letas kitų intrigavo ir vedė 
derybas tarp Vatikano ir 
Hitlerio.

Hitleris pasirašė konkor
datą su Vatikanu, kuriame 
Vatikanas pasižadėjo nesi
kišti į Hitlerio kad ir bjau
riausias užmačias ne tik na
mie, bet ir svetur. Galuti
nas Hitlerio ryžtas sunai
kinti Tarybų Sąjungą ir pa
siglemžti jos plotus sutapo- 
su Vatikano troškimais, to
dėl Vatikanas nors ir už 
mažą tuolaikinį atlyginimą 
pilnai rėmė Hitlerio ne tik 
karines, bet ir bestiškas 
kriminalines avantiūras.

Vatikano kooperavimas 
su Hitleriu yra dokumen
taliai paremtas šimtais už
fiksuotų faktų, kurių joki 
apologetikai užginčyti jau 
nebegalės.

Prancūzijoje katalikų 
hierarchija su Vatikano ži
nia irgi buvo sujungusi ka
talikišką ir abelną aristo
kratiją, įskaitant jų marša
lus ir generolus, į akciją or- bai stropiai išdirbtus pla- 
ganizavimuisi fa š i s t i n i ų nūs. Nors kapitalistų iškep- 
frontų ir partijų, kurie pa- ,tas šaltasis karas su nukli- 
laužė Prancūzijos ne tik nių ginklų monopolija teikė 
politinę, bet ir militarinę daug vilčių atsigriegti,’ bet 
galią, kas privedė ją prie Tarybų Sąjungos įsigalėji- 
gėdingo pralaimėjimo karo mas nukliniu ginklu kaip 
su Hitleriu. Už tas nuode- tai vėl sumaišė planus, 
mes: maršalas Petain mirė 
kalėjime, Lavalis tapo su
šaudytas ir daugelis kitų 
politikierių viso k e r i o p a i 
nukentėjo.

Vatikano vaidmuo ir 
intrigos

Dar 1931 metais popie
žiaus paskelbta enciklika 
“Quadragesimo Anno” pro
pagavo atvedimą fašistinės 
formos valdžių kaipo atspa
ras prieš socializmą ir ko
munizmą. Inspiravo kata
likišką aristokratiją visur

CLEVELAND, OHIO.
Clevelandiečiams žinotina.
LLD 22 kuopos susirinki

mas įvyks rugpiūčio (Aug.) 
12 dieną EOUV svetainėje, 
12618 Shaw Ave., 3 vai. po 
pietų. Kviečiami visi kuo
pos nariai dalyvauti, o tie 
keli, kurių duoklės už šiuos 
metus dar nemokėtos, būti
nai ateikite ir užsimokėki
te. Be to, šiame susirinki
me bus reikalas apkalbėti 
ir apie tolimesnį kuopos vei
kimą.

Liepos 8 d. įvyko platus 
meno grupės choro ir jo rė
mėjų susirinkimas apsvars
tyti, ką daryti su jų ižde su
sikaupusiu turtu. Netekus 
mūsų klubo svetainės ir dali
nai dėl stokos dainininkų, 
ypatingai vyrų, choras sa
vaime likvidavosi, o jį at- 
steigti nesimato galimybių.

Choristai, didžiumoje, pa
geidavo, kad būtų surengtas 
banketas jiems ir dalinai vi
sai publikai, kurios pagalba 
šis turtas buvo sukeltas, 
pavaišinti. Tai ir nutarta šį 
choristų pageidavimą pa
tenkinti.

Banketui paimta didžiu
lė Slovanian Home sve
tainė, 15810 Holmes Avenue.

Banketas įvyks spalio 1 d., 
2 vai. popiet, sekama tvar
ka: visiems choristams pie
tūs bus nemokami, o visiems 
jų rėmėjams už pietus bus 
tik $1. Gi po šio banketo 
vėl įvyks panašus susirinki
mas, kuris visą minimą iž
dą padalys pagal choristų 
pageidavimą — spaudai ir 
kitiems svarbiems reika
lams.

Ė anketas spaudos naudai
Visos vietinės draugijos 

kasmet bendrai surengia 
vieną pramogą spaudos pa
ramai. Šiemet toks visų 
draugijų , bendras parengi
mas įvyks spalio 22 d. irgi 
Slovanian Home svetainėje, 
15810 Holmes Ave.

Kad būtų daugiau nau
dos mūsų spaudai, mes vi
suomet paprašome iš mūsų 
publikos bei spaudos rėmėjų 
šiokių tokių dovanėlių, ku
rios visuomet žymiai prisi
deda prie finansinių pasek
mių. Mes tą darome ir šie
met, ir tikimės, kad mūsų 
publika, kaip ir praeityje, 
mūs neapvils

Dar turime daug laiko tam 
pasiruošti. Tėmykite vėles
nius apie tai pranešimus.

