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KRISLAI
Kas dabar?
Visur nerimas
V. Vokietijos kelias 
“Važiuokime kartu...” 
Labai geriems tikslams

— Rašo A. Bimba —

Amerikos balso

Ašaros nuo skruostų greitai 
nudžius ir didžiųjų kapitali 

ių partijų politikieriai pi] 
dės galvoti: 
iFnudoti sens

s- 
a-

Kaip čia pad- 
senatoriaus Kennedy io 

mirtimi savo karjerai pakelti? 
Paimkime mūsų viceprezi

dentą Humphrey. Kenned 
buvo didžiausias ir pavojin- 

Sayo 
jis galėjo j?m 
į Baltuosius rū-

is

senatorių McCar- 
jis, be abejonės, 

savo kandidatūrai • 1 ai
di-

giausias jo oponentas, 
populiarumu 
užstoti kelią 
mus.

Paimkime 
th y. Dabar 
tikisi
mėti jei ne visus, tai bent 
dėlę daugumą Kennedžio pa
sekėjų. Vadinasi, jam pa< 
dėjo progos laimėti nomina 
jas demokratų suvažiavime.

Republikonų Nixonas g; 
voja, kad jam laimėti rin 
mus galėjo rimtai paken 
tiktai sen. Kennedis kaip de
mokratų kandidatas. DaL 
tas pavojus pašalintas.

žinoma, iki rinkimų c 
gražus laikas. McCarthy ga
li susidoroti su Humphrey, 
^.ockefelleris su Nixonu.

di- 
i ei-
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ci-

ar
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o

j Beveik nesimato krašto, 
^jriame viešpatautų visuot .ne 
ramybe. Tokie jau laikai. Va
liausia nerimo audra siaut 
socialistinėje Jugoslavijoje, 
jos studentija reikalauja 
formų.

Vasaros karščiai student 
nuramins. Daugumoje mok; 
los užsidaro ir jaunimas 
miršta savo skriaudas.

ėja
, ir
re-

iją 
rk- 
>a- 

3et 
pamatiniai klausimai pasilieka 

)a- 
at-

neišspręsti. Jie iš naujo 
kils, kai rudenį mokyklos 
sidarys.

t oKolumbijos universite 
prezidentas Dr. Kirk nubau
dė daugiau kaip 60 studentų 
suspendavimu. Juokinga 
tas, kad jis sakosi „studentus 
baudžiąs ne iš keršto, 
beveik iš meilės. To, girdi, 
kalauja universiteto autox 
tas. kad kiti studentai susi
valdytų ir laikytųsi nustaty
tos disciplinos.

Su tokia filosofija Dr. J ark 
toįj nenuvažiuos. Suspenc 
damas studentus jis prašyte 
prašosi naujos bėdos.

tik

bet 
rei- 
ite-

uo-

Vakarų Vokietijos koalicinė 
(krikščionių demokratų ir 
cialdemokratų) valdžia pa 
lė ir parlamentas užgyrė “j 
tingo pavojaus įstatymus.”

Ką tai reiškia ?
Jau ir kunigų dienra 

Gediminas Galva pripažį
“Ypatingą pavojų pas 

bus Vokietijos k a n c 1 e 
(premjeras) tampa dikt 
riumi. Jis Įsako, o gyvento
jai privalo jo Įsakymų k 
syti. Parlamentui telieka 
lėti, iki bus atšauktas ypatin
gas pavojus kraštui.”

Kitais žodžiais, premj iras 
tampa Hitleriu. Jo pavardė 
nieko nereiškia. Vietoje 

• Adolfo, gali būti Gustavas.
Hitlerizmui plačiausiai 
darytos durys.

Reikia nepamiršti,

so- 
siū- 
pa-

l ščio 
sta:

r i s

au- 
ty-

ati-

kad
Jungtinių Valstijų vyria usy- 
ne, o ypač prezidentas John-
sonas, griežtai reikalavo 
kiifts įstatymus priimti ip iš- 
išlfcsti!

to-

galva J. C. Daly 
jau rezignavęs
Washingtonas. — “Ame-' 

rikos balso” (Voice of Ame
rica) vedėjas John Charles 
Daly pasitraukė iš savo pos
to. Jis padarė viešą pa
reiškimą, kuriame sako, 
kad jo viršininkas Leonard 
H. Marks su juo nesiskaitė 
ir kliudė jam darbuotis. 
Daly sako, kad kuomet jis 
buvo išvažiavęs šešių savai
čių inspekcijon Europoje, 
Marks šalino senus ir sky
rė naujus Amerikos Balso 
tarnautojus. Marks yra 
Amerikos Informacijos 
agentūros (USIA) viršinin
kas.

Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad nesutikimai tarp 
Daly ir Marks turi ir tam 
tikrą politinį pamatą, kad 
jie ne visuomet sutiko Ame
rikos balso politikos klau
simais.

New Yorkas. — Gydyto
jas, kur Los Angeles ligo
ninėje pirmas suteikė pa
galbą pašautam senatoriui 
Kennedžiui buvo Vytautas 
(arba Vasilius) Baziliaus- 
kas. Daktaras Baziliauskas 
yra Amerikoje gimęs lietu
vis, kilęs iš Newarko. Jo 
tėvai, kurie jau mirę, savu 
laiku buvo “Laisvės” skai
tytojai. Jaunasis Baziliaus
kas tėvams dar gyvenant 
buvo aktyvus lietuviškose 
organizacijose.

Londonas.—Čia buvo su
stojęs iš Maskvos grįžtantis 
amerikietis Cyrus Eatonas.

Neseniai vienoje savo kalbų 
prezidentas Johnsonas minė
jo susitikimą su Tarybų Są
jungos premjeru Kosyginu ir, 
ūpo pagautas, sušuko: “Dalį 
kelio važiuokime kartu!”

Kvietė tą patį Kosyginą 
prisidėti prie jo pasiekimui 
taikos Vietname ir visame pa
saulyje.

Tai grynai propagandinis 
šūkis. Vietnamo karas yra 
grynai Johnsono karas, ir tik 
jis vienas gali jį užbaigti, įsa
kydamas visai amerikiečių mi- 
litarinei mašinai tuojau iš 
Vietnamo išsikraustyti. Kosy
ginas gali pagelbėti tik pa
dėdamas Vietnamo žmonėms 
tą mašiną iškraustyti. Tai pui
kiai žino ir prezidentas.

Du parengimai birželio 16 
dieną ir du birželio 23 dieną. 
Visi labai geriems tikslams. 
Visuose norėtųsi dalyvauti, 
bet juk persiplėšti negalima. 
Niujorkiečiams teks pasidaly
ti.

Birželio 16 dieną Baltimo- 
rėje piknikas, o Brooklyne 
pietūs Forest parke.

Birželio 23 dieną piknikas 
Oakville, Conn., kurį rengia 
abiejų organizacijų kuopos, 
o Ozone Parke dideli pietūs, 
Lazauskų sode, kuriuos rengia 
sisideję Jonai.

Laisviečiai prašomi ir ra
ginami dalyvauti. Tuo pa- 
remsite mūsų spaudą, kuriai 
parama taip labai reikalinga.

Kennedy palaidotas Arlington kapinėse; 
Ar nužudymas surištas su konspiracija?

Washingtonas. — šešta
dienį senatorius Kennedy 
palaidotas Arlingtono kapi
nėse. Penktadienį visą die
ną karstas gulėjo Šv. Pet
riko katališkikoje katedro
je New Yorke. Dešimtys 
tūkstančių žmonių praėjo 
pro karstą. Karstas; New 
Yorkan buvo atskrisdintas 
specialiu valdžios atsiųstu 
sprausminiu lėktuvu. Lėk
tuve su karstu lėkė senato
riaus našlė, prezidento John 
F. Kenedžio našlė ir dakta
ro Kingo našlė Korėta, kuri 
buvo pakviesta specialiai.

Laidotuvėse Washingtone 
dalyvavo ir prezidentas 
Johnsonas, kuris paskelbė 
šeštadienį oficialia liūdesio 
diena. Senatorius Kennedy 
palaidotas prie savo brolio 
John F. Kennedy.
Sirhanas Bišara Sirhanas

Tuo tarpu Los Angelese 
vienutėje po labai griežta 
sargyba laikomas pasikėsi
nime apkaltintas Sihran Bi

šara Sirhan. Detalės apie jį 
jau žinomos: jis 24 metų 
amžiaus Pasadenos gyven
tojas, ateivis iš Jeruzalės, 
arabų kilmės. Jo motina ir 
broliai gyvena • Pasadenoje, 
o tėvas, atsiskyręs nuo žmo
nos, sugrįžo Palestinon, kur 
dabar gyvena izraeliečių 
okupuotoje Jordanijos da
lyje-

Sakoma, kad Sirhanas Bi
šara Sirhanas yra arabų 
nacionalistas ir jis pasikė
sino prieš Kennedį, kadangi 
tas buvo draugiškas Izra
eliui. Sakoma, kad rastame 
Sirhano dienoraštyje rašy
ta, kad jis būtinai turi nu
žudyti senatorių prieš bir
želio 5-ą (Izraelio-arabų ka
ro datą).

Spėlioja apie sąmokslą
Bet ne visi sutinka, kad 

jau galutinai galima spręs
ti, kokie buvo Sirhano mo
tyvai ir, ar jis vienas pasi
kėsinimą atliko.. Europos 
spaudoje keliamos nuomo

nės, kad nors Sirhanas bu
vo arabišku nacionalistu, 
galimas dalykas, kad Ame
rikos ultra-dešinieji naudo
ję jį savo tikslams, pana
šiai, kaip jie naudoję Os- 
waldą. Pats Sirhanas at
sisako kalbėti apie savo 
motyvus.

Ieškoma jauna mergina
Praeitą savaitgalį Los An

geles policija pradėjo ieš
koti merginos ir gal kito 
jauno vyro, kurie galėjo bū
ti surišti su sąmokslu. Kai 
kurie asmenys liudija, kad 
jie matė merginą išbėgant 
iš viešbučio tuojau po Ken
nedžio nušovimo ir ji šau
kė :“Mes jį nušovėme!” Ji 
pribėgusi prie jauno vyro 
ir jie abu pabėgo kartu.

Sirhanas per dviejus me
tus studijavo Pasadenos 
universitete, vėliau, univer
siteto nebaigęs, dirbo prie 
visokių darbų. Jo motina 
pasiuntė užuojautos teleg
ramą nužudyto senatoriaus

žmonai Ethelei. Sirhano tė
vas, gyvenantis Tajibejos 
miestelyje izraeliečių oku
puotame Jordanijoje spau
dos atstovams pasakė: “Jei
gu mano sūnus taip pasiel
gė, tegul jie jį pakaria...”

Užuojautos iš visur
Per visą savaitgalį Ken

nedžio šeimyna gavo užuo
jautos telegramas iš viso 
pasaulio, įskaitant kai ku
rias socialistines šalis.

Vietnamo atstovai Pa
ryžiuje pareiškė, kad tai vi
dinis Amerikos reikalas, ku
ris Vietnamo neliečia. Bet 
vienas aukštas vietnamie
čių pareigūnas sakė: Mum 
atrodo, kad Dallas, Memp
his ir Los Angeles yra vie
no sąmokslo dalys. Bet koks 
tas sąmokslas, mes tikrai 
nežinome....

Kaire oficiali spauda pa
smerkė Sirhano žingsnį, pa
našiai išsireiškė kitų arabi
škų šalių spauda, išskirint 
Sirijos spaudą.

Karas Vietname 
gimdąs smurtą 
ir šioje šalyje
Bostonas. — Penkių ap

kaltintų taikos kovotojų by
loje buvo apklausinėjamas 
vienas jų Markus Raskinas, 
buvęs valdžios pareigūnas. 
Kiti apkaltintieji yra dak
taras B. Spock, pastorius 
Coffina, rašytojas M. Good- 
marias ir studentas M. Fer
ber.

Raskinas ’ pareiškė teis
mui, kad karas Vietname 
gimdo smurtą ir žiaurumo 
atmosferą ir šioje šalyje, 
bet kol karas Vietname tę
siamas, mes negalime tikė
tis sulaikyti žudymus, pa
sikėsinimus ir kitokį smur
tą pačioje Amerikoje.

Panašiai kaip kiti apkal
tintieji, taip ir Raskinas sa
kė, kad apie konspiraciją 
negali būti kalbos, kadangi 
jis ir jo kolegos stengėsi 
kiekvieną jų veiklos žingsnį 
garsinti ant kiek tai galima 
viešai.

