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SEN. R. KENNEDY KANDIDATUOJA PRIES JOHNSONįį b

Ir kunigų sukilimas

Unijų suvažiavimas
Lenkijoje

— Rašo A. Bimba —
Sakoma, kad sen. McCarthy 

A New Hampshire valstijoje už
kariavo jaunimą. Visi jo 

{.“agentai” yra jauni žmones, 
daug studentų. Jie ėjo stuba 
nuo stubos ir kvietė žmones 
balsuoti už McCarthy.

Reikia atsiminti, kad visa 
valstijos demokratų seno
ji gvardija su gubernatoriumi 
priešakyje desperatiškai dar
bavosi už Johnsoną. šalies 
išdavikais apšaukė visus, ku
rie darbavosi už McCarthy. 
Bet viskas veltui.

Neseniai Jungtinėse Tauto
se žmogaus teisių komisijoje 
pasakyta Arthur Goldbergo 
kalba prieš Tarybų Sąjungą, 
prieš jos vidinę politiką, buvo 
iš anksto suplanuota ir pre
zidento Johnsono užgirta.

Santykiai tarp Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos pa
blogėjo. Tuo labai džiaugiami 
reakcininkai.

Pasaulinės taikos išlaikymas 
ir taikus tautų sugyvenimas 

Oabai daug priklauso nuo sar- 
tykių tarp Amerikos ir Tary
bų Sąjungos. Tas visiems sve>y bų Sąjungos. Tas visieiųs sve - 
ko proto žmonėms aišku. To, 
matyt, nežino Mr. Goldbergas.

šioje ašarų pakalnėje yra 
visokių žmonių su visokiom 
filosofijomis. Su labai
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tinga” filosofija pasirodė sa
vo laiške “The N. Y. Timesui” 
(kovo 14 d.) buvęs Amerikos 
Jungtinėse Tautose delegacijas 
narys ir žymus politikas M *. 
C. G. Parker. Jis sako, kad “ži
no,” ko tie pasaulio komunis
tai labai nori.

Jie nori, kad mūsų Amerils 
kuo ilgiausiai Vietname k 
riautų ir laikytųsi, šiuo k
ru jie siekia mūsų nelaiminįą 
šalį visiškai “išmelžti,” nuva
ryti nuo kojų.

štai ko, girdi, mūsų gudru
sis prezidentas ir jo kolegas 
nesupranta!

Parkerio samprota, žinom; 
t kvaila. Visur komunistai ene 
gingiausiai kovoja, kad Am< 
^ika karą nutrauktų ir iš Vie 
namo išsikraustytų.

Bet tegu ir taip. Tegu pi 
zidentas Johnsonas nutrauk 
karą komunistams “keršyc 
mas.” Tegu tik nutraukia 
baisią skerdynę. .
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Tokia jau mūsų gadynė. Su
kilimų ir prajovų gadynė. Ne
benurimsta ir kunigai, c ar 
netgi katalikų bažnyčios ku
nigai !

Štai New Yorko naujasis 
arkivyskupas Cooke nespėjo 
nė kojas sušilti savo aukštaįne 
poste ir jau bėdoje. Nuo 
vo arkivyskupijos kunigų 
gavo ilgą 2,500. Ožodžių g 
matą su visa eile didelių r 
kai avimų.

Kunigai reikalauja, kad r 
dabar visos arkivyskupijos 
visų parapijų įplaukos ir 
laidos būtų viešai skelbiamos. 
Jie nori, kad arkivyskupas su
teiktų jiems balsą skyrime vys
kupų ir jų pavaduotojų. Jie 
reikalauja, kad būtų sudaryta 
pastorinė taryba, kurion 
ta ne tik eiliniai kunigai, bet 
fr pasauliečiai, ir minyškos!
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JA V-j ii karo aukos Vietname 
pralenkė Korėjos aukas

Saigon. — JAV komanda0 
raportavo, kad Vietnamo 
kare užmuštieji ir sužeistie
ji amerikiečiai pralenkė ko
rėjos karo aukas.

Per savaitę kuri baigėsi 
su kovo 9 d., užmuštųjų bu
vo 509, o sužeistųjų 2,766. 
Tai sudaro nuo sausio 1 d. 
139,901 šio karo aukų. Jų 
tarpe 19,760 užmuštų ir 
120,131 sužeisti.

Per trejis metus karo Ko
rėjoje, 33,061 buvo užmuš
tas ir 103,853 sužeisti; iš 
viso 136,914 aukų.

Tokiu būdu Vietnamo ka
ras jau iki šiol ketvirtasis 
kruviniausias karas JAV 
istorijoje. Pirmajame pa
sauliniame kare aukų buvo 
321,000; JAV civiliniame 
kare buvo 798,000, o ant- 
rąjame pasauliniame kare 
— 1,678,000.

Užmuštųjų Korėjos kare 
buvo 13,391 daugiau negu 
iki šio) Vietname, bet su
žeistųjų daug daugiau Viet-( 
namo kare. nantį mėnesį. , ;

Švedija nesutinkantį su 
JAV Vietnamo klausime
Stockholmas. — Užsienio 

reikalų ministras T. L. Nil- 
son pranešė, po susirinkimo 
su JAV ambasadorium Wm. 
W. Heath, kad Švedijos ir 
JAV pažiūros į Vietnamo 
karą “nesutaikomos”.

JAV pašaukė savo, amba
sadorių į Washingtona kon
sultacijoms ryšium su pa
blogėjusiais santykiais.

Washington.— Ta r y b ų 
Sąjunga prisiuntė notą JAV 
reikalaudama $14,699 už 
nuostolius, padarytus TSRS 
ambasadai Washing tone 
laike eksplozijos, kuri įvyko 
vasario 21 d.

Atlanta, Georgia. — Dr. 
Martin Luther King pilnas 
vilties, kad 53 negrų mažu
mų grupės prisidės prie, j o 
organizuo j a m o “biednųjų 
žygio” į Wąshingtoną ąteį-

Lindsay balsuotų už repu bl ikoną
New Yorko majoras Lin- situacija dabar kitokia. Jis 

dsay pasakė, kad jam ge
riau patinka pozicijos Viet
namo klausimu demokratų 
senatorių Eugene J. McCar
thy ir Robert F. Kennedy 
pozicijos, negu Richard Ni- 
xono.

Lindsay atsisakė remti 
Goldwaterį 1964 metų rin
kimuose. Bet, sako Lindsay,

Ką arkivyskupas Cooke 
šiems atsakys? Ar privers 
juos streikuoti? Įdomūs klau
simai.

tikras, kad jo partija (re
pu blikonai) stątys į 
prezidentus liberalą. Jis 
norėtų, kad tas liberalas 
būtų gub. Rockefelleris.

Reporteriai neatlaidžiai 
spyrė Lindsay pasisakyti, 
ar balsuotų už Nixoną, bet 
jis išsisukinėjo. Tačiau Lin
dsay manąs,kad Nixonas 
buvo “vidutinis” (modera
te) per jo aštuonerių metų 
tarnavimą vicepreziden t o 
vietoje Eisenhowerio admi
nistracijoje.

Jo kandidatūra pakeitė visą ' JAV-j, federaliniai darbininkai
rinkiminę situaciją

Senatorius Robert Ken
nedy pareiškė, kad jis jo
kiu būdu negali remti Lyn- 
dono Johnsono kandidatū
ros ir iškėlė savo kandida
tūrą į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Pasakė, kad 
jis siūlys savo kandidatūrą 
Demokratų partijai pirmi
niuose rinkimuose (prima
ries) Oregone, Californijo
je ir kitose valstijose.

Didžiausias sujudimas ir 
susirūpinimas Demokratų 
partijoje. Matyt, pritrenk
tas yra ir prez. Johnsonas.

Savo pareiškime, kad jis 
siūlo savo kandidatūrą, se
natorius Kennedy plačiai 
išdėstė savo nuosprendžiui 
priežastis.' Pirminė priežąs- 
tis, tai Vietnamo karas. Jis 
nesutinka su karo plėtimu 
ir reikalaūja nustoti Šiau
rės Vietnamą, bombarduoti. 
Jis sako, kad karo baigimui 
reikia derėtis su Pietų Viet
namo Liaudies Išsivadavi
mo Frontu.

Kennedis ūtaip pat • sakė, 
kad jis. uebesutinka ir su 
prezidenfo namine politika. 
Pasmerkė, kad prezidentas 
Johnsonas neužgynė ir ne
pasižadėjo vykdyti savo pa
skirtosios komisijos rapor
tų dėl kovos prieš skurdą 
Amerikoje.

Savo pareiškime Kenne- 
dis sakė, kad jo kandidatū
ra negali pakenkti sen. Mc
Carthy kandidatūrai. Prie- landos.

šingai, jų nusistatymuose 
didelio skirtumo nesimato. 
Pirminiuose rinkimuose pa
aiškės, kuris jų turi dau
giau įtakos Demokratų par
tijos nariuose ir tas laimės 
suvažiavime nominacijas į 
prezidentus.

Taigi, su Kennedžio kan
didatūros pasiūlymu ir pa
sisakymais griežtai pasikei
čia visa rinkiminė situaci
ja. Per visą šalį praside
da Kennedžio kandidatūros 
šalininku mobilizavim a s i s 
rinkimams laimėti. Ypatin
gai tikimasi pritraukti daug 
jaunimo...

Pentagono viršininkai 
reikalauja 30,000 

rezervistų
Washington. — Aukšti 

Pentagono viršininkai rei
kalauja mobil i z u o t i pės
tininkus rezervistus, kad 
būtu galima bent vieną di
viziją tuojau pasiųsti į Viet
namą.

Šis klausimas ' buvo ' pa
keltas Baltajame Name. 
Kol kąs dar nėra tikrų ži
nių, kada tai bus įvykdinta.

Geneva. — Sakoma kad 
Tarybų Sąjungos kunigas 
Vladimir Ignast, kuris dir
bo Genevoje Maskvos Orto
doksų patriarchate, prašo 
Šveicarijos valdžios prieg-

Kyla aukso vertė 
smunka doleris

Kovo 15 d.

prieš Johnsono karinę politiką
Washington. — G r u p ė 

valstybės darbininkų (tar
nautojų), pranešė, kad tūk
stančiai jų išeis į viešą de
monstraciją Washingtone 
ateinantį mėnesį prieš pre
zidento Johnsono karinę po
litiką!

Myron Levine, grupės or
ganizatorius, sakė, kad 
įvyks dešimties minučių ty
kus budėjimas prie Wa
shingtono paminklo pietų 
laiku balandžio 10 d., kad 
aiškiai parodžius administ
racijai, jog ne visi valsty
bės darbininkai sutinka su 
josios Vietnamo politika.

Sakė Levine, jog jis tik
ras, kad administracijai tas 
nepatiks, bet jis manąs, kad 
ji imtų žygius “atsilyginti” 
demonstruotojams.

O tuo tarpu prieš-karinės 
peticijos sponsoriai sako, 
kad daugiau kaip 1,000 fe- 
deralinių darbininkų jau 
pasirašė peticijas, šaukiant 
prezidentą Johnsoną “baig
ti savo pasitikėjimą milita-
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rinėmis jėgomis o, vietoje 
to, ieškoti tikrų politinių 
susitarimų įvykdymui tai
kos pietryčių Azijoje”.

Peticija bus paskelbta 
laikraščių reklamose.

Panamos prezidentas 
apkaltintas

Panama. — Prezidentas 
Marco A. Robles tapo Na- 
cionalės Asemblėjos apkal
tintas (impeached). Jo teis
mas atidėtas iki kovo 24 d.

Prezidentiniai rinkim a i 
įvyks gegužės 12 d., tad šis 
Roblės apkaltinimas įvarė 
Panamą į didelę konstituci
nę krizę.

Robles kaltinamas kiši
musi į konstitucinius klau
simus ir vartojimu prievar
tos prezidentiniuose rinki
muose. i

Bangkok, Tailandas; — 
Čia žuvo trys amerikiečiai 
lakūnai ir dešimt sužeista 
eksplozijoje prie JAV bazės 
Korate. / , ,

Mūsų vyriausybė buvo pa
siryžus Japonijos sostinėje 
atidaryti ligoninę, kurion būtų 
iš Vietnamo gabenami gy
domi sužeisti kareiviai. Tai 
reikštų Japonijos įtraukimą į 
Vietnamo karą. Tuoj kilo 
protestų audra/. Protestams 
vadovavo komunistai ir kai
rieji socialistai.

Rezultatas: ligoninė nebe
bus steigiama. Toks prane
šimas iš Washingtono.

Jungtinė automobilistų uni
ja reikalauja, kad būtų su
šaukta AFL-CIO nepaprasta 
konvencija aptarimui unijinio 
judėjimo reikalų. Federaci
jos prezidentas George Meany 
reikalauja, kad automobilis
tai iš anksto pasižadėtų tokio 
suvažiavimo nutarimus priim
ti ir pildyti.

Veikiausia iš to reikalavimo 
niekas neišeis.

Iš Lenkijos plaukia žinios 
apie studentų bruzd ėjimą. 
Komercinė spauda džiūgauja.

Kalbama, kad jaunieji ko
munistai protestuoja prieš 
“senąją gvardiją.”

Daug kas dar neaišku. Su 
išvadomis dar reikia palaukti.

Malikas TSRS atstovas 
Jingtinėse Tautose

United Nations, N. Y. — 
Kovo 13 d. Jacovas A. Ma
likas pridavė generaliniam 
sekretoriui U Thant savo 
kredencialus naujam ter
minui eiti vyriausio Tarybų 
Sąjungos atstovo pareigas.

Užklaustas jo nuomonės, 
Malikas pasakė, kad šalta
sis karas yra didelis fiasko 
ir neatnešė nei naudos nei 
šlovės jo puoselėtojams.

Malikas Jungtinėse tau
tose tarnavo tarp 1948 ir 
1953 metų.

Išmestas iš akademijos
Huntington, L. I. — Paul 

R. Johnsen, 18 metų stu
dentas Kings Point Mer
chant Marine akademijoje, 
sakosi buvęs išprašytas 
lauk už tai, kad priešingas 
Vietnamo karui. Senatorius 
Robert F. Kennedy ir Ci
vil Liberties unija tyrinėja 
Šį įvykį.

London.
Anglija, prašant Amerikai, 
vienai dienai uždarė aukso 
tartautinę rinką. Tikslas už
darymo — sulaikyti aukso 
spekuliavimą iki susirinks 
centriniai bankeriai Wa
shingtone apkalbėti situaci
ja. ’ •

Washington. — Senatas, 
39 balsais prieš 37, nutarė 
nuimti aukso atramą dole
riui, ir taip paliuosuoti iš 
aukso rezervų 10.4 bilijono 
dolerių, kad pagelbėjus pa
laikyti tarptautinį aukso 
pareikalavimą.

Šis žygis, jeigu Baltasis 
Namas nevetuos, nuima rei
kalavimą, kad JAV pinigas 
būtų atremtas 25% aukso. 
Tuomi visas aukso rezervas

galėtų būti panaudotas tarp
tautiniams reikalavimams 
ir pagelbėtų palaikyti dole
rio pastovumą prilaikant jo 
kainą $35 už unciją.

Federalinis Rezervo Bo- 
ardas pakėlė savo pagrindi
nę skolinimo tarifą nuo 4- 
1/2% iki 5%, kad “sutvir
tinus dolerio poziciją ir su
laikius infliacijinį spaudimą 
naminėje ekonomijoje”.

Kanados bankas pakėlė 
skolinimo tarifą nuo 7% iki 
7-1/2%* ir reikalavo sulaiky
ti aukso prekybą vienai die
nai.

Ar pavyks JAV sulaiky
ti spekuliantus iki to, kad 
dolerio vertė nenupultų, da
bar dar negalima pasakyti.

Albany. Rockefellerio ad-0 
ministracija sutiko pakelti 
10% algas valstijos darbi
ninkams. Minimalis pakėli
mas algos į metus būtų 
$600.

Šį pasiūlymą greit priėmė 
Civil Service Employees as
ociacija, kuri atstovauja 
124,000 iš 137,000 valstijos 

: darbininkų.
Asociacijoje priklauso visi 

valstijos darbininkai, išsky
rus valstijos policiją ir val
stijos universiteto darbinin
kus.

Algų pakėlimas įeis ga
llon balandžio 1 d. Tai kai- 
nuos valstijai $100,000,000.

Miami, Fla. Du keleiviai 
privertė National Airlines 
lėktuvo vairuotoją nusileis
ti Kuboje. Abu keleiviai, 
su dar vienu sankeleiviu, 
kuris atrodė nenorįs išlipti, 
pasiliko Kuboje. Lėktuve 
buvo 48 keleiviai ir 7 tar
nautojai. Lėktuvas su vi
sa įgula, išskiriant tuos 3, 
kurie pasiliko, atskrido į 
Miami aeroportą, į kurį 
skrido iš San Francisco.

“Laisves” suvažiavimas gražiai pavyko
Tiesa, btogas, lietingas oras “Laisves” dalininkų su

važiavimui pakenkė, jis nebuvo toks skaitlingas, kaip 
pernykštis. Bet šiaip suvažiavimas buvo labai geras, 
konstruktyvus, su pirmiau prisiųstais, atsiųstais arba 
vietoje įteiktais pasveikinimais davė laikraščiuli gražios 
finansinės paramos. » ‘

Smulkesnes žinias apie suvažiavimą rasite mūsų ko
respondento A1* Gilmano aprašyme penktadienio laidoje. 
Taipgi bus atspausdinta suvažiavimo priimta rezoliucija 
ir, žinoma, suvažiavimui sveikinimai.

NBC sako JAV pralaimi 
karą Vietname

National Broadcast i n g 
Kompanijos žinių skyrius 
be jokių kvalifikacijų sek
madienį pripažino per tele
viziją, kad JAV pralaimi 
karą Vietname.