J. žebrys .

CHERRY HILL, N. J.

Mirus

JUOZUI BEKAMPIUI
Reiškiu širdingą užuojatą velionio žmonai 

Elzbietai (Valiukaitei) Bekampienei, 
sūnums Gilbert ir Raynald ir jų 
šeimoms šioje liūdesio valandoje.

FELIKSAS LEŠINSKAS
Philadelphia, P.a

CHERRY HILL, N. J.
Mirus

Juozui Bekampiui
Reiškiame užuojautą jo žmonai Elzbietai, vai

kams, giminėms ir draugams, gyvenantiems šio
je šalyje ir T* Lietuvoje. .

Jonas ir Katie Vaicekauskai 
Binghamton, N. Y.

HELP WANTED MALE
BUILDING SUPERINTENDENT.

Interesting permanent position. Exp. 
all maint. Full charge of office bldgs, 
in Trenton area. Salary $7000 per 
annum. Call or write Looman Asso
ciates, 212—MU 5-7154. LOOMAN 
ASSOCIATES, 420 Third Ave., New 
York City, N.Y. (51-58)

AUTOMOTIVE Machinist. Perm, 
pos. w. benefits. Expd only in mod
ern machine shop, crank shaft grind
ing, boring & all phases automotive 
machine shop services. Gd starting 
sal. Call NE 7-7074 or write Mr. 
Millstein, Andy’s Automotive Sup
plies, Inc., John Fitch Way & Cass 
Sts., Trenton, N. J., 08611.

(53-54)

SALESMEN (2), retail music Co. 
looking for 2 aggressive men with 
exp. in selling of band instrmts, 
guitars, records, etc. This is an 
exc. opport, to get in on the grnd. 
floor of a progressive exp. music 
Co. Position avail, in Glenside or 
Levittown, Pa. Call Mr. Grey. TU 
7-1462. (54-55)

Help Wanted Female

WOMEN
For Grill work. Modern Luncheo

nette, air-conditioned kitchen. Day 
work. Serving steaks, hamburgers 
and hoagies only. LEON’S DRIVE 
IN, 6301 Passyunk Ave., Phila., Pa.

SA 4-9457. (53-56)

WAITRESS
Experienced. Over 21, full time 

and weekends.
CHESTNUT HILL HOTEL 

Call CH. 7-7303.
(51-54)

Šiandien pasaulis vėl pa
kibo kaip ant plauko tarp 
karo ir taikos. Visuotinis 
karas dabar jau būtų tik 
nuklinis karas. Visi žino ir 
supranta, kad nuklinis ka
ras, ne kaip praeities karai, 
atneštų visišką sunaikini
mą daugumoje viso civili
zuoto pasaulio, tame skai
čiuje ir paičos katalikų baž
nyčios.

Ar galima pasitikėti?
Velionis popiežius Jonas 

XXIII ir dabartinis jo įpė
dinis Povilas VI, matomai, 
supranta tą pavojų, ir pra
dėjo sukti Vatikano politi
ką link taikos pasaulyje. 
Vatikanas, popiežiaus lūpo
mis, enciklikomis ir gyvu 
žodžiu pakartojamai išsi- 
reiškia aiškiai ir garsiai už 
taiką, pasaulyje ir tautų 
sugyvenimą ir dar už kai 
ką daugiau, nes tik tame 
glūdi pasaulio žmonių ir 
tautų viltis ir ateitis.

Tad va dabar ir kyla klau
simas: ar ši nauja Vatika
no kryptis yra širdinga ir 
reali, ar tik laikina fazė iš
lošimui laiko? Mes gyve
name revoliucinėje gadynė
je, tai gal ir Vatikaną jos 
kibirkštis palietė ?

Kas šiandien vyksta Va
tikane ir visoje katalikų 
bažnyčioje, to1 nebuvo per 
šimtmečius. Atsakymo, ti
kiu, reikės palaukti.

< S. Zavis

Santiago, Čilė. — Daug 
jaunų čiliečių suruošė eise
nų iš Valparaiso miesto į 
Santiago — apie 5 mylios to
lio. Demonstrantai smerkė 
JAV dėl karo Vietname.

Iš Connecticut valstijos 
veikimo

Balandžio 21 d. hartfor- 
diečiai turėjo gražų paren
gimą, kurį surengė Laisvės 
choras.

Apie birželio mėnesio vi
durį buvo planuota turėti 
Oakvillėje bendrą parengi
mą vietinės LDS 31 kp. ir 
Waterburio LLD 28 kuopos, 
kaip jau per kiek metų 
rengdavo.