Vyko manevrai 
Čekoslovakijoje

Praga. — Čekoslovakijos 
teritorijoje vyksta bendri 
Varšuvos pakto karinių pa
jėgų manevrai. Apart pačių 
čekoslovakų jėgų, jose daly
vauja Tarybų Sąjungos ir 
Lenkijos kariniai daliniai, 
taipgi stebėtojai iš Vokieti
jos Demokratinės respubli
kos bei kitų socialistinių ša
lių.

(Vakarų spaudoje sako
ma, kad tie manevrai yra 
bandymas daryti spaudimą 
ant Dubceko vadovybės, 
kad ji “nenueitų Dertoli” su 
reformomis, bet Čekoslova
kijos spauda tuos teigimus 
pajuokia, sakydama, kad tie 
manevrai buvo p
niai, kuomet pakaitų Čeko
slovakijoje dar ne

anuoti se-

huvo.)

Kada sulaikysi! 
bombardavimą?

Paryžius.— Šiaurės Viet
namo derybų delegacijos 
vadovas pasilenkęs virš sta
lo paklausė Harrimano:

“Kada, pagalia 
laikysite visiškai 
lies bombardavimą ir kitas 
atakas prieš mūs 
mes galėtume p 
ras derybas?....

Š. Vietnamo 
delegatas Xuan Thuy sakė 
paskui spaudos ; 
kad be besąlygini 
davimo sulaikym 
niekur nenuves.

U, jūs su- 
mūsų' ša-

ą šalį, kad 
radėti tik-

vyriausias

atstovams, 
o bombar- 

LO derybos

Roma. — Italijos Komu
nistų p a r t ij o s organas 
“Unitą” ragina Nennio va
dovaujamus socialistus ap
sigalvoti ir sugrįžti į bend
radarbiavimą su komunis
tais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Londonas. — Britų poli

cija suėmė amerikietį James 
Elarl Bay, kuris, kaip ma
noma, nužudė Martiną Lu- 
therį Kingą. Jis tapo suim
tas Londono aerodrome, 
kur sustojęs pakelyje iš Li-

Demonstr aci j a 
prieš Izraelį

Jeruzalė. — Arabų kvar
tale čia įvyko demonstraci
ja prieš Izraelį. Grupė ara
bų, vadovaujami senuko, 
kuris nešė koraną, pradėjo 
eiseną, kurios tikslas buvo 
pagerbti jordaniečius ka
rius, kurie krito kare prieš 
Izraelį praeito karo metu, 
metai atgal. Izraelio polici
ja leido eisenai nešti vai
nikus link kapinių, bet ban
dė įleisti tik vainikų nešė
jus, o ne likusią minią. Pra
sidėjo susirėmimas, per ku
rį du izraeliečiai policinin
kai ir du arabai tapo su
žeisti. ,

Hong Kongas. — Tūks- 
tačiai Hong Kongo gyven
tojų protestavo * prieš tai, 
kad britai leidžia Amerikos 
karo laivams atplaukti į 
Hong Kongą, taipgi, kad 
Amerikos kariai iš Vietna
mo, nors civiliuose drabu
žiuose, atvyksta Hong Kon- 
gan ilsėtis.

Demonstruojantieji hong- 
kongiečiai kėlė šūkius už 
Mao ir rėikalavo, kad bri
tai išlaisvintų kalėjime lai
komus politinius kalinius, 
kurių yra apie 800.

Los Angeleisi. — Sirhaną 
dieną-naktį saugo šeši sar
gai: vienas sėdi jo vienutė
je, ( kitas stebi vienutę per 
skylę, o keturi šiaip būdi 
iš lauko.

sabono į Briuselį. Pas jį 
rastas pištoletaas ir du ka- 
nadiški pasportai po var
du Sneid.

Amerika reikalaus, kad 
jis kuo greičiau būtų per
duotas jos žinion.

Švedai priėmė 
81-ą amerikietį
Stokholmas. — Švedija 

suteikė prieglaudą dar de
vyniems amerikiečiams jau
nuoliams, kurie paliko ka
rinę tarnybą, nes atsisako 
vykti Vietnaman. Iš viso 
Švedijoje dabar jau yra 81 
amerikietis.

Švedijos valdžia laikosi 
nuomonės, kad jos pareiga 
suteikti užuovėją tiems 
amerikiečiams humanitąri- 
niais sumetimais. Amerika 
oficialiai dar nėra protesta
vusi Švedijos valdžiai tuo 
reikalu, bet aplinkiniais ke
liais pakartotinai davusi 
švedams suprasti, kad Wa
shingtonas tuomi labai ne
patenkintas.

Guatemalos valdžia 
sako nukovė Montes

Guatemala. — Valdžia sa
ko, kad susirėmime su ka
riniu daliniu žuvo partiza
nų vadas Cesar Montes. Jis 
buvo sukilėlių Ginkluotos 
Pajėgos (SGP) vadas. Tai 
viena Guatemalos kairių 
partizanų frakcijų, kurių 
yra kelios.

Montes, 28 metų, perėmė 
SGP vadovybę 1966 metais, 
kai žuvo Luis Turcios.

L. Jonikas Lietuvoje
Vilnius. — Lietuvoje da

bar vieši Čikagos “Vilnies” 
redaktorius Leonas Joni
kas.

Lenkų vyskupai 
prieš paminklą

Varšuva. — Lenkijos pa
žangi katalikų pasauliečių 
organizacija “Pax” (“Tai
ka”) pastatė didelį graniti
nį 25 pėdų paminklą miru
siam popiežiui Jonui 23-iam 
Varšuvoje. Pax organizaci
ja pakvietė į paminklo ati
dengimą ir kardinolą Vi
šinskį bei kitus Lenkijos 
vyskupus, bet jie atsisakė 
dalyvauti.

Arkivyskupas Boleslavas 
Kominekas pareiškė vysku
pų vardu, kad jiems pamin
klas nepatinka. Jie sako, 
kad Pax nutarė pastatyti 
paminklą politiniais sumeti
mais, pabrėžiant pop. Jono 
rolę kovoje už taiką, o ne 
kitus jo nuopelnus.

Moro kabinetas 
atsistatydinęs

Roma. — Krikščionių de
mokratų vadovaujama Ita
lijos valdžia atsistatydino. 
Premjeras Aldo Moro pas
kelbė rezignaciją, kai Nenio 
vadovaujama Socialistų par
tija iš kabineto nutarė pa
sitraukti, o socialistai nuta
rė pasitraukti, kadangi jie 
praeituose parlamentiniuo
se rinkimuose smarkiai pra
laimėjo: apie ketvirtadalis 
jų balsų atiteko kairiajai 
Proletarinei Socialistų par
tijai ir Komunistų partijai.

Prezidentas Sara g a t a s 
(dešinus socialistas) papra
šė Moro likti prie vairo lai
kinai, iki nauja vyriausybė 
bus sudaryta.

New Yorkas; — Žinomas 
marksistinis kritikas S. 
Finkelšteinas pakv i e s t a s 
Tarybų Sąjungon dalyvauti 
Gorkio gimtadienio 100 me
tų sukaktuvių paminėjime.

Belgrado studentai dar 
vis protestuoja

K
Belgradas. — Bel g r a d o 

studentai tęsia universiteto 
okupavimą. Jie reikalauja, 
kad būtų pašalintas Belg
rado policijos viršininkas. 
Studentai sako, kad jie ga
vo solidarumo pareiškimus 
iš eilės fabrikų.

McCarthy jėgos 
atsiekė didelį

N. J. laimėjimą
Trenton, N. J. — Senato

rius McCarthy jėgos atsie
kė didelį laimėjimą New 
Jersey pirminiuose rinki
muose. Iš 30 išrinktu Demo
kratijų partijos delegatų 
McCarthy gavo net 20, o 
gubernatorius Hughes, ku
ris remia Humphrey, tik 10. 
Bet tas nereiškia, kad New 
Jersey delegacija Demokra
tų partijos suvažiavime su
sidės iš pro-McCarthy dau
gumos. Tik 30 delegatų iš
renkami balsuotojų, o 50 iš
renka partijos pareigūnų 
tarpe. Tokiu būdu McCar
thy stovyklon linkę bus tik 
ketvirtadalis N. J. delegatų. 
Bet McCarthy jėgos tai vis- 
vien skaito dideliu laimėji
mu.

Suezo kanale dar yra 
įvairių kraštų laivų

Kairas. — 14 laivų, kurie 
buvo užklupti Suezo kanale 
Izraelio- Egipto karo metu 
metai atgal dar randasi 
ten. 4 jų yra britų, 2 Švedi
jos, 2 Vak. Vokietijos, 1 
Amerikos, 1 Čekoslovakijos 
ir 1 Bulgarijos.

Praeitą savaitgalį tie lai
vai pravedė kaip ir protesto 
demonstraciją: jie suplaukė 
į vieną vietą ir gaudė nepa
liaujamai sirenomis.
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Kas kaltas už šią tragediją?
VISA šalis pritrenkta ir sujaudinta. Ją ištiko nau

ja politinė tragedija. Senatoriaus Robert Kennedy ne
bėra gyvųjų tarpe. Jį n 
kai jis celebravo savo c Įdėlį laimėjimą Kalifornijos pir
miniuose balsavimuose.

Kodėl? Už ką? Kaip?
Valstybės prokuroras pasiskubino mus užtikrinti, 

kad kriminalybė papildyta vieno asmens kokiais ten as
meniškais sumetimais. m 
aiškintas” nužudymas 
ir Dr. Luther Kingo.

Bet argi galima tikėti, kad koks ten vienas vardu 
Sirhan Bishara Sirhan

uskynė kulka. Ir nuskynė tada,

Ta pati istorija. Taip buvo “iš- 
prezidento John F. Kennedžio

vakiniukas sugalvojo senatorių 
k tai “kvepia” dideliu nereališ- 

. nors
nužudyti ir nužudė? Juk tai “kvepia” dideliu nėr 
kurnu. Rimtas tyrinėjimas veikiausia parodytų ką
daugiau...

Negalima sutikti sų tais, kurie mušasi į krūtinę ir 
sako, kad tiek už anas 
John Kennedžio, Dr. Kingo ir Everso-, tiek už šią mes 
VISI esame kalti, kad kalta visa amerikiečių tauta! Ab
surdas.

“Kalti” ir tie, kurie kovojame prieš didžiausią šiuo 
laiku žmonių brutalizatorių Vietnamo karą? 
tie studentai, kurių ga 
kemšami į kalėjimus? 
džių, kurie suplaukė į 
visos darbo liaudies švenčiausius interesus?

Ar galima blaivaus
Kalta politinė ir ekonominė santvarka, 

kurie šį kraštą valdo, 
kruviniausiomis ir bru 
silaikyti. Pastebėkime: 
už reformas, prieš karą 
retų pakeisti dabartinį

Kaltininkų reikia ie
Kennedis laimėtų nominacijas ir gal paskui rinkimus. 
Sirhan Bishara Sirhan buvo tik jų įrankis, kaip ir tie, 
kurie nužudė John Kennedį' ir Dr; Kingą, buvo įrankiai 
kitų. Tai šiandien galį abejoti tiktai tas, kuris mažai

tragedijas ryšium su nužudymu

“Kalti” ir 
vos skaldomos ir kurie šimtais 
“Kalti” ir tie tūkstančiai skur- 
Washingtoną kovoti už savo ir

□roto žmogui kaltinti visą tautą?
Kalti tie, 

Kaltas kapitalizmas, kuris tik 
tarškiausiomis jėgomis gali iš

žudomi tik tie, kurie pasisako 
, prieš skurdą—tik tie, kurie no- 
šalies kursą nauju kursu.
škoti tuose, kurie nenorėjo, kad

kraštą valdo ir kas iš tikrųjųtenusimano, kas mūsų 
vyksta jo panosėje.

Bet ar nužudymas 
pakeisti Amerikos tiek 
Ne, nesulaikys. Kritu: 
amerikiečiai, kurie yrą įsitikinę, kad dabartinė šalies 
vadovybė lemia amerikiečių tautai dar daugiau ir dides
nių nelaimių bei traged 
ateinančiais rinkimais, 
nimu.

Kennedžio sulaikys pastangas 
vidinę, tiek užsieninę politiką? 

