
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
No. 29 Antradienis, Balandžio (April) 16, 1968, Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje .......   $10.00
Kitur užsienyje ............................... $1200
Jungtinėse Valstijose .................... $9'00

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

LAISVE Entered as second
Semi-Weekly class matter at the

102-02 Liberty Avė. Post Office of Jamal-
Ozone Park, N. Y. 11417 ca, N. Y., under the

Area Code 212 Act of March 3, 1879
Tel. Michigan 1-6887

PRICE 10c

Metai 56-iejA

fi-

KRISLAI
“Pasyvus priešinimasis” 
Istorija pasikartojo 
Irgi puiki kovotoja 
Pasveikinkime vilniečius 
Kvailas prezidentas 
Kaip jie “suskaito”

— Rašo A. Bimba —
“Pasyvaus priešinimosi”

teosofija, kurią dr. Martin Lu
ther King skelbė, nėra naujas 
dalyk as. Ją gal aukščiausiai 
buvo iškėlęs Indijos vadas 
Gandhi kovoje prieš anglus. 
Jam atrodė, kad pasyvus žmo
nių priešinimasis nugalės ang
lų ginkluotas jėgas ir privers 
juos iš Indijos išsikraustyti.

Dabar sunku pasakyti, kiek 
tos Gandhi pastangos prisidė
jo prie Indijos laimėjimo prieš 
anglus. Buvo ir kitos kovos 
formos. Buvo ir labai kruvi
nų kovų prieš pavergėjus. Pa
galiau viskas susiliejo į vie
ną galingą audrą ir privertė, 
anglus pasiduoti.

Rezervus siunčia 
Vietnaman

bams. Rezervistai šaukiami 
todėl, kad reguliarės mili- 
tarinės' jėgos nepakanka 
karui.

Pasiųsti Vietnaman re
zervistai padidins ameri
kiečių militarinę jėgą iki 
549,000. Manoma, kad Sai- 
gono valdžia ims daugiau 
atsakomybės kare, su nauja 
mobilizacija papildys Sai- 
gono militarinę jėgą.

Washington. — Gynybos 
sekr. Clark Clifford pas
kelbė mobilizaciją 24,550 
rezervistų, jau pirmiau at
likusių militarinę tarnybą. 
Jie turi pribūti tarnybon 
gegužės 13 d.

Iš tų rezervistų bus pas
kirta ir pasiusta Vietnaman 
10,000 tiesiai į karo terito
riją. Kiti bus paskirti ki
tiems militariniams dar-

100,000 kareivių ofensyve 
prieš Vietnamo partizanus

Mirė Pavel Jiidin, marksistinis 
Tarybą Sąjungos teoretikas

Taip pat dr. Kingo skelbia
mas negrų pasyvus priešini- 
nimasis yra tiktai viena iš 
daugelio kovos formų. Visos 
jos reikšmingos. Visos jos tu
ri tam tikrą vietą.

Kai plačiausios žmonių njia- 
sės pasijudina, beveik m iš
vengiama, kad pasyvus pž.si- 

^priešinimas virsta jėgų išban
dymu. 'Iki šiol beveik stebuk
lingu būdu negrai išvengė pa
kartojimo jėgos. Iki šiol be
veik tik jie vieni nuo jėgo 
tenukentėjo.

Bet ar taip visada* ir buš? 
Sunku tikėti. Ir jų kantrybė 
gali išsisemti... ’

c

Istorija tikrai pasikartojo. 
Abudu pasyvaus priešinimosi 
apaštalai — Gandhi ir Kinį— 
krito nuo kulkos. Dabar 
aiški, kad abudu, skelbdami 
savo filosofijas, patys sau ųiir- 
ties laukė nuo rankos 
rie tiki jėga. Kingą 
baltieji rasistai, kurie 
ginklu ir jėga.

tų, 
nuž 
tiki

pa-

ku- 
idė 
tik

Savo gyvenime ir kovose dr. 
King nebuvo vienas, šaliz. jc 
ir su juo visada būdavo 
žmona Coretta, viena iš 
miausių Amerikos moterų, 
keturių vaikų motina, ji
nininkė, ji puiki kalbėtoji., ji 

Sriena iš “Women’s Strike 
Peace” judėjimo vadovių.

Mrs. Coretta King, nete 
savo mylimo vyro ir vaikų

jyje

ję 
žy-

me-

f oi

kus 
tė

vo, nežada paskęsti liūde 
ir pasitraukti iš kovos la iko. 
Ji tęs savo draugo darbą 
kį pažadą ji padarė pri^ jo 
karsto, paskutinį kartą su 
atsisveikindama.

To-

juo

Vil-
su-

5 d.

Chicagos dienraščio “ 
nies” bendrovės dalininkų 
važiavimas įvyks gegužės 
Pastebėjau, kad niujorkiečiai 
jau rūpinasi pasiuntimu iš 
apylinkės suvažiavimui sveiki
nimų.

Gerai būtų, kad kiekvienas 
laisvietis prie to prisi 
Reikia vilniečius paten 
Jiems irgi sunku verstis.

Nepamirškite, kad vilniečiai 
pasveikino “Laisvės” suvažia
vimą su gražia parama.

šios

cĮėtų.
ti.

Visą laiką “veiksniai’ 
dėjo Lietuvą “išvaduoti” 
rikinių bombų pagalba. 

Jtų bombų nesėkmė Vjętn|ame, 
gal kokia kita nelaimė

’ ža- 
une-
Gal

matyt, įtikino, kad iš tų 
įų nebus grūdų. Dab4r 
tau, kad su “vadavimd”

I

JUOS, 
šiau- 
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rei-

Saigonas. — Pietų Viet
namo ir Amerikos karei
viai mobilizuoti didžiuliam 
ofensyvui prieš Vietkongo 
partizanus. Skelbiama, kad 
šiame ofensyve dalyvauja 
daugiau kaip 100,000 ka
reivių.

Manoma tuo ofensyvu 
įrodyti, kad Šiaurės Viet
namo vyriausybė pajustų 
reikalą pasitarimuose kie
tai nesilaikyti, nes jos prie
šas esąs labai galingas. Ma
noma už keleto dienų pra-> 
dėti derybas tarp Jungtinių

Valstijų ir Šiaurės Vietna
mo.

Gen. C. W. Abrams pas
kirtas nauju Jungtinių Val
stijų militarinių jėgų ko- 
mandierium Vietname. 
Gen. W. C. Westmoreland 
atleistas iš tos vietos. Da
bar Abrams nori pasirody
ti, kad jis bus smarkesnis 
ir gudresnis už Westmore- 
landą kovose prieš partiza
nus.

Maskva;— lAirė Pavel F. 
Judin, turėdamas 68 metus 
amžiaus. Tai buvo pasižy
mėjęs marksistinis teoreti
kas, tarp 1953 ir 59 metų 
buvęs TSRS ambasadorius 
Kinijoje.

Jis buvo organizatorius 
pasaulinio Kcįmunistų/ In
formacijų Biuro ir jam va
dovavo, buvo Vyriausiu re
daktorium Kominformo or
gano “Už Pastovią Taiką, 
už Liaudies Demokratiją”.

Judin buvo pasižymėjęs 
diplomatas. Tūlą laiką jis 
buvo TSRS komisionieriaūs 
pavaduotoju Rytų Vokieti
joje. Vedamose derybose 
tarp Kinijos ir Tarybų Są
jungos jis vaidino svarbų

vaidmenį ir tuomet buvo 
paskirtas ambasadorium.

Jis buvo žymus autorius 
mokslinių knygų apie filo
sofijos problemas, apie ate
izmą, istoriją ir kultūros 
teoriją.

Drąsų skraidytoją įkalino
Londonas. — Greituo j u 

lėktuvu drąsus vairuotojas 
keletą kartų perskrido To
wer tilto apačia ir smar 
sudrebino parlamentą, 
tai buvo areštuotas.

kiai
Už

Ze-Wellington, Naujoji 
landija. — Čia laivui (fer
ry) apvirtus nuo didelių 
bangų. apie 200 prigėrė ir 
apie šimtą išgelbėjo.

Naujas Lenkijos prezidentas

Pasirašė civilinių 
teisių bilių

Washington. — Pr e z i d. 
Johnsonas pasirašė naują 
civilinių teisių bilių, kurį 
skubiai užgyrė Kongresas. 
Dabar jis galioje, kaip nau
jas įstatymas, papildus pir
miau galiojančius civilinių 
teisių įstatymus.

Naujasis įstatymas už
draudžia rasinę diskrimina
ciją gyvenamuose namuose.

Su 1969 m. sausio 1 d. 
dauguma apartmentinių ir

kitu, kad ir vienos šeimos 
namų, turi paeiti po diskri
minacijos įstatymu. Su 1970 
m. sausio 1 d. visuose bu
tuose turi būt panaikinta 
rasinė diskriminacija.

Per klaidą užmušė 5 civilius
Saigonas. — Amer i k o s 

komanda praneša, kad per 
klaidą buvo užmušti penki 
civiliniai vietnamiečiai ir 22 
sužeisti.

Piety Vietnamo ryžių derlius 
žymiai sumažėjęs

TSRS raketa skraido 
apie menulį

Jodrell Bank, Anglija. — 
Čia gauti signalai rodo, 
kad Tarybų Sąjungos rake
ta Lima 14 pasiekė mėnulį 
•r apie jį skraido.

Raketa buvo paleista ba
landžio 7 d. Tarybų moks
lininkai pranešė, kad rake
ta Lima 14 sėkmingai iš
kilo link mėnulio.

Varšuva. — Parlamentas 
vienbalsiai išrinko gynybos 
ministrą^Marianą Spychal- 
skį nauju Lenkijos prezi
dentu, kuomet 
Ochabas d ė 1 i 
sveikatos iš tos 
zignavo. i

Generolas M.

Edwardas 
pašlijusios 
vietos re

Spychals

gą ir ten sukūrė lenkų ar
miją, kuri padėjo Lenkiją 
išlaisvinti.

Kai 1945 m. Lenkija bu
vo išlaisvinta, jis buvo iš
rinktas Varšuvos meru. 
Netrukus jis buvo paskir
tas gynybos ministru.

Saigonas. — “N. Y. Ti
mes”1 koresp. Gene Roberts, 
lankydamasis Pietų Vietna
me, patyrė, kad tuose ra
jonuose, kuriuose amerikie
čiai laiko okupavę, ryžių 
derlius žymiai sumažėjo ir 
gyventojams jų nepakanka.

Jungtinių Valstijų agen
tūros viršininkas sakė, kad 
tikėtasi ryžiais apsėti apie 
110,000 akrų, bet dabar pa
sitenkinta tik 70,000 akrų.

Jis taipgi nurodo, kad vy
riausią- , priežastis, dėl,,ko nesėkminga.

mažiau ryžių sėjama, yra 
karas ir partizanų veikla, 
neduodanti ramybės, netu
rėjimas prieš partizanus 
apsaugos ir 1.1.

žemietijų

laikraščio 
pasitarimo

jos maršalu?. Jis gimė 1906 
m. Lodz mieste.'Tėvas buvo 
inžinierius, sūnus baigęs 
architektūros 'įmoksią. Įsto
jęs Komunistų parti j on 19- 
31 m. 1937 m. Paryžiaus 
eksibieijoje laimėjęs archi
tektūros premiją. 1939 m. 
jisi' pasitraukė nuo nacių 
okupacijos į Tarybų Sąjun-

t ŠIT žąW ją nūn jagiihius'"
* * . • •; 1

Chicked. Dr. -Mianion 
Coren raportuoja iš savo 
patyrimo,, kad tie tėvai,' ku
rie naudoją/nuodingus LSD 
vaistus, gali susilaukti su
žalotų naujagimių. Jis jau 
tyrinėjo sužalotus naujagi
mius, kurių tėvai prisipa
žino naudoję LSD.

Lytį pamainę mirė vėžiu
Londonas.—Anglijos Me-. 

dikalinis' Žurnalas i’ašo, kad 
du žmonės, savo lytį pamai
nę, mirė nuo krutinės vė
žio. Manoma, kad lyties 
mainymo operacija buvo

kalais nelaimingas VLIKo 
pirmininkas Valiūnas buvo nu
sidavęs į Filipinų salas. Džiau
giasi, kad Filipinų preziden
tas Marcos jam tikrai priža
dėjęs mūsų Liteuvą atvaduoti 
ir su visa buvusia ponija 
“veiksniams” sugrąžinti!

Tas tik parodo, kad prezi
dentas Marcos yra kvailesnis 
ir už Valiūną, jeigu jis tokį 
pažadą sudėjo.

Kaip ten bebūtų, dabar 
VLIKo raketo Šeras turėtų 
smarkiai pakilti. Įsivaizduoki
te: Filipinų prezidentas lei
dosi Valiūnui apgaunamas!

Kada, o kada tie mūsų Va
liūnai liausis save apgaudinė- 
ję ir savo nelaimingiems 
sekėjams akis muilinę?!

Revanšistai norėtą 
atgaivinti praeitį

Vakaru Berlynas, IV. 4. 
(TASS - ELTA). Vakarų 
Vokietijos perkeltųjų asme
nų ministerijos valstybės 
sekretorius Gerdas Lemeris 
čia tarėsi su Vakarų Berly
no revanšistinių 
vadeivomis.

Anot vietos 
“Di varhait”,
dalyviai svarstė, kaip glau
džiau koordinuoti šių orga
nizacijų veiksmus su oficia
liosios Bonos kursu. Leme
ris reikalavo, kad VFR val
džia ir ateityje, nepripažin
tų esamų sienų, nes tokia 
politika, anot jo, yra “indė
lis į bendrąją Vokietijos 
kultūrą”.

“Di varhait” šią Lemerio 
kalbą Vakarų Berlyne va
dina “neteisėtu aktu, atitin
kančiu Bonos pretenzijas į 
teisę lemti mūsų miesto li
kimą”.

lt LIETUVOS
Telegrama

Su gegužės 12 diena įve
dama reguliari oro susisie
kimo linija tarp Vilniaus ir 
Varšuvos. Lėktuvai skris 
ten ir atgal du kartu per 
savaitę.

Mokinių protestai 
prieš rasizmą

Detroit. — Devynių vie
šųjų mokyklų mokiniai išė
jo: į demonstraciją. Jie rei
kalavo, kad rasizmas būtų 
mokyklose likviduotas ir 
kad visiems mokiniams bū
tų lygios teisės.

Kai mokyklų viršininkai 
pažadėjo, kad jie. netoleruos 
daugiau rasizmo, tuo metu 
demonstracijos buvo sulai
kytos ir dabar laukiama pa
žadų ištesėjimo.

Pe

tri-Vienas pranešimas: Iš 
ių helikopterių mūsų vyrai 
Vietname užmušė 50 vietna
miečių.

Kitas pranešimas: Mūsų 
ir mūsų talkininkų armija pa
darė puolimą ant Langęvei 
bazės. Puolimas nepavyko. 
Mūsų armija turėjo pasitrauk
ti. Bet ji nukirto 80 vietna
miečių.

Pasitraukė iš kovos lauko, 
bet žino, ikiek priešų nudėjo!

Ar galima kaltinti Amerikos 
žmones, kad jie seniai nebeti
ki pranešimais iš Pietų Viet
namo ? Negalima.

Balsavo už mūšių 
pertrauką

Los Angeles, Calif.—Be
verly. Hills ir Mill Valley 
miesteliai priėmė rezoliuci
ją, raginančią prez. John
son ą pertraukti mūšius 
Vietname. Dauguma gyven
tojų balsavo už rezoliuciją.

O agrikultūros miestelis 
Davis pasisakė dauguma 
balsų prieš mūšių pertrau
kimą, veikiausia tuo sume
timu, kad karas jiems dau
giau pelno teikia.

— PolicijaUnion, N. J.
atsekė į Brook lyną ir su
ėmė vieną plėšiką, kuris 
saliune užmušė 
sužeidė. Kitas p 

[nesuimtas;

vieną ir du 
lesikas dar

komunistą 
Centrinė- 
atidaryta 

pašvęsta 
dienai”.

Vaivutskas

policijos brutalumas 
į tyrinėjamas
[Detroit. — Čia prasidėjo 

policijos brutališkumo tyri
nėjimas, kuris buvo ilgą 
laįką atidėtas ir atidėtas. K

Svarbiausias brutalumo 
kląusimas — Algiers mote
lio byla, kur trys jaunuoliai 
negrai buvo užmušti 1967 
mJ liepos mėnesį, kuomet 
ten siautė riaušės.

Kita byla — negro poli- 
cisto K. Johnsono persekio
jimas, kuomet jis liudijo 
prieš policijos viršininką, 
sumušusį negrą Kingą.

Vilnius, bal. 12 d.— Šian
dien Lietuvos spaudoje pla
čiai ‘ atžymima “Kosmonau
tikos diena”. Plačiai rašo
ma apie žuvusį 
Jūrių Gagariną. 
j e bibliotekoje 
knygų paroda, 
“Kosmonautikos

Vakar dainininkas Virgi
lijus Noreika išvyko į so
cialistinės Vengrijos sostinę 
Budapeštą gastrolėms. Jis 
dainuoą “Onegino” ir “Ri
goleto” operose.