Bet šiais metais parengi
mas atidėtas, nes susirgo 
abu draugai Žiūraičiai, tai 
ir nebuvo galimybių sureng
ti pramogą. O dar prisidė
jo ir antra priežastis, tai 
vykimas kelių waterburie- 
čių į Tarybų Lietuvą. Taigi, 
kai sugrįž iš Lietuvos gausi 
waterburieciu atst o v y b ė , 
surengsime spaudos naudai: 
didelį pikniką. Bus gera 
proga išgirsti jų parsivež
tus įspūdžius iš Lietuvos.

Bridgeportiečiai kalbą apie 
didelį parengimą spalio mė
nesio pabaigoje savoje sve
tainėje. Praeityje bridge
portiečiai suren g d a v o ne 
vieną parengimą, bet šiais 
metais iki šiol dar nieko ne
buvo girdima iš jų.

J. Strižauskas

Genoa, Italija. — Trylika 
Italijos kareivių buvo už
mušta autobuse, kai šis ke
lyje susidūrė su kitom 
dviem mašinom.

Brockton, Mass.
Atsibuvusiame piknike 

liepos 2 d. Ramova parke 
spaudos naudai gaspadinės 
dirbo virtuvėj per visą die
ną ir dovanojo: Kalvelienė 
du pyragus; po. vieną, .py
ragą — Kaz. Čereškienė, 
Anna Markevičienė, M. Ką- 
navolienė, Kaz. Butkienė; 
Ann Chestnut davė sūrį. 
John ir Lena Šmitai dirbo 
už baro, taipgi Lena aukojo 
kugelį ir dirbo už baro. Paul 
Vaitekūnas ir Steve Rai- 
nard pardavinėjo barčekius. 
Elz. Stepanauskienė davė 
kugelį, Suzana Abišalienė— 
kugelį, Anna Vaitekūnas— 
kugelį, Joe ir Domicėlė Lu
kai iš Worcesterio pagelbė
jo darbu. Mary Valant au
kojo 3 tuzinus margučių, 
John Vaitekūnas — bandu- 

j kių. Prie vartų prie įžan
gos tikietų dirbo worceste- 
riečiai J. Jaskevičius ir V. 
Žitkus.

George Shimaitis buvo 
viso pikniko gaspadorius, 
su pagalba kitų draugų.

Diena buvo graži, saulė
ta, tai ir svečių turėjome 
ir iš kitų miestų.

Valdyba taria širdingą 
ačiū virtuvės darbininkėms, 
taipgi už dovanas, ir vi
siems už pagelbėjimą ir už 
atsilankymą.

K. čereškienė

MANICURIST
GIRL. Experienced to work in upto 
date Beauty Shop. Full time. Apply 
ANTHONĮY ORDILLE, 3618 Chapel 
Rd., Newt'

& SHAMPOO

own Square, Pa. EL 6-5885.
(51-54

HOUSEKEEPER 
Mature 

Person to live in 
Light c Joking & house keeping. 

Care of children. Call OR 3-6592. 
Bustleton area.

(52-55)

WOMAN
To map

Mušt be
; years. PCb 9-9368.

1620 Nc .

age dry cleaning store, 
experienced at least three

». 21st St. (52-57)

Call

Mui 
ov: 
621

WAITRESSES 
Apply in person, 
st be experienced. 

CRBROOK DINER 
: 1 Lancaster Ave. 
Philadelphia, Pa.

(54-55)

COUNTER & GRILL 
Ex j. mature woman, 

between 11 A. M. and 2 P. M.
Ask for Brant. 

SH 7-0550.
Philadelphia, Pa.

(54-55)

MALE & FEMALE
co .OR MATCHER & 

FORMULATOR
etterpress offset flexo. 
?ed a girl who is an expd. 
st for office work.

Exp’d 
We also n 

typi
PRINTING INK COMPANY 

R E 9-3929

WEAVERS

(53-55

•enced. C & K AUTOExper
LOOMS, 2nd & 3rd shifts. Apply 

SOUHAN-KENT MFG. CO., 
Clifton Heights, Pa. MA 3-1400.

(51-54)

Pranešimas
“LAISVES” PARAMAI PIKNIKAS

Worcester, Mass.
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 13 August
Olympia Parke

SHREWSBURY, MASS.
Jau dabar laikas rengtis vykimui į tą pikniką. 

Iš kur galima, pasisamdykite busus ir iŠ anksto or- 
ganizuoiktės busais važiuoti.