šiųjų vietas užims dar drąsesni

ijų, jeigu ji nebus pakeista arba 
arba žmonių masiniu pasijudi-

Unijoms proga istoriją pakartoti

Kas ką rašo ir sako
KLAIPĖDIEČIŲ 
DIDELIAM DŽI

Klaipėda yra 
smarkiausiai išaugusių Lie
tuvos miestų. Ir 
mui galo dar vis nesimato. 
Štai Vilniaus 
(birž. 2) koresbondencįjos 
iš Klaipėdos antį 
tai dvidešimt 
tūkstančiams”. Ji 
me:

Galingos kranų ; 
bantys savivarčiai 
kiekvieham mūsų miestui vaiz
das. Būdingas jis ir Klaipėdai.

Prieš dvejus su 
pirmieji gyventojai kėlėsi į tre
čiąjį gyvenamąjį rajoną, 
bar čia jau baigiaĮmi gatvių ir 
takelių tvarkymo 
me rajone gyvena daugiau 
kaip 9000 klaipėdiečių, veikia 
dvi vidurinės mok 
darželiai, parduoti 
nio aptarnavimo j 
statybininkai pers 
virtąjį gyvenamąjį 
toliau į pietus.

šalia Šilutės plento, ten, 
kur anksčiau pelkėse 
pempės, išsirikia 
aukščių namų kor 
jų jau apgyvendin 
perduota apie pus 
butų. Bet statybi 
—tik didelio dari 
naujame rajone 
metų gyvens maždaug 24 tūk
stančiai klaipėdiečių.

Dokumentuose 
jonas vadinamas! 
talu. Tačiau K1 
būviai šią vietą senu paprati
mu vadina Pemp

AUGSMUI 
vienas iš

tam augi-

“Tiesoje”

rašte: “Bu- 
keturiams 

oje skaito-

strėlės, sku-
— įprastas

puse metų

Da-

darbai. Šia-

ykles, vaikų 
uvės, buiti- 
staigos. O 
įkėlė į ket- 
rajoną, dar

perėjo 
,vo penkia- 
pusai. Dalis 
ti. Naudotis 
ę tūkstančio 
[liukams tai 
io pradžia: 
po kelerių

aujasis ra- 
iltijos kvar- 
pėdos sen-

ininkais.

IŠ LAIŠKU

JUNGTINĖS Automobilistų Unijos pasitraukimas iš. 
Amerikos Darbo Federacijos - Industrinių Organizacijų 
Kongreso visaip aiškin 
tomobilistų prezidento

amas. Tiesa, varžytinės tarp au
tomobilistų prezidento 'Valterio Reutherio ir Federacijos 
prezidento George Meany vaidino svarbų vaidmenį. Bet 
tai ne viskas. Atrodo, kad automobilistų unija bus priė
jus išvados, jog Amerikos unijinis judėjimas gyvena kri
zę,tam tikrą, merdėjimĮą, iš kurio reikia jį gelbėti, jeigu 
norime, kad jis vaidint 
dies ir visos šalies siek:

Atsimename, kaip 
joje iš Federacijos pa 
sidarė Industrinių Org 
liko milžinišką organizlacinį darbą. Angliško laikraščio 
“The Worker” kolumn 
automobilistai galėtų t 
kartoti dar daug dides niu ir įspūdingesnių mastu. Jis 
mano, kad steigimui to 
didžioji Sunkvežimių V 
dar prisidėtų ir viena ' 
Susidarytų didelė jėga 
Darbo Federaciją ir j 
kus milijonų neorganizuotų darbininkų. Ir taip visas 
unijinis judėjimas tuc 
unijos negalėtų miegot 
sirūpintų savo ateitim

Mes prisidedame prie tų, kurie ragina Jungtinę Au
tomobilistų Uniją suda 
neorganizuotų darbini

ų teigiamą vaidmenį darbo liau- 
me šviesesnės ateities.
anais laikais panašioje situaci- 

, įtraukusių ir išmestų unijų su- 
mizacijų Kongresas (CIO) ir at-

stas George Morris nurodo, kad 
| gražią ir garbingą istoriją pa-

kio organizacinio centro pritartų 
airuotojų (Tymsterių) Unija. Gal 
eita dabartinės Federacijos unija.
Jos misija būtų ne kovoti prieš 

os unijas, bet organizuoti desėt-

'j pagyvėtų, nes ir Federacijos 
., veikiausia ir visa Federacija su- 
i.

ryti naują centrą organizavimui 
ikų.

Plastmasiniai seifai
Kapitalistiniuose krs štuo-

se išsivysčius įsilaųžifno 
technikai, plieniniai seifai
pasidarė nebepatikimi Jų 
vieton ateina plastmasės.

Prancūzijoje sukurta hin- 
tetinė medžiaga, pavadinta

“volkanitu.” Ji po cheminio 
apdorojimo pasidaro nepa
prastai kieta. “Volkanitas” 
sunkiai lydosi, kaitinamas 
skleidžia nuodingas dujas. 
Kadangi jis nelaidus elekt
rai, jo negalima supiausty- 
ti elektros lanku.

AR JAU GALAS 
LIETUVIŠKŲ KLEBONŲ 
DIKTATŪROMS?

Sunku dar tuo tikėti, bet 
galimas daiktas, kad jau 
artinasi galas ir lietuviškų 
klebonų diktatūroms. Pra
džia jau padaryta “Prisi
kėlimo parapijoje” Kana
doje, kurioje klebonauja di
pukas klebonas T. P. Ba
rius.

Pats klebonas ir paaiški
na:

Tikrai, čia tai naujas daly
kas. Kiek man žinoma, dar ir 
dabar tebesame vienintelė lie
tuvių parapija išeivijoje, iš
drįsusi suorganizuoti parapi
jos tarybą tokioje formoje ir 
su tokiomis galiomis.

Šiam užsimojimui mintį ir 
paskatinimą davė Vatikano 
santaryba. Principe ji pamirš
tam pasauliečiui tikinčiajam 
grąžina savivaldos teises. Bu
vo įprasta, kad visus parapiji
nius reikalus tvarkė klebo
nas. Dabargi einama prie to, 
kad ta klebono karūna, galia 
ir valia, ypač ekonominiuose 
reikaluose, būtų pasidalyta 
tarp jo ir parapiečių.

Aišku,

šį laišką gavo čikagietis 
A. žalalis
1968. V. 23.

Rozalimas — Lietuva
Gerbiamas Tautieti,
Nuoširdžiai dėkoju Tam

stai už ilgą laišką, kurį ga
vau šiandien, gegužės 23 
dieną. Sveikinu Tamstą ir 
linkiu geros sveikatos bei 
ilgų gyvenimo metų.

Iš Tamstos laiško sužino
jau apie sunkią darbininko 
dalią Amerikoje, apie senus 
laikus, kada vargo ir pries
paudos genamas ne vienas 
lietuvis išvyko į Ameriką. 
Aš esu perpus su trupučiu 
už Tamstą jaunesnis. Mano 
gyvenime sunkiausias ir 
vargingiausias laikotarpis 
buvo Antrasis Pasaulinis 
karas. Karo metu aš buvau 
pradžios mokyklos mokinu
kas. Aš tada su savo tėvais 
gyvenau kaime.

Per karą iš mūsų šeimos 
niekas nežuvo, bet alkio ir 
šalčio tai teko iškęsti nema
žai. Mano tėvas buvo vals- 

kad naujų laikų tietis, tai turėjo mokėti di- 
šviesa negali aplenkti ir pa- delius mokesčius, 
rapijonų. Jie irgi nebenori 
būti klebonų už nosies ve
džiojami. “Prisikėlimo pa
rapijos” klebonas numato 
ateitį ir stengiasi jai iš an
ksto pasiruošti. ,

KAD BŪTŲ GALIMA 
TVIRTAI ĮžEN 
Į SOCIALIZMĄ

Prancūzijoje įvykiai vys
tosi neapsakomu greičiu. 
Prezidento . PeČaųlle pą-t 
skelbus karą komunizmui, 
visų akys nukrypsta į 
Prancūzijos Komunistų 
Partiją. Ką ji dabar vei
kia? Kokia jos pozicija?

Gegužės 31 dieną iš Pa
ryžiaus “Tass” duoda tokį 
pranešimą:

Čia įvyko Prancūzijos Ko
munistų partijos Centro Ko
miteto plenumas. Plenumas 
išklausė ir apsvarstė PKP Ge
neralinio sekretoriaus V. Ko
šės pranešimą apie šiuolaiki
nę padėtį. Plenumo dalyviai, 
kaip pažymima rezoliucijoje, 
pritarė V. Rošės pranešimui iri 
PKP Politinio biuro veiklai.

Centro Komiteto nariai iš
klausė V. Rošės informaciją 
apie derybas su Demokratinių 
ir socialistinių kairiųjų jėgų 
federacijos delegacija, kaip 
išspręsti ^dabartinę politinę 
krizę, ir pritarė PKP delega
cijos; veiklai derybose. Plenu
mo*- dalyviai paveda Politi
niam biurui tęsti derybas.

Centro Komitetas vėl parei
škia, jog partija yra pasiry
žusi dalyvauti liaudies demo
kratinės vienybės vyriausybė
je, kuri visų pirmiausia užsi- 
brėš bendrą programą mini
mumą, numatančią patenkinti 
pagrindinius x streikuojančių 
darbininkų reikalavimus.

PKP CK mano, jog po to 
reikia imtis nuodugniai demo
kratiniais pagrindais atnau
jinti ekonominius, socialinius 
ir politinius šalies institutus, 
kad būtų galima tvirtai ženg
ti į socializmą kartu su darbi
ninkų klase ir plačiosiomis 
liaudies masėmis.

Iš šio pranešimo paaiški 
du dalykai: Kom U n i s t ų 
Partija siekia visų kairių
jų jėgų bendro fronto ir 
sutinka su jomis sudaryti 
koalicinę valdžią.

Komunistų Partija veda 
derybas su socialistais ir 
kitomis kairiosiomis poli
tinėmis grupėmis. Apie tų 
derybų rezultatus sužinosi
me vėliau.

GTI

ANTRAS LAZDOS 
GALAS

Kalbėdamas apie “laimin
guosius” smetoninės dikta
tūros laikus, Lietuvoje, Bro
nys Raila nepamiršta Lie
tuvos Komunistų Partijos. 
Netenka nėj. aiškinti, kad ji 
jam nepatinka. f Dar dau-l 
giau: Ji' neturinti jokios 
“teisės ir preteksto skųstis, 
kad nepriklausomos Lietu
vos valdžia ją laikė už įsta
tymų ribų, varžė, slopino, 
engė, jos narius persekiojo 
ir protarpiais rūsčiai bau
dė” (“Dirvai”, birž. 3d.).

Bet tada kokią teisę ir 
pretekstą Raila ir jo vien
minčiai turi skųstis, kad 
kai tie rūsčiai baudžiami 
komunistai paėmė valsty
bės vairą į savo rankas ir 
protarpiais gal jų nepaglo
stė?

atiduoti 
i grūdus ir gyvulius v o k i e- 
čiams. O mes buvome ketu
ri maži vaikai, iš kurių aš 
pats didžiausias. Į mokyklą 
teko eiti naginaitėmis arba 
klumpėmis apsiavus. Moky
kloje nebuvo knygų ir są
siuvinių. Atmenu, išduoda
vo mokytoja porą sąsiuvi
nių,o -kai pabaigdavom ra
šyti, tai patikrindavo, ar 
neliko tuščio lapo. Liepdavo 
rašyti ir ant sąsiuvinio vir

ŽURNALO
“ŠVIESOS” Nr. 2

Mūsų didžiosios Lietuvių 
Literatūros Draugijos na
riai jau yra gavę š. m. žur
nalo “Šviesos” 2-jį numerį. 
Jame jie randa apsčiai ge
rų pasiskaitymų. Tarp ki
tų jame telpančių raštų, dė
mesio verti šie straipsniai:

Dailininko Rudolfo Bara- 
niko — “Martynas Liuteris 
Kingas”

Gus Hali — “Dr. Martin 
Luther King kaip masinės 
kovos už teisingumą orga
nizatorius”

Dr. A. Peįrikos — “Iš ne
tolimos praeities —: bruožai 
iš LSS istorijos”
- R. Šarmaičio — “Profeso
rius Bronius- Pranskus”

Konstantino Bogdano — 
“Brangus iį neužmiršta
mas — V. fPutnos gimimo 
75-osioms metinėms”

Romo Aleknos — “Daina 
žmogui” -

Onos Maksimaitienės — 
“Kovojęs dėl mužikų teisy
bės — 130-dsioms K. Kali
nausko giihimo' metinėms.”