Kaunas.— Čia vyksta ben
dra mokslinė techninė Pa
baltijo respublikų (Lietu
vos, Estijos, Latvijos) Bal
tarusijos ir Kaliningrado 
srities aukštųjų mokyklų 
studentų konferencija. Kon
ferenciją pasveikino Kauno 
Politechnikos Instituto di
rektorius prof. Martinaitis, 
kalbėjo Lietuvos specialiojo 
vidurinio mokslo ministras 
Zabulis ir kiti. Konferenci
ja tęsis keturias dienas.

Vilnius.— Prasidėjo tik
rai masinė meno saviveik
los apžiūra Lietuvos profe
sinio ' techninio mokymo 
mokyklose. Jose mokosi 
apie 20 tūkstančių jaunuo
liui Beveik pusė jų yra me
no saviveiklos būrelių daly
viai.

Mirė Antanas Sutkus
Kaunas.— Balandžio 5 d. 

čia mirė nusipelnęs meno 
veikėjas Antanas Sutkus, 
vienas žymių lietuvių pro
fesinio teatro kūrėjų, reži- 
sorius, aktorius, scenos me
no teoretikas. Mirė eidamas 
76 metus amžiaus.

Armija kolektuoja išmatas
San Domingo. — Domi

nikos respublikos prez. Ba- 
laguer įsakė armijai ir po
licijai kolektuoti išmatas, 
kuomet išmatų kolektoriai 
streikuo j a, kovodami už 
aukštesnes algas ir darbo 
sąlygų pagerinimą.

Suimtas Eichmano 
bendradarbis

I

Vakarų Berlynas. — Čia 
suimtas buvęs Eichmano- 
bendradarbis Hitlerio vy
riausiojoje imperinio sau
gumo žinyboje SS ober- 
šturtnfiure r i s Richardas 
Hartmanas.

Šis nusikaltėlis iki šiol ne
buvo patrauktas į teismą ir 
laisvai gyveno Vakarų Ber
lyne.

Hartmanas kaltinamas 
dalyvavęs fašizmo laikais 
tūkstančių taikių piliečių 
žudynėse.

Gvinėjoj likviduojamas 
neraštingumas

Konakris. — G vinė joje 
prasidėjo plati neraštingu
mo likvidavimo kampanija. 
Jos būdingas bruožas yra 
tai, kad ji vykdoma vietinė
mis kalbomis. Kad išmoktų 
skaityti ir rašyti gimtąja 
kalba, kiekvienas besimo
kantis turi išeifi 90 valan
dų kursą.

Kampanijoje aktyviai da
lyvauja moksleiviai nuo 10 
metų amžiaus. Neraštingu
mo likvidavimo kampanija 
vyks iki 1971 metų. Iki to 
laiko šalyje neturi likti nė 
vieno neraštingo jaunesnio 
kaip 50 metų žmogaus.

Alkaną maršas už 
maisto dalinimą

Clayton, Ala. — Penki 
šimtai negrų sudarė alkanų 
maršą. Jie nužygiavę prie 
miestelio rotušės reikalavo, 
kad pareigūnai leistų prieš 
skurdą kovotojams dalinti 
maistą badaujančioms šei
moms.

Vietinis civilinių teisių 
vadas John Kelly nurodė, 
kad galima dalinti tą patį 
maisto perviršį, kuris tei
kiamas nemokamai mokyk
lose vaikams.

Japonija ir T. Sąjunga 
už didesnę prekybą
Tokijas.—Japonija ir Ta

rybų Sąjunga susitarė pa
didinti prekybą. Tikimasi, 
kad ji bus padidinta 65 pro
centais,

1967 m. Japonijos eks
portas siekė 195 milijonus 
dolerių, o 1968 metais gali 
pasiekti 322 milijonus dol.
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Neįsivaizduojama beprotybė
APIE trečdalį Am 

Tai nėra jokia paslaptis 
ventojų maitinasi laba 
reiškiančios biednuomelnės riaušės pagrindiniai kyla iš 
masinio skurdo.

O štai balandžio 1
Farmeriai skerdžia

lėtų pakelti mėsos kainą! Nacionalinė Farmerių Organi
zacija planuoja paskersti dvylikos milijonų svarų kiau
lių dvylikoje Vidurinių Valstijų. Kiaulių naikinimas 
prasidėjo prieš mėnesį laiko!

Skaitai žmogus ir galvoji: argi galima beįsivaiz- 
duoti didesnę kapitalistinės sistemos pagimdytą bepro
tybę? Milijonai žmOr ’ 11
maistą! Jie sako, kac 
kią žemą kainą, jog jie

erikos žmonių spaudžia skurdas.
Beveik trečdalis šalies gy- 

blogai. Juk ir miestuose pasi-

1 dieną pranešimas:
ir kasa į žemę kiaules, kad ga-

ių alkani, o farmeriai naikina 
jiems maisto trustas moka to- 

nebegali išsiversti! •

O kodėl tik 80 procentu?
PAGALIAU Kongreso reakcininkai ir rasistai nu

sileido ir leido praeiti naujam civilinių teisių įstatymui, 
kuriame liečiamas rasistinės diskriminacijos klausimas 
butus perkant ir nuomojaht. Įstatymas draudžia ne
parduoti arba nenuomo 
odos spalva yra nebalta

Bet ir vėl palikta rasistams skylė per ją išlįsti. Įsta
tymas paliečia tiktai apie 80 procentų gyvenamųjų na
mų. O praktikoje šitie 
centų, ar dar į mažiau 
tinį diskriminacijos u: 
siuose namuose, visose 
žmogus, kiekvienas žmlogus, neatsižvelgiant į jo odos 
spalvą arba jo kilmę, turi teisę gyventi ir įsigyti butą, 
kur tfk jis nori ir pajėgia įsigyti.

Vadinasi, ir čia rasistai laimėjo: visuotinį uždrau
dimą atmesdami. ; • '" • j ' <

Šį apkarpytą bįlių 
ther Kintgo nužudymo sudalytos atmosferos poveikyje. 
Nejaugi reikės kitos p: 
draudimo laimėjimui? 
kraujo praliejimo mies

Jau tas vienas f ak;
mų ir nejudomo turto savininkams naudotis rasine dis
kriminacija, parodo, kaip giliai rasizmo šaknys yra su
leistos. Pati rasinė diskriminacijos sąvoka yra šlykš
čiausias dalykas. Štai 
pamato, kad žmogaus 
mosiu, nes tu nebaltas ” 
čiasi?!

ti buto žmogui tik todėl, kad jo

80 procentų susitrauks į 50 pro- 
Buvo pasiūlymas įvesfi visuo- 

ždraudimą visuose gyvenamuo- 
! vietovėse. Buvo siūloma, kad
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
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ABEJONĖ DĖL 
KENNEDY 
KANDIDATŪROS

Įžymusis kome: 
dos kolumnistas 

' nėr rašo iš M 
prezidentinius r 
įvairius senųjų partijų kan
didatus. Jo nuomonė, ma
tyt, linksta prie 
Jis abejingai 
apie sen. Robert.

Lerner sako, k 
našystės, jog piliečiai masi
niai persimes į 
pusę, kol kas 
Štai Miamio mi 
rėjo susitikimą šu studenti
ja. Ir kas gi pasirodė? Bu
vo tikėtasi, kad su juo susi
tikti ir pasimatyti suplauks 
tūkstančiai studentų, bet 
susirinko tiktai apie 50! Di
džiausias nusivylimas. Taip 
pat, girdi, nekaip jam; nusi
sekė ir Philadelphijoje, ku
rioje jis kalbėj 
Johnsono atsisa 
kandidatūros. .

Šis kolumništa 
ta ir Hubert 
dabartinio 
Jis neabejoja, k. 
rey kandidatuosi 
gi bus nelengva, 
kia atnaujinti 
“kaip liberalo”, 
prasiskinti kelią 
O svarbiausia, 
atsipalaidoti nuc 
politikos su Viet iamo karu, 
kuriai jis taip ištikimai tar
navo iki šiol. Kaip jam tas 
pasiseks, sunku pasakyti.

Kohgresas priėmė Martin Lu-
‘ ~ - “./A

^našios tragedijos visuotinio už- 
Nejaugi vėl reikės riaušių ir 

;uose pilnam kovos laimėjimui?
f

as, kad palikta 20 procentų na-

Antradienis, Balandžio (April) 16, 1968 
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rtinės spau-
Max Ler- 

iamio apie 
inkimus ir

McCarthy. 
išsireiškia 

ą Kennedy, 
ad tos pra-

Kennedžio 
neišsipildė, 

ėste jis tu

o tuoj po 
kymo nuo

s nepamirš- 
Humphrey, 

viceprezidento, 
id Humph- 
ąs. Jam ir- 

Jam rei- 
savo vardą 
Jam reikia 
į jaunimą.

: am reikia 
Johnsono

JIE PRIEŠ KRAŠTO IR 
JO ŽMONIŲ GEROVĘ

Chicagos menševikų laik
raštis savo vedamąjį “Ka
ras ir birža” baigia:

“Iš to galima padaryti iš
vadą, jog karu pagrįsta ge
rovė nėra patvari. Tikra 
krašto gerovė gali klestėti 
tik taikos metu. Jei prileis
ti, kad birža yra lyg ir kra
što ekonominio gyvenimo 
rodyklė, tai paskutiniųjų 
dienų įvykiai New Yorko 
biržoje rodo, kad taika, o ne 
karas užtikrina gerovę”.

Teisingiau pasakyti nebe
galima. Bet, tada, kur at
sistoja menševikų laikraš
tis ir jo pasekėjai, taip gal
vą guldydami už Vietnamo 
karo tęsimą ir plėtimą? Iš
vada aiški: Jie savo nusi
statymu sunkiai nusideda 
prieš Amerikos ir jos žmo
nių gerovę.

Karas yra baisi nelaimė. 
Na, o “Naujienos norėtų, 
kad tas karas tęstųsi ko il
giausia, agituodamas, kad 
Amerika iš Vietnamo nesi
trauktų, kad ji tenai siektų 
militarinės pergalės.

KRITIŠKOS PASTABOS 
APIE NAUJĄJĄ OPERĄ

* Vakarų Vokietijoje po 
karo pasilikusių lietuvių lei-karo pasilikusių 
džiamas žurnalai “Nemuno 
kraštas” ne visai pasitenki
nęs Lietuvoje sukurta apie 
emigrantus oper 
paukščiai.” Joje 
sai teisingai vaizduojamas 
“dipukų” gyvenimas.

Straipsnyje “Opera apie 
emigrantus” skąitome:

Vilniuje jau nuo lapkričio 
pradžios rodoma Operos ir ba-

Arba štai žmogus rfori nusipirkti namą. Vieta jam kompozitoriaus Vytauto Lau- 
jo kišenė išneša. Bet jis negali.ruso (gimęs 1930 m. šiauliuo-

autas išnuomojimui. Savininkas 
ada juoda, ir pasako: “Nenuo-I

Kaip tas juodas žmogus jau-

patinka, namas patinka 
namo nusipirkti tik tod 
sus žmogaus paniekini]

Kol tokie dalykai 
nebus rasinės ramybės, 
žmonių bus įžeidinėjan 
teisingai, diskriminuoja: 
taisiais.

H, kad jo oda juoda. Juk tai bai- 
:nas, įžeidimas!
Amerikoje bus toleruojami, tol 

tol dvidešimt milijonų juodųjų 
i ir niekinami, tol jiė jausis, ir 
mi, pažeminami, nelygūs su bal- 

l

Pagerbti Lietuvos žurnalistai
ŽINIŲ agentūra “iŠita” praneša:
Lietuvos Žurnalistų sąjungos valdybos prezidiumas, 

vertinimo komisijai pasiūlius, paskyrė kasmetines V. 
Mickevičiaus-Kapsuko premijas. Jos suteiktos respubli
kos žurnalistams už kūrin|us, paskelbtus periodinėje 
spaudoje, per radiją ii T“’ 
jusiais, 1967 metais. 1

Žurnalo “Šluota” redaktpriui Juozui Bulotai V. Mic- 
keyičius-Kapsuko prem ‘ 
fletus, išspausdintus žu

Už dokumentinę a 
la...” V. Mickevičiaus

siūlius, paskyrė kasmetines V.

išėjusius atskiru leidiniu praė-

ja paskirta už feljetonus ir pam- 
t male, “Šluota.”
pybrąižą “Ramonas pakėlė gink- 
-Kapsųko premija paskirta Ku

piškio rajono laikraščio “Komunizmo keliu” redakcijos « • • i • • w rt 1 o i. .1 . *ii Vladui Jasinskiu.
as Antanas Marcinkevičius šia

šspaūsdintus respublikos perio-
• i ' s ■ ■ •

Valentinai Paukštelytei V. Mic-

atsakingajam sekretori
“Tiesos” žumalist 

premija apdovanotas už knjfgą “Nuo Lazdųonos į Dpn- 
basą” ir straipsnius, šspaūsdintus respublikos perio
dikoje. J \

Radijo žurnalistei Valėptinai Paukštelyteį V. Mic
kevičiaus-Kapsuko premija paskirta už radijo laidas 
“Svečiuose pas Jūratę 
apybraižų linkinį “Mario viepiritelis rūpestis.

■t I —„..ll.   

” o Juozui Požėrai už kelionių

Trafiko nelaimes ; 
pakilo 13 pyoc.

-Chicago. — Nacionalinė
Saugumo Taryba skelbia,

kąd vasario mėn. autpmo- 
bilių nelaimėse žuvp 3,6Ž0 
įmonių arba Į3 proc. dau
giau, kaip pereitu metų va
sario mėn.
f

a “Paklydę 
esąs ne vi-

se) opera “Paklydę paukš
čiai,” kurioje libreto autoriai 

■—muzikas Algis Kalinauskas 
ir poetas Eugenijus Matuze- 
vičius. Kol ipas mus, išeivijo
je, buvo kalbama ir rašoma 
apie naują, emigrantų likimą 
vaizduojančią operą, kurią su
kūrė bostoniškiai komp^ito- 
.rius Julius Gaidelis ir rašy
tojas Stasys Santvaras, kol dėl 
jos pastatymo Čikagos lietu
vių operos scenoje ginčytasi 
ir aiškintasi, ten, Vilniuje, pa
tyliukais imta ir pastatyta 2 
dalių opera apie išeivius. Jo
je vaidmenis atliko tokie ži
nomi lietuviai, kaip V. Norei
ka, E. Saulevičiūtė, V. Adam- 
kevičius, E. Kaniava, H. Za- 
bulėnas, M. Aleškevičiūtė ir 
kiti.

Gauta operos programa, ku
rioje suspžindinama sų jos tu
riniu. Be abejo, mūsų skai
tytoją gali sudominti tai, kaip 
kalbama apie išeiviją Lietu
voje “muzikine kalba.” Ta
čiau iš karto norisi pasakyti, 
kad, kaip matyti iš libreto, 
opera, atrodo, nemėginama 
naujai pažvelgti į sudėtingą 
pokario emigrantų likimą, o 
kai kur ir suprastina j j, panau
doja senas, kadais sovietinė
je Lietuvoje populiarias pro
pagandines schemas. O gal 
scenoje daug kas natūraliau 
atrodo ? Beje, ir L i e t u v p s 
spauda padarė (priekaištų. 
Ne, mūsų gyvenimas po karo 
buvo sudėtingesnis!

APIE TRŪKUMUS IR 
SUNKUMUS VISUR

Į
“Liaudies balso” vedama

jame “Nieko stebėtina” 
skaitome:

Didlapiai, ypač atkakliai 
nusistatę prieš socialistines ša
lis, bando kiekvieną sujudėji
mą tose šalyse labai išpūsti. 
Jie savo ipageidavimus, savo 
troškimus išlieja lakraščių 
puslapiuose. Jiems atrodo, 
kad “jau, jau. pildosi jų troš
kimai”. ( L s : , -

Atvirai kalbant, dar nėra 
pasaulyje nei • vienos šalies, 
kurioje viskas, būtų gerai, nie
ko nereiktų taisyti, nieko ne
trūktų. Taip' garbinamame 
mūsų Vakarų •pasaulyje, fakti- 
nai, daugiau visokių bėdų 
šiandien, negu buvo anksčiau. 
Ir jos nemažėja.

Socialistinis pasaulio sekto
rius yra jaunas. Tarybų Sąjun
gai, kuri pirmoji įsikūrė, tik 
50 metų. Kitos dar jaunes
nės. Nežiūrint to, kad daug 
pažengta, daug kas padaryta, 
dar yra visokių trūkumų, ne
tobulumų. Dar yra ir priešų, 
kurie vienokiu ar kitokiu bū
du bando trukdyti pažangą, 
griauti iš vidaus.

Norint ką pakeisti, visuomet 
atsiranda dvi pusės: vieni no
ri ipakeisti, pataisyti, kiti prie
šinasi arba siūlo ką kitą. Ne
galima tikėtis, kad socialisti
nėse šalyse žmonės neturėtų 
skirtingų nuomonių įvairiais 
klausimais. Jeigu nėra to pas 
mus, Vakaruose,z kur gyveni
mas yra nusistovėjęs,, tai kaip 
galima tikėtis naujose šalyse. 
Ir tas yra manoma kasdien iš 
pranešimų iš visų pasaulio 
.kampų.

Ar'ateis tie laikai, kada 
žmonės galės lengvai susitarti 
visame'kame, vargu drįstų pa
sakyti net ir geriausias “pra
našas”.