ūsteriečių Olympia parkas labai puikus ir la
bai patogus piknikams. Atvykę į šį pikftiką būsite 

pasitenkinę vieta ir gera sueigos nuotaika.
Rengėjai

_______ ____________________ I7---------------------------------------

ROCHESTER, N. Y
Liepos 23 d. rengiame 

pietus oasitikimui draugų 
Roberto 
reikos, kurie sugrįžo iš Lie
tuvos si. pirma turistų gru
pe. Jie 
tenkinti 
nę, lais\

Kvieč 
apylinkės dalyvauti, išgir
sime, ką jie papasakos iš 
savo kejionės.
1 vai.
prakalbas ir klausimai. Vie
ta — 575 Joseph Ave. Ne
gaminkite valgių namuose, 
bet būk

Sherelio ir A. Se

sako, kad labai pa- 
aplankę savo tėvy- 
ąją Lietuvą.
ame vietinius ir iš

Pietūs bus
Po pavalgymo bus

ite laiku Gedimino
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Dar žodis kitas apie 
išvykusius turistus

Vėl reikalauja, kad Izraelis 
būtų suvaldytas

Trečiadienį, liepos 12 d., 
vykstančių į Tarybų Lietu
vą grupė tikrai buvo įdomi.

Tarpe 25 moterų ir 14 vy
rų buvo geras skaičius iš 
Kalifornijos (daugiausia iš 
Los Angeles), iš Miamio, 
Floridos, iš Massachusetts, 

nš Waterbury, Conn., iš Či
kagos, iš New Jersey. Buvo 
vienas-kitas iš Pennsylvani- 
jos, po vieną iš New Hamp
shire, iš Niujorko, ir iš Ar
kansas.

Gal dar jokioje grupėje 
nebuvo tiek jaunesnio am
žiaus Amerikoje gimusiųjų 
kaip šioje. Tikrai negaliu 
pasakyti kiek, bet manau, 
kad nemažiau kaip “geras 
tuzinas.” Štai Alice Gegž- 
nas iš Philadelphijos, pirmą 
syk važiuoja aplankyti tėvų 
žemės ir šiek tiek susijaudi
nusi, nes nelabai kiek su- 
prata lietuviškai, o kalbėti 
visai negali. Sakau: nieko 
tokio, ten yra daug, kas kal
ba angliškai.

Iš Miamio vyksta, su mo
tina, Bertha White, Ameri
koje gimusi, ir su jomis va
žiuoja Berthos draugas C. 
W. Hanifin, airių kilmės 
Amerikoje gimęs žmogus. 
Jam tikrai bus įdomu.

Iš Kalifo r n i j o s vyksta 
apie keturios amerikietės, iš 
Čikagos, kaip jau buvo mi
nėta, mūsų gabiosios veikė
jos Mildred Friberg ir Nel
lie DeSchaaf.

Net keista, kad iš Niu
jorko išvvko tik vienas as
muo, tai P. Spūdis.

Waterburieciu tarpe vyks
ta Klem. Yenkeliūnienė, V. 
Jakubonis ir Ablazięnėj 
rodosi visi trys jau trečiu 
kartu važiuoja. Važiuoja ir 
Vaitonienė su vyru) vyksta 
pirmą kartą. A. šmagorius, 
buvęs senas maspethietis, o 
dabar Floridos gyventojas, 
irgi vyksta. A. Lipčius iš 
Chester, Pa., jau kelintą 
kartą važiuoja. Važiuoja ir 
Pranas Naginė, labai norįs 
pamatyti savo gimtinę — 
Darsūniškius. Jis, buvęs 
Gardner, Mass, gyventojas, 
o dabar gyvena gražiai ame 
kampelyje. Keene, New 
Hampshire. Worcesterio J. 
Demikienė irgi vyksta ant
rą kartą.

Beje, buvo i teikta Niujor
ko Lietuviu Moterų klubo 
narėms (K. Yenkeliūnienei 
ir M. Ulozienei) po kuklia 
dovanėlę išleistuvėms. K.

Pietūs Pas Čiurlius
JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J.

Sekmadienį, Rugpiūčio 13 d.
Pietūs bus duodami 12 valandą 

Piety kaina $4 asmeniui

KELRODIS IŠ NEW YORKO

Pravažiavus Newarko Air Portą laikykitės dešinėj, 
imkite kelią No. 22 ir važiuokite apie 50 mailių iki 
Mountain View Inn restorano, nuo čia tėmykite ma
žą užsisukimą į kairę, užvažiuosite ant naujo tilto, 
pervažiavę tiltą laikykitės dešinėj ir privažiuosite kitą 
mažą tiltą, pervažiuosite to tiltuko apačia — ir penktas 
namas bus čiurlių.

Iš EASTONO imkite kelią 78-tą; privažiavę Patten- 
burgą sukite dešinėn, ir 78-tu keliu pasieksite čiur
lius (Churlis).

Trentoniečiai važiuokite keliu 69 iki privažiuosite 
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn. Per
važiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuokite 
Iki čiurlių ūkio.

Yenkeliūnienė, dėko dama 
už dovanėles, paaukojo klu-

I bui $5 ir $5 “Laisvei.”
* Laimingos k e 1 i o n ė s vi
siems! Lauksime jų sugrįž
tant rugpjūčio 2 d.