Komentatorius Frank 
McGee pasakė, kad iniciaty
va perėjo iš Amerikos į 
Vietkongo pusę ir kad atėjo 
laikas nuspręsti, ar ne be
prasmė yra politika sunai
kinti Vietnamą, bebandant 
jį išgelbėti.

Prieš dvi savaites Colum
bia Broadcasting komenta
torius Walter Cronkite, su
grįžęs iš Vietnamo, taipgi 
įspėjo JAV sulaikyti karą

Cape Kennedy, Fla.—Ko
vo 11 d. tapo atidėtas pa
leidimas raketos į Mėnulį 
iki kovo 28 d. Sako, techni
kai nespėjo prirengti rake-

London. — Čia susitvėrė 
nauja prie š-Vietnaminė 
grupė, kuri gelbės ameri
kiečiams išvengti būti draf- 
tuotiems. Bet, sako “Sup
port” (taip- vadinsis ši or
ganizacija), jie negelbės ka
reiviams, pabėgusiems iš • 
tarnybos. *

Oneida, Tenn. — Kovo 12 
d. eksplozija suardė Sou 
them Labor unijos buvei
nę. Plačiai nuostolių pada
ryta ir artimai stovintiems 
namams.

Rodezijoje nužudyti 3 
juodieji afrikiečiai

Salisbury. — Nekreipiant 
dėmesio į Anglijos karalie
nės Elzbietos pakeitimą 
trims afrikiečiams mirties 
bausmės amžinu kalėjimu, 
premjero lan D. Smith įsa
kymu jie nužudyti.

Tai svarbiausias aktas 
nesiskaitymo su Britanija 
nuo to laiko kai Rodezija 
(lapkričio 1965) pasiskelbė 
nepriklausoma Britanijai.

Dabar Rodezijoje viešpa
tauja baisus fašistinis bal
tųjų režimas.
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Sen. McCarthy didelis laimėjimas
NEW Hampshire pintiniuose rinkimuose senato

riaus Eugene McCarthy 
rodymas pritrenkė visus 
kapitalistinių partijų vadu^ ir pranašus. Štai, beveik iki 
šiol nežinomas žmogus iš 
rinko užsiregistravusių deinokratų 42 procentus balsų. 
O kas keisčiausia, tai ka 
partijoje gavo 5,000 balsų 
jo gautus balsus, jų gerai 
už prezidentą Johnsoną!

Kaip žinia, senatorius 
“taikos kandidatas.” Jis p 
savimas už jį pasidarė vieiintėlė šiame atsitikime kon
kreti forma New Hampshire valstijos žmonėms išreikšti 
savo nusistatymą prieš Vietnamo karą. Iš Richardo 
Nixono pasisakymų ir elgsenos jie matė, kad tarp John- 
sono ir Nixono pasirinkirro nėra, nes abudu stoja už 
karo aštrinimą ir plėtimą. Tai va jie ir balsavo už 
McCarthy. Ir puikiai jie padarė.

Kai šį vedamąjį (ėdite 
pasisakęs ir senatorius Ke 
tiek daug žmonių balsavo 
Vietname, Robert Kenned 
ir jis dabar jau paskelbs savo kandidatūrą.

Ir gerai padarytų, je 
Johnsoną. Gal tik jis vienjas ir tegalėtų demokratų su
važiavime laimėti. Sunku tikėti, kad McCarthy pajėgtų 
Johnsoną supliekti.

Bet, žinoma, kaip atrodo, senatorius McCarthy ne
norės vietą užleisti Kennedžiui ir ištraukti savo kan
didatūrą. Jis sakosi pasili 
iki “pergalės.” .

Geriausia ir sveikiausi
Carthy sudarytų bendrą drontą prieš Johnsoną. Vie
nas galėtų būti kandidatu 
prezidentus. Ir jeigu jie 
už Vietnamo karo nutraukimą ir iš ten Amerikos mi- 
litarinių jėgų ištraukimą,

iš Minnesota valstijos pasi- 
politikierius, abiejų didžiųjų

tolimos valstijos ėmė ir su

d McCarthy ir Republikonų 
! Sudėjus abiejose partijose 
daugiau, negu buvo paduota

McCarthy kandidatavo kaip 
asidarė taikos simboliu. Bal-

rialą) skaitysite, gal jau bus 
nnedy. Kai jis pamatė, kad 

prieš Johnsoną ir jo karą 
y irgi labai susijaudino. Gal

gu jis kandidatuotų prieš

<siąs savo vietoje ir kovosiąs

a būtų, jeigu Kennedy ir Mc-

į prezidentus, o kitas į vice- 
aiškiai ir griežtai pasisakytų

Jie nuverstų Johnsoną demo
kratų suvažiavime ii} laimėtų rinkimus lapkričio 7 d. 
Bet ar jie susipras? Tenka palaukti ir pamatyti...

JAU JIS SAKO, KAD 
LIETUVIAI 
NUSKRIAUSTI

Ilgu, per kelis numerius 
išsitiesusiu sausu straips
niu kunigų “Drauge” prela
tas M. Krupavičius prabilo 
apie Chicagos Šv. Kazimie
ro lietuvių kapines, kurias 
užgrobė katalikų bažnyčios 
hierarchija. Pabaigoje savo 
apdūmojimų Krupavi č i u s 
sako:

“Ne vienas gal skaityda
mas šį raštą kels kl 
ką gi galvoja šių žodžių au
torius Šv. Kazimier 
nių klausimais? Ge 
sakysiu. Galvoju to 
tegorijomis, kokias 
tė aukščiausi bažny 
toritetai. Visai prit 
Regio akcijai atsta 
tuvių teises ir bažnytines 
tradicijas kapinių i 
jimo tvarkoje, kur 
skaudžiai pažeistos.

Bet netaip lengva. Gir
di:

“Teisingumui sukasti ir 
savo teisėms atgauti 
lengvas bus kelias.
tas, kas daugiau atsparu
mo parodys ir greip rankų 
n

aušimą,

o kapi- 
rai. At- 
mis ka- 
nustat- 

čios au- 
ariu A. 
,;yti lie-

r laido
kos yra

gal ne- 
Laimės

prie A. Žmuidzinavičiaus me
morialinio muziejaus Kaune— 
jo biustą, rekonstruoti šio mu
ziejaus Kaune pastatą, įren
giant jame taip pat dailininko 
amžininkų ir bendražygių, pir
mųjų lietuvių dailės parodų 
dalyvių J. Zikaro, j. Šileikos 
ir kitų kūrybos ekspozicijų.

Valstybinis Spaudos komite
tas ir Lietuvos TSR Dailininkų 
sąjunga įpareigoti iparuošti ir 
išleisti, monografiją apie lie
tuvių dailės draugiją, kurios 
vienas steigėjų buvo A. Žmui
dzinavičius, o Valstybinis Ki
nematografijos komitetas — 
sukurti dokumentinę kino apy
braižą apie įžymiojo dailinin
ko gyvenimą ir kūrybą.

Lazdijų rajono Seirijų mies
telyje, kur gimė A. Žmuidzi
navičius, jo vardu bus pava
dinta viena gatvių.

Ir vėl mūsų studentija
DIDŽIAJAME Colum 

buvo didelė, istorinė diena, 
studentų paskelbė boikotą 
toje to, jie susirinko į salę ir klausėsi ugningų prieška
rinių kalbų. Jiems pritarė ir jų boikotą parėmė visa 
eilė prieškariniai nusiteiku sių profesorių.

Nieko panašaus iki ši )1 nebuvo buvę nei šiame uni
versitete, nei kurioje kitoje aukštojoje mokykloje.

O dar didesnis dalykas, tai balandžio 26 dieną skel
biamas “Studentų streikas už taiką” (Students Strike 
for Peace)! Tikimasi, kad streikas apims didelę daugu
mą mokyklų. Tai bus dramatiškiausias mūsų studenti
jos pasisakymas prieš Vietnamo karą ir verstiną ėmi
mą militarinėn tarnybon 
vienas pademonstravimas
prieš vyriausybės užsieni lę politiką ir prieš Johnsono 
vadovybę.

Svarbu ir tas, kad š 
lyvaus ir tūkstančiai pro$

Jeigu prie to pridėsime ruošiamą “varguolių žygį” 
į Washingtoną balandžio 22 dieną, tai pamatysime, kad 
Amerikos žmonių spaudimas į > vyriausybę baigti Viet
namo karą ir keisti užsieninę politiką žada dar labiau 
padidėti. Nors, tiesa, Valsybės sekretorius Dean Rusk 
Senato Užsienio Reikalams Komisijoje neparodė jokio 
vyriausybės skaitymosi su Amerikos ir pasaulio žmonių 
protestais prieš barbariškąjį karą, bet padidėjęs spaų- 

ytis. Jokia vyriausybė negali 
igumos žmonių valią. Tu^ės

rijos universitete kovo 12-oji 
Apie keturis tūkstančius 

ir nepasirodė klasėse. Vie-

>1 nebuvo buvę nei šiame utii

s už taiką” (Students Strike

(prieš draftą). Tai bus dar 
mūsų jaunimo nusistatymo

iame studentijos proteste da- 
esorių bei dėstytojų.

•n

dimas gali priversti skail 
ilgai atsilaikyti prieš da 
paklusti ir prezidentas Jolhnsonas!

Katalikams leidžiama 
tapti masonais

Roma. — Vatikanas be
veik panaikino seną įsta 
mą, kuris baudė katalikus 
ekskomunikacija už stc|ji- 
mą į masonų organizacij

Dabar jau katalikai g 
stoti į masonus JAV, B 
tanijoje ir beveik visose 
tose šalyse pasaulyje. Y 
dar dalis masonų, ku 
daugiausia susiorganizavę 
Italijoje ir Prancūzijoje, va
dinami “Eutopos Didžioji 
Brolija Masonų”. Į tą “bro-

y-

13. 
ali 
ri
si- 
ra 
rie

enuleis.”
Svarbu. Viena, IZrupavi- 

čius • pripažįsta, ka 
viai yra suvilti, ap 
nuskriausti. Antra 
jiems su teisybe laimėti bus 
sunki kova.

Bet keista, kad Krupavi
čius žada “laimėti 
kaip tik tuos “aukši 
bažnyčios autoritetus 
pačių autoritetų nustaty
tais principais. Kokia čia 
dviveidyste . ir veidmainys
tė? . , ' - ‘ \ .

Krupavičius, matyt, Regį 
ir kitus parapijomis laiko 
paskūtiniais mulkiais. Jei
gu Krupavičiaus klausys ir 
prieš autoritetus k 
gal jų nuostatus, ta 
įo nepeš. Tai puikiai žino 

pats Krupavičius.

d lietu- 
gauti ir 
, kad

” prieš 
ciausius

” tų

o vos pa- 
i jie nie-

i

RO JIE PATYS NORI, 
TO KITIEMS NEDUODA

Apie Kanados prancūzus
’ jų teises skaito e “Liau-1

dies balse”:
Spaudoje pasiroc ė 

kaip angliškai kalbantieji at
sineša linkui francūz 
Kad angliškai kalba 
ri mokyklų ir un 
Kvebeko provincijoj, 
liai. Bet kai francūz 
įaties Ontarijoj, tai 
fialas.

Kapuskasinge ir 
toj, kaip pasirodo, 
gyventojų sudaro francūziškai 
kalbantieji. Išeina, k 
turėtų būti francūz

žinios,

y namie, 
ntieji tu- 
iversitetų

tai ge- 
ai nori to 
jau skan-

kitoj vie-
daugumą

liją” dar katalikams nega
lima stoti, nes būk tai an- 
tikatalikiška ir ateistiška 
draugija.

Sakoma, kad masonų yra 
apie. 5 milijonai visame pa
saulyje* daugiausia angliš
kai kalbančiose dalyse. JAV 
jų yra arti 4 milijonų.

.! ■■ fc... I..I' I ■■ ■ ■ •

Santa Ana, Cal.—Džiurė 
paskyrė- astuonių vaikų tė
vui $710,000, kada jo ap- 
draudos kompanija atsisa
kė mokėti jaft! po $150 j 
mėhešį už šušižeidimą daf- 
be. žinoma, iš tos sumoš 
advokatai pasiims savo dalį*

:ad tenai 
išky mo

kyklų. Bet nėra. Mažai krei
piama į francūzų ka J ;
mose angliškose mokyklose. O 
dabar, kaip prem.
barts užtikrino, kad 
turės lygias teises '
tų vietų angliškai kalbantieji 
bauginasi, kad reiks turėti 
francūziškas mokyki 

iNežinia kas pasic
gu Kvebekas pasakytų 
čia francūziška pro

turi būti tik francū 
kliškai kalbantieji 
baisų triukšmą.

bą ir esa

eras Ro- 
francūzai 
Ontarijoj,

as.
ary tų, jei- 

kad 
irginčija

isos mokyklos ir universitetai 
ilžiški. An-

pakeltų

N A VI*

Brangus Drauge,
Pirmiausia skubu padė

koti už nepaprastai malonią 
dovaną — puikią Jūsų kny
gą “Klesti Nemuno kraš
tas.” Ją gavau šiomis die
nomis, nors apie jos išėji
mą jau žinojau iš spaudos— 
jūsiškės ir mūsiškės. Tai 
iš tikrųjų labai įdomi ir 
naudinga knyga. Varčiau 
ir skaitinėjau ją su dideliu 
įdomumu. Jūs suprantate, 
kad medžiaga man žinoma, 
bet buvo labai įdomu sekti, 
į ką Jūs ypatingai atkrei
pėte dėmesį, kas Jums pa
sirodė reikšminga mūsų lai
mėjimuose ir darbuose.

Knygą parašyta lengvai, 
įdomiai, patraukliai, ir ne
abejoju, k a d mūsų tautie
čiams už Lietuvos sienų ji 
atneš tikrai daug naudos— 
jie dar labiau pamils savo 
tėvynę, einančią socializmo 
keliu, stengsis ją atlankyti 
ir kuo galėdami jai padės. 
Jūsų knyga gerokai pra- 
sklaidys tas melo miglas, 
kurias jau tiek metų mūsų 
išeiviams pučia didieji me
lagiai “vaduotojai” ir tokie 
jų pakalikai kaip visokiausi 
aisčiai, kardeliai, brazdžio- 
niai ir kiti. Stebina ir tai, 
kad Jūs, be galo užimtas 
“Laisvės” redakcijoje, sura
dote laiko ir energijos šiai 
puikiai knygai parašyti.

Mes gyvename, kaip gy
venę. Aš baigiau naujos 
knygos (“Jaunystės atradi
mo” tęsinio) rankraštį ir 
dabar pradedu jį ruošti 
spaudai. Jeigu jis išeis šiais 
metais, tai tik apie metų 
galą. Mano apsakymų kny
gą “Mirtis Lisabonoj,”1 ti
kiuos, būsite gayęs. ( Turiu 
ir kitų literatūrinių suma
nymų. Šiomis dienomis 
nauju leidimu išeina mano 
knyga “Pavasario upė.” No
riu paruošti savo straipsnių 
apie literatūrą knygą—per 
kelerius paskutinius metus 
jų parašiau apie aštuonias- 

_. - e V 1 • rlnmvvil-n i X nit ImTrrYni r\Johnsonas irgi žadėjo pa>- 
saulinę taiką ir gerbūvišką 
gyvenimą visiems namie. 
Na, o kur mes šiandien ran
damos ? Šalis paskandinta į 
neišbrendamas skolas — ir 
vis karo reikalams. Nors 
jis žadėjo taiką, bet šalį 
skandina karo liepsnose. 
Mokesčiai uždėti net ir ant 
maisto, ir nesimato pabai
gos; Biednam žmogui iš ma
žo uždarbio toli negana tin
kamai pragyventi ir- vaiku
čius išmaitinti.

Prez; Kennedis yra pasa
kęs, kad 35,000000 ameri
kiečių eina gulti alkani. Tai 
didelė teisybė, kurios John
sonas negali užginčyti.

Sauja Žiežirbų
Michigano gubernatoriaus 

Romney pareiškimas, kad 
jis atsisako siektis kandida
tūros prezidento vietai, ži
noma, plačiai pravėrė duris 
New Yorko gubernatoriui 
Nelsonui Rockefelleriui, ką 
jis jau ir primena: jei tik 
Republikonų partijos suva
žiavimas jį draftuos — jis 
priims. Bet buvęs Eisen- 
howerio pastumdėlis, reak
cininkas R. M. Nixonas ir
gi pasinešęs kandidatuoti 
prezidento urėdui.

Kuris bus nominuotas, 
sunku kol kas pasakyti. 
Bet Rockefelleris būtų ge
resnis, nes taip atvirai jis,, 
kaip Nixonas, nekalba už 
hitlerinę “demokratiją” 
šioje šalyje. Jis sako, kad, 
tapęs šalies prezidentu, jis 
tuoj baigtų karą Vietname 
taip, kaip Eisenhower is 
“baigė” karąJKorėjoje. Ki
taip sakant, jis įkištų kitą 
koją gana giliai kitoje Azi
jos dalyje. Bet apie gerini
mą būvio milijonams bied- 
nųjų namie jis nė neprisi
mena.

tautos atsakymas į mūsų 
menininkų pasirodymus 
Maskvoje, Uljanovske ir ki
tuose miestuose.

*
Vilnius virto tarptautiniu 

miestu, ir nėra dienos, kad 
čia nesutiktum žmoonių iš 
įvairiausių kraštų ir kon
tinentų. Tarp kitko, pa
skelbtas vajus šiais metais 
dar labiau apšvarinti ir pa
puošti Vilnių, padaryti mū

 

sų sostinę vienį gražiausių 
miestų.