BE PIKTO MELO
JIE NĖ ŽINGSNIO ,

Chicagos lietuv i š k į e j i 
menševikai jau pralenkė ir 
savo draugus bostoniečius. 
Ir ko jie nebęišgalvoja apie 
tą mūsų mieląją Lietuvą, 
kad savo nelaimingus pase
kėjus nuo jos atkratytų!

Štai kokį biaurų prasima
nymą aiią dieną iškepė jų 
“Nąųjįęųoš” (kovo 21 d.), 
kai b ė d am o s apie “dipu
kus”:

“Kiekvienas norėtų pa
dėti broliams ir seserims. 
Visi susirašinėja ir siunčia

siuntinius, nors šitoks jų 
elgesys gali užtraukti Lie
tuvoje išlikusiems didelį pa
vojų. Okupantas gali pri
mesti jiems ryšių palaiky
mą su užsieniais, paskelbti 
juos svetimos vai s t y b ė s 
agentais, atimti jiems visą 
turtą ir net gyvybę.”

Tai pakvaišusių žmonių 
sapaliojimai. Per daugiau 
kaip dvidešimt metų pabė
gėliai susirašinėja, su savo 
Lietuvoje gyvenančiais bro
liais, seserimis ir pažįsta
mais. Daugelis jų yra pa
siuntę aniems dovanėlių. 
Kurie gi jų ten buvo pa
statyti į tokį pavojų? Ku
riems gi jų už tai buvo at
imtas turtas? Kurie gi jų 
buvo už tai nubausti mir
timi? Tokių baisių atsi
tikimų nesigirdėti, nes jų 
nebuvo. Ir tai puikiai ži
no “Naujienų” redaktoriai, 
vienok gąsdina savo skai
tytojus.

Nuo “Naujienų” tenka 
ne tik Lietuvos žmonėms ir 
valdžiai. Jos purvais drabs
to ne tik Amerikos pažan
giuosius lietuvius dėl san
tykiavimo su Lietuva. Jos 
jau surado, kad net ir po
piežiai (Jonas XXIII ir 
Paulius V) esą susidrauga
vę su Maskva! Girdi, “mes 
sakėme, kad iš to bus tik 
nelaimė.” Bet niekas į jų 
įspėjimą neatkreipęs dėme
sio. Rezultatai esą baisiai 
baisūs. Tik pasiklausyki
me:

“Šiandien kiek vienam 
aišku, kur veda Maskvos- 
Romos suartėjimas. Vliką, 
Altą ir ‘senus politikus’ su 
purvais piaišo jau :ne/,VĮlr 
nis<i ar sovietų gen.; Mįchąi- 
lovo leidiniai, bet kun. F. 
Jucevičius^ Rinktinius lie
tuviškų organizacijų atsto
vus vadina atsilikėliais ne 
komunistai, bet L. Sabaliū
nas. Kontūziją lietuvių 
tarpe sėja ne komunistai, 
bet daktarų titulais apsika
binėję klebonai ir kolegijų 
dėstytojai.”

Matote, kas darosi. Ma
tote, kokioje desperacijoje 
yra atsidūrę mūsų lietuviš
ki menševikai. Jiems jau 
ir klebonai, ir kolegijų dės
tytojai pavirto “Maskvos 
agentais.”

• 1712 jaunųjų specialistų 
Tarybų Lietuvos statyboms 
per 11 metų paruošė Vil
niaus statybos techniku
muose.

• Lietuvos KP CK laik
raščių ir žurnalų leidyklai 
ir spaustuvei, “Žemės ūkio” 
ir “Mūsų sodų” žurnalų re
dakcijoms paskirti jubilieji
nių 1967 metų TSRS Liau
dies ūkio pasiekimų paro
dos diplomai.

•M. Gorkio 100-osioms gi
mimo metinėms Kauno K. 
Požėlos spaustuvės gilia
spaudės kolektyvas ruošia 
specialų šio rašytojo “Dan
ko” leidinį.

• Tris dienas Kaune vy
ko Tarptautinis pramoginių 
šokių konkursas, kuriame 
dalyvavo VDR, Čekoslova
kijos, Pabaltijo respublikų 
ir Maskvos šokėjai. Indivi
dualiai geriausiai šoko kau
niečiai Jūratė ir Česlovas 
Norvaišos. '
! • Upytės (Panevėžio ra
jonas) • bandymų stoties jau- 
nesnysis mokslinis bendra
darbis A. Andrišiūnas—tre
čias žemės ūkio mokslų 
kandidatas rajone.

Mieli Laisviečiai!
Per Vilnių praskrendą , 

žiburiuoją reaktyviniai lėk
tuvai man vis primena to- , 
limus, pasaulio miestus, ku
riuos galima pasiekti per 
keletą valandų. Jie savo 
greičiu beveik pralenkia 
Žemės sukimąsi aplink sa
vo ašį. Kaip turi būti keis
ta pilotams keletą valandų ■ 
stebėti tekančią ir vis ne
patekančią saulę!

Mintis apie lėktuvus, ’ve- 
žiojančiu^ oro pastą, ma
ne paskatina gal jau ryt 
rytą aplankyti jus savo 
laišku.

Vilnius pavasarėja. Kiek 
naujų namų Žirmūnų ra
jone, o ir kitose miesto da
lyse, suJ'ika pavasarį pir
mą kartą! Drauge su se
novės paminklais jie irgi 
žavės turistų akį. s O ar daug 
Vilnius šiemet susil a u k s 
tautiečių iš Amerikos? Tu
ristinis sezonas dar toli. 
Dabar turizmas tapo toks 
madingas. Daugybė žmo
nių tiesiogiai, ne iš laikraš
čių, ne iš kino fimų suži
no, kaip gyvenama kituose 
kontinentuose. Pasisavina
mi nauji papročiai, mados.

Pavyzdžiui, kaip greit į 
Vilnių atėjo mini sijonukų 
mada. Turistai pasakoja, 
kad mūsiškės “balerinos” 
pralenkia užsienį. Nors žie
mą šalta, bet dažna gražuo
lė vis vien vaikšto su si
jonuku ir paltuku kone iki 
pusės šlaunų. Baltos ko
jinės brėžte pabrėžia jos 
pakinklių grakštumą, 
blauzdų linijų aptekamu- 
mą. Vargas toms, kurių 
kojos storos. Jų bandymai 
kelti sijonukus sužadina tik 
apgailėtiną šypseną. Nėra, 
lygybės pasaulyje!; -

Šalia turizmo, kinas irgi 
greitai paskleidžia, naujus; 
dalykus. Jaunimas mėgsta, 
filmus. Ir senus, ir nau-: 
jus. Štai šią savaitę Vilnių-' 
je eina prancūziškas fil
mas, atskleidžiąs vieno dai
lininko tragediją. Jame vai
dina Žeraras Filipas. Tie-i 
siog nesinori patikėti, kad 
šito žavaus aktoriaus nebe-’ 
ra. gyvųjų tarpe. Bet tūks
tančiams žiūrovų jis gy
vas. Jis su jais. Jis juos 
užburia, juos veikia. Ir 
daug daug metų jis bus gy
vas. Kinas gal akivaiz
džiausiai mums pailiustruo
ja menininko nemirtingu
mą.

Bet iš kino kronikos žiū
rovą pasiekia rūstūs kad
rai apie Vietnamo karą. 
Staugia amerikiečių lėktu
vai, krenta napalmo bom
bos ir lavonai, sužeistieji 
vaikai, moterys. Ir stambiu 
planu nufotografuotos ken
čiančių aukų nekaltos juo
dos akys. Pasikoktėjimą ir 
pasipiktinimą sukelia tie 
šiurpūs vaizdai.

Žiūrovas, išėjęs iš kino, 
priverstas dar ir dar kar
tą susimastyti, pamėginti 
suprasti, kokia psichologija 
tų žmonių, kurie visa tai 
planuoja ir sąmoningai 
vykdo. Juk mus 'pasiekia 
tik vienas kitas tų klaikių 
žudynių vaizdas, o pas jus, 
Amerikoje, televizorių ek
ranuose, tai. eilinė dienos 
kronika.

Fašistinė Vokietija vyk
dė karo žiaurumus, bet ji 

> juos slėpė. Apie tai'buvo 
draudžiama kalbėti. Bet 
amerikiečiai, atrodo, pra- 
1 e n k ė nacių Vokietiją. 
Mums šičia, yra nesupran
tamas tas gardžiavimasis 

1 žiaurybėmis, ta klaiki karo

vyk d y t o j ų autoreklama, 
brukte brukama milijonam^, 
žiūrovų.

Bet atsakas paprastas^ 
Tai —- kumščio, smurto, 
brutalios jėgos beviltiška 
kova prieš naujas idėjas. 
Iš čia noras demonstruoti 
smurtišką galią, įbauginti. 
Bet yra toks dėsnis istori
joje, kad naujos idėjos pra
siveržia pro visokias smur- x_ 
to užtvaras.

Mes skaitome laikraš
čiuose, kad pas jus viešbu
čiuose, traukiniuose guli 
padėtos paauksuotos bibli
jos, kad jos būtų po ranka 
kas žingsnis kiekvienam 
krikščioniui. Biblija ir ne
kaltų vaikų lavonėliai! Mū
sų protui tai neįkandama. 
Ne taip senų dienų kino 
kadrai ir knygos mums aki- . 
vaizdžiai pasakoja, kaip iš$_
kameros į kamerą plito 
naujos idėjos, kaip jos sa~X 
vaime uždegė vis naujus 
žmones, nepaisant griež
čiausių draudimų, trukdy
mų. Tikrų idėjų nereikia 
brukti auksiniuose virše
liuose, jos pačios randa sau 
kelią.

Žinoma, šiandieniniai 
ginklai yra tokie siaubingi, 
kad juos turį valdovai, ma- 
tyt, galvoja, jog jais gain—' 
ma užgniaušti naują mintį. 
Ir jie, turbūt, tai mėgina 
praktikoje! Gal Vietnamas 
ir yra tas paligonas, kur 
išbandoma smurto galia 
prieš idėjos galią?

Man atrodo, kad šių die
nų jaunimas, — ir pas mus, 
ir Amerikoje — instinkty
viai tiki tiesos galia ir yra 
palyginti santūrus, ieškąs 
savo kelio ir dažnai protęs- 
tuojąs, žmogus turi ypaĮy^ 
bę jausti stie^ą,, kad ir kai 
ji pančiotų karį
kurstytojų propaganda. T(^ 
gu jis nesusigaudo iš karto, 
bet praslenka metai, antri, 
treti, ir jis praregi. Ir, nors 
šiandien bombų bei dvasi
nės apgavystės arsenalai — 
milžiniški, bet dorų žmonių 
demonstracijos Ameriko j e, 
apie kurias mes skaitome 
laikraščiuose, mūsų jauni
mą nuteįkia optimistiškai.

Taip, turizmas suartina 
žmones, leidžia vieniems iš 
kitų kai ko pasimokyti, at
veria akis.

J. Subatavičius
Vilnius, 1968 IV 5

i

Gerb. Redakcija,
• Aš noriu žinoti, ar būtų 
galima gauti porą knygų, 
lietuvių kalboje, iš Lietu-y 
vos, ar gal jūs jas turite. 
Viena apie astronomiją^, 
-antra apie negrų istoriją 
ir jų kovas.

J. A. Alvinas
Atsakymas:
Knygos apie astronomiją 

mes tuo tarpu neturime. 
Taip pat nėra lietuvių kal
ba specialios knygos apie 
^negrus. Bet nemažai infor
macijos lietuvių kalba iš 
negrų istorijos ir kovų ga
lite rasti A. Bimbos, seniai 
mūsų Literatūros Draugi
jos išleistoje knygoje, “Kla
sių kovos istorija Ameri
koje”, arba, gerokai pra
plėstoje ir prieš keletą me
tų Lietuvoje išleistoje toje 
pačioje knygoje pavadini
mu “JAV darbininkų judė
jimo istorija”. Šią knygą 
galite gauti “Laisvės” Ad- 
ministracijoe. Jos kaina —

Perskaitę “Laisvę” pa
duokite kitiems, kurie jos 
dar neskaito. *
i
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Komunistų partijos pareiškimas aujo pro-

del Martin Luther King mirties
šaltakraujiškas, niekšiš

kas rasistų nužudymas )r. 
^Martin Luther Kingo atne

šė giliausią liūdesį ir pasi
piktinimą visiems geros va
lios žmonėms visame pa
saulyje.

Mes reiškiame didži 
šią apgailestavimą ir pasi
gailėjimą Mrs. King ir 
visai šeimai. Mūsų pasigai
lėjimas dėl šio tragiško t 
tos nuostolio yra taip 
lūs, kaip gilus yra liūdesys 
ir pasipiktinimas šianč 
visuose kraštuose.

Dr. King buvo paaukc 
laisvės reikalui ne tik 
juodųjų, bet visų žmonių.

Dr. Kingas tarnavo 
sai tautai. Jis vadovavo 
džiulei ir vis beaugančiai 
armijai žmonių, kurie yra 

^pasiryžę panaikinti bal 
Aasizmą ir segregaciją, 
kovojo už pilną lygybę, 
buvo nuoširdus ir pas 
kojęs už taiką, už baigi
mą kriminališko agres 
karo ir pasiaukojęs kovoto
jas už baigimą kriminali 
agresijos karo prieš yiet- 
namo liaudį.

Tuo laiku, kai jis buvo 
žudytas, dr. Kingas vado
vavo dviem judėjimams, 
ruošė antrą demonstra 
už Memphis miesto san 
cijos negrų darbinir 
streiką, kad būtų laimėtas 
uniios pripažinimas ir 
venimo pagerinimas. 
Kingas buvo nuoširdus 
jizmo šalininkas ir gerai 
suprato kovingo unijinio ju
dėjimo vaidmenį pietinėse 
valstijose. Jis taipgi oi 
nizavo didžiausia visoie 
vo karjeroje žvgį prieš slįmr- 

^tia. Jis mobilizavo didž 
šia biednu o m e n ė s žygį į 
Washington a su reikalavi
mu tikro karo prieš skur
dą, ir planavo nesitrau 
iš sostinės, kol tas biedm

1

au-

jos

au- 
gi-

ien

tas
dėl

vi 
di

elį 
Jis

au-

.ios

ško

nu-

Jis 
ei j3 
įta
kų f

gy- 
Dr. 
ini-

•ga- 
sa-

an

ikti 
uo- 

reikalavimas nebuc 
už 

s ir

menės 
patenkintas. Kaip tikta: 
tuos visus jo darbus j: 
buvo nužudytas. Ji nužudė 
tie, kurie bijojo unijinio 
dėjimo ir galo skurdui, 
viena kulka buvo pale 
bet “gaiduką” paspaudė 
kurie norėjo nutildyti jo 
galingą balsą už jo žmonių 
laisvę.

Neužtenka gražiu žo< 
iš tų, kurie šąli valdo, 
tesne prasme, jie yra 
tininkai už šia krimins 
tę, nes jie palaiko rasi 
ir Afro-amerikiečius ( 
rus) brutališkiausioje prie
spaudoje. Pradedant su 

Ridentu Johnsonu ir 
giant valstijų bei mi 
gidžių galvomis, yra a 
tu pareigūnų, kurie puose
lėja fanatizmą ir smurtą 
prieš šios šalies mažu 
ir prieš kolonijų žmones 
sienyie. Tarp didžiųjų i 
poracijų tarybų pirmihin- 
kų ir 
nejudamos nuosavybės.. 
natų rasime žmonių, k 
inspiravo Kingo nužudlyto-

Pirmoje vietoje mes 
tiname federalinę vai 
Washingtone ir Mem ohis 
policija. 7 
kyti šią baisią 
tę. Jos žinojo, kokios 
apykantos atmosfera sul< urta 
prieš dr. Kingą. Jis 
viena kartą buvo persergė
tas, kad jo gyvybei grūmo
ja pavojus. Tragedijos mv- 
linkėje buvo šimtai pdici- 
ninku ir FBI agentų.

Kodėl jie leido tam į
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Jos galėjo sulai- 
►aisią kriminąlys-

ne-
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Kodėl jie leido tam įvyk- 
ti? Koks jų vaidmuo šioje 
kriminalystėje? Ar tai *eiš- 

kad sąmokslas buvo

iškeptas aukštose vietose ? 
Jau per daug negrų vadų 
tapo nužudyta, — nuo Mal
colm X iki Medger Evers 
ir visos eilės kritusių juo
dųjų kovotojų Pietuose, — 
gal būtų galima šių niekšy
bę praleisti kaip šiaip sau 
(Jar vieną tragišką įvykį, 
žmogžudys ar žmogžudžiai 
turi būti surasti. Jų ryšys 
turi būti iškeltas į viršų. 
Jie turi būti nubausti aukš
čiausia bausme.

Šis yra momentas, kada 
visi baltieji amerikiečiai, 
kuriems rūpi mūsų tautos 
likimas, turime rimtai pa
galvoti apie savo pačių at
sakomybę už egzistavimą 
pikčiausio rasizmo prieš 
juoduosius žmones. Šis yra 
momentas, kada darbininku 
vadai turi pagalvoti apie 
save ir apie padėtį dauge
lyje darbo unijų.