Ieva
_______—

Vandalai ir generolo 
paminklas Niujorke
New York.—Fort Green 

parke, Brooklyne, buvo pa
statyta didelė • generolui 
Edwardui Fowleriui vario 
statula, apie 7 pėdų aukš
čio, *“dikta.” Ją čia pasta
tė 1902 metų gruodžio 18 
d. už tai, kad'gene r o 1 a s 
Fowler gerai pasižymėjo 
Pilietiniame kare, kovoda
mas už vergijos panaikini- 
ma. Paminklą s u k ū r ė 
skulptorius Henry Baerer.

Paminklas stovėjo ant 
aukšto pastolio ir jis nie
kam nieko blogo nepadarė. 
Bet štai aną dieną policija 
suranda generolą nuo pa
stolio nuverstą galva že
myn. Kas tai padarė?

Policija spėja, jog tai 
vandalų - padykėlių darbas. 
Tik kausimas kyla: kokio
mis priemonėmis jie tai ga
lėjo atlikti? Kiek pastan
gų, kiek darbo jiems ėmė. 
kol “savo tikslą pasiekė”?

Demonstracija prieš 
Ispanijos fašistus

Ispanijos karo veteranų 
organizacija ruošia didelę 
protesto demo n s t r a c i j ą 
priš teroro siautėjimą Ispa
nijoje. Demonstracija įvyks 
prie “Spanish National 
Tourist Office,” 5 89 Fifth 
Ave. (tarp 47 ir 48 sts.) 
Manhattane, liepos 18 d., 
nuo 4:30 iki 6 po pietų.

Kaip žinia, pačioje Ispani
joje eina smarkus' darbo 
žmonių bruzdėjimas prieš 
fašistinę gen. Franko dikta
tūrą. Amerikiečiai turi pa
rodyti Ispanijos kovojan
tiems žmonėms savo solida
rumą. O jie tą padarys, da
lyvaudami šioje demonstra
cijoje. Rep.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuve pi
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus jūsų parengimams.

United Nations, N. Y. — 
Praėjusią savaitę Jungti
nių Tautų Generaline asam
blėja ir vėl sušaukė sesiją, 
kurioje pradėti debatai dėl 
padėties Artimuosiuose Ry
tuose.

Pirmiausia kalbėjo visa 
eilė arabiškų valstybių at
stovų: Afganistano, Sirijos 
ir Kuweito. Jie labai karš
tai smerkė Izraelį. Jie smer

Baisios riaušes Newarke
Newark, N. J. — Per dvi 

naktis čia vyko didelės 
riaušės negrų apgyventoje 
miesto dalyje, ghete.

Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį negrai protesta
vo prieš baisią būklę, ku
rioje jie yra: nedarbą, 
skurdą, pažeminimą. Poli
cija išblaškė juos.

Ant rytojaus įvyko masi
nis mitingas protestui prieš

Eshkolas kritikuoja 
generolą Dayaną

Tel Aviv. — Izraelio 
premjeras sako, kad ne ka
ro ministrui Moshei Daya- 
nui priklauso garbė už ka
ro laimėjimą prieš arabus, 
b generalinio štabo virši
ninkui Itšakui Rabinui. 
Pastarojo vadovybėje, sako 
Eshkolas, Izraelio kariuo
menė buvo paruošta karui, 
Dayanas nedaug kuo prie 
to nrisidėjo.

Eshkolas kritikuoja Da- 
yaną už tai, kam jis taip 
apie save blofina, kodėl jjs 
stato save tokiuo “dideliu 
karo vadovu,” kokiuo ne
sąs.

(Niujorko propagandis
tai už Izraelį Mošę Dava- 
ną tiesiog j padanges kelia 
kaip didvyrį.)

Paskolino milijoną 
streikuojantiems

Detroit, Mich. —- United 
Auto Workers unija pasko
lino gurno darbininkams 
vieną milijoną dolerių. Apie 
50,000 gurno pramonės dar
bininkų, kaip žinia, jau se
niai streikuoja reikalauda
mi padelti algas ir page
rinti darbo sąlygas.

UAW unijos veikėjai sa
ko: mes esame pasiryžę pa
remti savo streikuojančius 
brolius ir ateityje.

Iš Laiškų
1963 metų liepos 14 d.— 

4 metų sukaktis, kai mano 
brangus pusbrolis Repečka 
Petras, Jono sūnus, gyve
nęs Inglewood’e, Kaliforni
joje, atsiskyrė iš gyvųjų— 
(šeimos, giminių) pažįsta
mų ir pažangiosios minties 
draugų tarpo. -

Kol gyvybė rusens ma
nyje, minėsiu Tave, bran
gus Broli Petrai.' Gyvenai 
prasmingą gyvenimą; dir
bai ne vien savo labui, bet 
daug dvasiniai ir medžiagi
niai ilgus metus rėmei lie
tuvių pažangiąją veiklą 
Amerikoje ir Lietuvoje, ku
rios išdavoje mes dabar gy
vename pilnu prasmingu 
gyvenimu Lietuvoje.