Šiomis dienom
Sąjungoje iš JAV grįžęs 
mūsų dramaturgas K. Saja 
labai įdomiai pasakojo apie 
Jūsų šalį. Jam patiko krau
tuvės, valgyklos, telefonai 
ir kid ''‘vilizacijos laimėji
mai, bet jis labai nusivylė 
dolerio kultu, blogais teat
rais ir kinais, negrų per
sekiojimu, narkotikų varto
jimu, žvėriška konkurenci
ja ir daugeliu kitų dalykų. 
Labai šiltai jis kalbėjo apie 
pažangiuosius JAV lietu
vius, kuriuos sutiko. Papa
sakojo jis daug įdomaus ir 
apie lietuviškuosius dipi ir 
apie jų tarpe vykstančią 
kovą dėl pažiūrų į gimtą
ją šalį. Kaip tur būt pa
stebite, mūsų spauda sten
giasi nenutylėti nieko, ką 
gero kultūros srity daro 
mūsų tautiečiai, ypač palai
kydama tuos, kurie nuošir
džiai nori santykių su savo 
tėvyne, o ne ją šmeižti ir 
koneveikti tuos, kurie gim
tajame krašte visas pastan
gas deda pakelti savo tau-: 
tos ekonomiką ir kultūrą ir; 
mūsų tautos vardą išgar
sinti visame pasaulyje.

Mano žmona ir aš prąšo- 
me perduoti geriausius lin
kėjimus visiems draugams 
laisviečiamš/dirban tiem s 
tokį sunkų ir reikšmingą 
darbą, kurio mūsų tauta 
niekad neužmirš.

A. Venclova 
1968-IH-4

ašytojų

Vilnius, 1968 III 6 
Malonus drauge, 

priimkite mano padėką už 
Jūsų maloniai prisiųstą >• 
knygą “Klesti Nemuno 
kraštas.” Porą dienų la-> 
bai atidžiai skaičiau. Su
rinkta ir pateikta labai 
daug ir įdomių duomenų 
apie tarybinę Lietuvą. Ma
nau, kad ji bus labai nau
dinga ne tik išeivijai, bet ir 
mums, gyvenantiems Lietu
voje.

Šiuo metu universitete tu
rime labai daug įvairiausių 
reikalų. Jų niekada ne
trūksta. Tarp jų ir maloni 
naujiena. Šiomis dienomis 
jau pradedame kasti duobę 
pamatam naujojo universi
teto miestelio pirmiesiems 
pastatams. Tai bus ekono
mikos fakulteto korpusui. 
Ruošiamės tą įvykį iškil
mingai pažymėti.

Siunčiu Jums ir Jūsų i 
bendradarbiams daug ge
riausių linkėjimų. 4

J. Kubffite

Gerb. “Laisvės” 
Redakcija,

Nuoširdžiai dėkoju savo 
tetai Stepanijai Budrevičie- 
nei, gyv. JAV, Norwood, 
Mass., mieste, už išrašytą 
man laikraštį “Laisvę,” ku
rią aš gaunu Lietuvoj a. Šis 
laikraštis domina mane 
bei mano draugus apie JAV 
pažangiųjų lietuvių veiklą 
bei jų gyvenimą ir yra su 
malonumu skaitomas.

Taip pat per “Laisvę” 
sveikinu savo mylimą tetą 
su kovo 8, Tarp tautinės 
Moters Dienos proga, linkiu 
daug laimės, o ypač geros 
sveikatos.

Taip pat sveikinu “Lais
vės” redakcijos kolektyvo 
moteris su kovo 8, Tarptau-> 
tinėę Moters Dienos proga.

fžttk'iu daug ’ sėkmės toli-4 
mesniame darbe!

Jonas Pilius
Lietuva
Buivydiškių Tarybinis

Ūkis-Technikumas
1968-III-4,

nistrų Ta- 
nti TSRS 
tŠĖS Dai

li ario-koi’es-

Jei demokratų partija 
nesuras tinkamesnio kandi
dato prezidento yietai, ku
ris būtų atviras, neveid
mainiautų, tai jiems išrink
ti Johnsoną antram termi
nui tiek yra vilties, kiek 
pasakiškam velniui uždegti 
ežerą.

Jei žmogus kalbėjo prieš 
karus, už pasaulinę taiką, 
o šiandien veda niekaip ne
pateisinamą, žvėrišką karą, 
neva gindamas pasaulį nuo 
komunizmo, už amerikoniš
ką “demokratiją,” tai reikia 
silpnapročių, kurie juo vėl 
pasitikėtųs

ties, kiek

DĖL A. ŽMUIDZ 
ČIAUS ATMINIMO 
ĮAMŽINIMO

Lietuvos .TSR Mi 
ryba nutarė įamž 
liaudies dailininko* 
lės Akademijos
liohdehto, fpixrf feso riAus Atita
rto žmuidzinaVičiaU j atmirti.- 
mą. Kultūroj ministerijai 
Kauno miesto vj 
komitetui pavesta p 
žmuidžirtavičiUi 
kapinėse antkapį-pkmitiklą, o

ir 
kdomajath 
astrttyti A. 
Pemšiūftą

-U .L. • • •
Jau ir dvasiški ją (žinoma, 

ne lietu v i š k o j i) kaltina 
JAV už prasi žengimus 
Vietname. Bet Waehihgto- 
no ponams aht to visko tik 
nusisplauti!

II Vienužis

dešimts — iš jų knygai no
riu atrinkti apie keturias
dešimt. Gal išleisiu ir nau
ją eilėraščių rinkinį.

Kaip matote, dabar, turė
damas daug mažiau visuo
meninių pareigų, virstu ra
šytoju profesionalu tikra to 
žodžio prasme. Prie to, kaip 
žinote, ne aš vienas priėjau 
tik dėl to, kad daug metų 
šioje srityje dirbau, o ir ta
rybinė santvarka, be galo 
pakėlusi mūsų tautos kultū
rą, sudarė mums sąlygas 
leisti daug knygų ir dide
liais tiražais. Visos jos iš
perkamos per kelias dienas, 
ir prireikus net savo knygų 
negali rasti pirkti jokiame pers are delivered out of 
knygyne. .

Mūsų gyvenimas labai 
įvairus ir įdomus. Štai, ry
toj vyksta lietuvių ir ukrai
niečių mokslinė konferenci
ja, skirta Taraso Ševčenkos 
gyvenimui ir kūrybai (Šev
čenka, kaip žinoma, yra 
buvęs Vilniuje ir su Lietu
va turėjęs nemaža, kontak
tų). Taip pat ryt vyksta 
mūsų ir* rusų poetų ir ver
tėjų konferencija, kuri no
ri išnagrinėti S. Nėries 
vertimų į rusų kalbą klau
simus. Š. m. 12 d. prasi
deda Rusijos Federacijos li
teratūros ir meno dekada 
.Lietuvoj * į kurią atvyksta 
geriausi Maskvcis ir Lenin
grado muzikantai* daininin
kai* chorai* orkestrai. Lau- 
kiamė ir rašytojų* su ku
riais suruošime eilę susitiki- v 
mų ir bendrų, literatūros 
vakarų. Tai tartum rusų

March 8, 1968 
Laisve
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, New York
Dear Editor,

Recently a group of pub
lishers of foreign newspa
pers in New York City met 
with Postmaster J. J. Stra
chan, to discuss problems 
they were having with the 
mail delivery of their news
papers.

The meeting, which my 
staff arranged, was most 
fruitful, and it was deter
mined that much of the pro
blem exists when the pa-

New York City.
I regret that one of your 

representatives was not no
tified of the meeting, but 
I am taking this opportuni
ty to ask if you are expe
riencing any difficulty with 
the mail distr i b u t i o n of 
Laisve. If you wish to drop 
me a note, I would appreci
ate it. ■<

In addition, if I may be 
of any service to you in the 
press area, please do not 
hesitate to contact ei
ther of my phess as
sistants, Frank MankieWicz 
or Hugh McDonald. In 
particular, if yoti wish any 
material or article from me 
which might be especially 
pertinent to your readers, 
I am sure they would be 
willing to assist you.

Sincerely,
Rėbert F. Kennedy

a

Kaip elgtasi krevetes 
elektriniame lauke? Šį klau
simą tirti į Atlanto vande
nyną išvyko mūsų respub
likos mokslinio tyrimo lai
vas “Neringa.”

Dabar visuose vandeny
nuose krevetės gaudomos 
naktį, nes tik tamsoje jos 
išlenda iš dumblo. Todėl 
dieną šimtai krevete gau
dančių laivų priversti sto
viniuoti. Kaipgi priverstą 
krevetes išropoti iš dumb
lo dieną? Šį klausimą tiria 
eilė ichtiologų. Neseniai 
buvo nustatyta, kad per
spektyviausia krevetes gau
dyti elektros srove (dauge
lis jūros gyventojų labai 
jautrūs elektriniams krū
viams). Tačiau, prieš reko
menduojant šį metodą mū
sų žvejams, reikia atlikti 
eilę eksperimentų — tuo ir 
užsiėmę mūsų respublikos 
tyrinėtojai.

Jakarta, Indonezija. — 
Perpildytas autobusas smo
gė į pasažierinį traukinį 
šiaurės Sumatroje.

Kiek sužeistųjų bei už
muštųjų traukinyje, dar ne
sužinota.

Washington. — Gaisras 
satelite, kuris įvyko 1967 
m. sausio 27 d., kainavo- 
“biskį mažiau ] 
jonų 
šiam u 
ronstutai.

d., kainavę^ 
kaip 100 mil?-' 

lerių”. Kaip žinia* 
gaisre žuvo trys ask 
ni *
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Ką žinome apie Kiniją ir jos 
* “kultūrinę revoliuciją”?

valandų, darbininkai visai 
negaudavo atostogų, gamy
klose moterys ir vaikai dir
bo už mažesnį, 
atlyginimą.

Tokia darbo žmonių pa-

egu vyrų,

Politinis chaosas Kin 
je, kurį sukėlė Mao-Cze- 
nas ir jo grupė, skambiai 
vadinamas “didžiąja prole
tarine kultūrine revolii 
ja”.

Objektyviais faktori 
darančiais tiesioginę ir 
miamą įtaką Kinijos Ko 
nistų Partijos vadova 
kai kurie tarybiniai ir 
sienio ekonominiai ir po 
niai apžvalgininkai 1 
smulkia-buržuazinės sti 
jos spaudimą.

Negalima užmiršti, 
dauguma šalies gyveni 
— valstiečiai. Žemės ekc 
minio išsivystymo lygis, 
minuojanti smulki gam

► darė ir tebedaro didelę 
ką politikai.

Dar kas daugiau
Žinoma, būtu klaidi 

tvirtinti, kad tiktai eko 
minio išsivystymo lygis 
lemia idėiine-politinę K 
vadovu platformą, 
šitas faktorius suforn 
Kinijos visuomeninę sti 
turą.

Darbininkų klasės vaid
muo visuomeniniame gyve
nime pirmiausia prikląuso 
ne tik nuo ju gausumo. ’ 
čiau darbininkijos lygina
mąjį svorį, ypač tokioj 
žiniškos šalies sąlygo 
negalima laikyti bere 
miu dalvku. Darbininkai 
Kinijos Liaudies Respubli
koje sudaro apytikriai 
tai 3 procentus bend 
gyventojų skaičiaus.

4 Tačiau svarbu ne tik 
kiek yra darbininkų, o kaip 
įžiūri patys Kinijos vadovai 
7 savo darbininkų klaso ir 
jos vaidmenį revoliucijoje 
ir socialistinėje statyboje.

Charakteringas Kinijos 
vadovybės idėjinės-teorjinės 
platformos bruožas yra 
maskuotas (bet aiškiai 
čiuopiamas) 
mas darbininkų kl 
vaidmens revoliucijoje 
socialistinėie statyboje, 
kartiniai KKP vadai sąmo
ningai mažina darbin 
klasės reikšmę, neįvei 
jos organizuotumo, idėjiš
kumo ir sąmoningumo, 
taip pat pervertina rev 
cinę valstietijos jėgą, Skel
bia ja pagrindine ir lemia
ma jėga kovoje su imperia
lizmu.

“Kaimas ir tiktai ka 
tyra revoliucinė bazė, iš 

rios revoliucionieriai ei 
€ygi, i galutine pergale 
rašė žurnalas “Chunci”
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Ideologijos pobūdis
Valdančioji KKP grupė 

su Mao Tse-tungu priešaky
je laikosi ne darbininkų 
klasės, bet smulkiaburžua
zines ideologijos. KKP va
dovybė pateisino ir netgi 
garbino smulkiaburžu a z i - 
nę stichija, o tai atvedė 
prie to, kad vadovaujan
čiuose partijos organuose 
viršų paėmė smulkiaburžu
azinė linija.

y

Paskutiniai įvykiai Kini
joje tai patvirtina. Jie 
kiai parodo, kad Mao
tungas ir jo grupė nepasiti
ki darbininkų klase ir jos

ais-
Tse-

bijo. Pagrindine revol uci-
ne jėga paskelbti “chunvei
binai,” kurie daugiausia 

^yra kilę iš smulkiosiosjbur- 
žuazijos sluoksnių. Tokiu 
būdu marksistinė tezė apie 
darbininkų klasės vaidme

apie

nį atmesta ir teorijoj, ir 
praktikoje.

Kaip atsiliepė “kultūrinė 
revoliucija” šalies ekonomi
jai?

Pagrindiniai socialistinio 
vystymosi sunkumai Kini
joje buvo jos ekonomikos 
margumas: nuo pirmykštės 
bendruomenės santvarkos 
nacionaliniuose Kinijos pa
kraščiuose iki kapitalistinės 
gamybos eilėje stambių ša
lies miestų; labai žemas ga
mybinis lygis; atsilikusi 
pramoninė ir žemės ūkio 
struktūra, labai paini socia
linių santykių sistema, pa
stoviai didėjantis skirtumas 
tarp ekonominio išsivysty-. 
mo lygio ir didėjančio gy
ventojų skaičiaus.

Šitie reiškiniai visuomet 
keldavo rimtas problemas 
Kinijos vadovams. Viena iš 
pagrindinių problemų buvo 
primityvių gamybiniu jėgų 
reorganizavimas. Nežiūrint 
visų sunkumų, karo su
griauta ekonomika 1953 m. 
buvo atstatyta. Pirmojo 
nenkmečio metais (1953-19- 
57) vidutiniai ' pramonės 
produkcijos priaugimo tem
pai sudarė 18 procentų, o 
žemės ūkio produkcijos — 
4.5 procento. Grūdų gamy
ba šalyje padidėjo nuo 108 
milijonu tonų 1949 m. iki 
185 milijonų, tonų 1957 m.

Labai didelę pagalbą su
teikė Tarybų Sąjunga, pa
dėdama Kinijai sukurti 
šiuolaikinės pramonės ša
kas: metalurgiją, kalnaka
sybą, mašinų gamybą, ato
minę pramonę.

Nauji sunkumai
Tačiau gimė ir nauji rim

ti sunkumai ir visų pirma 
milžiniškas skirtumas tarp 
pasiekto gamybinių jėgų 
vystymosi lygio ir greitai 
augančio gyventojų skai
čiaus. Pirmojo penkmečio 
metais dirbančiųjų skaičius 
pramonėje augo 1.5 procen
to pei^ metus, o gyventojų 
skaičius 2.3 procento.

Gyvenimo lygis kilo la
bai lėtai. Iki tam tikro laip
snio buvo išspręsta nedarbo 
problema, sutvarkyta darbo 
užmokesčio sistema, page
rėjo medicininis aptarnavi
mas, įvestas socialinis drau
dimas. Tačiau darbo dienos 
laikas vis dar buvo 10-12

tik dėl di- 
o atsiliki- 
kad Peki- 
ravo dar
nus.

dėtis susidarė ne 
džiulio ekonomini 
mo, bet ir dėl to, 
no vadovybė igno 
bininkų reikalavi

Kaimo įtalka
KLR kaimas st 

mityvia technika i 
cialistinio industrializavi
mo tempus. Tokia situacija 
vargu ar būtų ki 1 
Kinijos vadovai n 
darę ir čia lemiamų klaidų.

Pirmasis kolektyvinimo 
planas, paskirstytas trimis 
penkmečiais, buvo visai re
alus. Tačiau, jo r ebuvo' lai
komasi. nežmon 
bant. Buvo pabahdyta per 
aštuonis mėnesiu: 
valstiečiu gyver 
kurie nebuvo pa: 
nei ekonomiškai, 
ehologiškai.

Nuskurdę valstiečiai bėgo 
i miestus. Nepakankamas 
žemės ūkio gamybos lygis 
neleido aprūpintu žaliavo
mis atitinkamas 
šakas, o taip pit maisto 
produktais darbininkus, ku
riu materialinė padėtis pa
laipsniui blogėjo.

Ekonominis
Visos šios klai 

ekonominį chaos; 
smulkių pramonės įmonių 
statyba didino i

savo pri
stabdė so-

usi, jeigu 
tebūtų pa-

škai sku-

s pakeisti 
imo būdą, 
mošti tam 

nei psi-

pramonės

chaosas
klos sukėlė
ą. Masinė

darbininku 
klasę. Tačiau tai nereiškė 

darbininku
. Pagausė-
— pusiau 
šis proce- 

si, prasi,d.ę-

pramoninių 
skaičiaus augime 
jo tik proletarų 
amatininku. Bet 
sas greitai baigė 
jus ūkinei degradacijai, ku
ri tapo avantiūra 
neminės politiko

Už “eksperime 
ja užmokėjo 
regresu. Pramor 
ha sumažėjo 50 procentų, o 
žemės ūkio — 30—35 pro
centais. Šalis p 
maisto, gamyklos 
liavų.

Mažos pramon 
duodavo menką 
kokybės produkciją, 
greitai buvo užd

Netgi stambios metalur
gijos ir mašinų statybos ga
myklos išnaudojo tiktai 50 
—70 procentų sąvo pajėgu
mo. Kilo nedarb; 
gesi likviduoti, j 
kaimo vietoves a 
jonų žmonių, ki

stinės eko- 
į finalu.
ntą” Kini- 

įkonominiu 
inė gamy-

asiliko be
be ža

ės įmonės 
* ir blogos 

Jos 
arytos.

is, jį sten-. 
įerkeliant j 
pie 30 mili- 
irių tarpe

buvo 12 milijonų darbinin
kų ir tarnautojų.