Dr. Martin Luther King 
suprato unijinio judėjimo 
svarba. Jis už jį kovojo 
Memphis mieste. Bet ar 
darbo uniju vadai supran
ta. kaip baltųjų darbininkų 
likimas vra susietas su bal- 
tujų-juoduių vienybės klau
simu, kad ieigu rasizmas 
nebus griežčiausiai atmes
tas, neišvengiamai prives 
nrie sunaikinimo paties uni- 
iinio judėjimo? Monopolis
tinės kornoraciios, kurios šį 
Vrašta valdo, tikrai vis la
biau ir labiau naudosis si
tuacija atskirti baltus dar
bininkus nuo juodu darbi
ninku, kad galėtu visus dar
bininkus išlaikyti priespau
doje.

Mes raginame darbo' ūm
ias šia liūdna ir tragiška 
valandą nulenkti savo vė
liavas. Mes raginame dirb
tuvėse ir raštinėse laikyti 
susirinkimus ir darbo su
laikymus pagerbimui dr. 
Kingo ir aptarimui šios 
kriminalvstės implik a c i j ų 
f reikšmės).

Mes taipgi raginame mi
lijonus kovotoju už taiką, 
didžiuosius jaunimo ir stu
dentijos judėjimus kovoti 
nrieš rasistini imperialistini 
karą Vietname, kartu kovo
jant Jungtinėse Valstijose 
nrieš smurtą ir pažemini
mus, vartojamus prieš neg
rus, prieš nuertorikiečius. 
nrieš meksikiečius ir indė
nus.

Tikrasis dr. Kingo mums 
nalikimas yra taika nasau- 
ivje, išlaisvinimas žmonių 
iš priespaudos ir alkio. Tik
tai jeigu šis momentas bus 
nukreiptas i giliausia ap
galvoji ma savo atsakomy
bės. tiktai jeigu bus pilnai 
suprasta šios tragedijos pa
moka, tiktai jeigu kaltinin
kai bus tinkamai nubausti, 
ši belaikė ir tragiška mir-

tis virs didžio n 
greso pradžia.

Memphis darbininkai tu
ri laimėti savo streiką!

Galingas biednuom e n ė s 
žygis į Washingtcną neturi 
būti sulaikytas. Jame turi 
dalyvauti daug ‘d a u g i a u 
žmonių, negu buyo planuo
ta. Neturi būti 
prezidentui John šonui ir 
Kongresui išsiskirstyti pir
ma, negu jie paskirs desėt- 
kus bilijonų dole 
prieš pasibaisėtinus sąlygas 
lūšnynuose ir get

Visi aukščiau 
juodųjų žmonių laisvės vė
liavą! Pasižadėk 
mes atiduosime viską, net 
ir gyvybe, jeigu reikės, kad 
ši kova būtų laimėta.

Henry XV 
pir 

Gus Hali 
sekretorius

leidžiama

rių kovai

lose.
pakelkime

ime, kad

inston 
mininkas

So. BostoK
Mūsų ligoniai

Walter Stashis, 
Center St., Cambridge

Mass

ŠIRDIES GELBĖTOJAI
Krito snieguolės. O buvau 

nusiteikęs pavasariškai;

gyvena

operacijai 
alyje, Con- 
dge, Mass.

gyv. 34
Islington, 

Turėjo sūn

6
Mass., pasidavė 
St. Maria Hospit 
cord Ave., Cambri

Robert Niaur
Hillview Ro a d, 
Mass., serga. Jis 
kią vidurių operaciją perei
tais metais. Buvo sustiprė
jęs, bet kai jo- žmona mirė 
jis labai susirūpino. Gal tas 
prisidėjo prie jo 
pairimo. Būna 
daktaro priežiūr

Karalina Ka 
mūsų LLD 2-os kuopos pir
mininkė, kuri su 
ją, dar randasi 
Nursing Home. 304 E. 7th 
St.. So Boston, M

Ester Tamer ier 
kiek laiko p a r f 
gatvės ir sušilai 
ranką, dabar rar 
ter Manor

sveikatos 
namie po

zlauskienė,

sižeidė ko-
Bayside

ass.
prieš 

u o 1 ė ant 
že koją ir 
dasi Ches- 

Nursing Home, 
10 Chester St., (Dambridge,
Mass.

Linkime 
niams greitai p 
vėl dalyvauti su

S.

visiems ligo
tas veikti ir 
mumis.
Raina rd

Lindsay sako 
reikia komisi
Sugrįžęs iš dr.

dotųvių, majoras Lindsay 
sakė, kad jis p]1 
dentą tuojau su
viliniais Sąjūdžiais Patarė
jų komiteto posėdį. Majo
ras teigia, kad 
privalo veikti tu<

ai veikti
Kingo la.i-

’ašė prezi- 
šaukti Ci-

ko misija 
o jau.

Pasigėręs užmušė 19
Manila, Filipin 

tas žmogus pagriebė iš bu- 
so -vairuotojo va 
busą nuvairavo 
Vietoje užmušta 
ir 31 sužeista.

ai. — Gir-

iravimą ir 
griovin.

19 žmonių

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus mūsų kuopos dviem nariams; ta 

visų/kuopos narių, reiškiame užuojautą 
likusioms šeimoms.

Clara Stasiulienė
Mirė kovo 16 d. Ji buvo nuvažiavusi pa 

( rį į N. J. valstiją. Paliko nuliūdime dvi dukteris, 
. 12 anūkų ir 3 proanūkus. Seserį čia Ame' 

dvi seseris T. Lietuvoje, ir kitas gimines.
# * *

Antanas Bockus

d varde 
velionių

s dukte-

ikoje ir

Mirė balandžio 1 d. Palįko nuliūdime č u sūnus 
ir kitas gimines. Lai visiems giminėms būna leng
va pergyventi liūdesio valandą.

— LLD 45 kuopos valdyba

Kasdien rašiau didesnę pro
zos knygą apie žmogų, ko
vojusį prieš hitlerininkus, 
o vėliau stačiusį ant Nemu
no kranto rūmus. Gan daž
nai Lietuvos spaudoje rodė
si mano pasakojimai apie 
žmones, pro rūkus nešu
sius saulę.

Pereitais metais itin daž
nai. susitikdavau su studen
tais ir darbininkais. Jiems 
gyvu žodžiu audžiau por
tretą tų kovotojų, kuriuos 
sutikau už grotų, kai Ne
muną, kai Šešupe temdė 
Smetonos šešėlis, durtuvas.

Po inksto operacijos sku
bėjau greičiau sutvarkyti 
savo literatūrinį darželį — 
parašyti kelias knygas.

Nors skubėjau greičiau 
varyti savo literatūrinę va
gą, bet vis guodžiaus!: “Dar 
man toloka iki 60 metų. Li
gi to laiko gal spėsiu aparti 
dar didesnį savo prozos lau
ką”.

Nelauktoji staigmena
Ir štai staigmena — sau

sio pradžioje trenkė lyg žai
bas pavasarį — infarktas. 
Atsiguliau Kauno klinikose.

Infarkto ryškų židinį lyg 
nirštu rodė aparatas nuo
braukoje. Gydė mane pui
kus. jaunas terapeutas J. 
Blužas.

Gydytojams infarktininką 
gydyti ne naujiena. Bet 
jam iš karto kilo sunkumai 
— po operacijos liko vienas 
inkstas — našlaitėlis. Taigi 
medikui teko gelbėti širdį 
ir nepakenkti inkstui.

Ir šia problemą J. Blužas 
meistriškai išsprendė — po- 
vojų debesis nuslinko. Paki
lau. Ir pagaliau po dviejų 
mėnesių grįžau namo.

Įžymus medikas
Kol mane gydė, J. Blužas 

apgvnė disertaciją — tapo 
medicinos mokslų daktaru. 
Jis joje iškėlė nuostabių fa
ktų: jam pasisekė/mirusį 
ligonį septynis kartus at
gaivinti, o paskui išgvdyti! 
Jis jau populiarėja. Vienas 
pas ji atvyko vyras gydytis 
net iš Estijos. Ir išgydė.

Kai tik atsidūriau palatų 
pasaulyje, vizitavo akade
mikas Z. Januškevičius. Jis 
šyptelėjo:

— Kartas nuo karto mus 
aplanko ir rašytojai.

Tai užuomina: jis mane 
įsidėmėjo nuo I960 m., kai 
sirgau hipertonija. Dabar 
vienas gydytojų išsitarė:

— Gal būt, aukštas krau
jospūdis ir pagreitino jums 
infarkto smūgį.
Puiki kolektyvinė patirtis
Mane labai jaudino klinikų 

medikų, gydant ligonį, no
ras remtis kolektyvine min
timi, patirtimi. Šit atsilan
kė kardiologinio skyriaus 
vedėja A. Baubinienė. 1950 
m. ją pavaizdavau apybrai
žoje. Dabar ji jau medici
nos mokslų daktarė. Rodos, 
jaučiuos jau gerai. Bet ji 
poetiškai tarė:

— Kol kas matote savo 
namo tik kaminą.

Ligoninėje mane ištiko 
netikėtai priepuolis. Tuoj 
atbėgo medicinos mokslų 
kandidatas A. Eviltis. Jis, 
panaudojęs šaldymo vaistus 
ir adatas,— užgesino neti
kėtai kilusį gaisrą.

J. Blužas ne tik kasdien 
vizitavo širdininkus. Jis va
dovavo ir busimųjų gydy
tojų —. šešto kurso studen
tų praktikai. Busimieji spe- 
cialistaai seka ligonių ligos 
eigą — daro išvadas, kaip

jį reikia gydyti. Tam vado
vauja J. Blužas.

Maloni pažintis
Rytas. Įeina į palatą jis 

su studentėmis. Jos viena 
už kitą baltesnės. Taip su
sipažinau su Alfonsą Ado
monyte — Samulėniene. 
Plaukai juodi, akys mels
vos. Veidas švelnus, patrau
klus.

Jai teko sunkus įpareigo
jimas — gydyti chirurgą iš 
Panevėžio. Ir jos vadovas 
— docentas J. Blužas būda
vo patenkintas — ji suge
bėdavo pritaikyti teisingą 
gydymą: jis pritardavo jos 
nuomonei. Štai pasibaigė 
jos praktika. Užsuko Alfon
są su manimi atsisveikinti:

— Dabar ruošiuos egza
minams.

— Ne bet kas gali išmok
ti gydytoju,— tariau jai.— 
Tam reikia talento.

— Sirgau plaučiais. Ir pa
siryžau baigusi mokslus gi
lintis šioje srityje.

Ne, negalėjau nesižavėti 
jos labai žmonišku poelgiu 
su ligoniu. Tatai gali at
skleisti tik žmogus, žiūrįs į 
mediciną lyg į poeziją.

Alfonsą puikiai nuvertė 
kalną — sėkmingai išlaikė 
terapijos egzaminą. Vėl ji 
užsuko į palatą. Šypsojosi 
lyg ryto saulė...

— Gali sveikinti.
Taip, jinai meistriškai iš

laikė egzaminus. Baltame 
veide spindi grožis. Ir vis

kas joje atrodė žavu. Jau
nas švelnus veidas ir pava
sariu spinduliuojančios 
akys, ir juoda suknelė, su 
balta gėle prie kaklo, ir šil
kinės kojinės. Na ir būdo 
santūrumas, švelnumas.

Taip, Lietuvoje gydyto
jas žmogui stengiasi būti 
švelnus, lyg lyrikas. Kai 
Lietuvos rašytojas romane 
ar poemoje nori sukurti kil
nios moters paveikslą, jis 
jai nesigaili žavingesnių 
varsų. Net gal kartais au
toriui. atrodo: gal aš savo 
nersonažą nupiešiau perne- 
Ivg švelnią, idealią. O iš 
tikrųjų gyvenime toji mote
ris, iškelta istorijos ant kal
no — yra dar žavingesnė.

Taip pagalvojau susipaži
nęs su būsima gvdytoja Al
fonsą. Ji, žydint gėlėms, 
suokiant lakštingaloms, 
gaus paskyrimą. Ji viską 
padarys, kad liga žmogui 
ne tik neužmerktų akių, bet 
kad jis iš ligoninės grįžtų 
sveikas austi šilką, berti 
grūdą, statyti namus, rašy
ti knygą.

Dar vienas bruožas
Pastebėjau ir tokį gydy

tojų humanišką bruožą. Jei 
apserga vaikas, jie gydo jį 
taip, kad jis niekad suau
gęs neapsirgtų širdies liga. 
Buvo kovas. Vėl išėjau į 
gatvę, kur užklupo infark
tas. Palydėjęs J. Blužas ta
rė:

Dar reikalingas atsargu
mas. Infarkto sukeltas ži
dinys visiškai surambės po 
pusmečio.

Gėlės PRIE PAMINKLO
Iš mokyklos jis nėjo aplinkui, 
O per ežerą tiesiai ledu, 
Plonutė danga dar traškėjo ir linko, 
Bet bėgti jam buvo smagu;.. » ' ‘

Mama šaukė berniukui:
, , “Ak, paikas nebūki! 

Pernai ledas įtrūko, 
Piemenukas įsmuko!” 

Tačiau bėgti plonyčiu ledu, 
Braškant jam po padu, 
Taip be galo smagu, 
Taip žavu, žingeidu!..
Kai pas dėdę gaisras įvyko, 
Pro langus jau plakės liepsna, 
Kanarėlė pamiršta pasiliko, 
Jos gelbėt jis1 puolė staiga...

Moterys šaukė
Iš baimės nejaukiai: 
“Galas tam geltonplaukiui! 
Drąsa pražudė jau daug ką!” 

O jam buvo džiugu kovot su liepsna...
Kanarėlė juk viduj palikta! 
Jį nešė per ugnį drąsa, 
Slaptinga sparnuota valia!..
Varpinės bokšte iškelti reikėjo 
Vėliavą prieš gegužės šventes,— 
Jis drauge su kryžium siūbavo vėjyje, 
Išskleidė plaktis raudonas klostes.

Jį draudė žmonės: 
“Kartis į viršūnę bonios 
Gali tik pats šėtonas!
Prieis liepto galą tas nevidonas!” 

O jam buvo gera jausti erdves, 
Laikyti įtempus rankas...
Jausti raudonas klostes 
Besiplakant per gegužio šventes...
Karui atėjus per patvinusią upę **
Jis vežė partizanų laiškus luotu;
Kai priešo patruliai apsupo, 
Pro kulkas jisai yrės irklo kotu...

Jis buvo girdėjęs gandą, 
Kad kiti, kurie bandė

> Plaukti šaltą balandį,
Ties slenksčiais nuskendo...

Bet, nors apšaudomam, buvo irtis smagu, 
Įveikti srautą bangų, 
Rodos, nė ikiek nebaugu...
Kad tik pristačius laiškus draugų!..

Nuo pat pavasario ankstyvo lig rudens šalnų 
Papėdėje paminklo guli puokštės priskintų gęlių, 

Galsvų, baltų, 
Melsvų, rausvų;

Herojui, mūšių daug praėjusiam sunkių aršių, 
Ant žvilgančios granito plokštės rasi vis gelių, 

šviesių,'tyrų, 
Skaisčių, mielų...

J. Šimonis

— Dažnai paskaitas kau
niečiams skaitydavau. O 
kaip dabar?—šypteliu.

—Gal pusmetį teks susi
laikyti.

— O rašyti?
— Po truputį tik.
Palatoje buvau vienas? 

Ne. Rodos, pats Nemunas 
budėjo prie lovos. Rašyto
jai užpylė laiškais. Labai 
nuoširdžiai parašė puikiau
si mano bičiuliai— Mieže
laitis, Venclova, Korsakas, 
Būtėnas. Iš Leningrado ro- 
mantistas, kilęs iš Lietuvos 
L. Rakovskis. Taip pat ra
šytojas G. Serebriakovas.

Pernai gydžiau inkstą 
Karpatuose. Ten susipaži
nau su puikia ukrainiete, 
gydytoja Dalia Kauka. Jos 
žodeliai, lyg lyriškiausio ei
lėraščio eilutės, mane sušil
dė. Seniai pažįstu talentin
gą, nuostabų poetą Juozą 
Macevičių. Jis linksmo bū
do. Bet kai tik apserga ra
šytojas, jis aptemsta.

Lietuvos rašytojai huma
nizmą, jautrumą skelbia ne 
tik romanuose. Jie ir kas- 
3 — širdies gelbėtoja 
dieniniame gyvenime yra 
nemažiau jautrūs, bičiuliš
ki.

Mieželaičio lyrika jaudi
na vis ryškesne filosofine 
žvaigžde. Jis parašė savo 
samprotavimus man apie 
infarktą. Ir čia jo mintys 
filosofinės. Jis sako opti
mistiškai man. Turi grįžti 
ir tęsti literatūrinį darbą.” 
Ir grįžau.

“Trys stebuklai”
—Lietuvos gydytojai man 

nadarė tris stebuklus: iš
gelbėjo nuo hipertonijos, 
grąžino į darbą po inksto 
nuėmimo, infarkto. O da
bar po infarkto — vėl žvel
giu į Nemuną.— Tai pasa
koju su pasididžiavimu. Jau 
skambina:

—Kaūne minės Gorkį. Gal 
Dramos teatre papasakosi, 
kaip politiniai kaliniai jį 
šlovino?

— Jei daktarai leis.
O visgi norisi prabilti į 

nubliką, kuriai perskaičiau 
nernai gyvu žodžiu apie 
šimtą paskaitų tarptautine 
tema.