Velionies Petro pusbrolis 
Povilas iš Lietuvos 

1967 m. liepos 2 d. 

kė jį už taį, kam jis prijun
gė arabišką Jeruzolimo da
lį prie izraeliškos. Jie ašt
riai kritikavo Jungtinių 
Valstijų politiką Artimųjų 
Rytų atžvilgiu.

Kalbas sakė ir socialisti
nių šalių atstovai: Ukrai
nos, Lenkijos, Vengrijos. 
Jie taip pat smerkė agresy
vią Izraelio politiką.

policijos žiaurumus. Po to 
prasidėjo tai, ko Newarkas 
ligi šiol nebuvo matęs: neg
rų kovos su policija, — lan
gų daužymas, bombų mėty
mas. Buvo pakviesta vals
tijos kariuomenė, kad ji pa
dėtų “riaušininkus suvaldy- 
dyti.” Daug žmonių tapo 
sužeista, šimtai suareštuo
ta. Miestas atrodė kaip ka
ro padėtyje.

Mirė Vivien Leigh, 
įžymi aktorė

Londonas. —Liepos 8 die
ną savo bute Londone mi
rė įžymioji anglų aktorė 
Vivien Leigh, sulaukusi 53 
metų amžiaus.

Aktorė nuo 1945 metų 
sirgo tuberkulioze (džio
va). Per eilę metų ji buvo 
silpnoje sveikatoje. Jei ir 
vaidindavo, tai vis sirgu
liuodama, prastai besi jaus
dama. ‘ ;

Vivien Leigh išgarsėjo 
pasauly savo vaidvba filme 
“Gone with the Wind.” Ji 
ten atliko pirmaujančia ro
lę* : /

Piknikas Laisvėje
Sekmadienio piknikui lie

tus- pakenkė. Kaip buvo 
planuota turėti pikniką 
Kings Point parke, Great 
Necke, taip negalėjo dėl lie
taus įvykti. Tuomet pikni- 
kininkai susirinko į “Lais
vės” salę, Ozone Parke kaip 
1 vai. pietauti.

Pietūs buvo labai skaniai 
paruošti. Visi gavo dar ir 
“karštų šuniukų.” Prie ka
vos ir pyrago buvo ir kito
kių gėrimų.

Lietuvių koo p er a t i n ė s 
spaudos bendrovės pirmi
ninkas Povilas Venta, pa
kvietė vieną kitą po keletą 
žodžių tarti. Povilas Beeis 
nusiskundė, kad lietus iškir
to greatneckiečiams šposą. 
Jiems teko atvykt ne j savo 
parką, o net į tolimą Ozone 
Parką. Tiesa, nemažai iš 
Great Necko čia dalyvavo.

Pirmininkaujantis prane
šė, kad d. P. Beeis šiai pra
mogai atvežė ir padovanojo 
nemažai alaūs ir sodės.

Kalbėjo A. Bimba apie sa
vo bylos laimėjimą, B. Ker- 
šulienė apie tai, kaip visuo
menė padėjo finansiškai by- 
laimėti; Mizara prisiminė 
apie Lietuvos dieną Mont- 
realyje, Bunkus kvietė vi
sus dalyvauti turistų išleis
tuvėse liepos 29 d.

Buvo pakviestas tarti žodį 
atvykęs su žmona iš tolimo 
Seattle, Wash., d. Žukaus
kas. Jie padovahojo “L.” 
$10.00.

Tarp dalyvių maišėsi Kl. 
Simons su savo žmona, ir 
Mikulėnas, atvykę iš Mia
mi Beach, Fla., buvę niujor-

Mieste pasidairius
Reikia parašų taikos 

referendumui
Prieš karą Vietname ko

vojančios organizacijos nu
sitarė New Yorko mieste 
pravesti referendumą, kad 
piliečiai lapkričio 7 d. nu
balsuotų, ar jie nori taikos 
Vietname.

Referendume bus pastaty
tas reikalavimas Jungti
nėms Valstijoms baigti in
tervenciją Vietname, ištrau
kti Amerikos karinės, jėgas 
iš Vietnamo, taipgi baigti 
jaunuolių prievartingą draf- 
tavimą militarinei tarnybai.

Labai svarbu, kad šis re
ferendumas būtų įtalpintas į 
balotą ir kad visi balsuoto
jai galėtų pasisakyti už ar 
prieš. O tam reikia 50,000 
piliečių parašų. Darbas jau 
pradėtas, peticijos pagamin
tos ir platinamos. Prašoma 
visų padėti surinkti 50,000 
parašų.