Naujas kursas
Mao Tsę-tungo grupė bu

vo priversta padaryti nuo
laidas ir paskelbti naują 
kursą: ^Žemės ūkis — pa
grindų pagrindas!” Valstie
čiams sugrąžinti asmeninio 
naudojimo žemės sklypai, 
kurie sudarė 5 procentus 
dirbamos žemės ir davė 10 
procentų visos žemės ūkio 
produkcijos. Buvo peržiūrė
ta liaudies komunų sistema, 
pagyvėjo laisvoji rinka. 
Masinio nedarbo pavojus 
privertė Kinijos vadovus 
įvesti aštuonių valandų 
darbo dieną.

Numatyta 1962—1965 me
tais ekonominė stabilizaci
ja neatvedė prie darbo 
žmonių gyvenimo lygio pa
kilimo. Mėnesinis darbinin
ku atlyginimas pasiliko 19- 
56 metų lygyje ir sudarė 
nuo 40 iki 60 juaniu. (100 
juanių lygu 45 rubliams.) 
Kai kuriu kvalifikacijų dar
bininkai ir mokiniai gauda
vo po 23 juanius.

Vienos trijų žmonių šei
mos Pekine pragyvenimo 
minimumas sudaro 59—60 
juanių. Iki šios dienos dar 
vra normuojami pagrindi
niai maisto produktai. Mė- 

darbininkai gauna tiktai 
švenčių dienomis, o metinė 
augalinio' aliejaus ir cuk
raus norma neviršija 2—2.5 
kg. Medvilniniai audiniai 
gaunami pagal talonus po 
4—7 metrus kiekvienam 
žmogui per metus.

Nepateisinamas kelias
1961 m. Kinijos valdan

čioji grupė vienašališkai 
pradėjp siaurinti ekonomi
nius santykius su socialisti
nėmis šalimis '(išskyrus, Al
baniją). šitokią KLR eko
nominė politika padarė nei
giama įtaką kai kurių so
cialistinių šalių ekonomikos 
vystymui (pavyzdžiui, Če
koslovakijai),

KLR paskutiniu momentu 
atsisakė priimti iš Čekoslo
vakijos mašinas ir įrengi
mus, pagal sutartį paga
mintus Kinijai. Tačiau KLR 
dabartiniu metu plečia pre
kybinius santykius su Va
karu šalimis: VFR, Austri
ja. Belgija. Prancūzija, An
glija. Šanchajuje ir Pekine 
vis daugiau galima sutikti 
biznesmenų iš Vakarų.

1967 m. lapkričia mėnesį 
atidarant Kantone pramo
ninę parodą, dalyvavo trys 
tūkstančiai užsienio preky
binių firmų atstovų. Dau
giausia tai buvo Vakarų 
valstybių pasiuntiniai.

Ypač gyvai vystosi preky-. 
biniai santykiai tarp KLR 
ir Vakaru Vokietijos. Va
karų vokiečiai daugiausia 
eksportuoja į KLR naujau
sias mašinas ir chemines 
prekes. Austrija ruošiasi 
montuoti Šansi provincijoje 
plieno liejimo gamyklą. Ta
čiau šitie ekonominiai ry
šiai su Vakarų šalimis var
gu ar galės greitu laiku pa- 
statvti ant kojų tokios mil
žiniškos šalies ekonomiką.

“Didysis šuolis” ekonomi
koje pagimdė “kultūrinės 
revoliucijos” bacilas, pate
kusias į visas šalies valsty
binio gyvenimo sferas ir 
sudavusias sunku smūgį Ki
ni jos ekonomikai, šios dvi 
kinu tautos nelaimės yra 
glaudžiai susijusios ir turi 
vienas šaknis.

(Iš Vilniaus “Tiesos”)

Mikromegas

Žiūrint pro mano akinius
LIETUVOS ČEKISTŲ , 

ŽYGDARBIAI
Pernai Vilniaus leidykla 

“Mintis” išleido A. Viršu- 
lio sudarytą 212 pusi, kny
gą — “Nematomasis fron
tas.” Taj knyga apie Lietu
vos čekistus bei jų žygdar
bius.

Valstybės Saugumo Ko
miteto prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirminin
kas Juozas Petkevičius žo
dyje į skaitytojus sako:

Tai, berods, pirma tokio 
pobūdžio knyga mūsų res
publikoje, dėl to ji i turi 
svarbią reikšmę, Ypatingai 
tomis dienomis, kai tarybi
nė liaudis, visa pažangioji 
žmonija pažymi mūsų tary
binės valstybės penkiasde
šimtmetį. ..

Prieš 50 metų, 1917 metų 
gruodžio 20 d., Vladimiro 
Lenino iniciatyva, partijai 
nutarus, buvo įsteigta vals
tybės saugumo organai — 
Visos Rusijos Ypatingoji 
Komisija. Tai buvo praėjus 
vos pusantro mėnesio po 
Didžiojo Spalio socialistinės 
revoliucijos pergalės. Jauna 
Tarybų respublika tada iš 
visų pusių buvo apsupta 
priešų, vyko žūtbūtinė ko
va su imperialistinių valsty
bių, • jų žvalgybos ir išnau
dotojų klasės sudarytu vie
ningu frontu prieš didvy
riškąją darbo liaudį...

Sunkų ir ilgą kelią nuėjo 
ir Tarybų Lietuvos čekis
tai. Jie turi iš ko mokytis, 
kieno tradicijas perimti. 
Narsiųjų čekistų — bebai
mio revoliucijos riterio Fe
likso Dzeržinskio bendra
žygių — mūsų žemiečių J. 
Opanskio, f; J. Gruodžio, R. 
Pilerio, K. Naujokaičio ir 
kitų vardai, jų kova prieš 
kontr-revoliuciją—visos lie
tuvių tautos pasididžiavi
mas. ..

Mūsų respublikos čekis
tai, darbo žmonių remiami, 
pakėlė pagrindinę naštą ar
šioje klasių kovoje pirmai
siais pokario metais, likvi
duodami ginkluotas buržu
azinių nacionalistų gaujas, 
kurias inspiravo ir organi
zavo hitleriniai okupantai, 
o vėliau visapusiškai rėmė, 
imperialistinių šalių žvalgy
bos. .. Tas laikotarpis pa
reikalavo didelio patriotinio 
ryžto, visų jėgų įtempimo 
ir aukų. Tai pagrindinė šio 
rinkinio mintis.

Šioje knygoje skaitytojas 
galės bent maža dalimi su
sipažinti su T. Lietuvos če
kistų darbu. Žinoma, joje 
minimi tik keli vardai iš 
daugelio kovotojų, kurie sa
vo didvyriška kova nusipel
no to, kad apie juos būtų 
parašytos knygos... Tary
bų Lietuvos čekistų užda
vinys — ginti liaudies ir 
valstybės interesus. Jie, bū- 
d a m i glaudžiai susiję su 
liaudimi, sąžiningai ir gar
bingai vykdys šiuos užda
vinius.”

Knygoje išspausdinta vie
nuolikos autorių nepapras
tai įdomūs aprašymai, ku
riais nušviesta sekimas' bei 
aktalūs kovų įvykiai su miš
kiniais banditais, kuriuos 
paruošė, apginklavo ir slap
ta į Lietuvą atsiuntė vaka
rinių valstybių žvalgybos. 
Vokietijoje buvo įsteigtos 
specialios mokyklos, kurios 
ruošė žudikų gaujas ir siun
tė jas (į Lietuvą. Tame ne
garbingame darbe dalyvavo 
ir kai kurie lietuviai “vei
kėjai,” buvę hitlerininkų 
sandarb i n i n k a i vokiečių 
okupacijos metu. Permesti 
lėktuvais į Lietuvos žemę, 
banditai naktimis žudė ra
mius gyventojus, plėšė jų 
turtą, degino sodybas. Daž
nai ‘ buvo išžudomos visos 
šeimos: seni žmonės ir vai
kai. Taip nužudyta buvo 
tūkstančiai Lietuvos pilie
čių. Čekistai bei liaudies 
gynėjai su tais galvažu
džiais kovojo tol, kol juos 
nugalėjo ir visiškai išnaiki
no. Tose kovose didvyrio 
mirtimi žuvo - gana didelis 
skaičius ir čekistų bei liau
dies gynėjų.

Knyga nepaprastai įdomi. 
Tikėldme, kad tais klausi
mais susilauksime dar pil
nesnių aprašymų. Kol kas, 
saugumo dėlei, dar ne apie 
viską galima atvirai kalbėti, 
ne visus didvyrių vardus 
minėti. Palauksime! Kny
gos sudarytojas J. Viršulis 
atliko dėkingą ir tikrai nau
dingą darbą.

S. Narkeliūnaitė apie 
L. Diržinskaitę

Praeitų metų pabaigoje 
Vilniuje einantis mėnesinis 
žurnalas Tarybine “mote
ris” nr. 12 išspausdino pla
čiai žinomos amerikietės 
žurnalistės Salomėjos Nar- 
keliūnaitės įdomų straipsnį 
apie pasižymėjusią T. Lie

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvena n t i e m s 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių.

EINANT PRO BUVUSI KALĖJIMĄ
Po Ikaro kertėse prie sienos rūstūs

Su šautuvais
Ir durtuvais piktais 

Sargai stūksojo;
Aptvertas šiaušėsi belaisvių būstas, 

Vielų spygliais
* Lyg žodžiais nebyliais 

Bausmėm .bylojo... 
Sargai stūksojo...

Bet štai už sienos bildesys remonto: 
Visur smagiai 
Prasikalė langai — 

Nereikia grotų...
Nebėr žaizdų... Seniai nutilo frontai, — 

Taikos laikai.
Sveiki — karių vaikai.

1 Darbuojas protai.
Nereikia grotų...

Ir kai eini į darbą vieną rytą, 
Stebies, kas čia? 
Daina tam pastate 

Už durų stiklo...
Vielų spygliuotų jau nebematyti?

Bausmės vieta
Galop čia pakeista

Jau į mokyklą 
Su durim stiklo.

ii. Bata

tuvos visuomenininkę Leo
kadiją Diržinskaitę, kuri 
dalyvavo Niujorke, Suvie
nytąją Naciją Organizaci
joje, vykstančios Generali
nės Asamblėjos 22-osios pil
naties sesijos darbuose, 
kartu su daugelio pasaulio 
moterą, ir -atstovavo Lietu
vai bei visai Tarybą Sąjun
gai. L. Diržinskaitę čia iš
gyveno apie tris mėnesius ir 
S. Narkeliūnaitė, minėtame 
savo straipsnyje, — Lietu
vė Suvienytųjų Nacijų Or
ganizacijos darbuose”—La
bai vaizdžiai aprašo jos žy
gius bei darbus. Tad leis
kime kalbėti pačiai autorei:

“Atstovaudama visą Ta
rybų Sąjungą, Diržinskaitę, 
kartu būdama ir Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavadų o t o j a bei 
LTSR užsienio reikalų mi
nistrė, priminė ir apie pa
kitimus Lietuvos respubli
kos moterų gyvenime per 
pastarąjį šimtmečio ketvir
tį. Ji pabrėžė, kad, jeigu 
buržuazinėje Lietuvoje la
biausiai paplitęs moterų 
užsiėmimas buvo tarnaitės 
darbas arba šeimininkės da
lis, tai šiandien Lietuvos 
moterys sudaro 23 procen
tus respublikos parlamento 
deputatų, užima ministrų 
postus, dirba teisėj o m i s , 
liaudies tarėjomis, gydyto
jomis, inžinierėmis ir kt...

L. Diržinskaitės buvimas 
Su v. N aci jų darbuose sukėlė 
nemažai triukšmo emigra
cinėje lietuvių spaudoje, 
priešiškai nusistačiu šioje 
Lietuvos TSR atžvilgiu, ir 
vadinamų vaduotojų tarpe. 
Jie prisibaimina, k a.d L 
Diržinskaitės dalyvavimas 
Suv; Nacijų darbuose Lietu
vos TSR užsienio reikalų 
ministrės titulu, “galės pa
laidoti Lietuvos laisvinimo 
reikalus.” • Todėl įvairiais 
būdais buvo bandoma L. 
Diržinskaitei tuos titulus 
nubraukti iš oficialaus Suv. 
Nacijų sąrašo. Bet nepa
vyko, nes delegatų skyri
mas ir jų įrašymas į sąra
šus yra kiekvienos valstybės 
—Suv. Nacijų nario teisė. 
Vadindamas save Lietuvos 
diplomatijos šefu, St. Lozo
raitis, reziduojąs Romoje, 
emigracinėje spaudoje gar
sinos!, kad jisai net raštų 
Suv. Nacijų Generaliniam 
sekretoriui U Thantui pa- 
tęs, protestuodamas prieš 
L. Diržinskaitės titulus.

Negalėdami nieko pada
ryti, kai kurie emigranti
niai laikraščiai pradėjo L. 
Diržinskaitę asmeni škai 
puldinėti. Ypatingai išsisky
rė socialistų dienraštis Či
kagoje “Naujienos”, kuriose 
vyrai, pasirašę moteriško
mis pavardėmis, plūdo L. 
Diržinskaitę. Tuo tarpu L. 
Diržinskaitę, šalia savo dar
bo Suv. Nacijose, atliekamu 
laiku susipažįsta su Niujor
ko ir kitų Amerikos miestų 
bei jų lietuvių gyvenimu. Į 
Lietuvą ji sugrįžo apie Nau
jus metusi

Tai tik kelios ištraukos 
iš labai įdomaus S. Narke- 
liūnaitės straipsnio, tačiau 
jos labai brandžios, svarios. 
Būtų gera, kad žurnalistė S. 
Narkeliūnaitė dažniau pasi
rodytų su savo raštais T. 
Lietuvos spaudoje.

Kinshasha, Kongo Res
publika. — Apie 260 žmo
nių mirė, kai įvyko žemės 
slydimas, kuris sunaikino 
Luhonga kaimelį, žemės 
slydimas buvo pasėka že
mės drebėjimo.
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1923-1927 metai ir dabartis 
musiji Lietuvoje

Norwood, Mass.
LAISV£ Antradienis, Kovo (March) 19, 1968

(Specialiai “Laisvei”)
Tais metais lankiau Lie

tuvos universitetą. Studi
javau gamtą. Gyvenau Vai
lokaičio namuose, Dauk 
to g-vė Nr. 7, student 
bendrabutyje. Šį bendrai 
atidarė 1923 metais, vėlai 
rudenį. Patekti į jį buvo 
gana sunku. Norint patek
ti, reikėjo sumokėti už 4 
mėnesius pirmyn, tai yra 
100 litų.

Tėveliai padėti negalėjo. 
Aš pinigų visai neturėj 
nes tik keli mėnesiai, 
buvau parvažiavusi iš Kry
mo. Mokytis be galo no: 
jau. Geras brolis davė n 
100 litų, kuriuos tuojaus 
įmokėjau ir buvau lain 
ga. Bendrabutyje apsigy
venom trise mažame perei
namame kambarėlyje, 
riame tilpo 3 lovos, mažas 
stalas ir 3 taburetės. 1 
tais ir vakarais gaudav 
karšto vandens arbatai.

Tėvai pagelbėjo mais 
Atostogų metir atsivežda- 
vau duonos kepalą, pali šo
niuką sūdyto sviesto 
varškės, lašinių gabalą 
kaimišką dešrą. Į Kai 
važiuod a v a u traukiniu 
Utenos. Autobusų tuoipet 
nebuvo. Panevėžyje ture 
vau persėsti į kitą trauk 
Persėdimas būdavo sunkĮus 
nes reikėdavo persinešti 
sus pundus ir nuo vi|no 
traukinio iki kito buvo ga
na nemažas atstumas.

Pradėjus studijuoti tu 
jau rasti pragyvenimo š 
tinį. Reikėjo įsigyti nema
žai knygų, o jos buvo gana 
brangios. Prisimenu, 
Cholodkovskio Zoologiją 
mokėjau 22 litus, už ne 
ganinę chemiją 12 litų ir 
t. t. Greit susiradau žydų 
tautybės vaikus, kuriuos 
mokydama galėjau studi
juoti. Su jais užsiimdavau 
po paskaitų, pietų pertrau
kos metu bei sekmadieni

Tame pačiame kurse s 
dijavo du žydų tauty 
studentai — Chmilevskis ir 
Fridmanas. Abu moky 
javo žydų gimnazijoje, 
veno pasiturinčiai. I 
manas turėjo apie 25 |ne- 
tus, buvo vedęs, ramus 
pestingas ir labai darbs 
žmogus. Gyveno mažu 
mediniame namelyje R 
donosios armijos prospekte 
(buvęs Savanorių prosp.) 

‘priešais Ožeškienės laiptus.
1924 m. sausio 1 d. išlai

kiau iš I semestro zoologi
jos egzaminą pas profeso
rių T. Ivanauską. Frid na- 
nas man pasiūlė padėti ; 
pasirengti kiekvieną egza
miną, kurį aš jau būsiu 
laikiusi. Mielai su tuo 
tikau. Laisvais vakar 
kuomet nebūdavo zoologi
jos, botanikos ar chem 
praktikos darbų, 8 vai. e: 
vau prieš kalną Savanorių 
prospektu pas Fridmaną. 
Abu gerokai padirbėdav 
o žmona paruošdavo vaka
rienę —stiklinę karšto )ie- 
no ir bulkutę. Po to, apie 
11 vai. vakaro, Ožeškie 
laiptais leisdavausi namo.