Grižęs iš ligoninės radau 
nuikia dovana — A. Bim
bos “Klesti Nemuno kraš
tas”. Tai labai patosiška, 
objektyvi knyga apie Ja
nonio šalį, apie žmogų. Bū
čiau poetas, — eilėraščiu at
sidėkočiau.

Rūpestį, kurį aš pajutau 
Kauno klinikose iš profeso
rių, iš mokslu kandidatų,— 
najaučia visi be išimties gy
domieji. Mačiau, kain dak
tarai džiaugdavosi, kai jų 
buvęs ligonis . sužvalėięs 
grįžta vėl klausytis ant Ne
muno krantų lakštingalos 
giesmės, žavėtis gėlių vai
vorykštėmis. vartyti poezi
jos knygas, berti grūdą.

A. Liepsnonis
1966. III. 16, 
Kaunas

Studentų protestai
Tokijas. — Studentai su

ruošė 10-ąją protesto de- 
monstr a c i j ą prie Ameri
kos militarinės ligoninės. 
Susikirtime su policija ke
letas sužeista. 15 areštuota.

Ligoninė naudojama 
Vietnamo kare sužeistiems. 
Stude n t a i demonstruoja, 
protestuodami prieš karą 
Vietname.

Washington. — Kongres- 
manai nubalsavo uždėti 5 
proc. taksų lėktuvais užsie
nin skrendantiems.
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Apie krikščionybės įvedimą 
Lietuvoje ir Rytų Europoje

šios paskaitos aut onus 
mums rašo: “Pora metų at
gal, kuomet buvau visiškai 
ligų parblokštas ir negalė
jau jokiame veikime (daly
vauti, stengiausi laiko 
nėms neleisti. Mane vįsuo- 
met domino raštai 
krikščionybės įvedimą 
tavoje, todėl turėjau nema
žai iš laikraščių tais klausi
mais iškarpų. Tai laik> tu
rėdamas sumaniau iš jų su
daryti paskaitą”.

Paskaita buvusi skaityta 
Floridoje ir Cleveland? su
sirinkimuose. čionai ją de
dame šiek tiek sutrumpinę.

dejo

apie 
Lie-

norijus III, laimindamas 
kalavijiečių ordino Pabalti
jo tautų užkariavimų, pa
reiškė ... kad šios tautos 
bus Kristaus ir Romos 
bažnyčios valdžioje, kad ji 
ims į savo globą visas tas 
žemes, kurias kryžiuočiai 
užkariausią. Atvykus kry
žiuočių ordinui į Pabaltijį, 
popiežiai Inocentas IV, 
Alexandras IV, Klemensas 
IV ir kiti 13-ojo ir 14-ojo

žudė vietoselementai, kurie 
gyventojus, grbbė ir sau 
krovėsi jų gėrybes, jų že
miškus turtus iį* kartu ro
dė jiems kelią į

Turėdami nuo 
dimo teisę ir žeįniškų turtų 
prisigrobimo perspektyvas, 
kryžiuočiai uo 
grobikiškus šve: 
pavedimus. Tai 
spindi pačių kryžiuočių 13 
ir 14 amžių kronikų raštuo-

dangų.
dėmių atlei-

liai vykdė 
ntojo tėvo 
ryškiai at-

pinę. 
Redakcija

Mes visi savu laiku 
me girdėję ar kur 
skaitę apie krikščior 
prievarta įbrukimą lietu
viams ir kitoms Rytų E 
pos tautoms. Tačiau smulk
menos apie tuos įvykiu 
prie dabartinės 
valdžios kiek plačiau pr 
da išryškėti.

Katalikų bažnyčios s 
mas įsitvirtinti Pabaltijyje 
prasidėjo X-XI amžiais. 
Lietuvą, kaip ir Len 
laikė priešakinėmis Ii 
mis tolesniam šuoliui į 
tų Europą į rusų žemes. 
Romos popiežiaus žvalgai— 
vyskupas V. Adelberte 
vienuolis Brunonas—su 
lydovais jsibriovė į Prūsų 
lietuvių žemes būk ištirti 
gyventojų padėtį, tačiau 
vietos gyventojams par 
lavus juos grįžti, iš kur 
jo, jie atsisakė. Tada gy
ventojai juos sunaikino.

Nauji antpuoliai
Pirmieji pralaimėjimai 

nesulaikė popiežiaus, ne 
karų Europos feodalų 
užsimojimų įsiveržti į 
baltįjį. 1,200 m. vyskįpas 
Albertas išsikėlė prie Dau
guvos žiočių su stipria 
žiuočių kariuomene ir, j 
damas nuolatinę stiprią 
ramą, sudarė sąlygas 
įsikurti. 1201 metais jis 
statė Rygos pilį ir pąsiū 
lė popiežiui sudaryti 
stovią ginkluotą jėgą drieš 
Pabaltijo gyventojus, 
piežius Inocentas III Al 
to pasiūlymą priėmė ir ‘.902 
metais įkūrė ten, kalavijie
čių ordiną, kuris, remia 
vyskupų, feodalų bei f 
lių, ilgainiui nukariavo 
vių ir estų žemes ir įi 
tino jose feodalų bei kata
likų bažnyčios viešpat 
mą.

Kryžiuočių žygiai
Kryžiuočių ordino 

riai, vykdydami popiežiaus 
kurijos valią, pradėjo 
metų kruviną puolimą drieš 
prūsus ir latvius, o vėliau 
prieš lenkų ir rusų že 
Jų agentų žvėriškumai 
Europos tautose v: 
mehei jau buvo žinom 

Nežiūrint, kaip dau 
katalikų veikėjų bei 1 
viškieji klerikalai savo 
tuose stengėsi ir tebesišten- 
gia atriboti Romos pop 
ir katalikų bažnyčią 
kryžiuočių ordino zis 
mų, tačiau istoriniai faktai 
aiškiai rodo, kad visiems 
ordino vykdytiems g 
mams, žudynėms ir ki 
piktadarystėms Romos 
piežiai ir jų agentai prita
rė, jas laimino, ir visą tai 
buvo daroma katalikų 
nycios vardu.

Popiežių atsakomybe 
u 1224 metais popiežius

esa- 
nors 
ybės

uro-

5 tik 
Lietjuvos 

ade-

ieki-

kiją, 
nijo- 
Ry-

s ir
pa-

įika- 
atė-

. va- 
nuo 
Pa-

<ry- 
aus- 
pa- 
ten 
pa-

pa-

Po- 
ber-

mas 
irk- 
lat- 
;vir-

avi-

•ite-

ilgų

tines, 
rytų 
suo-

sa- 
ir

Jurgis žebrys
amžių popiežiai skelbė 
vo nuolatinėse bulėse 
kvietė visų šalių tikinčiuo
sius stoti į kryžiuočių or
dino eiles ir eiti į karą prieš 
pagonis. O už visą tai ža
dėjo visuotiną nuodėmių at
leidimą, net ir už pačius 
sunkiausius nusidėjimus.

Vienuolių role
Plėšikiškuose kryžiuočių 

žygiuose Pabaltijyje plačiai 
dalyvavo visokie vienuoliai, 
domininkonai, pranciškonai 
ir kitokiais pavadin i m a i s

gelis 
etu- 
raš-

ežių 
nuo 
uru

"obi- 
;oms 

po-

baž-

Ho-

se.
i rūmas
kus žiauru-
i vykdė ka-

Beribis žiau
Kokius žvėris 

mus kryžiuočio 
talikų bažnyčioj vardu, ir 
kaip jie gėrėjosi tais žiau
rumais, ryškiai 
pačių kryžiuočid aprašymų. 
Vienoje iš daugelio tų kro
nikų aprašymų 

C(

richas ir magis 
das su palydov, 
pagonių lietuvių žemėje ir 
per devynias dienas degino, 
naikino ir gabe 
vę. Per tą laik 
desnę dalį žmc 
juokinga buvo žiūrėti į ne
laisvės moteris, 
buvo pririšta po 
—vienas iš prie 
iš užpakalio, ir 
rie ėjo būriais v 
tu surišti. O sėl^ 
nos darbo atžyr 
karais buvo ruošiamos iš
kilmingos puotos...

Tačiau matom 
nelygioje kovoje būdavo ir 
pasipriešinimų, nes popie
žius Urbonas iV savo 1261 
metų gruodžio mėnesio bu
lėje sielojasi, kad netikintie-

matyti iš

skaitome:
Didysis magistras Vin- 

tras Arnol- 
ais susitiko

no į nelais
vi išžudė di- 
nių. Jiems

prie kurių 
2 kūdikius 

feakio, kitas 
į vyrus, ku- 
' ienas su ki- 
Imingos die- 
lėjimui va

e, jog toje

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Parašė “Laisves” redaktorius

Antanas Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos 
vietovių paveikslų. įsigijęs šią knygą turėsi visos 
Lietuvos vaizdą savo namuose.

Knygos turinys yra sekamas:

2.

4.

Pratarmė
Pramonė ir jos pasiekimai
Statybos laimėjimai
Susisiekimas ir jo priemonės
žemės Ūkio kolektyvizacija, probleįnos 

laimėjimas
5. švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose

10. Apie Lietuvos rašytojus
Apie Lietuvos moterį šiandien 
Paminklų apsauga—Kraštotyra 
žvilgsnis į kai kuriuos miestus

14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė
15. Tarp lygių lygi ir laisva

12.
13..

santvarka

erskaitytiIš turinio matote, ikaip svarbu yra pi 
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, kurie; turinyje 
sužymėti.

Knygos kaina $2.50

Gaunama “Laisves” knygyne 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

ji šiose žemėse žiauriai iš- 
žudę daug kryžiuočių. Po 
šio įvykio iš visur buvo 
siunčiami kryžiuočiams su
stiprinimai.

Popiežiai prieš Lietuvą
Sukilimams toliau besi

vystant, popiežiai paskelbė 
visą eilę bulių, mobilizuoda
mi visas jėgas prūsų, lietu
vių ir rusų žemių užkariavi
mui. 1268 metais popiežius 
Klemensas IV ragino kry
žiuočių ordiną užimti Jot
vingi ją, Lietuvą ir kitus 
Kristaus kryžiaus priešus, 
ir tos žemės turi būti pri
jungtos krikščionių tikybai 
bei jos nuosavybei.

1325 metais Lietuva su
darė sutartį su Lenkija, 
kad veikiau apsiginti nuo 
užuoplikų. Apie tai sužino
jęs popiežius rūsčiu raštu 
kreipėsi į Lenkijos karalių 
Kazimierą, kad atsisakytų 
nuo bet kokių sutarčių su 
tais netikėliais - atskalūnais 
lietuviais, ir reikalavo, kad 
jis su kryžiuočiais elgtųsi 
su nuoširdžiu prielankumu 
ir kad su gryna, meile suda
rytų su jais prielankius 
santykius.

Atkaklus pasipriešinimas
Bendra apsigynimo su

tartis su baltarusiais, uk
rainiečiais ir rusais atmu
šė kryžiuočių puo 1 i m u s . 
1236, 1242 ir 1348 metų lai
kotarpyje mažesni ar di
desni kryžiuočių puolimai 
jiems nedavė teigiamų pa
sekmių. Tačiau 1387 m. jie 
pradėjo prievarta krikštyti 
plačiąsias lietuvių mases. 
Aišku, tuo jie jautė didelį 
katalikų bažnyčios laimėji
mą. Nuo to laiko kataliky
bė ne tik r ū pino si, kaip 
priversti visą liaudį klus
niai vykdyti bažnyčios rei
kalavimus, bėt ir įdiegti jai 
supratimą/ kad feodalų - 
žemvaldžių valdžia yra die
vo duota, ir to dievo vardu 
palaikė tą feodalinį bau
džiavinį valstiečių išnaudo
jimą, puoselėdami jų kla
sės ideologiją. Katalikybė 
pasijutus laimėtoja, Lietu
vą laikė kaip bazę tolesnei 
savo ekspansijai į rytus—į 
rusų žemes.

žygiai į rusų žemes
Pačioje katalikybės įvedi

mo pradžioje bažnyčia ėmė 
rūpintis prievartiniu kata
likybės platinimu ir tarpe 
pravoslavų. J ogaila pir
miausia uždraudžia katali
kams tuoktis su pravosla
vais, kurie pirmiau nėra 
priėmę katalikų tikėjimo; 
priešingai, gali būti bau
džiami fizinėmis bausmė
mis, tai yra plakimu rykš
tėmis.

Kuomet jungtinės lietu
vių, rusų, lenkų, ukrainie
čių ir baltarusių jėgos 1410 
metais Žalgirio mūšyje su
triuškino kryžiuočių ordino 
karines jėgas, popiežiaus 
kurija su visais valdovais 
telkė visas galimas jėgas 
bent išsaugoti ordinui jų 
anksčiau užkariautas teri
torijas. 1415 metais popie
žius Jonas 23-čias ir 1418 
m. Martynas V paskyrė 
kunigaikštį Vytautą ir 
Lenkijos karalių Jogailą 
generaliniais vikarais Nov
gorodo ir Pskovo teritori
joms tuo modamasis pada
ryti juos savo agentais ka
talikų bažnyčios ekspansi
jai rusų žemėse. Bet tas 
jiems nedavė teigiamų vai
sių.

Po kryžiuočių ordino pra
laimėjimo Žalgirio mūšyje 
jo, autoritetas galutinai nu,- 
smuko, mažai vilties matė

si tolesniems žygiams į ru
sų žemių užkariavimą, to
dėl jiems labiausiai rūpėjo, 
kad Lietuvos ir Lenkijos fe
odalinės jėgos būtų sujung
tos ir sudarytų vieną stip
rų branduolį, galintį popie
žiaus grobikiškus planus 
vykinti rusų žemėse. Tas 
ryškiai atspindėjo Vytautui 
siekiant vainikuotis kara- 
liaus vainiku. Popiežius 
Martynas V 1430 metais ra
šė Vytautui, gąsdindamas 
jį dievo rūstybe, reikalau
damas nepasiduoti jokiems 
velnio gundymams ir ne
skirti Lietuvos nuo Lenki
jos, i f

Trijų unijų priedanga
Nuo XV amžiaus pra

džios prasidėjo naujas ka
talikų bažnyčios veržimosi 
etapas. Netekę tokios kari
nės jėgos, kokią pirmiau 
turėjo kryžiuočių ordinas, 
Romos popiežiai ir katalikų 
bažnyčia iš viso pakeitė sa
vo ekspansinę taktiką ry
tuose. Negalėdami žygiuo
ti tolyn į rytus, XV amž, 
pabaigoje įvedė verstiną 
katalikybės priėmimą jau 
iki to laiko užimtose teri
torijose. O kad tai veikiau 
atsiektų, panaudojo įvai
rias priemones. (

Atsitiktinai ar sužiniai 
tapo paskelbti gandai, būk 
gresiąs turkų įsiveržimas. 
Tuoj po to buvo pažadėta 
apsauga tiems, kurie nevil
kinant priims katalikų tikė
jimą. Kiek lengvatikių tais 
pažadais patikėjo ir buvo 
suviltų, nepasako nė patys 
tų gandų skelbėjai. Vei
kiausiai tai buvo menkos 
pasekmės.

(Bus daugiau)

Nubaudė 5 nacius
Hamburgas. — Teismas 

nubaudė po 8 metus 5 hit
lerininkus, kuri£ padėjo iš
žudyti 25,000 Lenkijos žydų 
Liubline.

Jie buvo tuo metu policijos 
viršininkai ir kitokį atsa
kingi pareigūnai.

Jūreivis užmušė slaugę
• Rota, Ispanija. — Jung

tinių Valstijų submarine 
jūreivis D. R. Cowles pri
sipažino teisme užmušęs 
Londone slaugę S. E. Tay
lor. .

Chicago, Ill
Devyni užmušti, daugybe 

areštuotų; daug turto 
sunaikinta

Po nužudymo Memphis 
mieste dr. Martin Luther 
King Čikagoje bene dau
giau negu kitur kilo riau
šių.

Buvo daug gaisrų. Dau
gybei namų langai išdau
žyti. Buvo apsišaudymų.

Devyni ar 10 žmonių už
mušta. Keli rasti “aliukė- 
se” nušauti. Kiti žuvo gais
ruose. Keletą policija nu
šovė grobiant krautuvių 
turtą.

Būdinga, kad grobimu 
daugiau pasižymėjo mote
rys ir vaikai.

Miesto administracija už
draudė jaunesniems 21 me
tų pasirodyti gatvėj po 7 
valandos vakare.

Sekmadienį visos smuklės 
uždarytos.

Miestan atgabenta 5,000 
federalinės kariuomenės iš 
Colorado valstijos stovyk- 
lų.

Visi policininkai dirba 
viršlaikį.

Miesto majoras Richard 
Daley sako, Čikaga pergy
vena “‘agonijų dienas.” Jo 
namai saugomi. Nei pra
važiuoti pro juos neleidžia
ma.

Mieste kaip ir karo sto
vis.

Daugelis žmonių bijo pa
sirodyti gatvėse.

Riaušių vietos aplenkia
mos.

Vieną naktį atrodė, kad 
miestas dega. Vaizdas ne
kurtose vietose atrodė į ka
rą.