Komitetas skelbia, kad 
jau gauta 20.000 parašų, 
dar reikia 30.000.

X
Puertorikiečių milijonas
Šiuo metu New Yorke gy

vena apie 800,000 puertori
kiečių. Už metų kitų jau bus 
milijonas. Nes jų tarpe prie
auglis didelis, priedu — dar 
vis iš Puerto Rikos salų ne
mažai atvyksta.

Puertorikiečių ekonominė 
padėtis nepavydėtina. Jie 
yra mažiausia apmokami, 
skurdžiausia gyvena. Iš P. 
R. atvykusios moterys gau
na darbus skalbyklose ar 
kitose panašiose vietose. Sa
vaitinis atlyginimas $10 ar 
$12, kuomet negrės moterys 
gauna nuo $30 iki $40, o bal
tosios — iki $50. Darbuose 
diskriminacija nesvietiška.

Čia gimęs puertarikietis 
rašytojas Piri Thomas savo 
knygoje nušviečia, kokį 
skurdą puertorikiečiai per
gyvena,, iki prasimuša j ge
resnius darbus. Jie daugiau
sia gyvena negrais apgyven
tuose ghetuose. Jie su neg
rais kasdien maišosi.

Nepaisant to, kaip rašy
tojas Thomas nurodo, pas 
daugelį puertorikiečių dar 
vis viešpatauja diskrimina
cija negrams, skaitant juos 
esant žemesniais. O tai ken
kia bendrai kovai prieš bal
tųjų palaikomą rasinę dis
kriminaciją.

Bronxo boro prezidentas 
Herman Badillo, irgi puer- 
tori kietis, taipgi nurodo, 
kaip svarbu puertorikie- 
čiams, negrams ir vargingai 
gyvenantiems b a Itiesiems 
bendrai kovoti už geriau ap
mokamus darbus, už geres
nius butus, už žemos nuomos 
apartmentinių namų statybą 
ir tt. Tuo klausimu jau pa
siekta šiek tiek laimėjimų, 
bet dar toli gražu nuo pil
no laimėjimo.

Puertorikiečiai k a smet 
birželio mėn. ruošia mieste 
savo demonstracijas, kurio
se jų reikalavimai iškeliami.

X
Nori pieną iškelti j padanges

Keletas pieno kompanijų 
New Yorke tariasi, kaip ge
riau pieno kainas sulyginti 
ir tuomet į padanges iškelti. 
Nori sudaryti bendrą trustą 
pieno kontrolei.

O tai būtų labai pavojin
ga pieno naudotojams, ypač 

kiečiai.
Parengimas gerai pavyko, 

“Laisvei” sukelta finansinės 
paramos. Rep. 

vargingai gyvenančioms šei
moms, kuomet pieno kvorta 
jau butų joms nepasiekiama.

Tie kompanijų pasitari
mai jau eina per pastaruo
sius pora metų. Bet šiuo 
metu miesto viršininkai įsi
kišo. To viso pasėkoje šio
mis dienomis buvo areštuo
ti septyni pieno kompanijų 
atstovai ir trys unijos vir
šininkai, kurie su kompani
jomis tarėsi bendrai veikti.

Kas toliau bus, nežinoma. 
Tiek žinoma, kad areštuo
tieji padėti po užstatu ir 
rugpiūčio 28 d. turės teis
mui aiškintis.

X
Dingo protinių ligonių 

daktaras
Nuo liepos 3 d. kaip ug

nyje dingo protinių ligonių 
daktaras Alan Holden, tar
navęs Bellevue lligoninėje.

Dabar jo ieško miesto po
licija ir FBI agentai ir nie
kur neranda. Kaltina iš li
goninės paleistus protiniai 
sergančius žmones.

Prieš tai jis skundėsi, kad 
kas tai grąsina jį pagrobti 
ir su juo apsidirbti. Bet tuo 
metu niekas į tai nekreipė 
rimto dėmesio. O dabar — 
per vėlu.

žemų nuomų apartamentai
Majoras Lindsay paskel

bė,kad bus pastatyta už 26 
milijonus dolerių šeši pro
jektai — 1,352 naujų apar
tamentų.

Šie visi apartamentai bus 
žemos nuomos, taikomi pen
sininkams ir kitiems netur
tingiems žmonėms.

X
Plėšikai policijos panosėje

Richmond Hilllio bankas 
neteko apie $15,000, kuomet 
trys vyrukai pareikalavo 
pinigus jiems atiduoti.

Nepaisant to, kad tuomet 
banke buvo nemažai žmo
nių, plėšikai mokėjo vikriai 
prasišalinti.

O tas bankas randasi tik 
už 300 pėdų nuo policijos 
stoties. Vadinasi p o licija 
pramiegojo... J. G.