Už kiekvieną parengtą 
egzaminą Fridmanas sum 
kėdavo 10 litų. Leisdam 
si Ožeškienės laiptais) visuo
met rasdavau prie turėljdių 
tebesėdintį susikuprin u 
skarmalais apsitūlojusį 
nuką-elgetą. Vieni praei
viai įmesdavo jam į de 
apmautą kailine sustyrėsią 
pirštine, kelis centus, kitų 
pažvelgę šnairomis, praei-
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davo pro šalį, o treti ne
kreipdavo jokio dėmesio.

Man centai buvo nepa
prastai brangūs, bet negalė
davau ramiai praeiti nepa
sidalinusi. Pamačius senu
ką, visuomet pagalvodavau, 
kad gali taip atsitikti su 
kiekvienu iš mūsų.

Dabar Lietuvoje tokių 
vargšų senukų, kurie ištisas 
dienas šaltų gatvėse, rink
dami kapeikas pragyveni
mui, nėra. Jiems įsteigti se
nelių namai. Čia jie pralei
džia savo senatvę šiltai, so
čiai pavalgę, švariai ap
rengti ir gydytojų priežiū
roje.

Šiame laiške aš nesiskun
džiu savo jaunystės dalia, tik 
noriu parodyti, kaip daugu
ma iš studentų tais laikais 
gyveno, vargo. Dabar mū
sų besimokančiam jauni
mui bepigu. Įsteigti puikūs 
bendrabučiai, duodamos ga
na nemažos stipendijos, iš 
kurių puikiai pragyvena. 
Studijuojančių bei įvairiuo
se technikumuose besimo
kančių vaikų tėvai yra visai 
ramūs, nes vyriausybė besi
mokančius jų vaikus aprū
pina visu kuo. Pas mus 
taipgi įsteigti aklųjų insti
tutai, kurčių - nebylių mo
kyklos, beglobių kūdikių 
namai, beglobių paauglių 
vaikų namai, internatai, 
vaikų lopšeliai ir darželiai. 
Visas šias jaunimo ir vaikų 
įstaigas vyriausybė apžiūri 
visu kuo. Jos visos ran
dasi medicinos priežiūroje.

Be galo mėgstu jaunimą, 
vaikus ir džiaugiuosi, kad 
jais taip rūpinamasi.

K. Žakevičiene
• mokytoj ^pensininkė 

Kaunas. 1968 m.

Prašymas dėl J. Šim
kaus literatūrinio

• l

palikimo
“Vagos” leidykla keliais 

tomais pradeda leisti Jono 
Šimkaus Raštus, kur bus 
surinkti jo poezijos ir pro
zos kūriniai, atsiminimai, 
literatūros kritikos darbai, 
laiškai ir ikt. Redakcinė ko
misija, norėdama kuo pik 
niau sukaupti velionio lite
ratūrinį palikimą, kreipiasi 
į visus jo buvusius draugus, 
pažįstamus, korespon d e ri
tus, prašydama atsiųsti tu
rimus Jono Šimkaus rank
raščius, užrašus, laiškus ar- 
ba jų fotokopijas, io taip 
pat įvairias velionio foto
grafijas (vieno ar grupėse). 
Panaudota medžiaga bus 
perduota LTSR MA Lietu
vių kalbos ir literatūros 
instituto rankraštynui' ar
ba, atsiuntusiems pageidau-j 
j ant, jiems grąžinta. Me
džiagą siųsti šiuo adresu:

Vilnius,
Lenino prosp. 50
“Vagos” leidykla

Jono Šimkaus 
Raštų redakcijai

London. — čia buvo duo-^ 
ta per televiziją interviu 
su Robert F. Kennedy, ku
rioje jis griežtai pasisakė 
už sulaikymą karo Vietna
me.

Jis sakė, kad Amerika tu
ri tuojau sulaikyti bombar
davimą šiaurės Vietname 
ir laikyti taikos konferenci
ją su Ho Chi Minh, šiau
rės Vietnamo prezidentu.

Vasario 11 d. Norwoodo 
LLD 9 kp. laikė savo meti
nį susirinkimą, kuris atsi
buvo M. Uždavinio reziden
cijoje;

Narių atsilankė daugu
ma. Protokolo raštininkas 
R. Neura perskaitė pasku
tinio susirinkimo protokolą, 
kuris buvo priimtas be pas
tabų.

Fin. sekr. M. Uždavinis 
pateikė raportą iš rudeni
nio parengimo ir “Laisvės” 
vajaus atlikto darbo. Vis
kas, atrodo, buvo atlikta su 
geromis pasekmėmis. Jo ra
portas buvo priimtas su 
pagyrimu.

Buvo perrinkta kuopos 
valdyba. Visi komiteto seni 
nariai pasiliko tie patys, iš
skiriant iždininką. Vieton 
mirusios J. Neurienės, bu
vo išrinkta N. Grybienė.

Nors dar ne visi LLD 
kuopos nariai pasimokė j o 
kuopai savo metinę mokes
tį, bet į LLD centrą mūsų 
kuopa už 1968 m. jau pil
nai sumokėjo už visus na
rius.

Gautos knygos už 1967 m.
J. Baltušio “Tėvų ir bro

lių takais” ir A. Bimbos 
“Klesti Nemuno kraštas” 
nariams išdalinta, nekurie 
jau perskaitė jas. Visiems 
labai patinka. Tai labai gra
ži LLD dovana nariams už 
taip mažą mokestį.

Kovo 3 d. LLD 9 kuopa 
surengė pirmą šių metų 
gražų parengimėlį, taip pat 
M. Uždavinio įstaigoje, pra
džia buvo trečią valandą 
po pietų.

Ėirmiausia buvo išklau
syta Lietuvos TSR užsienio

Karve--puikaus maisto labai 
ekonomiška gamintoja

rirmiausia buy 
syta Lietuvos TSR 
reikalų ministrės Leokad. 
Diržinskaitės kai 
magnetofono juo: 
lifornijoje. Ją d 
Neura gavo nuo 
kos.

L. Diržinskaitė 
bai įdomi, graž 
nurodo, kokius si 
venimo laikus Lietuva po 
karo pergyveno 
viskas buvo sugri 
naikinta. Bet šiandieną Lie
tuva, tapus indus 
limi, ji žengia 
progreso keliu p 
kalba visiems pat

Nors trumpai buvo prisi
minta tarptautinė Moters 
dienos šventė, kuri įvyksta 
8 kovo. M. Uždavinis trum
pai paaiškino jos reikšmę.

kviesta N. 
lačiau pa-' 

mbters kovą

ba įrašyta 
stoję,; Ka- 
raugas R. 
A. Taraš-

3 kalba la- 
ai, aiškiai 
inkius gy-

i, kuomet 
auta ir su-

triąlinė ša- 
laimingu 

irmyn. Jos 
ko.

Veliau buvo pa 
Grybienė, kuri ji 
aiškino apie 
už jos teises.

Baigus kalbom 
valandą vakaro gavom pui
kią blynų vakarie 
ške ir rūgščia

s, penktą

nę, su var- 
grietine. 

Šiuos skanius blynus paruo
šai, už tai 
is ačiū.
urėjom ir 

■agų, sūrių 
».• Juos su- 
Kurulieriė, 
Sarapienė, 
N. Grybie-

jiems tenka dideli
Apart blynų t 

skanių keikų-pyr 
ir karštos kavos 
dovanojo: EI. 
Ėda White, B. 
M. Sadauskienė, 
ne. Už dovanas tčnka drau
gėms gražus ačiū

Po vakarienės 
landą tęsės draugiški pasi
kalbėjimai, neku 
pinaklį sulošė.

Būtų labai gerai kad at
sirastų iš mūsų m 
gių, akvatnykių, 
lėtų laikui bėgAnt ir vėl 
surengti panašų 
mėlį.

gerą va

le net ir

ielų drau- 
kurios ga-

parengi-

M. Uždavinis

Saint-Denis, Prancūzija—
Vagys įsilaužė į policijos 
nuovadą ir pavogė 150 fran
kų ($30) ir tris pistoletus.

Pienas ir jo produktai 
maistui yra vartojami nuo 
gilios senovės laikų. Tei
giama,. kad pieninių galvijų 
panaudojimas buvo svarbus 
faktorius žmogaus pakili
me iš barbarizmo; kad dva
siškai ir fiziškai žmonės 
pirma išsivystė ten, kur že
mės ūkio ‘ pagrinde buvo 
pieniniai galvijai.

Originalioje, skystoje for
moje ne visi suaugę žmo
nės pieną vartoja maistui, 
bet sviestą, sūrį arba pienu 
balintą sriubą valgo beveik 
visi, kas tik turi. Jeigu il
gesniam laikui pienas ir jo 
produktai iš maisto visiškai 
atitraukiama, daugelio žmo
nių organizmas jų ryškiai 
pasigenda, o kokią didelę 
reikšmę pienas turi kūdikių 
ir vaikų maitinime, seniai 
yra visų žinoma. Tačiau 
plačiau išaiškinta, kokią 
reikšmę pienas turi mity
boje ir ekonomikoje, tapo 
tik pastarųjų keleto dešimt
mečių laikotarpyje.

Mitybos srityje mokslas 
ypatingai didelę pažangą 
padarė laike paskutinio de
šimtmečio, kai ilgalaikiai, 
kruopštūs moksliški tyrinė
jimai įgalino specialistų iš
vedžiojimus tapti nenugin
čijamais faktais. Ši mokslo 
pažanga iš laboratorijų pir
miausiai pasiekė medicinos 
ir sveikatos sritį, o dabar 
jau siekia maisto produktų 
gamybos planuotojus, eko
nomistus, švietimo darbuo
tojus, maisto produktų ga
mybos bei paruošimo dar
buotojus ir, pagaliau, mais
to vartotoją.

Ko reikia žmogaus 
organizmui

Gerai sveikatai ir ener
gijai palaikyti, žmogaus or
ganizmas reikalauja trijų 
klasių maisto: baltyminio, 
riebalinio ir angliavande
nių.

Mokslas jau seniai žino, 
kad baltymai organizmui 
yra reikalingi kaip kūno ir 
įvairių jo organų statybinė 
medžiaga. Dėl to vaikui 
visada tenka baltyminges- 
nio maisto kąsnis. O su
augusių žmonių mityboje 
svarbiausiu dalyku buvo lai
koma maisto koloringumas, 
kas didžiumoje priklauso 
nuo riebalų ir angliavande
nių. 3

Šiuo metu mokslo tapo 
išaiškinta, kad baltymai mi
tyboje užima kur kas svar
besnę vietą, kaip seniau bu
vo manoma. Tyrinėjimais 
nustatyta, kad be statybinių 
funkcijų baltyminė maisto 
dalis turi didelę įtaką to
kiems svarbiems reiški
niams, kaip žmogaus patva
rumas, atsparumas ligoms, 
orientacijos efektyvu m a s, 
maisto suvirškinimo efekty
vumas, žaizdų užgijimas. .

Baltymų šaltinis
Iš gamtos baltymus gau

name dviem keliais: per au
galus ir per gyvulius. Au
galai gamtoje patys sudari
nėja baltymus, dėl to yra 
pigiausias baltymų šaltinis. 
Gyvuliai baltymų patys, ne
gamina, bet augalinius bal
tymus, kurie tiesioginiai 
ž m o h i ų maistui, netinka, 
perdirba, ir gauname juos 
mėsos (arba žuvies), kiau
šinių ir pieno pavidale.

Pienas — labai aukštos 
kokybės produktas, kuris 
įgalina praturtinti mūsų 
maistą. Baltymų piene yra 
beveik tiek pat, kaip riej

balų — 3 iki 3.5%. Pieno 
baltymai ar jie būtų sūrio, 
ar varškės, pieno, liespienio, 
skanledžio ar kitokiame pa
vidale, yra labai aukštos ko
kybės, nes jų sudėtin įeina 
ir tos amino rūkštys, kurių 
pats žmogaus organizmas 
nesudarinėja, o jų būtinai 
yra reikalingas. Dėl to pie
no baltymai labai puikiai 
dapildo duonos ir kitokius 
augalinius baltymus, kurių 
sudėtyje trūksta kai kurių 
amino rūkščių.

Pieno angliavan deniai 
(lactose arba pieno cukrus) 
yra lengvai virškinami. 
Riebalai piene yra emulsi
jos būklėje, tokioje padėty
je pasiekia virškinimo or
gan u s ir tuo palengvina 
virškinimo procesą.

Pienas organizmui patie
kia kalci jaus, fosforo ir ki
tų mineralinių druskų, rei
kalingų organ i z m u i, yra 
efektyvus vitamininiu at
žvilgiu įskaitant B2 (Ribo- 
flaviną), kuris, be kitko, 
manoma, turi įtakos žmo
gaus amžiaus prailginimui.

Iš pieno gaminami tokie 
skanūs ir maistingi produk
tai kaip sūris ir sviestas. 
Pienas arba sausoji pieno 
medžiaga yra svarbiausia 
žaliava pagrindinių skanle
džio rūšių gamyboje.

Mityba moksliniais 
pagrindais

Organizuojant mitybą 
moksliniais pagrindais, ne
reiškia, kad reikia didinti 
brangesnių maisto produk
tų sunaudojimą. Ryškų pa
vyzdį matome nagrinėdami 
pieno produktus: Sviesto 
gamyklose iš pieno atsky
rus riebalus, gaunamas lies
pienis, kurio maistingumas 
pasilieka aukštas, nes iš
skyrus riebalus, visų kitų 
maistingų dalių įskaitant 
baltymus, liespienis turi tiek 
pat, kaip šviežias pienas.

Tenka tiktai išrišti prob
lemą, kaip šį pigų, bet mais
tingą produktą paruošti, 
kad jis būtų skanus ir pri- 
imtainas vartotojui. Lig šiol 
liespienis nėra plačiai var
tojamas maistui dėl jo sko
nio savybių ir apsaugos nuo 
sugedimo sun kūmų. Bet 
mokslo šviesai išryškinus 
baltymų vietą mityboje, ne
tenka abejoti, pieno techno
logai suras būdus ir priemo
nes tas kliūtis įveikti. Lies
pienio paruošimas ir patie
kimas maistui bus patobu
lintas. Bus išplėsta ir pato
bulinta varškės, sūrių, aci- 
dofilinio bei džiovinto lies
pienio produktų, ir liespie
nio baltymai vartotojui bus 
patiekti skaniame stovyje, 
parankiai, ir apsčiai. O vi
sų pirma, reikia manyti, 
mitybos specialistai ir eko
nomistai suorganizuos tyri
nėjimus ir bandymais nu
statys liespienio panaudoji
mo galimybes be tolimes
nio perdirbimo. Atrodo, 
puikių galimybių yra duo
nos ir kitų kepyklos pro
duktų gamyboje.

Išvadoje galima tvirtinti, 
kad pieno reikšmė ir Vertė 
mityboje dar daugiau padi
dės ateityje.

Ekonomiškiausias 
gamintojas

> Iš visų naminių gyvulių 
gera karvė yra pats ekono
miškiausias maisto gamin
tojas.

Kiaulė yra puikus mėsos 
gamintojas, bet kiaulė te

pajėgia perdirbti į mėsą tik 
ribotus kiekius stambiųjų 
pašarų. Karvės ekonominė 
vertė pasireiškia jos pajė
gume stambiųjų pašarų di
delius kiekius, tiesioginiai 
žmonių maistui netinka
mus, perdirbti į pieną — 
aukštos kokybės maisto 
produktą.

Žemės ūkyje svarbiausia 
problema yra laukų derlin
gumo išlaikymas. Pieno ga
myba iš žemės ūkio atitrau
kia tik nežymią laukų der
lingumo dalelę, o jei par
duodami tik riebalai, jei 
liespienis sugrįžta į ūkį, ta 
dalelė yra tokia menka, kad 
vargu apsimoka ir skaičiuo
ti.

Pieno riebalus sudaro 
anglis, vandenilis ir deguo
nis, o šie elementai kaip au
galų trąša vertės neturi.

Nors pieninių galvijų ban
da yra laikoma pirmiausiai 
dėl pieno, bet, šalia pieno 
produkcijos, svarbų pajamų 
šaltinį sudaro realizavimas 
mėsai veršelių - jautukų ir 
senų karvių, kurios ‘pa
keičiamos pirmaveršė mis. 
Ir šis melžiamų karvių ban
dos įnašas bendroje mėsos 
gamyboje sudaro aukštą 
procentą.

Viską suglaudus, galima 
sakyti, kad žemės ūkiui pie
nininkystė turi fundamen
tally reikšmę, o krašto 
ekonomijoje yra svarbus 
faktorius ir kontributorius.

Karvės pranašumas
Gera karvė maistą mums 

pagamina, arba gali paga
minti ekonomiškiau, kaip 
kuris kitas naminis gyvu
lys. Pienininkystė, gal būt, 
pažengė sparčiau ir toliau, 
kaip kuri kita žemės ūkio 
sritis. Tačiau, kas liečia 
pieno gamybos rentabilu
mą - pelningumą, tai labai 
didelės galimybės lieka ne
išnaudotos.

Pieno gamybos rentabilu
mas priklauso nuo daugelio 
dalykų, iš jų svarbiausi— 
du. Pirmas — tai karvių 
produktyvinis pajėgumas— 
prigimta individualaus gy
vulio savybė, kuri gali būti 
išugdyta tiktai atrankos ir 
planingo veisimo keliu. Bet 
aukšto produktyvumo kar
vė yra niekas daugiau kaip 
mašina, kuri reikalinga pie
nui gaminti. Todėl antras 
faktorius yra: šėrimas, mel
žimą^ priežiūra.

šėrimas ir priežiūra
Šėrimas ir melžimo bei 

priežiūros technika pieno 
gamybos rentabilumui turi 
tokią pat svarbią įtaką, kaip 
ir prigimtas karvių pro
duktyvumo laipsnis: Gerų 
bulių panaudojimas pasiliks 
bevertis, jei banda nebus 
tinkamai šeriama, gerai 
prižiūrima. Atranka tikslo 
nepasieks tol, kol visos kar
vės nebus tinkamai pakan
kamai šeriamos, gerai mel
žiamos ir kol kiekvienos 
karvės produktyvinis pajė
gumas nebus teisingai nu
statytas.