Dr. Martin Luther King 
dažnai veikė Čikagoje, 
ypač vėlesniu laiku. Čikaga 
taipgi atžymėjo laidotuves 
sulaikymu daugelio veiks
mų ir uždarymu daugelio 
įstaigų.

Dabar jau dalykų stovis 
gerėja, nors laidotuvių die
ną dar tikimasi didelių ir 
griežtu keršto žygių.

(“Vilnis”)
• • •

Reikalauja bausti 
streikierius

6,000 protinių ligoninių 
darbininkų Čikagoj ir 16 ki
tų miestų sustreikavus, li
goninių pareigūnai reika
lauja teismo drausmės ir 
bausti streikierius už ne
paisymą drausmės, kad tuo 
būdu streiką sulaužius.

Darbininkai tvirtai laiko
si. Kai kurie ligoninių ve
dėjai pripažįsta streikierių 
reikalavimus teisėtais, bet 
guodžiasi stoka pinigų jtįįr 
reikalavimams patenkinti.

Ligoniams aptarnauti/ 
tenka naudoti daktarus ir 
slauges, net ir ligoninių ve
dėjus. Rep.

YUCAIPA, CALIF.
Paskutinis pakvietimas 

ant pietų
Dar sykį primenam Yu- 

caipos ir tolimesnės apylin
kės lietuviams, kad šešta
dienį, balandžio 20 d. įvyks 
šaunus redlandiečių i r yu- 
caipiečių .parengimas su 
skaniais pietumis. Bus ir 
kitokių margumynų.
Pradžia 12 v. Community 

Club Hali, ant Avė. H ir 
Bryant St., Yucaipa, Calif.

Jeigu kuriems nebūtį 
aišku, kaip surasti vietą-? 
salę, malonėkite pašaukti 
telefonu Adelę Zixienę į 
Redlands, 792-4041, ar į Yu- 
caipą Alvinus, 797-4670.

Visus iš toli ir arti kvie
čiam atsilankyti, gausit 
skanius pietus ir linksmai 
laiką praleisite.

Kviečia Rengėjai
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Vaizdas iš Vilniaus katedros varpines.

Pataisau neaiškumą-klaidą
Per keno nors kaltę įvy

ko pora klaidų rašant apie 
gimtadienį.

Pirmas dalykas, buvo ne
teisingai išspausdinta viena 
pavardė. Vietoje M. A. 
Pūkiai, buvo atspausta 
Puišiai. Taipgi buvo pra
leista vardai Juozo ir Ma
rijonos Demenčių. Minėti 
draugai gausiai prisidėjo 
prie surengimo M. Alvinie- 
nės 74 metų gimtadieni-^ 
minėjimo ir dovanėlių.

Atiefekite, draug a i, uį 
įvykusias klaidas.

Laiko pamaina
Kalifornijoje kas metas 

yra keičiamas laikas pava
sarį, ir rudenį. Balandžio- 
April 28 d. bus pakeista iš 
STANDARD laiko į DAY 
LIGHT, dienos šviesos tau- 
pinimo laiką.

Jeigu kuriems tas apeina 
žinokite, kad šio mėnesio 
28 d. ryte turėsit keltis va
landą anksčiau. Rudenį spa- 
lio-Oct. 27 d. vėl bus atkeis- 
ta į Standard laiką.

Alvinas

Miesto Taryba nori 
paramos jau dabar
New Yorko Miesto ta

rybos nariai susirinko į poj 
sėdį svarstyti, ką jie iš tik-’ 
ro galėtų tuojau padaryti 
kovai prieš skurdą. Aukš
tųjų valdžios pareigūnų 
kalbos daug žada, o miesto 
laužynų rajonuose, sako 
gyventojai, “alkis bujoja, 
skurdas lapoja, vargas var
tuose žydi.” žodžiu:

Vargui šalinti reikia pi
nigų ir Taryba 37 balsais— 
vienbalsiai — nutarė kreip
tis į Washingtona ir Alba
ny, prašyti pinigų padėčiai 
gerinti. Vėlesnės žinios 
sako, kad N. Y valstijos sei
melis 84 balsais prieš 45 
priėmė ir gubernatorius 
Rockefelleris pasirašė iš
leisti 6 bilijonus dolerių 
skurdo slegiamuose rajo
nuose padėčiai pagerinti.

Londonas. Anglijos ūžė
tas su 125 žmonėmis tilv 
pakilo; užsidegė ir besileis
damos susidaužė. 5 žmonės 
žuvo, kiti visi išsigelbėjo.
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Nuo aztekų iki meksikiečių
Bruožai 

k... Vienam šios šalies 
dinimas gal primins Užteku 
ir majų senovę, kitam — 
jausmngas meksikiečių me
lodijas, trečiam — artėjan
čias olimpines vasarc 
dynes. Meksika—šąli 
mi daugeliu atžvilgių.

Meksika — viena didžiau
sių Lotynų Amerikos 
trecia pagal plotą ( 
2 milijonai kvadratir 
lometrų)ir antra pag 
ventojų skaičių (apie 
Ii jonus). Klimatas — turi 
Meksika kalnus ir de 
pajūrį, sausringas pi 
plokštikalnes ir neįž 
mas tropikų selvas.

Sostinė — Mechiką 
nas seniausių, o šiuo 
ir vienas didžiausių 
tų pasaulyje (6 mi 
gyventojų).

* Meksika — federa 
respublika, bet valsti; 
yra apie 30) teisės ri 
Valstybės galva — 
dentas. Nacionalinį kongre
są sudaro senatas ir 
tatų rūmai.

Be indėniškos praei 
ispanų kalbos, Lotynų 
rikos šalys turi ir dr 
bendrybių. Dideli gamtiniai 
resursai ir palyginti nažas 
jų naudojimas. Toli 
ne lygiateisiai santyk 
“didžiuoju šiauriniu h 
nu” _ JAV. “Gorilų” 
nės oligarchijos — r 
mi perversmai. “Denjiogra- 
finis sprogimas” — 
prastas gyventojų ska 
didėjimas. Neraštingumas.

Neraštingumas
Dalis šių bruožų bū| 

4ir Meksikai. Rašyti 
ka apie trečdalis suaugusių
jų. Gimimų irgi nems ža 
kasmet gyventojų pac. 
ja 31 procento. Tačiau apie 
“gorilas” negirdėti — ar
mija čia palyginti 
(62 tūkstančiai žmonih), ir 
valstybės vairas — civilių 
rankose. Pokario metų pre
zidentų — .Migelio A 
no, Lopeso Mateoso, 
Ordaso — vidaus ir 
nio politika laikoma plrotin- 

> ga ir davusia palyginti ge
nis rezultatus.

Gyvenimo lygis
Gyvenimo lygis Mek 

aukštesnis, nei kitose 
nų Amerikos šalyse, 
nomikos augimo temdų (5- 
8 procentai kasmet) kaimy
nės irgi gali pavydėt 
tur tie tempai neatsveria 

^net “demografinio sprogi-| 
mo.” Žemės gelmėse 
taftos, sidabro, spah 
ir retųjų metalų, ir U leksi
kos metalurgija, naf ;os ir 
chemijos pramonė laikosi 

ją £r ne 
Taip, 
ausy-

iš Meksikos Istorijos
pava

s žai- 
s, įdo-

šalių: 
beveik 
ių ki- 
al gy- 
45 mi-

rlingą 
ynas 
engia-

3, vie- 
metu 
mies- 
i jonai

:yvinė 
ų (jy 
botos, 
prezi-

depu-

ties ir 
Ame- 
ugiau

grazu 
lai su 
aimy- 
kari- 

mgia-

nepa- 
ičiaus

dinga 
:iemo-

augė-

maza

lema-
Diaso 
užsie-

sikoje 
Loty- 
Eko-

i—ki-

daug 
motųjų

gerai. “Maitino” 
užsienio kapitalas ? 
žymia dalimi, bet vyr 
bė stengiasi taip pat 
valstybinį sektorių ekono
mikoje. Naftos gąvyba, 
energetika, geležinkel 
cidnalizuoti.

Žemės ūkis kol kas atsili
kęs, bet irgi kyla. Agrari
nė reforma — ir vėl tuo at
žvilgiu Meksika eina f 
ji Lotynų Amerikoje — ap
kapojo latifundijų žemes ir 
kiek palengvino vals 
bendruomenių padėtį.

Meksika jau gali ekspor
tuoti kukurūzus, cukrų, ka
kavą, medvilnę. Yra npder- 
nių fermų. Ir visgi 
kur, švveicarų žurnalisto K.

TjKuno liudijimu, žemę

ai na-

irmo-

tiečių

daug

rajonus, kur gyvena indė
nai.
Be rasinės diskriminacijos
Reikia pripažinti, kad se

naisiais šalies gyventojais 
čia rūpinamasi labiau, nei 
kitur Amerikos žemyne. 
Meeksikie č i a i didžiuojasi, 
kad pas juos nėra rasinės 
diskriminacijos. Keturi iš 
penkių gyventojų — meti
sai, mišrių santuokų pali
kuonys. Ispanai, užkariavę 
šias žemes, rado aukštą az- 
tekų, majų, taraskų kultū
rą. Dalis indėnų išlaikė sa
vo kalbą ir etninę specifiką 
iki šiol, bet, gyvendami toli 
nuo centrų, liko “civilizaci
jos posūniais.”

Jos užsienio politika
Verta dėmesio Meksikos 

užsienio politika. Tradici
nis bendradarbiavimas ir 
draugystė su visomis šali
mis užtikrino Meksikai 
prestižą. Vienintelė Vaka
rų pusiu tūlyje ji palaiko 
diplomatinius santykius su 
Kuba. O Amerikos valsty
bių organizacijoje ji ne kar
tą išdrįso nepaklausyti net
gi “didžiojo šiaurinio kai
myno.” Tačiau Jungtinės 
Valstijos vis neatsisako 
minties uždėti ir Meksikai 
“trumpą pavadį.”

Santykiai su JAV gana 
sudėtingi. Bendra siena. 
Per ją iš šiaurės plūsta tu
ristai — milijonas per me
tus (užsienio valiutos šalti
nis), o iš pietų — tie, kas 
ieško darbo. JAV kompa
nijų investicijos (milijardas 
pesų!). Pusė eksporto ir 
du trečdaliai importo — to
kia JAV dalis Meksikos už
sienio prekyboje.

Abi šalys stato užtvanką 
prie Rio Grandės upės, ku
ria eina siena. Kasmet susi
tinka prezidentai. Nepasa
kysi, kad Mechikas nepri
klausomas nuo Vašingtono. 
Bet kai kaimynas ima per
nelyg “spausti,” kai jis ima 
teršti bendrų upių vandenį 
ar “diskriminuoti” Meksi
kos naftą, medvilnę ar cuk
rų — tada meksikiečiai ne
nusileidžia.

“Revoliucinė partija”
Valdančioji konstitucinė 

revoliucinė partija — gana 
marga: šalia stambiosios 
buržuazijos, čia yra net 
darbininkų atstovų. Nėra 
ko ir norėti, -kad jų intere
sai sutaptų, todėl partijoje 
—kelios srovės. Tuo aiškin
tinas ir jos politikos nenuo- 

I seklumas. Dešinysis “spar
nas” už glaudų “bendradar
biavimą” su JAV, kairysis 
—už ekonominę nepriklau
somybę.. Partijos lozungas-- 
“vystyti Meksikos revoliu
ciją visos tautos labui.” Ta
čiau, kaip žinome, 1910- 

-1017 metų Meksikos buržu
azinės - demokratinės revo
liucijos vaisiais daugiausia 
pasinaudojo buržuazija. O 
liaudis, nors gal kiek ir ma
žiau kaip kaimyninėse Lo
tynų Amerikos šalyse, bet 
vargsta.

Antra vertus, demokrati
nės jėgos irgi nesilpnos. Se
nas ir garbingas kovų tra
dicijas turi Meksikos Kom
partija, veikianti nuo 1919 
metų. Pažangiųjų jėgų bal
sas daug lemia, atremiant 
latifundininkų ir užsienio 
kapitalo puolimą.

z L. Minalga

! dirba 
taip, kaip ir prieš tūkstan- 
ičus metų. Ypač hi pa- feK * '-"'-i i _.. uosiusSakytina apie atkampi

New Yorkas. — Socialis
tų Darbo Partijos suvažia
vimas pasiskyrė kandidatu 
prezidento vietai John 
Emanuelį.

BINGHAMTON, N. Y.
LD1 20 kuopos Mote- rytumėm didžiausiąIš LLD 20 

rų Skyriaus v
Keliais atvėj

67 metais, taip ir šiais me
tais, rūpesting 
dyta sukviesti
riaus nares pasitarimui, ta
čiau nebuvo sėkmės. Kada 
kalbi su narėmis, jos pasi
žada dalyvauti 
nai, pažadas d 
sirinkimas neįvyksta.

Reikalas taip susiklostė, 
kad tokia p 
vo ilgiau negalima tole
ruoti : Palaikyti Moterų 
Skyrių, arba išaukoti pini
gus kiek jų y r 
skelbti Moten, 
viduotu.

ruopos Mote 
eiklos.
ais, kaip 19-

ai buvo ban- 
Moterų Sky-

, atėjus die- 
ingsta — su-

lė t i s bu-

a ižde ir pa- 
Skyrių lik-

uintis rimtai
paveikė į kaikurias nares. 
Kovo 20 ilgametės Moterų 
Skyriaus pir nininkės A. 
Maldaikienės gražiame na
melyje įvyko pasitarimas, į 
kurį atvyko 9 
rinkimą prav
Sk y r i aus pirmininkė A. 
Maldaikienė.

Moterų Skyi 
pateikė smulkmeniškai pa
ruoštą raportą 
los ir už tuos 
trukusius be
Čia verta pažymėti, jog M. 
S. valdyba ve

rytumėm didžiausią giliai 
savo širdyje žaizdą, kad dėl 
susidėjusių eilės metų ir 
kiek susilpnėjusios sveika
tos palaidotumėm Moterų 
Skyrių, kuris beveik per pu
sę amžiaus buvo mūsų 
švietėjas, skleidė tiesą ir 
rodė kelią į geresnę ateitį. 
Po ilgo pasikalbėjimo Mo
terų Skyrius bus palaiko
mas ir ateityje.

Per skyriaus valdybą bu
vo pranešta, kad su šia die
na skyriaus ižde pinigų yra 
$34.30. Per ilgą metų eilę 
A. Žemaitienė ėjo narinių 
duoklių priėmimo pareigas. 
Mat, mūsų M. S. narės mo
ka po 25 c. į metus, tiktai 
dėl palaikymo draugišku
mo. A. Žemaitienė ir dabar 
pridavė iš 11 narių priėmu-

nutė pavaišino mus skania 
kavute ir kitais gardumy
nais, o tuo metu O. Wellus 
perskaitė straipsnį iš Švie
sos No. 1-mo šių metų LLD 
reikalais, parašyta LLD 
centro sekretorės Ievos Mi- 
zarienės. Susirinkimas bu
vo geras. Vakaras praėjo 
gražioje nuotaikoje. Širdin
gas dėkui Jums drg. Mal- 
daikienei ir Helenutei už 
gražų draugiškumą.

Onytė Wellus

Help Wanted Male Help Wanted Male

nininkės A.

narės. Susi
ede Moterų

iaus valdyba

iš savo veik- 
porą metų 

susirinkimų.

kė pagal iš
metus “Lais- 

ir “Vilnios” prenume- 
iginės para

ukta $463.50. 
etus taip pat 
uotą spaudai

vės” 
ratomis ir pir 
mos buvo sūri 
O per 1966 m< 
buvo pasidarbi 
ir kitiems svarbiems reika
lams ir sukelta $406.50.

1967 metai mųsų Moterų 
Skyriui buvo 
metai. Mirtis iŠ mūsų tarpo 
išskyrė dvi ge 
nuo jamai įver 
žangią veiklą < 
niekad nėra 
svarbių visuom 
lų neprisidėjus 
gine parama, tai Vera Ka- 
pičauskienė, kuri buvo Mo
terų Skyriaus 
dosni rėmėja Jelena Blen- 
kevičienė. Tai 
trūkumas mūsiį M. S. veik
loje, netekus ši|ų nuoširdžių 
rėmėjų.

Kaip ten beb 
kurios iš mūši 
pergyventi ir 
susirgimus, be 
tačiau žiūrint : 
1967 metų veiki 
giamės, kad d 
me nors tiek a

Rezultatas 
vei” už panauj 
meratas, 
piniginį fondą 
tomis — šukei 
“Vilniai” — $8 
Balsui” — $10, 
fašizmą—$40. Dėl aiškumo. 
Kur mes kalb 
Skyriaus vardi 
piniginiais rei 
tas sumas neįeina visų bin- 
ghamtohiečių piniginė pa
rama., tiktai tos, kurias su
kelia M. S. komitetas. Dau
giausiai pasidarbavusi ilga
metė mūsų vajininkė M. 
Kazlauskienė. Kiti už savo 
prenumeratas ir dovanų pi
nigus pasiunčia patys.