PADAROGIFTS 
PRANEŠA

A newcomer to the New 
York gift show is the firm 
PODAROGIFTS, INC., ex
clusive importers of items 
from USSR.

Among these items are a 
unique collection of Rus
sian artcraft in silver, wood 
ceramics, ivory and crystal.

There are also items of 
jewelry, leathercraft, fa
shioned by the foremost 
artists and craftsmen of 
the various Republics of 
the Soviet Union, i. e. 
Georgia, Lithuania, Latvia, 
Ukraine and Russia. In ad
dition to the above PODA
ROGIFTS, INC., imports 
Soviet made watches, came
ras, musical instruments, 
Oriental rugs and anew 
line of Soviet perfumes.

A pleasant surprise 
awaits a visitor to the ex
hibit of PODAROGIFTS, 
INC., in BOOTH 3920 at 
the COLISEUM (Colum
bus Circle) — from Au
gust 13th—-18th, 1967.

Sk.
— - ! I I

New York.— New Yor
ko mieste gyvena 1,300,000 
negrų. Jie sudaro 16-tą pro
centą visų gyventojų.

Prašo-
etinių ir iš apylinkės

Parengimu kalendorius
IŠLEISTUVĖS

ALDLD 1 kuopa ruosj 
išleist j ves trečiajai 
vykstant Lietuvon, 
me vi 
dalyvauti šiame pokylyje. 
Įvyks 
vės” s 
Avė., 
5 vai.

Bus 
prane 
paren

liepos 29 d., “Lais- 
alėje, 102-02 Liberty 
Ozone Parke. Pradžia 
vakare.
daugiau informacijų 

sta apie viršminėtą 
rimą.

gpiūčio 6 d., 1 vai.
choro “iškilmė” įvyks

Rr
Aido < 
pas Joną ir Julę Lazaus
kus—jų darže, South Ozone 
Parke.

Atsitikime lietaus, bus 
perke 
Del r<
kite Lilijai, MI 1-6887.

Ita į “Laisvės” salę, 
ezervaciios, skambin-

Rugpiūčio 13 d., 12 vai.
Pattenburg, N. J., pietūs 
pas Čiurlius. (Sekite skaį- 
bimus.)

Rugpiūčio 20 d., LLD 185 
kp. pietūs, Forest Parke.

Rugsėjo 23 d.
Aido choro banketas Lais

vės salėje, Ozone Parke.

Spalio 22 d., LLD 2Apsk. 
konferencija, Harrison, N. 
Jersey*

Spalio 29 d., LDS 3 Aps. 
konferencija.

Lapkričio 19 d.
LDS 13 kp. parengimas 

Laisvės salėje, Ozone Par
ke, N. Y. Pradžia 2 vai.
popiet.

Visi norime susitikti 
vykstančius Lietuvon
Jau minėta, kad LLD pir

moji kuopa rengia išleistu
ves trečiajai grupei vyks
tančių Lietuvon. Išleistuvės 
bus liepos 29-tą. Mes visi 
drauge jiems, išvažiuojan
tiems, palinkėsime gero ve- ' 
jo. Kiekvienas leisdama
sis į tokią ilgą kelionę, nori 
atsisveikinti gimines, drau
gus, bičiulius. Lygiai taip 
jaučiasi pasiliekantys arti
mieji. Jie nori dar ir dar iš
važiuojančius susitikti.

Išleistuvėse, kaip šios, Y^us 
proga tokiam visų išvys
tančių susitikimui su kitais, 
patogi vi e t a draugiškai, 
prie vaišių, smagiai pabu
voti.

Vakarienę, kaip jau žino
ma, išleistuvių rengėjai pa
sirūpins, kad nesivaržydami 
pasisotintume. Čia pasikal
bėsime ir kitų kalbų pasi
klausysime.

Parengimas įvyks Lais
vės salėje, Liberty Avė., ir 
102 St., Ozone Park.

Pradžia 5 vai. po pietų.
įžanga $2.50.
Prašome visus iš arhT.įr 

toli dalyvauti šiame susiti
kime. Lauksime.

Rengėjai

Paieškojimas
Ieškau sekamų asmenų, išvykusių 

iš Šiaulių rajono, Šilėnų k., 1929 m. 
į Argentiną, Santa Fe: Zavitkaus- 
kas Kostantinas, jo žmona Antani
na, jo dukra Angelita. Pokario me
tais rašė, bet 1948 m. nutraukė su
sirašinėjimą. Dar noriu surasti sū
nų, išvykusį, iš Lietuvos 1929 m. 
Gimė ir gyveno Šiauliuose, Šilėnų 
km. Švambaris Petras (Izidor^u^. 
Buenos Aires, Argentina. hE

Eesu jų sena mama. Rašykit^ 
švambarienė Ona, 
Šiaulių rajonas 
Šilėnų kaimas ir paštas 
Lithuania, USSR (53-54)