Dabar gyventi pasidarė 
jau daug geriau: turime 
valdišką butą, turime nu
sipirkę naujus baldus, turi
me radiją, turime televizo
rių, užsiprenumeruo jame 
daug žurnalų bei laikraščių. 
Tėvai mano vėl gyvena Ber
žiniuose savo nameliuose; 
jie kolūkiečiai: tėvelis pen
sininkas, o mama dar dirba 
kolūkyje.

Jaunesnieji du broliai už
augo ir apsivedė, išvyko iš 
Beržinių. Jauniausioji se
suo šiemet baigs taip pat 
Medicinos mokyklą ir bus 
medicinos, seselė.

Kiek kitaip susiklostė ma
no žmonos gyvenimas. Jos 
tėvelis ir du broliukai mirė 
per kai?. Liko motina su 
trimis vaikais. Mano žmo
na buvo irgi pati vyriausia. 
Nebuvo kam duonos uždir
bti, visi maži. Jiems teko 
taip pat daug vargo iškęsti. 
Tik dabar jau paliko gerai, 
visi užsidirba duoną.

Kitame laiške daugiau 
parašysiu apie Lietuvą, apie 
statybas, apie kitų žmonių 
gyvenimą.

Pasilikite sveiki,
Jonas Rudzinskas

Pokario - laikotarpis Lie
tuvoje irgi buvo gan sun
kus. Kūrėsi nauja valdžia, 
senoji nenorėjo pasiduoti. 
Vykdavo susišaudymai, 
kerštai, ir tada dar daugiau 
žmonių žuvo.

Ir tuo laikotarpiu mano 
gyvenimas susiklostė taip, 
kad man su savo šeima ne
beteko gyventi 16 metų.

Aš gyvenau visą laiką Lie
tuvoje, dirbau ir mokiausi, 
tarnavau Tarybinėje Armi
joje. Gyvenimas buvo sun
kus.

Aš nieko per karą ir po 
karo nepraradau, nes jokio 
turto neturėjau. Ir dėl to 
manęs sapnai nevargina.

Grįžęs iš Armijos, būda- 
jmas vedęs, aš dar penkius 
metus mokiausi, kol baigiau 
gimnaziją ir Medicinos mo
kyklą. Tvirtai ant kopų at
sistojome tada, kai į rankas 
gavau vaistininko diplomą. 
Kartu vaistinėje dirba ir 
mano žmona.

Washing tonas. — Laivy
nas nutarė, kad jau nėra 
vilties surasti submariną 
Skorpioną. Skaitoma, kad 
submarinas SU 99 žmonių 
įgula dingęs.

La i v y-

Draugai mane priėmė 
kaip savą. Drg. Paleckis su-7 
tiko Maskvoje — siunčia * 
Jums viso geriausio. w

Bučiuoju Jus ir dėkoju 
už viską. 7

Jus mylinti,
Ieva Mizarienė

Tikiu, visi esate sveiki. 
Perduokite mano linkėji
mus visoms draugėms Klu
bo narėms.

Malonūs draugai “Lais
vės” štabo darbuotojai! No
riu giliai ir nuoširdžiai pa
sveikinti “Laisvės” darbuo
tojus ir laikraščio skaityto
jus, čionai ir Lietuvoje.

Birželio 9 d. man sueina 
79 metai amžiaus. Aukoju 
vieną dolerį nuo kiekvieno 
mano gyvenimo meto dėl 
laikraščio “Laisvės” — tai 
bus $79. Taipgi $1Q į LLD. 
Viso čia'rasite $89, Drau
giškai, > ’ P. J. Mąrtinkus-r-; 
Martin, Wexford, Pa; (Šir
dingai ačiū draugui Mar- 
tinkui už jo gausią auką 
laikraščiui — ILGIAUSIŲ 
METŲ! Daug sėkmės gy
venime. — “Laisvės” admi
nistracija).

Ieva

Naujos knygos
A. Drilingos naujausi ei

lėraščiai, išspausdinti ket
virtoje jo poezijos knygoje 
“ŠILUMA”.

V. Sirijos Gira romane 
“Voratinkliai Draikės Be 
Vėjo” vaizduoja gydytojų 
gyvenimą, sprendžia mora
lės problemas.

Jumoro ir satyros mėgė
jus sudomins nauja P. Skol 
džiaus f e Ij e t o n ų knygų 
“Meilės Paslaptys”.

Baigta leisti įžymioji L. 
Tolstojaus epopėja “Karas 
ir Taika”. Ką tik išėjo an
tras, trečias ir ketvirtas 
tomai (pokario metais tre
čias leidimas).

Jauno žmogaus tiesos ieš
kojimai, tarybinių žmonių 
kova už jaunuolio likimą 
įdomiai ir problematiškai 
vaizduoja A. Čaikovskio 
apysakoje “Sužadėtinė”.

Antrą kartą lietuvių kal
ba išėjo garsaus amerikie
čių rašytojo T. Dreižerio 
romanas “Stoikas”.

Dviejų jaunuolių skirtin
gi gyvenimo keliai vaizduo
jami dabartinio danų ra
šytojo T. Skou-Hanseno ro
mane “Nuogi Medžiai”.. 
, Prancūzų rašytojo A. 
Furnjė ,(1886-1914) roma
nas “Didysis Molnas”—r& 
marškas .pasakojimas ,a- 
pie žmogaus vaikystę, ayįe' 
grožio idealo ieškojimus, 
jaunuolio nusivylimus tik
rove ir jo siekimą sugrįžti 
į vaikiškų svajonių pašau-.

Vilinus 
1968—V—29

Brangūs—mieli draugai, 
Brone ir Walter—

Tai jau palaidojome bran
gų Rojų jo pasakiškai gra
žiame kaime — Savilionyse. 
Kiekviena vietelė, kiekvie
nas žmogus primena man 
Rojų, primena mūsų vizitą 
1965 metais.

Šiandien mane aplankė d. 
Kliorys. Malonus žmogus, 
labai gražiai pasikalbėjom. 
Jis siunčia Jums geriausius 
linkėjimus.

Armėnų rašytojo ž. Ave- 
tisiano knygoje “žvaigž
džių tvirtovė” rasime dvi 
apysakas: “Atviri langai” 
ir “žvaigždžių tvirtove”.

Mažiesiems išleista. B. 
Aprilovo knygutė “Lapiu- 
ko nuotykiai” ir spalvota 
estų rašytojos S Vialjal 
knygutė “Septyni Jusiuko 
draugai”.

KAREIVIŲ MOTINOS
Motina verkia prie kapo suklupus, 
Parpuolus, kur vyko kautynės Oriolo;
Vardus sūnų taria raukšlėtos lūpos, 
Aprauda Arkadijų, Viktorą, Kolią, 
Labiausiai apraudą mieliausiąjį Kolią....

Nors ir užrašyta raidėm ant lentutės, 
Kad, gindamas Rusijos miestą Oriolą, 
Čia žuvo Algimantas, Saulius, Kęstutis, 
Bet motina mini Arkadijų, Kolią,

Kita sūnų motina verkia prie Vilniaus, 
Algimanto verkia, Sauliaus, Kęstučio;
Jos vienišos akys ašarų pilnos,
Kad teko ir jie milijoninei žūčiai, 
Kad teko čia krist mylimiausiam Kęstučiui.

Nors raidės ir skelbia: Arkadijaus, Grišos, 
Vasilijaus, Kolios, Stepono čia žūta, 
Bet rodosi jai—prie Šventosios, Dubysos 
Palaidojo Saulių jos, Algį, Kęstutį... 
Jos patį jaunėlį brangiausią Kęstutį...

Bet motinų ašaros liejas į srautą,
Jos amžiną ugnį kursto,-gaivina,
Jų šauksmas, rodos, kyla lig žydrojo skliauto, 
Jos rauda kiekvieno kareivio tėvynėj — 
Prie Volgos, Dunojaus... Prahos, Berlyno.

J. Šimonis

Šviečia be nieko
Stiklinis vamzdelis švie

čia panašiai, kaip šviesi 
elektros lemputė. Ir k$!š 
keisčiausia, — jokių laidų, 
būdingų dienos švie^s 
lempoms, jame nėra. Jis 
šviečia “savaime.” Tai ang
lų inžinierių išradimas. Liu- 
rhinoforą, dengiantį vamz
delio vidaus sieneles, bom
barduoja beta-spinduliai, ir 
lis šviečia. O “gamina” 
šiuos spindulius užpildan
čios vamzdelį tričio dujos— 
radioaktyvusis vande n i 1 i o 
izotopas. Radioak t y v ų j į 
spinduliavimą sugeria 
vamzdelio stiklas.

Iš tokių vamzdelių jau 
pradedamos gaminti rekla
mos, jie apšviečia tamsius 
perėjimus, laiptus.

Maskva. — čia viešintis 
amerikietis veikėjas ir pra
monininkas Cyrus Eatonas 
turėjo pasikalbėjimą su Ta
rybų Sąjungos premjeru. 
Kosyginas jam sakęs, kjfl 
TSRS geidžia, kad Amerika 
ir ŠiaurėsVietnamas priei
tų prie susitarimo Paraku-, 
je. ‘ ‘
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J. RIMAITIS

BAISUS LAPAS IŠ NESENOS ISTORIJOS
t (Tąsa)

t Su hitleriniu komendantu Galkys rado 
bendrą kalbą. Gal paslaptyje būtų išlikę 
ir kruvini kunigo darbai 
tą iškėlė, o Galkio pateikti mirtininkų 
sąrašai liko. Kažkas išplepėjo paslaptį, 
ir garsas pasklido po visa parapiją. Žmo
nės sužinojo ir sąraše nurodytų asmenų 
pavardes. Be kitų, pasmerkti mirti bu
vo naujakuriai Adomas Zažeckas, Jonas 
Zažeckas, Vacys Rakaus 
rie buvo gavę žemės buvusiame Galkio 
ūkyje.

Kilo didžiausias pasipi 
viešai pradėjo vadinti vilku avies kaily
je. Pagaliau 1941 metų liepos mėnesį 
vietos gyventojai parašė skundą arkivys
kupui Skvireckui, kuriame reikalavo iš
kelti Galki iš Vilkijos.

Tačiau Skvireckas nėr 
susikompromitavusio pavaldinio. Iš Vil
kijos Galkys išvyko pagr 
jpą ir... greitai užėmė 
niškio vice-dekano—postą.
A' Tai ne atskirų kunigų išmones.

Aukštaitijoje ir Žema tijoje, Suvalki
joje ir Dzūkijoje pasklido garsas apie 
kryžiaus žygį prieš darbo žmones, kurį 
organizavo katalikų dvasininkijos ir ne
pribaigtos lietuviškos bu 
vai.

Iš lūpų į lūpas ėjo p 
Kurkliu klebono Juozo 
liūs.” Tik peržengus hit 
rvbų sieną, jis pasidarė 
ditų štabo “svečias,” ta: 
tarybinius aktyvistus, ks 
viršininku sprendė iu likimą. Jis gėrė
josi. kaip banditai šautuvų grūstuvais 
čaižė mažametį pionierių Juozą Rut
kauską. tyčiojosi ir mušė naujakurį An
taną Šalo vie jų.

Padedant kunigui Ka 
niai nacionalistai suėmė 
40 šeimų ir išgrobstė jų 

Prieš mus vienas dok 
din tas “Luokės apylinkės aktyvistų, vei
kusių bolševikų valdymo 
fee kitų, tame sąraše vie 
visetų puikuojasi kunigų >.___
V o ir Kazio Būdvyčio pavardės. O sąra
šo gale randame ir V. šikšnio parašą, 
kaip vieno iš gaujos vaieivų.

Tiek pasakoja šis atsitiktinai išlikęs 
dokumentas, bet žmonės 
Šios bylos dalyviai Kleooa Krisevičiūtė- 
Viktoravičienė ir Jonas Kantonas nuro
do, kad šikšnys 1940-1941 metais pla
čiai organizavo antitarybinių atsišauki
mų platinimą, vykdė a 
Areštavus jo sėbrus, Ši 
bet prasidėjus karui, vč 
Luokėje. Jam nurodant, 
jami tarybiniai piliečiai 
tardė ir sprendė jų likiijną.

Visoje Lietuvoje nusk 
z tinimo balsai dėl Zarasų 

rimo elgesio. Siekdam 
Hitleriui, jis su savo ga 
bokšto šaudė tarybinius 
dės prie karšto nuo šaudymo kulkosvai- 
žio, ir buvo užkluptas sutanuotas krau
gerys Baltrimas.