Plačiai kalbėjome apie 
Moterų Skyriaus reikalus, 
jo reikšmę vietos pažangio
joje veikloje. Pažvelgus į 
nelabai tolimą praeitį, tuo
jau ir iškyla malonus vaiz^ 
das, net džiugu prisiminti, 
kiek tada daug buvo pasi
darbuotą visuomenės įvai
rių svarbių reikalų rėmi
mui. Tačiau šiuo metu to 
padaryti jau nebegalime. 
Likviduoti Moterų Skyrių, 
tai tiktai pačios sau pasida-

nesėkmingi

ras, neįkai
tinančias pa-

Čekanauskienės dovana 25 
c., kartu $3. Ižde susidarė 
$37.30. Mes jer laikus ižde 
pinigų nelaikome, nes jie 
mums naudos neneša. Tuo
jau išdavinė j ame juos, kur 
matome reikalą. Tą patį pa
darėme ir dabar. Paskyrė- 
me: Kovai prieš fašizmą 
$10; po $5 skyrėme “Vil
niai”, “liaudies Balsui”, 
“The Workeriui” ir Argen
tinos darbininkiškam laik
raščiui “Darbas”. Moterų 
Skyriaus ižde beliko tiktai 
$7.30.

Nuo senų laikų LLD 20 
kuopos Moterų Skyrius tu
rėjo įsigijęs “Laisvės” 2 Še
rus ir vieną Liet. Namo 
Bendrovės Šerą. Panašius 
šėrus turėjo ir Ona Girnie- 
nė-Wellus. Dabar LLD 20 
kuopos Moterų Skyrius ir 
Ona GirnienėAVellus dova
nojo “Laisvei” po vieną 
Liet. Namo Bendrovės šėrą.

drauges. Jos Ir taip pat Moterų Skyrius 
praleidusios ir Ona — dovanojo Rojaus

eninių reika- 
ios su pini-

narė, taipgi

yra didelis

i tų, nors kai 
į turėjome 
net sunkius 

operacijas, 
mūsų M. S. 

ą mes džiau-
ar sugebėjo- 
.tlikti.
rodo: “Lais- 
jintas prenu- 

dovanomis į jos 
ir užuojau

ta $338.50; 
1; “Liaudies 
kovai prieš

»ame Moterų 
u, ypatingai 
ikalais, tai į

Mizaros pagarbai į LLD 
knygų leidimo fondą po du 
“Laisvės” Šerus. 0 prie to 
dar į LLD knygų leidimo 
fondą prisidėjo po $1: M. 
Kazlauskienė, N. Yudy, M. 
Lynn ir 0. Wellus.

Išrinkta, geriau pasakius, 
užtvirtinta tą patį Moterų 
Skyriaus valdyba. Pirmi
ninkė A. Maldaikienė, nuta
rimų raštininkė M. Lynn, iš 
narių metines duokles pri
imti raštininkė A. Žemaitie
nė ir iždininkė O. Wellus. 
Vienbalsiai sutikome susi
rinkimus laikyti vieną į du 
mėnesius, trečią trečiadienį 
pas pirmininkę A. Maldai- 
kienę. Sekantis susirinki
mas įvyks, trečiadienį ge
gužės 15 d., pas A Maldai- 
kienę, 10 Serrell Avė. Prad
žia 7 vai. vakare. Visos na
rės maloniai kviečiamos da
lyvauti ir naujų narių atsi
vesti.

Po susirinkimo A. Mal
daikienė ir jos duktė Hele-

Pasidarbuota geram tikslui
Nuo National Committee 

to Combat Nazism, kuria
me kooperuoja ir Lietuvių 
Komitetas Kovoti fašizmą 
gavome laiškelį - kreipimosi 
į fašizmui priešingas orga
nizacijas, taipgi ir pavie
nius dėl piniginės paramos.

Jausdama šio darbo reik
šmę ir svarbumą, bandžiau 
asmeniniai susisiekti su 
mūsų visų svarbių reikalų 
rėmėjais ir pasikalbėti tuo 
reikalu.

Per telefoną pasikalbėju
si su M. Kazlauskiene apie 
jos sveikatą, priminiau ir 
jai šį reikalą. Jinai mielai 
pasižadėjo pasikalbėti su 
kitais tuo reikalu. Štai re
zultatas:

LDS 6 kuopa skyrė iš iž
do $10, LLD 20 kopos Mo
terų skyrius—$10. Po $5: 
V. E. Kazėnai ir Ona Wel
lus. Po $2: M. Kazlaus
kienė, N. Judikaitienė ir U. 
Šimoliūnienė. Po $1: K. Vai
cekauskienė , L. Mainionie- 
nė, A. Žemaitienė, M. L., P. 
N. Mačiukai, H. Žukienė, P. 
Jasilionienė, A. Žolynas, M. 
Liuzinienė, A. Maldaikienė, 
N. Strolienė ir J. Vaice
kauskas. Viso kartu $48.

Aukas priiminėjo M. Kaz
lauskienė ir Ona Wellus. 
Visiems^ aukojusiems reiš
kiame širdingą padėką. Pi
nigai pasiųsti N. C. C. N. 
komitetui.

Ona Wellus

Elizabeth, N. J.
New Jersey valstijos 
vajininkų dėmesiui

Kaip jau žinote, draugai 
vajininkai, mes laimėjome 
1967 metų “Laisvės’’ vajuje 
5-tą dovaną sumoje $25. Tai 
aš manau, kad visi sutiksi
te šią laimėtą dovaną pa
aukoti “Laisvei” New Jer
sey vajininkų vardu. Tai tą 
$25 čekį ir sugrąžinau “Lai
svei”.

“Laisvės” vajui praėjus, 
noriu pareikšti padėkos žo
dį mūsų N. J. vajininkams, 
tai yra J. Staneliui, S. Ra- 
dušiui, J. Bimbai, E. Šim
kienei, G. Stasiukaičiui ir 
visiems kitiems, kurie pri
sidėjo prie vajaus darbo.

Taipgi dėkoju L. K—tei 
už jos puikų darbą, kuris

Stoughton, Mass.

PRISIMINIMAS

Vienerių metų mirties sukaktis

Juozas Pętrukaitis
■ •_ ... f • - •

Mirė balandžio 18, 1967

Prisimename su didele širdgėla tą liūdną va
landą, kada mano gyvenimo draugo ir vaikų tė
vo sustojo plakus širdis, gyvybė užgeso amžinai. 
Apšvietą ir tiesą mylėjai, atlikai gražių darbų. 
Ilsėkis, mūsų mylimas, męs tavęs nepamiršime 
kol gyvi būsime.

— Agnės, žmona
Duktė Agnės ir jos šeima. .

MACHINIST. A great opportunity 
for you in a small clean shop. Some 
knowl. of Hand Turret Lathe & 
Drill Presses is a "Must.” Don’t 
be just an operator. We will give 
you a chande to set up your own 
jobs even if you have no exp. Apply 
in person.

MULTI-FLOW DISPENSERS
52 S. Keswick Ave., Glenside, Pa.

(29-35)

PAPER Bag Machine Operator. 
Expd. Opening available in a Bal
timore Folding Paper Box Plant. 
Must be qualified to setup, operate 
and adjust machine and train as
sistants. Good oppty for right man. 
Write or call Maryland Paper Box 
Co., 4545 Annapolis Rd., Baltimore, 
Md., 21227. 301 ST. 9-1700. (24-29)

buvo be jokių klaidų. Taip 
pat ačiū “L.” skaitytojams 
čionai ir Lietuvoje.

Nors vajus baigtas, bet, 
draugai vajininkai, nenu
stokime dirbę. Pasižadėki
me, kad per ateinantį “Lai
svės” vajų gerai pasispau- 
sime ir gal laimėsime antrą
ją dovaną.

Stiprios sveikatos visiems 
“L.” vajininkams ir skaity
tojams.

MAINTENANCE MAN. Excellent 
opportunity for individual with tho- 
ro knowledge of industrial electri
cal circuits and practices. Also expd 
in maintenance of sheet metal fab
ricating machinery and 
Background in piping 
Permanent position with 
nefits and good working 
An equal opportunity 
P-W Industries, Inc.
sevelt Blvd., Phila., Pa.

equipment, 
desirable.

liberal be- 
conditions.
employer.

11500 B-Roo-
(24-31)

K. Pociūnas

Norintiems lankytis

Kai kas teiraujasi apie 
lankymąsi Lietuvoje šią va
sarą, kokiomis sąlygomis 
bus galima lankytis.

New Yorko Union Tours 
agentūra, kaip ir pirmiau, 
sutinka patarnauti. Ji orga
nizuoja tris lietuvių grupes 
šiai vasarai.

Pirmoji grupė išvyks iš 
New Yorko birželio 4 d., 
antroji—liepos 9, .< trečioji— 
liepos 30.

Lietuvon vykstantieji ke
liaus per Leningradą, kur 
galės praleisti vieną dieną 
pasižvalgymui po miestą.

Vilniuje bus apgyvendin
ti Gintaro viešbutyje. Vil
niuje praleis pirmąsias tris 
dienas. Po to visi vyks į 
Druskininkus ir ten praleis 
keturias dienas. Tuomet 
grįš į Vilnių ir galės pa
sižvalgyti po plačią apylin
kę, nuvykti į Trakus, ma
tyti žymiausias vietas. Tai 
bus sunaudotos 8 dienos.

Grįž namo per Maskvą, 
kur vieną dieną bus paro
dyta svarbiausios miesto 
vietos.

Už 22 dienų kelionę, vieš
bučius ir kitokius patarna
vimus agaentūrai reikia pa- 
simokėti $860.

Norintieji užsiregistruoti 
turi aagentūrai pasiųsti 100 
dolerių.
Daugiau informacijų gali

te gauti iš pačios agentū
ros, rašant:

Union Tours, Inc.
1 East 36 St.
New York, N. Y. 10016 

Tel. OR 9-7878

PRANEŠIMAI
So. Boston, Mass.

LLD 7-os Apskr. komite
to posėdis įvyks balandžio 
21 d. Pradžia 12 vai. dieną, 
318 Broadway. Kviečiame 
Komitetų narius ir veikėjus 
dalyvauta šiame susirinki
me, kuriame apkalb ė s i m e 
vasarinius parengimus, Ap
skričio ir “Laisvės” pikni
kus ir kitus reikalus Ap
skrities ribose.

J. Jaskevičius, Aps. sekr.

Brockton, Mass.
Massachusetts Moterų 

Sąryšio konferencija įvyks 
balandžio 21 d., So. Bosto
ne, kartu su 7-osios Apskri
ties konferencija. Draugės, 
išrinkite ir atsiųskite dele
gates. 7-osios Apskrities 
konferencija prasidės 11 v. 
ryto, o mūsų konferencija— 
po jų. K. čereškienė.

FACTORY LABORERS. In Maple 
Shade Industrial Center. Apply in 
person to Mr. Kudenko. 8 AM to 4:30 
PM. Monday thru’ Friday. CHERRY 
SPECIALTIES CORP., Rt. 73, 
Maple Shade, N. J. 1-609-662-5551.

(28-31)

8th

FACTORY HELP
Night and Day shifts.

Must be over 18. 
Apply at

LUDLOW CORP.
& Maple Sts., Landsdale, Pa.

(28-32)

EXTRUDER OPERATOR
With large Corporation for work 

with plastics. Good benefits. Equal 
opportunity employer.

Call 355-1600 for info.
(28-29)

AUTO GLASS MECHANIC
Expd for suburban glass shop. Top 
wages, retirement benefits. Paid 

vacation and holidays.
Call Mr. Gordon. AD 3-0710

(28-31)

AUTOMOBILE MECHANICS

New Car Get-Ready (2)
Service Line Mechanics (4)
Move yourself to a better po

sition! We are looking for mechan
ics for our service & new car prep, 
dept. Busy modern shop offers 
free uniforms, paid holidays and 
vacations, plus 50-50 pay plan. GM 
exp. , desired, but not necessary. 
Call Mr. Wilkie, Service Manager 
bet. 9 & 5 P. M.

SUNNY STEIN CHEVROLET 
6501 Market St., Upper Darby, Pa.

FL 2-8000 J A 8-6860
(29-33)

AUTOMOTIVE Machinist & 
Engine mechanic.

PHILADELPHIA DIESEL CORP. 
2525 Orthodox St. — 743-3773 

Ask for Mr. Smith or Mr. O’Brien.
(29-34)

APPLIANCE Servicemen exp. only 
on washers and dryers, top wages, 
paid vacation, hospitalization and 
other fringe benefits. GL 7-4800.

(29-30)

ELECTRICIAN 1st class.
Maintenance exp. Familiar with 

control circuits. Some electronics. 
Good pay, oppty for advancement.

Contact Mr. Fischer. 
SH 8-2000, ext. 518.

(29-31)

MALE or FEMALE

COOK
Live in or out. Apply 

RIVER CREST SCHOOL 
Mont Claire, 19453 or dial 933-7751 

from 8 AM to 5 PM.
(28-30)

Help Wanted Female

SEAMSTRESS Refined, well spoken 
lady, 25 to 45 yrs. old. Will be 
trained with ladies dressing 
hair arranging. Full time 
|tion. C. C. Funeral Home, 
cellent working conditions 
benefits,
tions in letter.
1015 Chestnut St., Phila., Pa., 19107.

(26-32)

and 
posi-
Ex- 
and

Please state qualifica- 
P. O. Box L-12,

OPERATORS
Curtains—Drapes. We need exp. 

side hemmers. top headers. Come in 
and see us or if vou are working, 
call for an eve or Sat. appt.

JULIAN NOA Co.
23rd & Allegheny Ave. BA 9-4000.

(29-30)

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.
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Pirmasis Lietuvos tarybų 
suvažiavimas Vilniuje

V. Mickevičiaus-Kai 
vadovaujama Lietuvos 
kinoji revoliucinė dari 
kų ir valstiečių vyriausybė 
1919 metų vasario pracžioje 
paskelbė, kad vasario vidu
ryje šaukiamas pirmas 
sos Lietuvos Darbin 
bežemių, mažažemių 
tiečių ir raudonarmieči 
i-ybų atstovų suvažiav 
Buvo paskelbta numa 
suvažiavimo dienotvar 
tarybų atstovavimo normos. 
Valsčių tarybos galėjc 
siųsti į suvažiavimą pc 
ną atstovą, apskričių 
bos ir revoliuciniai ko 
tai — po penkis atstbvus, 
Vilniaus miestas — 2) at
stovų ir 1.1. Atstovai į 
mąjį Lietuvos Tarybį • su- 
žiavimą buvo renkami 
siuose darbo žmonių 
rinkimuose.

Pirmoji proletarinė 
liucija Lietuvoje spi 
bendrus kiekvienai socialis
tinei revoliucijai išk 
čius uždavinius, bet 
krecios istorinės aplink' 
suteikė jai nemažai ir s 
finių bruožų. Viena ijs to
kių ypatybių yra susijn 
pirmojo Tarybų suvaž 
mo. sušaukimu.

Pasiruošimas

suko
Lai- 

inin-

s vi- 
mkų, 
vals- 
ų ta
rnas, 
tomą 
<ė ir

pa- 
vie- 

tary- 
uite-

pir

gau- 
susi-

^evo- 
endė

ylan- 
kon-

peci-

si su 
iavi-

Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos idėjų 
ko j e 1918 metų lapk 
mėnesį įvyko revoli 
Vokietijoje. Ji pakirto 
perialistinį režimą oki 
tuose kraštuose, 
žandarai, išgąsdinti ai 
čio revoliucinio judė 
pradėjo bėgti iš Liet 
arba buvo vejami lauą su
kilusių darbininkų ir 
tiečių, kuriems vade 
Komunistų partija. K a: 
vietose faktiškai nebe 
jokios valdžios.

Šiais darbo žmonių k ,nuė
jimais norėjo pašinai''3''4”’ 
Lietuvos buržuazi 
stengėsi paimti valdžią 
vo rankas, bet būdams dar 
labai silpna, turėjo remtis 
vokiškaisiais okupant 
kurių neapkentė 
žmonės.

Tuo pačiu metu kbašte 
kūrėsi Darbininkų atstovų 
tarybos. Beveik visur 
rinkimus į tarybas k 
nistai gaudavo balsų 
gumą. Komunistai ėmė va
dovauti taryboms.

ncio 
.icija 

im- 
puo- 

Vokliečių 
gan- 
iimo, 
uvos

vals- 
vavo 
kur 

buvo

idoti 
a. Ji 
į sa-

ai s, 
darbo

per 
omu- 
dau-

Greitas reikalas
Taigi, besivystant prole

tarinei revoliucijai Lietuvo
je susidarė tokios sąlygos, 
kad reikėjo skubiai spręsti 
centrinės vyriausybės 
rymo klausimą. Laukt 

suda-

suda- 
., ka-

da visur vietose bus 
rytos Darbininkų ir valstie
čių atstovų tarybos, c šios 
pasiųs savo atstovus 
sos Lietuvos Tarybų 
žiavimą, kuris išrinks 
trinę vyriausybę, 
kada. Ir štai, 1918 m. 
džio 8 d. Vilniuje bu\ 
daryta Lietuvos Lai 
revoliucinė darbinin 
valstiečių vyriausybė, 
riai vadovavo Vincas

nėms, tiek ir tiems rajo
nams, kur dar valdžią tu
rėjo buržuazija.

Suvažiavimo sąstatas
Delegatų daugumą suda

rė komunistai — 166 žmo
nės. 35 delegatai buvo ne
partiniai ir 20 delegatų pri
klausė kitoms partijoms. 
Partinė suvažiavimo sudė
tis rodo, kad tuo metu Lie
tuvoje Komunistų partija 
buvo vienintelė masinė par
tija, turinti darbo žmonių 
pasitikėjimą.