Yra žinoma daug atv(h 
jų, kad paprastos karvutės 
buvo surinktos į eksperi
mentinius. ūkius, ir kai ten, 
racionaliai šeriant ir gerai 
prižiūrint, jų produktyvinis 
pajėgumas tapo pilnai iš
naudotas, metinė produkci
ja buvo atžymėta žymiai 
aukštesnė,

Atrodo neįtikėtina, bet 
yra patikrintas faktas, kad 
pagrindinės ir labai daž
nos klaidos (ar kliūtys), dėl 
kurių pieno gamybos renta
bilumas riukehčia, yra* tai,

kad, dėl nepakankamo šėri
mo nepilnai išnaudojamas 
karvių produktyvinis pajė
gumas.

Visi, kas tik turį reikalų 
su karvėmis, pienu, paša-^ 
rais (ir pinigais) turėtų gi
liai įsisąmoninti: kad tam 
tikras sušerto pašaro kie
kis pirmų pirmiausia eina 
gyvulio kūnui ir gyvybei 
palaikyti. Šitas gyvybės pa
laikymui reikalingas pašaro 
kiekis yra pastovus, toks 
pat ar primelžiama daug, 
ar mažai, ar visai nieko. 
Todėl suprntama, kokia 
skurdi yra ekonomika, jei 
po to, kai gyvybei palaikyti 
pašaro kiekis gyvuliui yra 
sušertas, dėl stokos pašarų, 
ir dėl kitų priežasčių nebe- 
sušeriama likusioji normos 
dalis, kuri visa būtų buvusi 
perdirbta į pieną. Taip šer- 
dami pelno nesitikėkime, 
kaip jo nesitikėtumėm iš4 
traktoriaus, jei jis po lau
kus būtų važinėjamas dyA 
kas ir kurą naudotų tik 
savęs varinėjimui. Tad, ne
žiūrint kokią svarbią įtaką 
pieno gamybos rentabilu
mui turi karvių produkty
vinis pajėgumas, pirmas 
žingsnis kelyje į pieno ga
mybos rentabilumo pakėli
mą yra tinkamas bandos šė
rimas ir gera priežiūra.

Daug kas galima
Pavykus sėkmingai išriš

ti šėrimo ir priežiūros rei
kalus, atsiranda galimybė 
pakelti bandos produktyvinį 
pajėgumą. Lengvai ir greit 
išvystyti bandą, kurioje vi
sos karvės būtų aukštos 
produkcijos, yra neįmano
ma, Bet racionaliai šeriant, 
kruopščiai atrenkant ir pla
ningai veisiant, kiekvienoj 
bandos produktyvumo vi
durkį iu palaipsniui galima 
aukštai pakelti ir tokiomis^1 
pat priemonėmis jį išlaiky
ti. . Atrankos ir planingo 
veisimo pagalba bandos 
produktyvumą keliant, di
delių investicijų ar kokių 
ypatingų išlaidų nereikalin
ga, tačiau yra reikalingas 
suinteresuotumas ir tvirtas 
nusistatymas tikslą pasiek
ti. Atkakliai, pla n i n g a i 
tikslo siekiant, panaudojus 
mokslines - technines žinias 
ir priemones, galima pa
siekti nuostabių rezultatų.

Pieno gamybos rentabilu
mas didėja, mažėjant meti
niam darbadienių skaičiui 
per karvę. Darbadienių 
taupumui didelę reikšmę 
turi karvidės konstrukci
ja — įrengimų parankamai j- 
Nemažesnę reikšmę turi 
bandos ir karvidės aptai> 
navimo mechanizav imas. 
Didesnė banda, didesnė ir 
mechanizavimo gal i m y b ė 
bei nauda — mažėja inves- 
tacija per karvę.

PASTABA: Nežiūrint, 
koks puikus maistas yra 
pienas, be saiko jį vartoti, 
arba vien pienu maitinti, 
nei vaiką, nei suaugusį ne
patartina. Maisto racioną 
turi sudaryti įvairūs maisto 
produktai.

A. JUŠKA 
pieno technologas

London. Per metų metus 
Anglijos “penny” buvo žy
mėta su raide “d” monetų 
skaičiuose. Kai bus pakeis
ta monetų sistema 1971 m. 
vasario 15 d. bus naudoja
ma raidė “p” vietoje “d’į. 
Iki šiol JAV doleryje įėjo 
12 Anglijos “pence”, o nau
joje sistemoje bus 100 naiv 
jų “pence” doleryje.

f
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Yucaipa, Calif.
Pasekmingas parengimas
LLD kuopa dėkinga d. A. 

Taraškai. Jis atrašė k išką
ir agitatyviškai pažymėjo, 
kad jis turi jrekorduotą 
magnetofono juostelėje di
plomatės Leokadijos Dir- 
žinskaitės prakalbą, sakytą
Berkeley, Calif., taipgi ke
letą spalvotų filmų, kai jis
galėtų jas kuopai suteikti. 
Ta proga, naudodamasi, ko
vo 2 d. kuopa suruošė pa
rengimą su pietumis.

Mūsų sumanios šeim inin
kės pagamino gerus pi stus. 
Atvažiuodamas į Yucaipą
d. Taraška atvežė 3 j asa- 
žierius — atsilankė A. Mu-
gianis iš Oaklando, Marie 
Baltulionytė ir Viola But
kienė iš San Francisco.

Draugai losange liet i a i 
irgi draugiškai pasižymėjo,
atvežė savo draugus į pa
rengimą. Teko sutikti An
taną Drobų iš Stevensville,
Mich., porą dailių moterų 
iš Detroit ir vieną čiktgie- 
tę (ji viešėjo Redląnds pas 
Zixus). Publika buvo skait
linga vietinė ir gausiai 
čių iš toliau (gaila, jų 
dų neužsirašiau).

sve- 
var-

Užbaigus pietus, LLD kp.
pirmininkė M. Alvinienė 
pakvietė A. Tarašką tarti 
žodį apie d. Diržinskūtę. 
Jis trumpai pasakė kokiu
tikslu jinai buvo Amer kon
atvykus ir kad tarpe ame
rikiečių gerai pasižymė;o.

at-

sa- 
ilga

Ta- 
oro-

Kiek man teko girdėti, 
Diržinskaitės kalba 1 abai 
įdomi, apie Lietuvos žmo
nių gyvenimą. Tik, mar 
rodo, aparatas nėra gana 
stiprus perduoti kalbą 
Įėję. Ir kalba yra per 
šios rūšies pobūviams.

Užbaigus prakalbą, d. 
raška per savo gerą
žektorių parodė kdletą 
spalvotų filmų: iš Mis 
ir St. Petersburgo lietiĮ 
veikimo ir įvairesnes 
ridos vietas. Užbaigoj p 
dė milžinišką prieška 
demonstraciją, įvy k u 
San Francisco mieste 1967 
metais.

Mūsų muzikantas Geo. 
Damušis šauniai pagrojo; 
kas mėgsta šokius, links 
pašoko. Taipgi išleista 
žiu dovanėlių; esame 
kingi tiems, kurie jas sikei 
kė.

Maistą darė Marytė 
dienė, Margaret Alvini 
Elenutė Zline iš Pomona. 
Patarnavo Rožytė Sąvis- 
kienė, Petronė Richard 
Emilija Yakimcik, 
Kielpinskienė.

Rengėjų padėka
Yucaipos LLD kuopoj ko

misija tariam širdingą 
visiems dirbusiems, A.

mio 
ivių 
Flo- 
aro- 
rinę 
šią

mai
?ra- 
dė-

Ra- 
enė,

enė, 
Stela

ačiū
Ta-

raškai už paįvairinimą mū
sų parengimo, svečiams iš 
toli ir visiems vietiniams 
už atsilankymą.

Komisija:
J. ir M. Alvinai 
M. ir A. Pūkiai 
Mary Radienė 
G. Darnusis 

muzikantas
—o—

Įdomi vieta matyti
Teko nuvažiuoti ir pla

čiai pavaikščioti po BUSCH 
GARDENS, netoli prava
žiavus Van Nuys, Los An
geles priemiestį, Venturą, 
ir San Diego Freeway, ant 
Rosco Blvd.

Ten nuvažiavus tikrai yra 
ramu pavaikščioti, ir pa
matyti lyg romantiškas dar
želis. Ta vietą valdo BUD- 
WEISER & COMPANY 
alaus išdirbystė. Architek
tūra ir visi padabinimai 
tikrai viliojantįs. Upeliai 
taip natūraliai išdabinti, 
kad krantai atrodo kaip 
skalų kalnai, rodos lyg 
gamtos subudavoti.

Ten užlaiko rinktinių 
paukščių, puikiai išmokytų 
visokių žaidimų. Jie labai 
gerai supranta anglų kalbą, 
kaip jam liepi, taip ir pada
ro savo lošimą. Paukščių 
programos būna dusyk per 
dieną, 2 valandas prieš pie
tus ir 2 vai. po pietų. Palai
dų paukščių skraido ir 
vaikšto po sodelius.

Yra ir žvėrelių, ir arklių. 
Užlaiko 8 arklius rinktinės 
spalvos ir ūgio, kuriuos 
vartoja kompanijos alaus 
garsinimui.

Kuomet prasideda paukš
čių cirkas tai tikrai galė
tum žiūrėti per valandas. 
Laiveliu važinėjimas ant 
dirbtinių upelių tęsiasi nuo 
10 ryto iki 4:30 po pietų. 
Taip pat važinėja mažas 
traukinys-MONORAIL virš 
dirbtuvių ir po apylinkę, 
3,500 pėdų ilgumo kelias į 
vieną pusę.

Daržas užima 420 hekta
rų žemės. Dalyviams alus 
ir minkšti gėrimai veltui.

Alvinas

MAŽIAUSIOS 
BEŽDŽIONĖS

Pietų Amerikos džiung
lėse gyvena liliputiniai gy
vūnėliai — mažiausios pa
saulyje beždžionės. Nors 
jos dvigubai mažesnės už 
voveraites, bet gerai laipio
ja medžiais. Šokinėdamos 
šakomis, mažylės m i nta 
vaisiais, pumpurais, įvai
riais vabzdžiais, paukščių 
kiaušiniais. Liliputinės bež
džionėlės “susišneka” gar
sais, primenančiais paukš
čių čiulbesį. Pavojaus metu 
jos pradeda garsiai spiegti.

D E T R O I T, M I C H.
Mirus

Frank Pr Lce-Praiiavičiui
Mes su dideliu liūdesiu reiškiame apgailestavi

mą, kad netekome jauno ir prakilnaus draugo, dai- 
nininko-solisto, kuris savo maloniu švelniu balsu 
linksmindavo Amerikos lietuvius, kuris dainavo 
Detroito lietuvių jatnuolių grupėje įvairiuose pa
rengimuose ir dalyvaudavo operečių vaidinimuose, 
kuris plėtė kultūrą ir meną.

šką užuojautą jo žmonai Bi- 
įčiam Kathy ir Kevin, jo mo-

Reiškiame draug 
rutei, jo dviem vaiki 
tinai Onai Pranavi&enei, sesutei Bernice ir vi
siems jo giminėms, draugams šioje liūdesio valan
doje. Netekome brangaus draugo asmenyje Krank
Price...

Mikas Detroitietis ir 
Stefanija

Philadelphia, Pa
Ir vėl atgijo

eniai mūsų 
dencijų ra- 
vienas su 

ais lietuvių

Dar tik nes 
miesto korespon 
šytojai varžėsi 
kitu. Kai kart 
veikloje įvykdavo kai kas 
svarbesnio, įdomesnio, tuo
met kai kuris 
šytojas, parvyko 
kad ir vidurnak 
už plunksnos i 
mas rašydavo, kad jo ko- 
responde n c i j a 
miau už kitų, 
laikai jau praėį 
rai sunegalavus, 
žodelio “Laisvei” 
Rodos, Filadelfij 
žemėlapio nubraukta.

Bet ne! Mūsų pažangie
ji veikėjai energingai vei
kia. Kovo 9 d. LLD 10 kuo
pa turėjo įdomi i susirinki
mą. Narių atsil 
tiniškai. Daug 
rų.

Po perskaityn 
lo, parengimų kc 
nešė, kad šį ankstyvą pava
sarį suruoš kokią draugiš
ką sueigėlę. PI 
tarta išvykai į 
čių ruošiamą pobūvį kovo 
31 d. Sakoma, vyks 3 pil
nos automašinos 
norinčių važiuoti 
turi su kuo...

Nepamiršo ir 
dos. Kuopa a 
“Laisvės” B-vės 
suvažiavimui.

žinučių ra- 
s į namus 
ty, griebėsi 
r skubėda-

tilptų pir- 
Tačiau tie 
o. Leono- 
niekas nė 
neparašė, 

a būtų nuo

ankė vidu- 
uma mote-

io protoko- 
misija pra-

ačiai pasi- 
baltimorie-

. Dar liko 
, bet nebe-

savo spau- 
ukojo $20 

pajininkų 
Susirinkime 

nariai irgi sumelė $31. Tai
pasidaro $51.

Po $5 aukojo 
vaite, Uršulė Gu 
Baranauskas, R. 
Nelė Griciūnienė, Urbienė 
$2; po $1: B. Pi 
B. Navalinskien 
kampienė, J. Šeši

E. Lietu- 
žonienė, P. 
Merkis,

variūnienė, 
ė, E. Be
tas.

Waterbury, Conn.
Liet/Liter. Draugijos 28 

kuopa rengiasi paminėti 
Moters dieną, kuri jau pra
ėjo, bet mės vistiek ren
giamės prie tos dienos pa
minėjimo kovo 24-tą dieną; 
Minėjimas įvyks 103 Green 
St. apatinėje svetainėje 1 v. 
po pietų.

Pirmiausia bus draugijos 
susirinkimas, o 2 valandą 
prasidės prakalbos ir meni
nė programa. Yra užkvies
ta ir apsiėmė atvažiuo
ti Ieva Mizarienė iš Brook
lyn, N. Y., pakalbėt apie 
moterų padėtį. Ji su sa
vimi atsiveš ir daugiau —- 
grupę menininkių, kurios 
dalyvaus programoje.

Vietinė natūraliste M. 
Svinkūnienė pakalbės apie 
sveikatą, ką žmogus turi 
daryti, kada suserga influ
enza. Daktaras Max Warm
brand savo knygoje nuro
do, kaip žmogus turi gydy
tis, kai tenka sirgti. Svin
kūnienė turi surinkus fak
tus iš tos knygos ir paaiš
kins susirinkusiems. Jums 
bus įdomu tai sužinoti. 
Taipgi ji paaiškins, kokios 
daržovės yra sveikiausios 
žmogaus viduriams.

Po programos ir kalbų 
turėsime, gerų užkandžių ir 
draugišką pasikalbėjimą* 

Nepamirškite visoš 
draugės moterys ir vyrai 
atsilankyti į šį parengimą 
ir pakvieskite savo pažįs
tamus, drauges ir draugus.

Įėjimas nemokamas.
Taipgi kviečiame drau

ges ir draugus iš., apylin
kės kitų miestų atsilanky
ti į šį parengimą, dalyvau
ti su waterburieciais Mo
ters dienai pagerbti.

5 Reporteris
Ir vėl federalinis teismas 

pateikė savo nuosprendį, 
kad į segreguot. 
mokyklą būtų Priimami ir 
negrų berniukai, 
darys rasistiniai 
direktoriai ir švietimo ta
ryba, tik ateiti 
Prieš porą metų 
bylą kelti net į š 
čiausiąjį Teismą.

Bet laikai greit keičiasi. 
Šią vasarą rasistai laukia 
negrų' riaušių, 
baisiai bijosi. Te 
rys

S. Girard

Ką dabar 
mokyklos

s parodys, 
jie grasino 

įalies Aukš-

nuolaidų.

kurių jie 
dėl gal da-

Leonora

VORAI NUSTATO 
DIAGNOZĘ

Vienam vokieč 
riui, tyrinėjanči; 
nusibodo, kadį 
megzti savo tink 
4 vai. ryto; ma 
riui reikėdavo anksti keltis. 
Jis nusprendė vo 
migdančiųjų vaistų. Vorai 
iš tikrųjų nubųsdavo vė
liau, bet kartu 
profesoriui ir n 
siurprizą: vaistų ragavusių 
vorų tinklai skyrėsi nuo ki
tų. Profesorius 
nėti vorams skin 
tus — kofeiną, s

ių profeso- 
am vorus, 
ie pradeda 
lūs tiksliai 
t, profeso-

rams duoti

jie suteikė 
e lauktą

ėmė davi- 
ingus vais- 
vrichniną ir 

t. t. — ir pamatė, kad kiek- 
vienu atveju voratinkliai 
turi tik tiems vaistams bū
dingą raštą. Mokslininkui 
gimė originali mintis: tuo 
atveju j kai sunku nustatyti, 
nuokokių nuodų žmogus mi- 
ręę, reikia duoti vorui to 
žmogaus kraujo ir iš vora
tinklio rašto bus galima nu
statyti nuodų rūšį.

New York, N. Y. — Mrs.
H. McCaughen, 180 East 
79th St., pranešė, kad iš jos 
apartmento dingo $100,000
vertės brangenybių ir kai
lių. Policija veda, investiga-
ciją-

Brockton, Mass.
Mūsų ligoniai

K. Railienė jau 4 mėne
siai guli Hanson ligoninėje. 
Suparalyžiuota, nevaldo de
šinės rankos ir kojos, nega
li kalbėti. Ją kasdien lanko 
duktė Leonora ir vyras .An
tanas Raila. Negalėjimas 
kalbėti ją labai nervina, ji 
verkia.