Giliai pasipiktinę dvas 
vysiu okupantams ir bui 
ciSnalistams, veik 
vyriausybę bombardavo 
laiškų ir skundu srautu, 
nių manė, kad kruvini darbai nesuderi
nami su kunigyste ir tikėjo, jog bažny
tinė vyriausybė juos pas 
vyskupijose j šiuos laiškus nebuvo krei
piama jokio dėmesio. Ju 
darni hitlerines ordas ir 
žuazinius nacionalistus, ^ykdė Vatikano 
valia.

Nuo pat pirmųjų hitlerinės okupaci
jos dienu arkivvskunas Skvireckas, vys
kupas Brizo-vs ir kiti aukšto rango Lie
tuvos kataliku dvasininkįi sveikino Hit
lerį* “su nergale,” okups 
vadino “Europos palaim? 
Lietuva hitlerinėms o rd 
kunigaikščiai fašistu lail 
ve” (Nr. 10 1941.VII.4) kreipėsi į tikin
čiuosius:

“Brangūs tautiečiai! — buvo sakoma 
Kauno vvskupiios kurii^ie suregztame 
kreipimesi, — Galingoji 
riuomenė sunaikino pas inus isitvirtinu- 
& bolševikų santvarką... Dabar mūsų 
tautai atsiveria vėl naujas gyvenimas. 
Stokite visi į savo darbą 
kaKami mus išvadavusias vokiečių ka-

bet komendan-

kas ir kiti, ku-

ktinimas. Galkį

uskriaudė savo

1 savo pareiški- 
aukštesnį—Jo-

ržuazijos atsto-

asakojimai apie 
Katino “darbe- 

; erininkams Ta- 
nuolatinis ban- 

’dė suimtuosius 
Irtu su policijos

tinui, buržuazi- 
Kurkliuose apie 
turtą.
umentas, pava-

metu, sąrašas.” 
noje iš pirmųjų 
Valentino šikš-

ka daina, dzūkų liaudies 
daina. Būdamas uolus dai
nininkas ir meno saviveik
los organizatorius, Rojus 
išmokė dainuoti “Antelę” 
ne vieną pažangiųjų JAV 
lietuvių chorą.”

—Mielas drauge Rojau 
Mizara, — kalba gedulo mi
tinge iš Jungtiniu Valstijų 
į gimtąjį kraštą sugrįžęs 
rašytojas A. Margeris. — 
Nebematysime daugiau ta
vo, gero žmogaus, akių, vi
sada kupinų gražios meilės 
ir gilaus draugiškumo. Bet 
visada jausime tavo širdies, 
tavo sielos, tavo pažangių, 
šviesių darbų šilumą, meilę 
ir amžiną draugystę.

O tai mus stiprins ir ska
tins dirbti juos kilnius ir 
labai brangius liaudžiai 
darbus, kuriuos tu, mielas 
drauge, nuoširdžiai dirbai 
ir tuo labai daug prisidėjai 
prie darbo žmonių laimėji
mų.

Dabar, kad ir nebebus ta
vęs mūsų tarpe, mielas Ro
jau, bet visada mums liks 
brangus taurus ir šviesus 
tavo tikslas — šviesi žmo
nijos ateitis.

Ir mes, gyvieji, tą gar
bingą darbą tęsime.

Atsisveikinimo žodį taip 
pat taria partijos Alytaus 
rajono komiteto pirmasis 
sekretorius N. Raguotis ir 
velionio giminaitis, “Nemu
no” kolūkio pirmininkas T. 
Prūsevičius.

...Kapas skendi vaini
kuose ir gėlėse. Tvirtame 
Dzūkijos laukų riedulyje — 
paminkliniame akmenyje •— 
žėri įžymiojo Dzūkijos sū
naus vardas.

Aplinkui plyti Dainavos 
laukai, per juos vingiuoja 
platus kaimo vieškelis, išly
dėjęs į gyvenimą ir pasiti
kęs iš toli grįžusį savo že
mės, sūnų...

V ilnius-Saviliony s

žiausia paskutinio poilsio 
vietelė, — kalba vyriausy
binės laidotuvių komisijos 
pirmininkas, liaudies poetas 
T. Tilvytis. — Šiandien čia 
susirinko daug gražaus jau
nimo, kuris atėjo palydėti 
paskutinėn kelionėn šlavin- 
go žemiečio, didžio mūsų 
tautos sūnaus pelenus. 
Brangūs draugai, velionis 
visą savo gyvenimą pa
šventė kovai už įgyvendini
mą tų idealų, kurie išvedė 
mūsų artojus iš tamsos, 
skurdo ir sukūrė jiems lai
mingą gyvenimą. Rojus Mi
zara gražiausius savo kū
rinius, kurie visiems lai
kams lieka ateities kar
toms, paskyrė vaizdingu ir 
reikšmingu Mykolo Raso- 
dos slapyvardžiu. Jo kūri
niai buvo tie daigai, kurie 
per dešimtmečius sudygo ir 
išlapojo po visą pasaulį iš
siblaškiusių mūsų brolių ir 
seserų širdyse.

Poetas kalbą baigia R. 
Mizarai skirto eilėraščio 
posmais.

Su R. Mizara atsisveikina 
liaudies rašytojas A. Vens- 
lova:

—Tavo darbai nemirtingi. 
Plauks metai, bet į šitą kal
nelį niekad neužžels ta
kas — Čia visuomet ateis 
tavęs prisiminti, pagerbti, 
pasisemti jėgų kovai dėl ko
munistinės ateities vis nau
jos laimingos tavo viengen
čių kartos. Jos visada su 
nenykstančiu dė k i n g u m u 
atsimins, kad tu buvai pui
kus karys dėl gimtojo kraš
to ir dėl jų laisvės ir lai
mės. Velionio našlei Ievai, 
atvežusiai Rojaus Mizaros 
palaikus, reiškiu nuošir
džiausią užuojautą mūsų 
rašytojų šeimos vardu ir 
prašau ją mūsų giliausią
užuojautą perduoti Rojaus 
bendražygiams ir visiems 
pažangiesiems liet u v i a m s 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose.

—Ilsėkis, brangus drau
ge, po ramiu tėvynės dan
gumi, — pasakė, baigdamas 
kalbą A. Venclova.

Susitikimus su Rojum Mi
zara Amerikoje prisiminė 
L. Kapočius: “Ką Rojus 
daugiau mylėjo: visą Lie
tuvą ar gimtąją Dzūkiją? 
Užeini, būdavo, j Rojaus ir 
Ievutės butą atsigaivinti 
Lietuvos dvasia. Kambarių 
sienos nukabinėtos visos 
Lietuvos vaizdais. Staliu
kai, knygų lentynos papuoš
tos Vilniaus menininkų gin
taro dirbiniais, raštuotomis 
Kauno liaudies meistrų 
juostomis, kaspinais, Žemai
ti j os liaudies menininkų me
džio drožiniais. Rojus labai 
mėgdavo niūniuoti “Pasa
kyk, antela.” Tai buvo mė
giamiausia Rojaus lietuviš

T. SVIDERSKIS

Tėvynė atsisveikino 
su Rojum Mizara

Dvi dienas gedulas ir rim
tis viešpatavo Rašytojų rū
mų salėje, kur buvo pašar
voti Lietuvos liaudies rašy
tojo, žymaus pažangiojo

riumenės ir didžios vokiečių tautos kul
tūrine parama. Vokiečių kariuomenė ir 
tauta eina vaduoti Europos ir viso pa
saulio nuo bolševizmo pavojaus... Juo
zas Skvireckis — arkivyskupas ir metro
politas, Dr. Vincentas Brizgys — Kauno 
vyskupas pagalbininkas, prelatas Kazi
mieras Šauklys — Kauno arkivyskupo 
generalvikaras.”

Šiuo su gestapininkų pagalba sureda
guotu bažnyčios valdovų kreipimusi bu
vo siekiama pateisinti krauju susitepu
sios dvasininkijos veiksmus, skatinti ku
nigiją ir nacionalistinės buržuazijos 
padugne toliau vykdyti lietuvių tautos 
naikinimą, numatytą pagal Hitlerio ge
neralinį planą. i

Skamba taurelės
—Ačiū dievui, vėl susirinkome į krū

vą, — keldamas sklidiną taurę, kalbėjo 
arkivyskupas Skvireckas. — Gyvenimas 
išskiria ir—vėl suartina. Aš siūlau tostą 
už tai, kad dievas daugiau mūsų nebe- 
išskirtų...

— Ir už pergalę,—pataisė jį šalia sėdįs 
Fulstas.

—Taip, ponai, už pergalę ir dar už 
mūsų mielą svečią, laimingai sugrįžusį į 
Kauną, poną Fulstą.

Fulstas nusišypsojo ir patenkintas pa
kėlė taurę. Gražiai skambėjo krištolas. 
Vyskupas Brizgys, vyskupas Reinys ir 
Kauno vyskupijos generalvikaras prela
tas Šauklys lyg pagal komandą išlenkė 
sklidinas taures ir puolė užkandžius. 
Skvireckas ir Fulstas minutėlę susilaikė, 
dar kartą susidaužė ir pasekė kolegų 
pavyzdžiu.

Užkandęs vyskupas Brizgys ėmė pa
sakoti Fulstui apie nuveiktą darbą.

—Žinau, viską žinau,— nedavė jam 
kalbėti Fulstas.— Aš pats skaitydavau 
jūsų pranešimus. Bravo, ponas 
Gestape kalba...—Fulstas apsi 
nutilo.

—Ką kalba?— susidomėjo Brizgys.
—Paskui, paskui. Geriau aš papasako

siu apie Vokietijos planus Lietuvoje, — 
išsisukinėjo Fulstas.

Dabar susidomėjo pokalbiu i
—Įdomu, įdomu,— sukluso Reinys.

pradėjo Fulstas.— 
a vos ne
štas. Di- 
ę reikės

Brizgy! 
dairė ir

r kiti.

— Taigi, ponai, 
Lietuva—menkas kraštas. Liet 
bebus. Bus Ostland—Rytų kra 
delis kraštas, turtingas. Tą ženi 
kultūringai tvarkyti. Bet mes sugebėsi
me. Vokietijoje, ponai, yra gerų ūki
ninkų. Atvažiuos jie čia ir įves

Fulstas patylėjo, nugėrė truputį iš 
pripildytos taurės.

— O mums, ponai, darbo bus 
lo. Stačiatikius krikštysim, pq 
ną, midų gersim. Daug naujų 
jų reikės įsteigti, o kunigų kiek brireiks! 
— Fulstas išskėtė rankas, lyg 
mas apglėbti žemę.

—Neblogas planas,— pasakė 
tylėjęs Skvireckas.— Didesnis b 
tas, galingesnis. Tokiame nere 
kių netikėtumų bijoti. O dėl pavadini
mo. nesvarbu. Juk Lietuva vis 
valdytis nesugeba.

įninku, parsida- —Pritariu! Už Rytų ikraštą 
'žuaziniams na- paskelbė tostą Brizgys. Vėl 

ciSnalistams, veikla, tikintieji dvasinę bėjo krištolas.
Aukštieji lietuviškosios dvas 

atstovai išlydėjo savo šefą Fuls 
čiui. Kauno gatvėse girdėjosi 
kaustytų vokišku batų kaukšėjimas. 
Kažkur poškėjo šūviai. Hitlerinė maši
na sukosi dieną ir na'kti. savo 
žalodama Lietuvą. O mitru ir 
savininkai svajojo apie “Ostland o” rojų.

(Bus daugiau)

— dar daugiau.

tomąją veiklą. 
<šnys pasislėpė, 
1 tuoj pasirodė 
;, buvo areštuo- 
, jis pats juos

ambėjo pasipik- 
klebono S. Balt
as pasitarnauti 
įja iš bažnyčios 
karius. Priglu-

nesibaigiančių 
Daugelis žmo-

merks. Tačiau

< kunigai, rem- 
ietuviškus bur-

ntų siautėjimą 
..” Įsibrovus j 
)ms. bažnyčios 
raštvie “I lais

Vokietijos ka-

dėkingi pasiti-

tvarką.

iki kak- 
nai, vy- 
vyskupi-

norėda-

iki šiol 
us kraš- 
ikes jo-

tiek pat

, ponai! 
suskam-

ininki jos 
;tą pary- 
geležimi

vikšrais
sutanų

BALTIEJI BERŽELIAI
Baltieji berželiai ant aukšto kalnelio 
Seniai sužaliavo vešliąja laja, 
Vilioja praeivį iš artimo kelio, 
Vilioja su magiška savo galia.

Pavėsy jų ilsisi broliai lietuviai, 
Pavargę su priešu aršioje 
Berželiai globoja ir puošia j 
Baltais liemenėliais, žalia lapi 

Ilsėkitės narsiai kovoję, didvy 
Gražiajam kalnely—pavėsy beržų. 
Vardai jūsų brangūs visai žmonijai, 
Šlovė jums nuo brolių savų.