Suvažiavimą sveikino 
broliškų partijų — Rusijos, 
Lenkijos, Baltarusijos ir 
Vokietijos Komunistų par
tijų atstovai.

V. Kapsukas dėl ligos su
važiavime dalyvauti negalė
jo, bet savo laiške suvažia
vimui jis rašė, kad reikia 
vietoj Laikinosios valdžios 
sudaryti nuolatinę, atskai
tingą Darbininkų, bežemių, 
mažažemių valstiečių ir 
raudonarmiečių taryboms.

Visa galia taryboms
Suvažiavimas nutarė, kad 

aukščiausioji valst y b i n ė 
valdžia respublikoje yra at
stovų Tarybų suvažiavimas, 
o laikotarpiu tarp suvažia
vimų — Centro Vykdoma
sis Komitetas, kuris renka 
vykdomosios valdžios orga
ną — Liaudies Komisarų 
Tarybą.

Delegatai išklausė Laiki
nosios revoliucinės vyriau
sybės veiklos ataskaitą, pra
nešimus apie tarptautinę 
padėtį ir šalies gynybą, 
apie Tarybų statybą res
publikoje, aptarė agrarinį, 
maitinirtio ir liaudies ūkio 
atstatymo klausimus, išrin
ko Lietuvos Tarybų Cent
ro Vykdomąjį Komitetą.

Atsižvelgdamas į tarptau
tinės padėties paaštrėjimą, 
suvažiavimas pritarė pasiū
lymams suvienyti kaimyni
nes Lietuvos ir Baltarusi
jos respublikas į vieną Lie
tu vos-Bal tarusi j ps Tarybų 
respubliką ir pavedė išrink
tam Lietuvos Tarybų Cent
ro Vykdomajam Komitetui 
imtis šia linkme praktinių 
žygių.

Pirmasis yisos Lietuvos 
Tarybų suvažiavimas pri
pažino teisėtą Laikinosios 
revoliucinės vyriaus y b ė s 
veiklą ir priėmė jos įgalio
jimus. Suvažiavimas aiškiūi 
ir tvirtai pasisakė už socia
listinį Lietuvos vystymosi 
kelią.

Z. Vasiliauskas
Partijos istorijos institu

to prie LKP CK vyr. moks- 
’inis bendradarbis.

• •Į VI- 
suva- 

cen- 
nebuvo 

gruo- 
o su- 
dnoji 
<ų ir 

ku- 
Mic-

kevičius-Kapsukas. 
~ Tarybų valdžiai įsi 
nūs didesnėje Lietuvės da
lyje, susidarė sąlyge 
šaukti visos Lietuvos 
bų suvažiavimą. Jis 
1919 metų vasario 
dienomis Vilniuje. Pirmaja
me Tarybų suvažiavime da
lyvavo 221 delegatas su 
sprendžiamuoju balsi 
legatai atstovavo tiek 
duotų rajonų darbo

virti-

s su- 
Tary- 
įvyko 
18-20

. De- 
išva- 
žmo-

Lietuvos gintaras Jungtinių 
Tautų Moterų sueigoje

Daugiau kaip 20 metų 
praėjo, kai Jungtinių Tau
tų pastatas iškilo New 
Yorko padangėje prie East 
River, ir nuo tada susior-] 
ganizavo Jungtinių Tautų 
Moterų Draugija (United 
Nations Women’s Guild), 
kuri šiandien turi net pen
kis skyrius.

Manhattan skyriuje šie
met pirmininkės vietą už
ima Jungtinių Tautų bibli
otekos direktoriaus Levo 
Vladimirovo žmona Irena. 
Ir šiemet pirmą kartą nuo 
įsikūrimo dienos šios drau
gijos pirmininkė tapo, iš
rinkta iš socialistinių vals
tybių—iš Tarybų Lietuvos. 
Tad Irena sugalvojo su
ruošti Lietuvos gintaro pa
rodėlę ir pateikti apie tai 
paskaitą, kad Moterų Drau
gijos narės galėtų arčiau 
susipažinti su gintaro atsi
radimu, suieškojimu ir ap
dirbimu.

Tai šio mėnesio 9-os die
nos popietę Church Center, 
U. N. Plaza, ir įvyko Jung
tinių Tautų Moterų Drau
gijos Manhattano skyriaus 
sueiga ir gintaro parodėlė. 
Kaip tik tą pačią dieną bu
vo laidojamas rasistų nužu
dytas įžymusis civilinių tei
sių kovotojas ir pasaulinės 
taikos šalininkas dr. Martin 
Luther King, tad sueigos 
pradžioje pirmininkė Irena 
Vladimirovienė paprašė at
sistojimu jį pagerbti.

Po trumpo pranešimo 
apie United Nations Wom
en’s Guild veiklą, Irena pa
skaitė brandžią ir įdomią 
paskaitą apie Lietuvą ir 
lietuvišką gintarą. Paskai
ta, žinoma, parašyta anglų 
kalba ir labai vertinga. Bū
tų labai (gerai, kad Irena 
šią paskaitą išverstų į lie
tuvių kalbą ir patalpintų 
mūsų spaudoje. Lauksime!

Jungtinių Tautų žurnalis
te Salomėja Narkeliūnaitė 
parodė Lietuvos kino studi
joje suktą filmą “Saulės 
pasaka,” kuriame matėme 
lietuviškų motyvų vitražus, 
vaizduojančius padavimus 
bei istorinius ivykius. Pro
tarpiais filme žėrėjo ir gin
taras, gelsvas kaip saulė...

Prie svetainės sienų vit
rinose, ant patiestų lietu
viškų audinių buvo sudėti 
įvairūs gintaro išdirbiniai: 
karoliai, sagos, apyrankės, 
statulėlės, lentelės ir visa 
kita, o spalvotos juostos 
pridavė lietuvišką tautišką 
grožį. Pirmininkė Irena 
Vladimirovienė pranešė, 
kad visa tai yra nuosavybė 
draugių lietuvių moterų. 
Tai gautos dovanos iš Lie

ŠEIMINIAI PIETŪS
Ruošia LDS I-a Kuopa

Sekmadienį, Balandžio-April 21 d.
“LAISVĖS” SALĖJE

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Bilietas $3.50. —:— Pradžia 1 vai. dieną.

T

Parengimų kalendorius
Balandžio 21

LDS 1 kp. pietūs “Lais-^ 
vės” salėje.

Swazilandas iškovojo 
nepriklausomybę.

Jungtinių Tautų kolonia
lizmo komitetui Anglija 
pranešė, kad ji pagaliau su
tinka suteikti nepriklauso
mybę Swazilandui, kuris il
gą laiką už tai kovojo.

400,000 gyventojų koloni
ja, esanti prie Pietų Afri
kos respublikos, pasiskelbs 
kaip nepriklausoma šalis 
rugsėjo 6 d. Anglija kietai 
ją laikė, nes iš tos kolonijos 
kasmet gaudavo už 60 mili
jonų dolerių cukraus, gele
žies ir vaisių.

Negras-Bahamos salos 
premjeras

Nassau. — Bahamas sa
loje Progresyvė Liberalinė 
partija, laimėjo rinkimus. 
Dabar ji turės legislatūro- 
je 22 atstojus iš visų 38 
atstovų. Šios partijos vadas 
negras Lynden O. Pindling 
lieka premjeru.

Rinkimus prakišę, baltie
ji reiškia nepasitenkinimą, 
kuomet jie yra šios salos 
ekonomikos kontroliuoto
jai.

Nasseris rems arabų 
partizanus

Kairas.— Jungtinės Ara
bų Respublikos (Egipto) 
prezidentas G. A. Nasseris 
pareiškė, kad jo valdžia 
“pilnai pasiruošusi remti ir 
ginkluoti Palestinos prieši
nimosi judėjimą”.

Jis tai pasakė arabų ad
vokatų konferencijoje, kuri 
taipgi pasisakė už rėmimą 
arabų Izraelio- kontroliuo
jamose žemėse.

.. ■ --------------------------------— ( .

Peršovė studentų vadą
Vakarų -Berlyno vienoje 

didžiųjų gatvių kas nors iš 
pasalų peršovė kairiųjų 
studentų vadą Rudį Duts- 
chkę. Viena kulka sužeidė 
jo galvą, kita — krutinę.

Trumanas remia Humphrey
Baton Rouge, La. — Bu

vęs prezidentas Harry Tru
man pasisakė, kad jis dar
buosis už vice prezidentą 
Humphrey, kaip kandidatą 
prezidento vietai.

Gub. Maddox kliedą 
Apie King užmušimų
Atlanta, Ga. — Guberna

torius Lester G. Maddox 
tikrai nukliedėjo, sakyda
mas, kad komunistai nužu
dę dr. Kingą, veikiausia 
tam, kad jie laimėtų Kong
rese civilinių teisių bilių, 
kuriam Maddox priešinas.

Maddox taipgi primena, 
kad King buvęs “komunis
tų įrankis”. Kingo laidotu
vėse gubernatorius atsisakė 
dalyvauti.

"Bon Voyage” to i 
Robert and Ona

A huge ship in the New 
York harbor all lighted 
up and ready to leave. 
There is something fascina
ting and romantic about a 
trip on a boat. It’s like a 
promise of new friend
ships, fun and relaxation 
in the fresh ocean air.

We had come to say good
bye to Robert and Ona 
Žiugždas, who were leav
ing New York Thursday, 
night, April 11, after be
ing here over three years. 
Their cabin ,on ‘Rotterdam’ 
couldn’t hold all the people 
who had come to see them 
off. So the excitement and 
conversation went on in the 
hallway outside their cabin 
door.

Ona Žiugžda is an excep
tionally good looking young 
woman. We went golfing 
together once and there 
came quite a few whistles 
in her way from young 
men on the course.

Soon the Žiugždas will be 
back in their homeland — 
beloved Lithuania. They 
may have enjoyed work 
here in the United States 
and made many friends, 
but there is no place like 
home!

People who come here 
from Lithuania are friend
ly, intelligent people of 
whom we can be proud.

Use

Negrų boikotas biznį 
smarkiai sumažino

Memphis, Tenn.— Dėl il
go atmatų streiko ir dr. 
Kingo užmušimo negrai pa
skelbę įvairiam bikini boi
kotą, prie kurio prisidėjo 
ir kai kurie baltieji. .

Boikotas smarkiai prieš- 
velykinį biznį sumažino, kai 
kur iki 25 proc., o kitur net 
iki 80 proc., ypač negrų ra
jone, Sakoma, biznieriai pa
neša didelius nuostolius.

Rodezų konstitucija 
naudinga baltiesiem 
Salisbury. — Naujoji Ro- 

dezijos konstitucija pilnai 
užtikrina baltiesiems vald
žios kontrolę ant afrikiečių, 
kurie Rodezijoje sudaro di
džiulę daugumą.

Konstitucija suteiks šiek 
tiek teisių afrikiečiams da
lyvauti miestų ir kaimų 
valdybose, bet prie federali
nės valdžios jiems kelias 
užkirstas.

tuvos nuo giminių ir drau
gu-

Viena kinietė, Draugijos 
narė, paklausė mane, ar 
šie gintaro išdirbiniai tik
rai padaryti T. Lietuvoje. 
Užtikrinau, kad autentiški. 
Stebėjosi jinai gintaro gra
žumu ir palygino su nefri
tu (jadė), iš kurio taip pat 
daromi įvairūs papuošalai: 
vazos, stovylėlės, lėkštės ir 
t. t.

Prie arbatos teko susipa
žinti su grakščia inde, ku
rios vyras jau antrą kartą 
paskirtas Indijos vyriausy
bės į Jungtines Taūtas. Ji 
išgyrė Irenos Vladimirovie- 
nės sumanumą ir darbštu
mą Draugijos pirmininkės 
pareigose. Malonu buvo 
matyti ir M. Vladimirovai- 
tę, pasipuošusią tautišku 
kostiumu.

Įdomu buvo susipažinti 
su argentiniete, kuri tik še
ši mėnesiai atvažiavusi iš 
Buenos Aires. Jos vyras— 
anglų ir prancūzų kalbų 
vertėjas Jungtinėse Tauto
se. Priminsiu, kad būtų 
įdomu surengti argentiniš- 
ko pobūdžio panašią paro
dėlę. Bet ji dar neseniai 
atvažiavusi ir viskas nauja, 
tačiau vėliau gal atsiras 
daugiau naujų pažinčių 
tarp argentiniečių — susi
darys geresnės sąlygos. '

Jungtinių Tautų Moterų 
Draugijos Manhattan sky
riaus sueigom atsilankė gra
žus būrelis lietuvaičių, tarp 
kurių matėsi?; M. Zenkevi- 
čienė — Tarybų Sąjungos 
Ambasados Washingtone 
sekretoriaus , žmona, ir O. 
Žiug ž d i e n ę —- “Moscow 
Ųews” korespondento žmo
na. žurnalistę S. Narįceliū- 
naitė nufilmavo gintaro pa
rodą ir nufotografavo at
skiras grupes.

H. Feiferienė

Artinasi Aido Choro 
koncertas

šį pavasarį Aido choro 
koncerte paminėsime kom
pozitorių Praną Balevičių, 
kuris paliko Amerikos lie
tuviams nemažai muzikos 
kūrinių.

Jau 11 metų praėjo nuo 
jos tragiškos mirties, bet jo 
muzikos švelnios meliodijos 
niekuomet nenutils.

Aido choro koncertas 
įvyks gegužes 5 d. (sekma
dienį), lenkų salėje, Green
point, N. Y. Prašome įsi
dėmėti datą ir pasižymėti 
kalendoriuje.

Apie koncerto programą 
pranešime sekančiose lai
dose.

H. F.

Išvietintų skaičius 
didėja

Išvietint ų j ų reikalams 
komitetas raportuoja, kad 
išvietintųjų skaičius nuolat 
auga ir auga.

Nuo Vietnamo karo pa
sitraukusieji sudaro d a il
giau kaip du milijonus, iš- 
vietintų arabų skaičius sie
kia arti dviejų milijonų, af
rikiečių—daugiau kaip pus
antro milijono.

Komitetas prašo išvietin- 
tiems pagalbos. ,,

Prancūzija parduoda 
džetus Irakui

Paryžius.—Prez. de Gau
lle patvarkė, kad Prancūzi
ja parduos militarinius dže
tus Irakui,kuriam jie reika
lingi gintis nuo Izraelio 
agresijos.

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.

Gegužes 5 d.
Aido choro pavasarinis 

koncertas (su .ištraukomis 
iš operetės) Lenkų salėje 
Brooklyne (Greenpoint).

jg Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti
X Šeimininkėms patriame nedaryti pietų
Z madienį namuose. Atsiveskite savo šeimą, ska- Z
T niai pavalgysite pas mus. Kviečiame ir viengun- T
? gius. Dalyvaukime visi. — Rengimo Komisija. .T

— Bilietus galite gauti “Laisvės” raštinėje — \ 4 - - - -
“Laisvės” naudai/

tą sek-

Daugiau įvairių parengi*

NEPAPRASTAI PIGIOS KA|INOS

KELIONĖ!
I LIETUVĄ
ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis

KAINA TIK — , .
$518.00 Į VILNIŲ IR ATGAL 

$16.00 asmeniui už dieną — privatus kambarys su vonia 
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE
Mes parūpiname kelionei bilietus asmenims, kurie atvyksta iš 

Lietuvos čia aplankyti savo gimines.

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45th Street, New York,’ N. Y. 10036 

Telefonas: CI S-7711

Gegužės 19 d. LLD 54 kp. 
rengia Tarybų Lietuvos fil
mų rodymą 3 vai. popiet, 
Rusų svetainėje, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Equal Employment 
Opportunity Law

New York. — You met 
all the requirements for the 
job. But you didn’t get it. 
Your skin wasn’t the right 
color. Or your religion was 
the wrong one. Maybe you 
were born in a foreign 
country. Or your sex 
wasn’t appropriate.

What the Law Forbids
The law forbids employ

ers, employment agencies 
and labor unions — which < 
have 50 or more members 
Ind which are involved ini 
interstate commerce — ter 
discriminate on grounds of 
color, race, religion, sex or 
national origin. (In July 
the law will be extended to 
include groups with 25 or 
more members.)

You can take action 
against any employer who 
discriminates in hiring or 
firing.

You can bring the law 
against anv labor union 
that discriminates in mem
ber selection, or selection 
of members for apprentice
shin training.

Employment agencies are 
prohibited from discrimina
tion in classification or re
ferrals.

The law also forbids 
discrimination against an ‘ 
individual who opposes un
lawful discrimination 01Ą 
who assists in a discrimin
ation proceeeding.

Finally, it is illegal to in
dicate a preference or spe
cification based on race, 
color, religion, sex or na
tional origin in any adver- 
tisment or notice. \

What You Can Do
If you have o complaint, 

write to the regional Equal 
Opportunity Commi s s i o n 
office at 26 Federal Plaza, 
Room 1306, New York, 
N. Y.

Sudaryti planai didelėms 
statyboms greta originalio
jo Jungtinių Tautų centro 
New Yorke. Išaugusiai J.T. 
organizacijai, išsišako jus 
jos veiksmams, senelis pas
tatas pasidarė ankštas.

n>

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šį 
rudenį Laisvas vają gavimui 
naują skaitytojų.