Kazimiera Kmaras gyve
na viena gražiame namely
je. Prieš trejetą savaičių 
frontrūmyje užkliuvo jos 
koja, ji pavirto ir užsiga
vo šlaunį. Dabar vaikščio
ja su lazda pasiramsčiuo
dama. Jai pagelbsti jos sū
nus Adomas Kmaras ir 
marti.

Antanas Wallan iš ligoni
nės sugrįžo, jau namie, bet 
jo gydytojas jam liepė nie
ko nedirbti ir valgyti tiktai 
jam paskirtus valgius.

Ajtfe F. Sakalauską
“Laisvės” skaitytojas Fr. 

Sakalauskas, 75 m., gyveno 
pavienis (divorsuotas) W. 
Hanover, Mass. Kovo 7-tą 
policija pranešė A. Railai, 
kad Sakalauską rado miru
sį jo bute. Tuomet Raila 
pranešė jo sesers dukrai į 
Atlanta, Georgia. Seserė
čia tuojau atskrido, pradė
jo tvarkyti šermenų reika
lus. Jai pagelbėjo/A. Raila 
ir Railos duktė Leonora.

Pašarvotas buvo V. Ya- 
kavonio šermeninėj, turėjo 
gėlių ir lankytojų^ Į Mel
rose kapines palydovai vy
ko apie dešimtimi automa
šinų; Palaidotas laisvai.

Paliko seserėčią Louise 
Khox (Vėžytę) ir A. Rai
lą it* jo šeimą. Paėjo iš 
Kauno pusės.

Kad ir pavėluotai* verta 
pažymėti, kad vasario 19

čia lankėsi senatorius Ed
ward Kennedy. Jis City 
Hall’ėje kalbėjosi su miesto 
majoru John Sullivan ir su 
Biednųjų šelpimo įstaigos 
moterimis darbininkė mis. 
Jos skundėsi, kad jas skau
džiai užgauna biednųjų 
šelpimo įstaigoje esami trū
kumai.

Paskiau senatorius papa
sakojo apie Pietų Vietna
mą. Saigono valdžioje esą 
apsileidimų, supuvimo, pras
tos karo vedimui pastan
gos. Ten kalbėjęsis su vienu 
Saigono valdžios viršininku. 
Viršininkas Kennedžiuf pa
sakęs: kam mums imti 18- 
19 metų jaunuolius į ka
riuomenę, kad karas ne mū
sų, karas Amerikos.

Senatorius buvo nuėjęs į 
Brockton Daily Evening 
Eenterprise redakciją ir ten 
daug papasakojo apie Ame
rikos vedamą South Viet
name karą.

Antrą dieną Kennedis bu
vo nuvažiavęs į Easton, 
Mass., Stone Hill kolegijom 
Ten turėjo pasikalbėjimą su 
studentais, pasakė jiems 
prakalbą apie Amerikos ve
damą Pietų Vietname karą. 
Sakė, kad pietvietnamiečiai 
nekooperuoja su Saigono 
valdžia, nes, toje valdžioje 
yra didelis nupu o 1 i m a s. 
^tudentai jam statė klau
siaus, jis į juos atsakinėjo. 

,i( Ten studentai gal pirmą 
.sykį išgirdo teisybę apie 
Pietų Vietnamo karą.
i''1;1- #

Geo. Shimaitis 
)1 
i___________

I ■

St. Petersburg, Fla.
Atžymėta Moters Diena

Pagarbai Tarptautinės 
Moters Dienos LLD 45 kuo
pa Laiškanešių salėje kovo 
9 d. surengė skanius pietus, 
su maža programa. Vieti
nių ir svečių iš toliau pri
sirinko pilna salė.

Baigiant pietauti, J. Stan
čikas iššaukė svečius pasi
rodyti, ir aplodisme n t a i s 
svečiai buvo pasveikinti.

Adelė Pakalniškienė pa
teikė dienai pritaikytą pa
skaitą, taipgi padeklamavo 
Juškos supintą eilėraštį. 
Dainos mylėtojų grupė, A. 
Pakalniškienės vadovybėje, 
sudainavo širdį veriančių 
gražių dainų: “Tik motu
lė širdyje, “Verkian č i o j i 
smuiką,” “Lai kasdien švie
čia saulė,” “Jungtinės Tau
tos.” Publika užsilaikė pa
vyzdingai ramiai.

Vėliau sekė šokiai ir po
kalbiai su svečiais. Klausia, 
kas yra Florida? Atsako
me: Tai pensininkų sveika
tos rojus ir pažangios spau
dos šaltinis.

Onutė

Kovo 23 d.. Laiškanešių 
salėje yra rengiami pietūs 
su pamarginimais. Pietūs 
bus • duodami . 12 valandą. 
Kviečiame visus atsilanky
dami.

Rengimo komisija

Naujas “flū” skiepas
Oak Ridge, Tenn. — Ban

dymai naujai išrastų skie
pų nuo infuenzos rodo, kad 
jie sumažins šalutinius su
sirgimus.

Dabartiniai standardiniai 
skiepai sukelia reakciją 
apie trečdalyje žmonių^ Pra
deda žmogų krėsti ir karštį 
pakelia po skiepijimo. Nau
jas “flū” skiepas sukels ša
lutinę reakciją tik 2 procen
tuose skiepijimų.

Help Wanted Male Help Wanted Male

MODEL MAKERS
To work on prototypes of small 

electro-mebhanical devices. Able to 
work close tolerances in metal, wood 
and plastic.

Experience in working from draw
ings, sketches and with a minimum 
of verbal instruction. Will work in 
research and development on pro
jects which provide unusual chall
enge.

For an interesting position with 
excellent salary and company paid 
benefits and an opportunity to work 
in a growing company. Apply at:

CIRCLE “F” INDUSTRIES
750 Monmouth St., Trenton, N. J. 
An Equal Opportunity Employer.

(20-24)

SHOP TRAINEES

General Production Work. Need 
mechanically inclined individual in
terested in learning new production 
techniques. Sick leave, vacations, ho
lidays, merit increases.. Call Mr. 
Kowski. OL 9-8400. SPECIALTY 
GLASS PRODUCTS, INC., 143 Ter
wood Rd., Willow Grove, Pa.

(18-25)

Help Wanted Female

WOMEN 30 to 45. To assemble 
small parts. Good pay, vacation, 
many benefits. Pleasant working 
conditions. Steady w’ork. Hours 7:30 
to 4:00. Starting rate $1.75, in
creases come fast. Apply for inter
view: DA 9-9611. (18-24)

ACCOUNTING CLERK
Excellent opp. for exp. comptome

ter operator. Typing, fig. apt. req. 
Interesting and challenging pos. with 
opp. for adv. Bene, program. Call 
or send resume to G. E. ROCCAMO, 
GA 6-4600. Horace T. Potts Co., 
Erie Ave. and “D” Street. (20-22)
--------r---------------------------------------

MALE or FEMALE

WANTED

MOTEL DESK CLERK

Will train. Also couples for 
general duties.

Salary & Apts. Apply 9—5 PM
Call HO 4-4422, Trevose, Pa.

(16-21)

Elizabeth, N. J.
Mirė Klara Stanulienė
Praėjusį šeštadienį eliza- 

bethietis B. Paulauskas te
lefonu pranešė, kad mirė 
Klara Stasiuliene.

Pašarvota Brazinskio šer- 
meni nėję, '2nd St., Eliza- 
bethe.

Anglijos Darbo Partija 
trečioje vietoje

London. — Specialiu o s e 
balsavimuose Londono So. 
Kensington distrikte į par
lamentą, valdančioji Darbo 
Partija nusmuko į trečią 
vietą. Konservatyvus Sir 
Brandon Rhys Williams lai
mėjo, bet tai netaip jau 
svarbu, nes šis distriktas 
visada buvo žinomas kaip 
konservatyvų tvirtovė.

JAV gimimai mažėja
Gimimai Amerikoje pa

siekė žemiausią laipsnį pra
ėjusiais metais ir, manoma, 
kad dar puls.

Federalinės valdžios duo
menimis, gimimai 1967 me
tais buvo 17.9 kiekvienam 
1,000 gyventojų. Šis skai
čius mažesnis už 1966, 1936 
ir 1933 metus, kada buvo 
18.41: gimimų kiekvienam 
tūkstančiui.

1967 m. gimė 3,500,000 
vaikučių. Tai 19% mažiau 
negu 1961 metais, kada gi
mė 4,300,000 vaikučių.

Rockaway Beach, N. Y.— 
Po 7 valandų ūžsibarikada- 
vimo, Dennis O’Connor bu
vo suimtas pagalba ašarinių 
bombų ir policijos šautuvų. 
Denhis pradėjo šaudyti pro 
langą po to, kai susipyko 
su tėvu, kuris yra grabo- 
rius, ir dviem broliais. Jis 
buvęs Vietname, dabar yra 
psichiatro priežiūroje.

PRINTING PRESSMEN 
AND TRAINEES

Experienced and trainees letter 
press printers for modern pro
gressive shop. West Phila. Day. 
All fringe benefits, Blue Cross & 
Blue Shield. Trainees interested in 
learning and have aptitude, earn 
while learning. Call JE 3-6643.

(18-24)

FITTERS & LAYOUT MEN. Ex
perienced. Tank pressure vessels 
and metal fabrications. Must be 
able to work from blue prints and 
do own burning. Steady work. Full 
paid benefits. JOHN WOOD CO., 
100 Washington St., Conshohocken, 
Pa.

(18-23)

MACHINIST AND INSTRUMENT 
MAKER

For production of surveying in
struments. N. E. Phila., near Nabisco. 
Modern plant, all benefits.
WARREN-KNIGHT CO., HO. 4-9300.

(20-21)

ELEVATOR OPERATOR

Mature, healthy man preferably 
early pensioner, who is interested in 
steady employment. 40 hr. wk. Li
beral benefits. Call Miss Schindler 
for appointment. UNITED GAS 
IMPROVEMENT CO., 1401 Arch St. 
LO 3-3500. (20-21)

TOOL & DIE MAKERS
Haddon Tool & Mfg. Co. is desir

ous of obtaining 1st class tool &die 
makers with experience in precision 
compound and progressive dies. Mo
dern clean Air-conditioned shop with 
rates & fringe benefits. Equal or 
surpassing most shops in the area. 
Call or write HADDON TOOL & 
MFG. CO., Camden & Bethel Aves., 
Pennsauken, N. J. 1-609-662-8150. 
An equal opportunity employer.

(20-22)

CON WED CORPORATION. Pro
duction workers, now hiring. Steady 
shift. Excellent benefits and start
ing rates. CON WED CORP., De- 
lanco Rd., Delanco,, N. J. Call for 
appt. 461-3400. (20-26)

TOOL & DIE MAKER

15 years experience on small and 
medium size dies. Company paid be
nefits.

$4 an hour to start.
Apply '

STRAIGHTLINE 
MANUFACTURING

CO.
2424 State Rd., Cornwells Heights, 
Pa. (20-26)

TRUCK DRIVER
Experienced in furniture delivery. 

Steady empl. with good working con
ditions. 6 day week, 8:30 to 5:30.

PEOPLE’S FURNITURE
166 W. Main St., Norristown, Pa.

272-7227. (20-21)

Tarybiniai karo laivai 
svečiuojasi Indijoje
New Delhi, Indija. — 

Šį mėnesį pirmą kartą Ta
rybiniai karo laivai lanky
sis įvairiuose uostuose In
dijoje. Šis įvykis daromas 
pabrėžimui kooperaci jos 
tarp Indijos ir TSRS laivy
nų.

Pranešimas
Cleveland, Ohio

LLD 22 kp. susirinkimas 
įvyks kovo 29 dieną, 3:30 
po pietų, Slovanian Home 
svetainėje, 15810 Holmes 
Ave. (žemutiniame kamba
ryje). Po susirinkimo bus 
Vaišės. Kviečiami visi nariai 
atsilankyti.

J. Žebrys (20-22)
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R. ŠARMAITIS

Jonas Vildž
miesto

Daugelis amerikiečių 1 
tuvių turistų, atvykę į Lie
tuvą, aplanko Vilnia 
Vilniaus miesto Vykdomo 
komiteto pirmininką. š 
me poste jis jau ketu r 
likti metai, gerai žino m 
jausiąją miesto istoriją 
geografiją, gali daug ką be
sidomintiems papasa k o t 
Kokia yra šio lietuvių t; 
tos sūnaus praeitis? Apie 
tai Lietuvos visuomenė pla

us 
•jo 
a- 
o- 
u- 
ir

u- 
ta 
ir

il- 
ie- 
u-

m

lo- 
ęo-

tai Lietuvos visuomenė p 
čiau sužinojo minėdama Jo
no Vildžiūno šešiasdešimt
metį.

Tipiškas kaimo sūnus
Lietuvos revoliucinio ; 

dėjimo dalyvių tarpe gre 
darbininkų buvo nemaža 
valstiečių. Abiejų klasių 
atstovai vedė ryžtingą ko
vą prieš išnaudotojų sukur
tą santvarką, už šviesesnę 
liaudies ateitį. Jonas V 
džiūnas buvo tipiškas L 
tuvos kaimo sūnus revol 
cionierius.

Gimęs 1907 m. rugsėjo 
29 d. Penionyse, jaunystę 
praleidęs Paraisčių kai] ne 
netoli Kovarsko, dabarti
niame Anykščių rajone, J. 
Vildžiūnas iki 1933 metų 
dirbo žemę savo motinos 9 
hektarų ūkelyje.

J. Vildžiūnas anksti ėmė 
domėtis visuomeniniais 
klausimais. Dirva visuome
ninei veiklai buvo palanki. 
Kovarsko miestelyje ir apy
linkėse dar carizmo laikais 
veikė Lietuvos socialdemo
kratų partijos organizaci
jos, aktyviai dalyvavus: 
kovoje prieš caro valdžią, 
už nacionalinį ir sopiai į 
išsivadavimą iš dvarininkų 
ir buožių priespaudos, 19: 
1919 metais kovarskieqiai 
dalyvavo kovoje už Tarybų 
valdžią. Ją 1919 m. nūs' 
pinus, revoliucionierių 
votojų tradicijas tęsė po
grindyje veikusios Komu
nistų partijos ir Komjauni
mo organizacijos.

Kovarsko miestelis
Nemažą įtaką Kovarsko 

apylinkės jaunimui turėjo 
“Kultūros” būrelis, kurio 
valdybos pirmininku 19 
1927 m. buvo provizor 
Alfonsas Karosas. Šis Sį 
lio revoliucijos dalyvis, ( 
1917-1918 m. bendradarbia
vo “Tiesoje,” ant rajau 
lietuvių kareivių suvažia 
me 1918 m. pradžioje P 
rograde buvo išrinktas L ie
tuvos kareivių Centro Ta
rybos nariu. Grįžęs į Lie
tuvą jis aktyviai dalyvavo 
revoliuc i n i a m e judėjime, 
padėdamas pogrindyje v 
kusiems komunistams, 
ką vokiškieji okupantai 
1941 m. sušaudė.

Kovarske buvo sukurtas 
laisvamanių etinės draugi
jos skyrius, kurio valdybos 
pirmininkas 1925-1928 m. 
buvo Vladas Gutauskas, 
Lietuvos Komunistų parti
jos narys nuo 1928 metų. 
Skyriui priklausė tiek mies
telio, tiek apylinkės jauni
mas.

Pačiame Kovarskp mies
telyje veikė komunistų va- 
dov a u j a m a s “Vienybės” 
sporto draugijos • skyrius, 
kuriam priklausė daugiau
sia darbininkai.

Kovų už Tarybų valdžią 
dalyvis buvo taip pat mo
kytojas kovarskietis Edvar
das Makštys, 1918-19191 m. 
buvęs Raudonosios Armijos 
5-jo Vilniaus pulko karys, 
1919 m. pradžioje dirbęs

lus
pa
lai

et-

znunas -- v nn 
pirmininkas

ūnas -- Vilniaus

Švenčionių kariniame ko
misariate. Grįžęs į Kovars- 
ką 1920 m. jis įkūrė čia 
pirmąją Lietuvos Komunis
tų partijos kuopelę. Jo pra
dėtą darbą tęsė kiti komu
nistai pogrindininkai.

Komunistų veikla
Komunistai platino Ko- 

varsko valsčiuje “Kultūros” 
būrelio, laisvamanių drau
gijos narių, “Vienybės” 
sportininkų tarpe Lietuvos 
Komunistų partijos leidi
nius “Komunistą,” “Balsą,” 
“Tiesą,” “Kareivių tiesą,”, 
V. Kapsuko, Z. Angariečio 
knygeles. 1927 m. rudenį 
pas Alfonsą Karosą kratos 
metu buvo rasta V. Lenino 
knygutė “Jaunimo sąjungos 
uždaviniai,”' Lietuvos Ko
munistų partijos C e n t r o 
Komiteto leidyklos išleista 
1921 m. Smolenske. Plačiai 
sklido komunistiniai atsi
šaukimai, LKP CK, o taip 
pat LKP Anykščių parajo- 
nio komiteto leidžiami atsi
liepiant į aktualius dienos 
klausimus.

Jau nuo 1926 metų J. Vil
džiūnas ėmė dalyvauti 
“Kultūros” būrelio veikloje, 
skaitė jo nariams paten
kančią komunistinę ir kitą 
pažangią literatūrą. 1927 
m. balandžio mėnesį J. Vil
džiūnas priimamas į pogrin
dyje veikusią Lietuvos Ko
munistinę Jaunimo Sąjun
gą, o už mėnesio kooptuo
jamas į LKJS Anykščių pa
ra j onio komiteto narius, 
kuriame jis atstovavo Ko
varsko valsčiaus komjauni
mo kuopelėms, Tuo metu 
komjaunuoliu buvo Parais
čių kaiųie ir Mendrinės, 
Aleksand r u v k o s vienkie
miuose.