K. žakavičienė 
mokyto ja-pensininkė

Kaunas, 1968 m.

kovoj, 
juos dai- 
ja. [liai 
riai,

Amerikos lietuvių veikėjo 
Rojaus Mizaros palaikai. 
Tūkstančiai vilniečių atėjo 
čia atsisveikinti su tauriuo
ju Dainavos žemės sūnum. 
Prie urnos su velionio pa
laikais garbės sargyboje 
stovi respublikos partijos ir 
vyriausybės vadovai, rašy
tojai ir mokslininkai, kultū
ros ir visuomenės veikėjai, 
studentai, moksleiviai..

;. .Nuleistos gedulo vėlia
vos. Gėlėse skendinčioje, sa
lėje aidi Valstybinio kame
rinio orkestro ir Valstybi
nio styginio kvarteto muzi
ka, gedulingos melodijos, 
atliekamos Radijo ir televi
zijos choro. Atsisveikinimo 
muzika užtvindo visus rū
mus, kuriuose, atrodo, dar 
taip neseniai skambėjo Ro
jaus Mizaros balsas, kai jis 
kalbėjo čia, jam suteikus 
Lietuvos TSR liaudies ra
šytojo vardą.

Su rašytoju atsisveikino 
senasis Vilniaus Vilnius. 
Mieste trumpam apmirė 
veržlus gatvių ritmas. Dzū
kijos pusėn nusidriekė ilga 
automašinų vora, veždama 
Rojaus Mizaros palaikus 
amžinon poilsio vieton — į 
gimtąjį Savilionių kaimą. 
Palaidoti tėviškėje — tokia 
buvo Rojaus valia...

... Šiame nedideliame kai
melyje, maždaug vidurkely 
tarp Alytaus ir Merkinės, 
gimė vienas iš devynių gau
sios Mizarų šeimos sūnų — 
Rojus.

Čia, Savilionyse, pažinęs 
pirmąsias raides ir išmokęs 
skaityti, Rojus vakarais su 
knyga eidavo pas kaimy
nus, mokė juos rašto. Iš 
čia jis išvyko į tolimą ne
žinomą užjūrį.

Gimtieji Rojaus Mizaros 
Savilionys...

Tiek daug žmonių, atvy
kusių prie Juodžio kalno 
mašinomis ir autobusais, 
motociklais, dviračiais, iš 
kaimų ir vežimais, savilio- 
niškiai niekada nėra mirę.

—Dzyvų dzyvai,—girdžiu 
kalbant, — lyv visa Lietuva 
čionai būt suėjus...

—Taip ir yra...
Tautiniais rūbais vilkin

čios lietuvaitės su tėviškės 
gėlių puokštėmis sudaro žy
dintį taką, kuriuo lėtai kyla 
į kalną gedulo procesija. Su 
Šopeno gedulingu maršu 
ant kalno eiseną pasitinka 
“Trimito” pučiamųjų or

kestras. Skamba moterų 
choras. Prie paminklinio 
akmens padedama urna su 
velionio palaikais, stoja pa
skutinė garbės sargyba. 
Prie kapo prieina Rojaus 
giminės ir artimieji, kurni 
tarpe — rašytojo žmona Ie
va Mizarienė, atvykusi iš 
JAV, įvykdžiusi paskutinę 
savo vyro valią.

Tardamas atsisveikinimo 
žodį, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininkas M. šu- 
mauskais; kalbėjo:

—Šiandien gimtoji žemė, 
kaip motina savo sūnų, pri
ima ir priglaudžia vieną 
įžymiausių Amerikos pa
žangiųjų lietuvių veikėjų 
ir vadovų, plačiai žinomą 
rašytoją, publicistą, karštos 
širdies, didelės ištvermės 
žmogų, mums visiems bran
gų Rojų Mizarą. Būdamas 
ištikimas darbo liaudžiai, 
jis labai daug nusipelnė in
ternacionalinei darbo žmo
nių išsivadavimo kovai ir 
savo gimtajam kraštui, so
cialistinei Lietuvai.

Rojaus Mizaros, šio darbš
taus ir energingo, didelių 
sugebėjimų žmogaus, turi
ningas gyvenimas yra gra
žus pavyzdys, kaip reikia 
kovoti dėl pačių gražiausių 
žmonijos idealų. Todėl iš 
daugelio kilnių ir garbingų 
vardų jam labiausiai tinka 
kovotojo vardas.

Į kovotojo kelią velionį 
nukreipė sunkūs gyvenimo 
universitetai, nuo mažens 
pradėti neturtingame Dzū
kijos kaime, o vėliau dau
gelį metų tęsti tolimame už
jūrio krašte.

Paminėjęs didžiulius ra
šytojo nuopelnus, kalbėto
jas pabrėžė, kad visiems 
brangaus Rojaus Mizaros 
gyvenimo kelias yra neat
skiriamai susijęs su jo gy
venimo ir darbo draugės, 
tokios pat ryžtingos ir at
kaklios kovotojos, Ievos 
Mizarienės gyvenimu ir 
veikla. Ši tauri ir kukli mo
teris drauge su Rojumi iš
gyveno visus sielvartus ir 
džiaugsmus. Palydėdama į 
paskutinę kelionę mylimo 
vyro palaikus, ji pasižadėjo 
tęsti jo darbus, laikydama 
tai vieninteliu savo gyve
nimo tikslu.

Vienas po kito prie, kapo 
keičiasi kalbėtojai, išreikš
dami pagarbą velioniui.

—Geriems vaikams Tėvy
nė yra brangiausias žodis, 
gimtinės pastogė — vienin
telis džiaugsmo ir laimės 
šaltinis, tėvų žemė — gra

SKAMBANTI ŽEMĖ
Jau kelintą pavasarį 
Vyturiai virš laukų. 
Jau kelintas upokšnis 
Nuvilnijo sniegu.
Tiktai veidą pakelsi, 
Kur balti debesiai.
Tik pažyra kaip lietūs 
Tie dangaus vieversiai.
Prisiglaudžia žiemužę 
Tylūs šiaurės kraštai. 
Tartum varpas auksinis 
Saulė aidi aukštai!
Ir, snape įsikandęs 
Saulės spindulį, kris 
Su giesme vinguriuota 
Ant laukų vyturys.
Ir dangus, ir upokšniai 
Skamba, kur tik eini.
Jau pakilo pirmieji 
Žolynėliai gležni.

PAUKŠTUŽĖLIAI 
DAINORĖLIAI

Paukštužėliai dainorėliai, 
Kurgi rausvos girių uogos, 
Kur laukymės, nusagstytos 
Raudonbriaunėms žemuo- 

[gėlėm?
Kur upelių šiltos rankos, 
Vasarėlės basos kojos, 
Kur vaivorykštės sesužės 
Devynspalvis audimėlis?
Tai parlėkit, tai parskriskit 
Ir aukštai dangun pakilkit, 
Ir balsais tarytum žodžiais 
Saulę draugę pasišaukit.
Te sirpdina girių uogų, 
Raudonbriaunę žemuogėlę. 
Paukštužėliai dainorėliai, 
Tai parlėkit, tai parskriskit!

Vidas Marcinkevičius

Budapeštas.— Vengrijoje 
lankosi Indijos; prezidentas 
Zakiras Husainas.
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A. PETRIKĄ

“Mainosi rūbai seno svieto MIAMI, FLA
tarų-Atrodo, jog kelių pas 

jų metų laikotarpiu išsiju
dino iš letargo- ir Ame
rikos vidurinė klasė 
bent turintieji tosklas 
piracijas, į ją besiorie 
j ą. Kalbame apie vis dainiau 
kylančius streikus, ne 
bininkų streikus, su kiuriais 
esame apsipratę, kuri 
suomet su mumis. K 
me apie streikus stud 
mokytojų, profesorių, gydy
tojų, slaugių (nursit 
kitų “baltarankių” 
visuomenės narių.

Paskiausia savo 
tingumą” parodė ir k 
kų kunigai, kurių Ameriko
je yra apie 60,000. į. m. 
gegužės 20 d. Čikagoje 
rinko 233 jų vietinių 
delegatai ir įkūrė Kijinigų 
klubų nacionalinę federaci
ją. Atstovų buvo iš 114 die
cezijų, jie atstovavo c 7,000 
kunigų. Konferentai pikisi, 
jog neužilgo ir kiti kn 
stos į jų Federaciją, 
feravo tik eiliniai kuhigai- 
vikarai. Klebonai, prelatai 
ir vyskupai jų konferenciją 
boikotavo, nė vienas pepa- 
sirodė.

Kunigai pagamino 
Federacijai konstitucilją ir 
suformulavo savo re 
vimus, kuriuos pj 
aukštesniajai bažny 
hierarchijai. Jie nor: 
rėti balsą renkant vir 
kus, svarstant diecez 
biudžetą, skiriant kunigus į 
parapijas, nustatant klebo
nams amžių, kada jie 
išeiti į pensiją ir pac 
jaunesniems kunigam^ vie
tą, celibato klausimas 
nesnieji kunigai nori 
ti žmonas), apie vedusiųjų 
dijakonų (puskunigių} 
bažnyčios gyvenime, 
palengvinimą, atostog 
kalą, tolesnį laviniiųąsi, 
skundų tarybą diecezijoje, 
įsteigimą apeliacijų komi
sijos ir kt.

Klausimas, kaip į 
kunigų reikalavimus pažiū
rės klebonai, prelatai 
vyskupai? Gal į juos 
tieji viršininkai, kaib tik
rieji “darbdaviai,” pažiūrės 
nepalankia akimi ir atmes. 
Tuomet nenustebkim 
vienoje ar kitoje diecezijo
je kunigai paskelbs st 
Tai būtų kas nors įaujo. 
Tai sveikintinas žingsnis!

Ir vienuolės
Nerimauja ir vier 

Jos, ypatingai parapijinių 
mokyklų mokytojos, 
lauja daugiau laisvei, ma
žiau darbo, patogesr 
saulietiškesnių rūbų, 
nio maisto, švelnesnių ordi
no taisyklių, bausmių pa* 
šalinimo, mažiau staęiokiš- 
kų įsakinėjimų, etc 
Angeles kardinolas 
McIntyre tuos vienuolių 
reika 1 a v i m u s atmetė ir 
įskundė jas, kaip “maišti- 
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Amerikoje yra apie 175,- 
000 vienuolių, iš kurių pa
staraisiais keliais metais, 
kasmet ordiną meta apie 
6,000 jaunesniojo' amžiaus 
merginų. Iki 1950 metų 
tokios rezignacijos buvo 
beveik nežinomos. Ir kal
bamųjų “bėglių” (aposta- 
čių)) skaičius kasmet di
dėja, o naujokių mažėja. 
Jaunas mergaites, tik išėju
sias iš mokyklos suolo, 
dažniausiai prikalbina stoti 
į vienuolyną kunigai arba 
sudavatkėję motinos. Jos 
mano, jog vienuolyne jų 
dukrelė bus visam amžiui 
“aprūpinta”! O dukrelė pro 
ašara dainuoja: “Liepė dėl 
manęs mamytė juodą rūbą 
siūti, o aš suvis nemislijau 
zokoninke būti.”

Kai mergaitės pamato, 
kad jos tapo be galo sunkiai 
dirbančios tarnaitės, be jo
kios ateities perspektyvos, 
be laisvės ar pagarbos, — 
apsisvarsto, persiorientuo
ja ir bėga iš vienuolyno pas 
mamytę, jei dar ją turi. 
Bravo!

Indira Gandhi 
kritikuojama
Delis. >— Indijos Kongre

so partija, kur stovi prie 
valdžios vairo, kritikavo In
dira Gandhi, premjerą, kuri 
yra tos partijos pare’ Par
tijos politinis komitetas, 
kuris susidaro iš 700 narių, 
laikė specialų suvažiavimą, 
kurio sušaukimo reikalavo 
100 kairesnių to komiteto 
narių. Tie kairesnieji Kon
greso partijos darbuotojai 
sako, kad Indija rieda link 
ekonominės prarajos, kad 
darbo žmonių padėtis ne tik 
negerėja, bet dargi blogėja, 
ir dabartinė valdžia nesiima 
jokių pamatinių priemonių 
pagerinti padėtį.

Kairioji opozicija parti
joje reikalauja griežtų žin
gsnių prieš spekuliantus, 
paskelbti, kad valstiečiai, 
kurie skolingi dvarinin
kams ir pinigų skolinto
jams nebūtinai turi grąžinti 
skolas ir t.t.

Tiems reikalavimams pri
taria ir komunistai.

Reikalinga 
biednuoriienęi

Šiame rašinė 
apie lietuvius, 
pasakyti, kad ir 
padėti kovai p:: 
O kova prieš 
pašalinti destriįkty v i š k a s 
eksplozijas. LLD kuopa da
vė $50 biednųjų eisenai į 
Washingtoną.
giau. Miamyje biednųjų rei
kalui veikia Taikos Cent
ras (Peace Center). Iš Mi
amio ir kitų miestų bied- 
nieji — vyrai, moterys ir 
vaikai — savo Skurdą atne
ša į Washingtoną. Jie rei
kalauja, kad JAV Kongre
sas, Valdžia imtųsi konkre
čių priemonių skurdo ir ne
darbo pašalinimui.

Washingtone biednieji ža
da stovėti ilgą laiką “prisi
kėlimo mieste.” Jie ten de
monstruos kol jų reikalavi
mai bus patenkinti. Jų veik
lą galima paremti ne tik pi
nigais, bet ir dip 
talyne, o ypač 
maistu. Tokią 
Įima jiems t 
Peace Center
can Friends Committee) 
raštinę, 3356 Virginia St., 
Coconut Grove,Fla. Pilnes
nių informacijų reikalu ga
lima skambinti 443-9831. 
Raštinė veikia dienomis iki 
4 vai. popiet.

Studentai streikuoja
Šiuos metus galima va

dinti “studentų metais.” 
Jauni moksleiviai kyla prieš 
senas tradicijas — mokslo 
nemoksliškumą. Amerikoj, 
Prancūzijoj, Italijoj, Vokie
tijoj ir mažesnėse valstybė
se vyksta studentų sukili
mai. IRacionališkai žiūrint, 
kartais atrodo, kad studen
tų sukilimai neturi aiškaus 
tikslo. Bet sukilimai vyks
ta todėl, kad “senųjų tėvų” 
sukurti švietimo institutai 
jau .neatsako į šių dienų 
mokslinius ir moralinius 
klausimus. Nebereikalo 
“Miami News” dienraštyje 
įžymus kolumnistas James 
Reston pastebi, kad išgar
sėjęs New Yorko Kolumbia 
universitetas iki šiol “buvo 
operuojamas kaip viduram
žių vienuolynas.”

Tai ką jau kalbėt apie 
Amerikos pietinių valstijų 
universitetus, kur per šitm- 
mečius juodas žmogus, jo

parama

Lyje nedaug 
Tiek galime 
mes galime 
•ieš skurdą, 
skurdą gali

eikia dau-

abužiais, pa- 
konservuotu
paramą ga- 
eikti per 
(The Ameri-

reika-

ių-pa-
geres-

Los

ninkes,” 
chijai. Iš ten atėjo 

. įsakymas — paklusti
nolo valiai! Vienuolės ne
nusileido ir paruošė bučiam 
popiežiui peticiją, kurią pa
sirašė 25,000 asmenų: vie
nuolės, vienuoliai, kunigai, 
gydytojai, advokatu 
kytojai, profesoriai, i 
riai ir šiaip įžymesni 
pijiečiai. Ką į tai pasakys 
popiežius Paulius VI 
nia. Jis, veikiausia 
reikalą užbaigs s ak 
“Roma locuta, casa 
(“Jei Roma tarė, tai 
las baigtas”). Kla 
tik—ką ji tars?

1, mo- 
ižinie- 
para-

, neži- 
t, visą 
i n i u : 
finita” 
reika- 
jsimas

ti, kaip padėtį gerinti. Su
organizuota iš biznio įmo
nių vadovų komisija kovai 
prieš skurdą. Nurodomi ad
resai, kur bedarbiai gali 
ieškoti darbų ar pašalpų. 
Suregistruotos įvairios 
įmonės, žadėjusios apie 800 
darbų. Miamio universite
tas organizuoja darbų ap
mokymo kursus jaunuo
liams, išėjusiems iš mokyk-

Pirmas susitikimas
kultūra ir istorija buvo nei
giama. Tad ir Miamio uni
versitete juodi studentai 
skelbė sėdėjimo streiką. Jie 
reikalavo, kad ir negrams 
būtų skiriamos stipendijos 
(scholarships), kad juo
diems ir baltiems studen
tams būtų dėstoma sociolo
gija, daugiau istorijos ir 
juodųjų (negrų) vaidmuo 
Amerikos kultūroje.

Žinoma, studentai buvo 
išmesti iš universiteto rū
mų, nuvežti kalėjimam Bet 
čia atėjo civilinių teisių gy
nėjai, vyko pasitarimai su 
universiteto vadovybe. 
Studentų kova dalinai lai
mėta. Kitas studentų strei
kas įvyko veik tuo pačiu lai
ku Edison mokykloje. Bet 
čia jau sėdėjo 450 studen
tų. Jų reikalavimai buvo 
ne tiek akademiniai, kiek 
organizaciniai. Integruoto
se mokyklose rasistai bando 
organizaciniai išskirti neg
rus iš įvairių mokyklos ko
misijų, organizacijų, sport,o 
veiklos. Edison mokyklos 
studentai streiką laimėjo.

Vietnamo karas Floridoj
Atėjo gegužės 30 — me

morialinė diena. Šią dieną 
pagerbiame mirusius ir ko
voje žuvusius. Šiemet puo
šėme kapus ir tų, kurie žu
vo Vietnamo kare. Vietinė 
spauda paskelbė, kad iš Flo
ridos valstijos Vietname jau 
žuvo 225 jaunuoliai. Jų 
skaičius kasdien didėja.

O kas sulaikys tą žmog
žudystę ? Ateina šalies pre
zidento ir daugelio senato
rių rinkimai. Dabar eina 
lenktynės, kuris bus nomi
nuotas prezidento vietai. 
Visi aspirantai į prezidento 
vietą yra valdančios klasės, 
milijonierių atstovai. Pa
žangiausias iš jų yra sena
torius Eugene J. McCarthy. 
Bet kol kas nežinome, ar 
jis bus nominuotas Demo
kratų partijos konvencijo
je.

McCarthys yra įžymus in
telektualas. Vėliausi jo pa
sisakymai Vietnamo karo 
klausimu pamatiniai skiria
si nuo visų kitų kandidatų. 
Senatorius McCarthy kriti
kuoja ne tik Vietnamo ka
ro .politiką, bet visą JAV 
diplomatinę koncepciją, ku
ri veda į Vietnamo ir kitus 
karus. Jis pabrėžia, kad 
mūsų šalis negali “vaidinti 
pasaulinio teisėjo ir pasau
linio policisto.” Su juo rei
kia sutikti, kad “imponuo
ti Amerikos ‘idealizmą’ ant 
užsienio šalių kultūros” ne
galima. Jis mano, kad da
bartinė Amerikos politika 
pasaulyje yra klaidinga. 
Tiksliau, nei kiti kandida
tai, McCarthy pasisako ir 
naminės politikos reikalu.

Geri bandymai 
prieš riaušes

Kuomet' pereitą vasarą 
eilėje miestų kilo riaušės— 
Miamyje buvo ramu. Ir tai 
ne dėka policijos šautuvui, 
bet sveikam protui. Vieti
niai dienraščiai — “Miami 
Herald” ir “Miami News”— 
ne rasistų redaguojami. 
Valdžios viršūnėse čia vei
kė liberališki žmonės, kaip 
King High, LeRoy Collins 
ir kiti.

Šiuo metu, artėjant va
sarai, dienraštis “Miami 
Herald” paruošė ir išleido 
specialų laikraščio skyrių 
negrų biednuomenės reika
lu. Plačiai jame nagrinėja
ma negrų bedarbių ir bied
nuomenės gyvenimas, duo-.^ _—. —. ~

. I damos direktyvos, ką veik-Ima neužsakytų sėdynių.

Jei šie bandymai nepasi
liks tik popieiuje, o bus 
vykdomi gyveniman, gali
me tikėtis, kad Miamyje ir 
šią vasarą nebus langų dau
žymo ir namų padegimų. 
Antra, tai bus vėl įrody
mas, kad negrų riaušes sil
kelio skurdas, nedarbas ir 
rasistinė neapykanta.

V. Bovinas

Philadelphia, Pa.
Mokėk arba nevažiuok
Du platūs tiltai per De

laware upę visuomet pilni 
važiuojančių iš vienos vals
tijos į kitą. Atlanto pa
kraščiu miesteliai pasiekia
mi tik pervažiavus plačią 
Delaware upę. Kadaise 
žmonės persikeldavo per upę 
valtelėmis. Kuomet gele
žinkelių kompanijos Penn. 
ir Reading įtaisė botus, 
žmonės džiaugėsi. Bet, pa
daugėjus automobiliams ir 
pramonei kylant, botais 
persikėlimas liko la
bai varginantis. Vasaros 
laiku sekmadieniais 
tekdavo laukti tris ketu- 
r i a s valandas, k o 1 per
veža per upę. Žmonių rei
kalavimas nutiesti tiltą iš
judino abiejų valstijų tary
bas. Bet per daugelį me-

Mirus nusipelniusiam meno veikėjui A. Sutkui
Pirmą kartą patekau į 

Kauną 1922 metų rugsėjo 
30 d. Iš geležinkelio stoties 
ėjau nežinomomis gatvė
mis, ieškodama Aleksoto 
tilto. Ėjau palei Nemuną, 
nešina dideliu krepšiu su 
maisto produktais, kuriuos 
mama buvo įdėjusi nuvežti 
sesutei.

Nešulys buvo gana sun
kus ir dažnai tekdavo il
sėtis. Vėjas pūtė į veidą ir 
gedeno iš po megztos bal
tos kepuraitės išlindusias 
tamsias kasas. Praeiviai 
atsisukę palydėdavo žvilgs
niu. Matyt, atrodžiau keis
tai, nes buvau apsirengusi 
ne taip, kaip kauniečiai. 
Be to, sunkų krepšį nešda
ma, nuolat ilsėjausi.

Priėjus Aleksoto tiltą, pa
sukau dešinėn pusėn ir pa
mačiau priešais ateinantį 
jauną vyriškį plieno spal
vos paltu ir tokios pat spal
vos skrybėle. Pasukau į ša
lį, pastačiau krepšį, norė-

dama pailsėti, nes buva(i 
labai išvargusi ir sušilusi.^ 

Jaunuolis priėjęs prie ma
nęs paklausė: “Pavargai, 
mergyte? Gal aš galiu pa
dėti panešti? Kur tamsta 
keliauji?”

Pasakiau, kad atvažiavau 
iš provincijos pas savo se
serį Nataliją Bičiūnienę. Jie 
gyvena tuo jaus už Aleksoto 
tilto, gal ir surasiu.

Jaunuolis prisipažino ge
rai pažįstąs Bičiūnus ir 
pasisiūlė mane nuvesti. Jis 
taip mandagiai kreipėsi į 
mane, jog pasitikėjau.

Nepažįstamasis paėmė 
mano didžiulį krepšį ir abu 
atsiradome Bičiūnų bute. 
Čia sužinojau, kad šis jau
nuolis yra Antanas Sutkus.

Nuo tos dienos būvami 
pažįstama su šiuo aukštos 
vidinės kultūros, jautriu lįp 
tų atžvilgiu, be galo sąži
ningu ir darbščiu žmogumi.

K. žakavičiene
mokytoja-pensininkė

Naujosios Anglijos darbuote

kompanijų botai vis laimė
davo.

Kuomet buyo nutarta 
Philadelphijoj surengti pa
saulinę parodą 1926 metais, 
tuomet ir tilto reikalas bu
vo laimėtas. Pervažiavimas 
per upę labai palengvėjo. 
Tilto savininkai skelbė, kad 
jiems kainavę net 26 milijo
nus, tai pervažiuoto jai turį 
mokėti.

Ne po ilgo reikėjo kito 
tilto, ir jis nutiestas jau be 
atidėliojimų. Tiltų išlaidos 
jau daug metų važiuotojų 
išmokėtos; Bet dabar savi
ninkai pakėlė mokestį 100 
procentų—nuo 25 centų iki 
50 centų į vieną pusę. Prie
žastis esanti ta, kad reikia 
d&r kitą tiltą nutiesti, už 
kurį taip pat bus amžinas 
mokestis važiuotojams.