Kalėjimas
Tik ką pradėtą revoliuci

nę veiklą nutraukia 19 2 7 
m. lapkričio 10 d. areštas. 
Kartu su Jonu Vildžiūnu i 
Ukmergės kalėjimą pasodi
nami valstiečiai kovarskie- 
čiai Alfonsas ir Donatas 
Vildžiūnai, Alfonsas Karo
sas. Kariuomenės teismas 
1028 m. spalio 13 d. Ukmer
gėje už komunistinių leidi
nių “Balso,” “Komunisto” 
ir kt. laikymą nuteisia juos 
po 20 mėnesių kalėjimo. 
Pritaikius 1928 metų am
nestiją, pagal kurią bausmė 
buvo sumažinta pusiau, visi 
nuteistieji tą pačią dieną 
buvo paleisti į laisvę. Išė
jo iš kalėjimo ir išteisinta
sis Donatas Vildžiūnas.

Atgavęs laisvę Jonas Vil
džiūnas 1928 m. lapkričio 
mėnesį įstojo į pogrindyje 
veikusią Lietuvos Komunis
tų partiją. Netrukus jis 
kooptuojamas į LKP 
Anykščių parajonio komite
to narius ir dirba jame nuo 
1929 iki 1933 metų.

Komunistai kuria vis nau
jas partines ir komjaunimo 
kuopeles, platina darbinin
kų ir valstiečių tarpe komu
nistinę literatūrą, kabina 
revoliuciniais šūkiais išra
šytas raudonas vėliavas.

Pogrindininkų suorgani
zuotame Mendrinės vien
kiemyje 15 nepartinių vals
tiečių susirinkime J. Vil
džiūnas 1932 m. pabaigoje 
aiškino, kad fašistinė san
tvarka yra antiliaudiška, 
nurodė revoliucinius kelius 
kovai už teisingesnę socia
linę santvarką. Įkvepiančiu 
pavyzdžiu mums, aiškino J. 
Vildžiūnas, yra Tarybų ša
lies darbininkai ir valstie-

Čiai, kurie pirmieji pasau
lyje nuvertė bu: 
valdžią ir įkūrė sc 
santvarką. Kovar; 
čiaus partinių ir komjauni
mo kuopelių posec 
kė LKL3 Ukmergė 
liau Anykščių par 
komitetų, Panevėž 
komiteto atstovai.

Kovarsko valsčiuje ko
munistinė veikla ypač pla
čiai išsiplėtė Paraisčių, 
Dauginčių, Naujokų kaimų 
apylinkėse. Apibūdindamas 
vėliau aplink Para 
ma besitelkiančiu V V
tų veiklą kariuomenės teis
mo prokuroras 1936 m. su
statytame kaltinama jame 
akte rašė: “Šią g 
organizavo ir jai
Jonas, Jono s., Vildžiūnas, 
kuris pasižymėjo 
drąsa bei energija 
bėjimu prikalbėti 
liūs komunistiniai: 
Artimiausi jo bend 
buvo Vladas ir 
Vildžiūnai” (PA, f. 77, ap. 
28, b. 1096, 1. 40). J. Vil
džiūnas rašė koresponden
ciją iš Anykščių parajonio 
į nelegaliai platin 
nius “Balsą,” “Tie

ržuazijos 
cialistinę 
sko vals-

žius lan- 
o vė- 

a j o n i o 
i o rajono

isčių kai- 
komunis-

rupę su- 
vadovavo

ypatinga 
ir suge- 
jaunuo- 

i darbui, 
radarbiai 
Alfonsas

suvažiavimą.

tus leidi
mą.”

Partijos suvažiavimas
1933 m. buvo rengiamas 

LKP V suvažiavimas, ren
kami delegatai į suvažiavi
mą. Liepos mėnesį įvykusi 
LKP Panevėžio rajono kon
ferencija išrinko Joną Vil
džiūną LKP Panevėžio rai
komo nariu ir delegatu į 

Slaptai perė
jęs Latvijos teriuoriją, J. 
Vildžiūnas sėkmingai pa
siekė Maskvą. Kadangi di
desnė dalis išrinktų delega
tų dėl juos Lietuvoje, išti
kusių represijų negalėjo į 
suvažiavimą atvykti, 1933 
m.- rugsėjo mėnesį įvyko 
LKP V konferencija, ku
rios delegatų tarpe buvo ir 
J. Vildžiūnas. Po konferen
cijos LKP CK nutarimu J. 
Vildžiūnas buvo pasiųstas 
mokytis į partinę mokyklą.

Baigiančiam mokslą J. 
Vildžiūnui mokytojai išdavė 
tokią charakteristiką: “Mo
kymosi spartuolis. Premi
juotas. Vienas geriausių 
grupės draugų. Geras poli
tinis lygis ir pažangumas. 
Partinio darbo klausimais 
orientuojasi visiškai sava
rankiškai. Partiniu atžvil
giu drausmingas ir labai 
atsidavęs partijai draugas. 
Aktyvus moksle ir visuome
niniame darbe. Drausmin
gas. Konspiratyvus.” Šią 
chorakteristiką J. Vildžiū
nas pateisino visa savo to
limesne visuomenine veikla.

(Bus daugiau)

Pavogė ne tas piles
Staten Island, N. Y.—Po

licija suėmė du vyrus,- ku
rie pavogė 22,500 nuodingų 
pilių, manydami, kad tai 
narkotikai (pep pilis).

Senojo Vilniaus katedroje įrengta paveikslų galerija.

įspūdžiai iš mano 
viešnagės Floridoje

Šių metų vasario 20 die-bai patiko, o ypač Adelės 
na mes trys draugai: A. 
Mitchell, F. Jakštys ir aš 
orlaiviu nuskridom į Flori
dą, į Miamio miestą ir ga
vom nakvynes pas Marce
lę Stankienę. Ten pasisam- 
dėm automobilį ir per 8- 
nias dienas važinėjom, at
lankydami draugus.

Vasario 22-rą dieną įvy
ko Miamio Aido choro 
koncertas, kuriame ir man 
teko vaidinti eilėraštį su 
taikos balandėliu. Ir taip
gi įduoti suvenyrą Miamio 
Aido chorui, kurį įdėjo ar
ba siuntė New Yorko Aido 
choras.

Koncertas buvo gražus, 
bet jau aprašė vietiniai ko
respondentai. ,

Sekmadienį, vasario 25-tą 
dieną, Lietuvių Socialiame 
Klube įvyko pietūs ir šokiai. 
Dalyvavo apie 150 žmonių. 
Vasario 28-tą įvyko vėl 
LLD pietūs ir mitingas, ir 
po to dainavo vėl choras. Ir 
čia vėl skaičiau eilėraščius.

Miamio meninės jėgos to
kios: Aido choras nedide
lis, tik iš apie 11 asmenų. 
Būtinai reikia gaut dau
giau. Dainuoja -vidutiniš
kai.

Choras savo tarpe turi 
tris solo dainuojančius na
rius: S. Vaineikį, E. Miki- 
tienę ir M. Gabrėnienę.

Aido choro mokytojas B. 
Nekrašas geras pianistas ir 
akompanuotojas, ir kartu 
aktorius ir dainin i n k a s . 
Bet jis jau rezignavo iš 
choro vadovybės. Jo vietą 
užėmė kompozit orius K. 
Kinderis, atvykęs iš Bosto
no.

Beje, Miami miestas di
delis. Į Miami Beach nuo 
Lietuvių Socialio Klubo yra 
apie 20 mylių. Klube daž
nai vyksta visoki parengi
mai, nes yra estrada ir geri 
stalai valgymams. Jie duo
da gerus pietus už $1.50.

Vasario 29-tą dieną busu 
nuvažiavom į St. Petersbur- 
gą 'ir apsistojom ir nakvy
nes gavom pas Joną ir Pet
ronėlę Sėmėmis. Čia jau ne
reikėjo samdyt automobilį. 
Vežiojo Sėmenai ir jų kai
mynai savo automobiliais.

Kovo 3-čią dieną čia įvy
ko LLD mitingas, pietūs ir 
meninė programa, ir dar 
šokiai! Ir tas viskas tęsė
si nuo 11-kos ryto iki 5-kių 
vakaro. Meninėje progra
moje dainavo “Dainos mylė
tojų” choras Adelės Pakal
niškienės vadovybėj, ir aš 
skaičiau eilėraščius, o Alex 
Mitchell įteikė suvenyrą 
nuo New Yorko Aido cho
ro “Dainos mylėtojų” cho
rui. Jie mums sudainavo 
“Ilgiausių metų”. “Dainos 
mylėtojų” choras man la-

vadovybė. Ji, mat, ener
gingai, savu balsu vedžioja 
melodijas ir visas choras 
puikiai dainuoja. Ir kadan
gi pianu niekas negroja, 
tai dainininkų žodžiai labai- 
aiškiai girdisi, žodžiu sa
kant, jie dainuoja ne iš pe
ties, bet iš širdies. Ir tu
riu pasakyti, kad visa me
ninė pažangiųjų lietuvių St. 
Petersburge veikla yra Ad. 
Pakalniškienės rankose. Ir, 
matyt, kad ją ten visi ger
bia. Bet yra ir už ką.

Publikos buvo apie 200.
Kovo 5-tą dieną choras 

turėjo praktikas, kuriose ir 
mes dalyvavom. Adelė ener
gingai mokė choristus, ku
rie stengėsi atidžiai jos 
klausyti. Jie mums sudai
navo dainą iš operetės “Su
drumsta širdis” “Mudu du.” 
Laike pertraukos teko man 
tarti žodį, ir, tarp kitko, aš 
jiem patariau įsitaisyti uni

Pasikalbėjimas su kauniečiu
Treasure Island, Florido

je, netikėtai susitikau An
taną Grigiškį, šių metų sau
sio 2 d. • atvykusį iš Kauno 
į Ameriką pas savo gimi
nes.

Keliavo iš Maskvos tary
biniu lėktuvu į Montrealį 
ir iš ten Kanados lėktuvu 
atvyko į New Yorką. Pas
kui vyko į Chicagą ir buvo 
apsistojęs pas seserį gydy
toją Sofiją Šimoliūnienę, 
dirbančią Mantino psicho
patų ligoninėje. Kiek ten 
pabuvojęs atvyko į Trea
sure Island, Floridą, pas 
mirusios žmonos dr. Gri- 
giškienės sesers dukrą Vik
toriją Jokubienėnę.

Labai buvo įdomu su do
centu A. Grigiškiu pasikal
bėti. Nebe jauno amžiaus 
mokslininku.

—Labai daug metelių pra
leidus, gali susikaupti ne
mažai patyrimų,— pradėjo 
Antanas pokalbį. Praeitis 
buvo sunki, kai Lietuvoje 
įsigalėjo smetonininkai. 
Man taipgi teko daug nu
kentėti.

Koks buvo daugiausia ne
pamirštamas Jūsų gyveni
me įvvkis?—užklausiau.

—1927 m. karo teismas 
nuteisė mane, agronomą Al
fonsą Žukauską ir Vodopu- 
deskį, kaip Tauragės suki
limų dalyvius. ’ sušaudyti. 
Tik per didžiules mano 
žmonos gydytojas. Grįgiš- 
kienės pastangas^ ' teismo 
sprendimas buvo' pakeistas 
8 metų kalėjimu. ^928 rfn. 
Vyriausias tribunolas mus 
išteisino. Atrodė, kad jau 
nebeteks man matyti švie
sios ateities ir laimingo gy
venimo. Bet dabar džiau
giuosi nauju gyvenimu.

Kuo dabar užsiimate? '
— Dirbu Kaune Lietuvos 

Veterinarijos Akademijose, 
moksliniame skyriuje. Turi
me daugiau kaip 700 stacio
narinių studentu ir apie 
1,300 neakivaizdinių stu
dentų. Beveik visi studentai 
gauna stipendijas, nemoka
mai gyvena bendrabutyje. 
Valstybė aprūpina nemoka
mai studentus knygomis. 
Beveik visi studentai —ko
lūkiečiu ir kai kurie kitų 
darbininkų vaikai. Visas 
mokslas vedamas lietuvių 
kalba. Iš 68 dėstytojų ir 
nrofesorių tik vienas žydų 
kilmės, vienas lenkų kilmės 
ir du rusų kilmės (Lietuvo- 

formas—kostiumus. Ir bū
tų gerai, kad taip ir pada
rytų. Jiems, mat, tiktų dė
vėti kostiumus išmargin
tus, kad ir su Floridos pai
mu lapais ir atstovauti Flo
ridą, nes jie ir taip dainuo
ja keletą dainų, girdami 
Floridą. ,

Po praktikų Adelė savo 
mašina nuvežė mus į orlai
vių stotį. Ir parvažiavom į 
New Yorką.

Floridoj išbuvom 14-ką 
dienų.

Baigdamas rašyti nuošir
džiai dėkoju visiems, kad 
leidote man jūsų programo
se dalyvauti, kad pavežiojo
te savo mašinomis ir kad 
dažnai pavaišinot. žodžiu— 
kad draugiškai ir šiltai 
priėmėt.

Ir taipgi dėkoja draugai 
Alex Mitchell ir Frank 
Jakštys, kurie kartu važi
nėjo.

Turiu pasakyti, kad Flo
rida man patiko ir norėsiu 
ją dažniau prilankyti. Gai
la, kad buvo šaltoka ir mau
dytis neteko. •

Jonas Juška

je gimę). Kiti visi — lietu
viai. Turime savo chorą, 
muzikos instrumentų ir šo
kių ansamblį, sporto sky
rių ir t.t.

Ar teko matyti Lietuvos 
“vaduotojų” spaudą Ameri
koje ir kaip ji patinka?

— Mačiau “Naujienas” ir 
kitus prieštarybinius leidi
nius, kurie su tikrove nieko 
bendro neturi. Jie šaukia, 
kad rusai Lietuvoje viešpa
tauja. Tai jų biauri propa
ganda. Visos Lietuvoje 
mokslinės įstaigos pačių lie
tuvių vadovybėje.

Na, o kaip ilgai manote 
J. V. viešėti?
Turiu leidimą 6 mėnesiam, 

o gal galėsiu gauti dar pail
ginimą. Netrukus vyksiu 
pas seserį, gyvenančią Chi- 
kagos apylinkėje.

Žadėjau dar kartą su A. 
Grigiškiu susitikti.

J. Gasiūnas

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks kovo 

25-tos vakarą Laisvės salė
je. Turime svarbiais reika
lais pasitarti. Visi kuopos 
nariai dalyvaukime.

Valdyba

AIDAS DAINUOS KITŲ 
TAUTŲ POBŪVYJE

Kovo 24-tos popietę Aido 
choras su savo kvartetu ir 
solistais • teiks dainų pro
gramą Ukrainiečių salėje, 
85 E. 4 th St., New Yorke. 
Pradžiai vai. Šią įvairumų 
popietę rengįa estonų, lat
vių grupės.- Savoje salėje, 
aišku, dalyvaus ir ukrainie
čiai.

Rengėjai kviečia ir lietu
vius savo svečiais, pažiūrė
ti, kaip Aidui seksis pas ki
tataučius draugus, kartu 
pasivaišinti ir, tikriausia, 
įsigyti suvenyrinių ir prak
tiškų daiktų.

Rep.

New Yorke unijistai Bell 
telefonų darbininkai svars
to firmos pasiūlymus pri
dėti mokesčio; po 15 iki 25 
centų per valandą. Firma 
sako, kad telefonų įvedėjų 
dabartinė alga esanti, bend
rai imant, po $3.27, o su 
“fringe benefits” ir iki 4.30 
už valandą.

Parengimų kalendorius
Kovo 31 d.

LLD 1-oji kuopa rengia 
filmų popietę 2:30 vai. po
piet., “Laisvės” salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

Balandžio 21 d.
LLD 136 kp. spalvotų fil

mų rodymas 3 vai. po pietų 
Labor Lyceum svetainėje, 
15-17 Ann St., Harrison- 
Kearney, N. J.

Balandžio 28 d.
LLD II apskrities iš Lie

tuvos spalvotų filmų rody
mas 69-61 Grand Ave., 
Maspeth, N.Y. Pradžia 3 v.

Klubinėms
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo susirinkimas įvys 
trečiadienį, kovo 20 d., 7 v. 
vakare, “Laisvės” salėje.

Visos dalyvaukime. Iš
girsime raportą iš gražiai 
pavykusio Moters Dienos 
minėjimo. Turime ir kitų 
reikalų.

Valdyba.

PEOPLE ARE ALERT
Telephone rang. I an

swered. It was Wednes
day night, March 13. A 
pleasant woman’s voice 
said: “We are working for 
elections. Are you a regist
ered Democrat?”

“Yes,” I said.
“What is your reaction 

to McCarthy and Robert^. 
Kennedy? Which one would 
you vote for?”

“I would like to vote for 
both of them, one for the 
President, another for Vice- 
President.”

She seemed to be amuzed 
by my answer but said: 
“They don’t like each other 
very much right now.”

“I am sorriy,” I said. “Ro
bert Kennedy didn’t come 
out with his candidacy 
sooner. I hope that his en
try now wouldn’t split the 
anti war vote.”

“So do I.”
That was about all we 

said that night. Friday 
morning I received another 
telephone call from the 
same person inviting me to 
a meeting at someone’s^ 
home in the neighborhood. 
“There will be spaker andP 
discussion about present 
situation and coming elec
tion.” she said. I agreed to 
come. The place is only a 
few houses away from ours 
and I was happy to learn 
there is a group right in 
the neighborhood alert of 
things going on today and 
trying to do something 
about it.

Use

Detroit. — American Mo
tors kompanija atšaukia 22, 
300 vėliausių modelių auto
mobilių dėlei pataisymo de
fektų.

Liūdžiu netekęs
Geros Drauges

MARYTĖS 
KALVAITIENĖS

Ilsėkis ramiai, Maryte!
— Charles Devetzko,

Bricktown, N. J .'f