Čia mūsų laisvajame vers
le teisybės ir demokratijos 
nė biskučio. Daugelis šian
dieninių važiuotojų išmirs. 
Kam jie nupirks kitą mo
kamą tiltą? Protestuoja 
net ir keletas politikierių. 
Bet dolerio galybė didelė. 
Nenori mokėti,—nevažiuok.

Rengiamės svečiuotis
Baltimoriečiai užprašė 

atvažiuoti į jų pikniką bir
želio 16 dieną. Mūsų drau
gės moterys jautrios ir 
darbščios. Nusamdė puikų 
busą, rūpestingai grupuoja 
keleivius, siuntinėja bilietė
lius. Joms- reikia susirasti 
bent 40 keliautojų. Tai bus 
puikus pasiva ž i n ė j i m a s. 
Bet joms reikalinga ir tam 
prijautė jų pagalba. Pagei
daujama, kad norinčius pa
sisvečiuoti registruotumėm 
visi, kas galime, pranešda
mi draugėms H. Tureikie- 
nei, 143 Pierce St., tel. DE 
4-0623; Anutei Žalner, 1009 
Jackson St., tel. /HO 8-7226, 
kad sužinoti, kiek dar turi-

Prasideda mūsty didieji 
vasariniai parengim a i. 
Nors jaučiame trūkumą jė
gų, paliktų mūsų mirusių 
veikėjų Penkausko, Krali- 
kausko, Karsono, Repšio, 
Egerio, Čiųladų, Niaurienės, 
Beniuliu, bet. pažangiečių 
veiklos kelyje dar yra drau
gų ir draugių veikėjų, ku
rie iš veiklos nepasitrau
kia—stengiasi ją palaikyti.

Pirmas tradicinis apskri
čių piknikas šiemet įvyks 
prie Lawrencaus, Maple 
Parke, birželio 16 d. Čia 
bus nepaprastai iškilmingas 
suvažiavimas, kur yra lau
kiama daug svečių.

O birželio 30 dieną Mon- 
tellos Ramova Parke įvyks 
“Laisvės” metinis piknikas.

Mūsų plačios apylinkės 
“Laisvės” rėmėjai yra pra
šomi nepamiršti, kad “Lais
vė” turi lankyti mūsų na
mus, kol mes gyvename. 
Todėl mes neturime “Lais
vės” pramogas pamiršti, 
kad tuo sukeltume jai para
mos, kad ji nesustotų mus 
lankiusi.

Rugpiūčio mėnesį įvyks 
“Laisvės” rudeninis pikni
kas Olympia Parke, prie 
Worcesterio.

Tai tiek šią vasarą turė
sime gražaus darbo mūsų 
spaudai. Jaučiu, kad visi 
pažangiečiai tuo rūpinsis.

Liepos 12 ir 13 dienomis 
įvyks LDS 18-asis Seimas 
Olympia Parko patalpose. 
Čia tai tikrai bus istorinis 
įvykis — mūsų išeivijos pa
žangiečių apdraudos ir pa
šalpos organizacijos sąskry
dis, į kurį suvyks iš plačios 
Amerikos kolonijų veikėjai 
delegatai. Bus proga se
niai nesimačiusiems susi
tikti. O po seimo, liepos 
13 dieną, bankete ir koncer
te bus miela smagiai laiką 
praleisti.

Tai toks yra šios vasaros 
didžiųjų parengimų kalen
dorius. O mažesnių paren
gimų — dar daugiau.

Iki pasimatymo birželio 
16 dieną Maple Parke.

Juozas M. Lukas

Brockton, Mass.
Gegužės 27-tą dieną mirė 

George Januševičius, turė
jęs 83 metus amžiaus. Ve
lionis skaitė “Vilnį”, prik
lausė LDS 67-ai kuopai. 
Buvo pašarvotas V. Yaka- 
voriio" šermeninėje. Laidote^ 
vės buvo laisvos. Jomis rū
pinosi jo seserėnai K. ir A. 
Plepys ir žmona Rožė, taip
gi jo draugas Tadas Kristo- 
pavičius.

Velionis palaidotas Pine 
Hill kapinėse, West Bridge
water, Mass. Atsisveikini
mo kalbą pasakė advokatas 
S. Yaffe, eiles skaitė Geor
ge Shimaitis. Visi palydovai 
buvo paprašyti sugrįžti į 
Lietuvių Tautinį namą, kur 
buvo tinkamai pavaišinti.

M. Gutauskienė davė pa
siūlymą, kad kadangi velio
nis buvo “Vilnies” skaityto
jas, tai visi turėtume sudė
ti po dolerį ir paskelbti 
užuojautą “Vilnyje”. Visi 
sutiko. Užuojauta su visais 
parašais tilps “Vilnyje”.

Mūsų ligoniai
M. Budrikis Brockttijtfo 

miesto ligoninėje laukia 
operacijos. Suzana Kundro- 
tienė gydosi akis, išvežta į 
Bostono ligoninę.

Daužo langus
Vandalai išdaužė langus 

pas Rožę Wallan. Lietuvių 
Tautiško namo langai jau 
seniai 
namo 
tupas

daužomi, taip, kad 
prižiūrėtojas K. Us- 
nespėja taisyti.

Geo. Shimaitis
Mūsų progresistės nuo

gąstauja taip dideliu mažė
jimu vyrų pažangiečių.

Kad nepamirštume ir ne
pavėluotume, mums nusa
kė štai ką: Birželio (June) 
16 d. (šekmadienį) ryte, 9 
vai., busas paliks 4th St. ir 
Girard Ave., 20 minčių po 
9 sustos 2nd ir Morris st., 
apie 9:45 sustos Chestehyj, 
prie Vytauto klubo, 339 E. 
4th St. Tai ir pasileisime 
dainuodami į Baltimorę.

Južintiškis

West Suffield, Conn.
Draugė Anna Kiškiunie- 

nė ir jos sūnus aplankėme 
draugę M. Staugaitienę, ku
ri jau virš 5 metai kaip sun
kiai serga. Labai sumenkus 
ir mažai kalba.

Draugai, kurie galite, ap
lankykite ją. Linkime tau 
Mariute, sustiprėti ir pas
veikti. /
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VI. Rekašius - revoliucionierius
Minint 75-ąsias gimimo metines

V Revoliuciiucioni erių s, ir 
^■poetas — šie du žodžiai be

ne ryškiausiai apibūdina 
Vladą Rekašių, vieną iš pir
mųjų lietuvių komunistų, 
aktyvų kovotoją už Tarybų 
valdžią Lietuvoje 1918-1919 
metais Jis žuvo eidamas 
27-uosius metus, bet paliko 
gilų pėdsaką Lietuvos revo
liuciniame judėjime

Jau mokydamasis Šiaulių 
gimnazijoje, V. (Rekašius 
įsijungė į revoliucinę veik
lą Jis įkūrė pažangių moks
leivių ratelį, pasivadinusį 
visuomenininkų vardu. Ra
telio dalyviai studijavo 
“Komunistų partijos mani
festą,” platinamus Lietuvo
je V. Lenino veikalus, skai
tė bolševikinę “Pravdą,” už
mezgė ryšius su miesto dar- 

Ibininkais ir jų tarpe plati
no nelegalius atsišaukimus. 
Šiauliuose V. Rekašius pa
rašė ir pirmuosius savo ei
lėraščius, kurie buvo pa-

į Tomsko guberniją.
Ištremtyje V. Rekašius 

užsigrūdino kaip kovotojas- 
revol i u c i o n i e r i u s, rašė 
straipsnius, eilėraščius, 
bendradarbiavo pažangioje 
užsienio spaudoje.

1916 m. pavasarį V. Re
kašius pabėgo iš ištremties 
ir iki 1917 m. pradžios dir
bo partinį darbą Dorpato 
(dabar Tartu) mieste. Jis 
buvo pogrindinio Tartu 
miesto komiteto nariu ir 
taip pat partijos , Šiaurės 
Baltijos organizacijos biuro 
nariu. Vengdamas arešto, 
1917 m. pradžioje persikėlė 
į Maskvą, buvo Bogorodsko 
parajonio komiteto sekreto
riumi.

1918 metų pabaigoje V. 
Rekašius grįžo į Lietuvą ir 
Lietuvos Laikinosios revo
liucinės vyriausybės buvo 
pasiųstas į Kupiškį, kur ta
po apskrities revoliucinio 
komiteto pirmininku. Vė
liau dirbo Panevėžyje.

skelbti moksleivių žurnale 
“Aušrinė.”

Už revoliucinę veiklą V. 
Rekašius buvo pašalintas iš 
gimnazijos. Negalėdamas 
įstoti į jokią mokyklą, 1913 
m. vasarą išvyko į Vokieti
ją, kur metus laisvu klau
sytoju studijavo Frankfur
to prie Maino universitete. 
Studijuodamas pradėjo 
versti V. Gėtės, H. Heines 
poeziją į lietuvių kalbą.

Grįžęs iš užsienio, iki pir
mojo pastaulinio karo pra
džios V. Rekašius aktyviai 
reiškėsi Rygos lietuvių so
cialdemokratų laikra š t y j e 
“Vilnis.” Karo išvakarėse 

^vienos slaptos sueigos metu 
netoli Šiaulių jis bųyo, su- 

't m tas ir ištremtas į Sibirą,

Užgniaužius Tarybų val
džią Lietuvoje, partija pali
ko V. Rekašių pogrindi
niam darbui. Jis apsigyve
no Plungėje, buvo Komu
nistų partijos Telšių rajono 
komiteto sekretoriumi, rū
pinosi partinės literatūros 
išleidimu. Jo rūpesčiu išėjo 
hektografuotas pogrindinis 
laikraštis “Žemaičių komu
nistas.” Šio laikraščio pir
mame numeryje buvo iš
spausdintas “Internaciona- 
nalas,” kurį V. Rekašius iš
vertė į Lietuvių kalbą.

Plati V. Rekašiaus revo
liucinė ir kūrybinė veikla 
nutrūko 1920 metais. Jis 
žuvo kovos poste, nuo Že
maitijoje siautusių Plecha
vičiaus buržuazinių būrių.

Z. Vasiliauskas

Apie tuos, kurie pirmą kartą 
pasakė fašizmui “NE”!

Jauni kino operatoriai R. 
Karminas ir B. Makaseje- 
vas perėjo sieną ir įžengė 
į Ispaniją. Tai buvo 1936 
metais, praėjus mėnesiui 
nuo Hitlerio ir Mussolinio 
paruošto fašistinių genero
lų sukilimo pradžios.

Apie metus laiko jaunieji 
operatoriai filmavo kari
nius epizodus, tuos žmones, 
kurie atėjo padėti Ispanijos 
respublikai. Su Ispanijos 
liaudimi buvo gražiausias 
žmonijos žiedas. Štai dar 
palyginti jaunas E. Heming

vėjus kalbasi apkasuose su 
respublikos kariais. Štai 
Michailas Kolcovas, “Prav- 
dos” korespondentas, Uja 
Erenburgas, Mate Zalk

Mes taip pat matome 
sikišimo” politikos apolbge- 
tikus — “socialistą” Leoną 
Bliumą, “demokratą” lirdą 
Plimutą, tuos, kurie padarė 
viską, kad įgautų jėgų 
šistinis smauglys.

1966 metais operate rius 
K. K. Karmenas, dabar 
^fcftjojninės premijos laurea

tas, kartu su rašytoju K. 
Simonovu po trisdešimties 
metų kaip turistas lankėsi 
Ispanijoje. Jis vėl filmavo 
Ispaniją, vėl žvelgė į pagy
venusių ispanų veidus, 
kodamas tų istorinių įvykių 
dalyvių, su nebyliu klausi
mu žvelgė į jaunųjų akis: 
kurioje barikadų pusėje jūs 
stovėtumėte, jei vėl ateitų 
rūsčių išmėginimų dienos.

Visa tai išsiliejo operato
riaus ir rašytojo lyrir 
pilietiškai aistringu p 
jĮrnu. Plačiai- miškan

šio M. Svetlovo eilėraščio ei
lute “Grenada, grenada, 
grenada mana...” autoriai 
pavadino savo kino poemą 
apie viso pasaulio antifašis
tus, apie paprastus anglus, 
amerikiečius, rusus, ukrai
niečius, italus, bulgarus, ku
rie kovėsi internacionalinė
se brigadose, kurie Barselo-

MIAMI, FLA.
Floridoj pas mus šiuo 

tarpu žiemos sezonas jau 
pasibaigė. Dabar dienos 
gražios ir pauščiai čiulba 
medžiuose. Bet svečių, ku
rie čia praleido atostogas, 
nedaug pasiliko.

'Šiais metais svečių atsi
lankė daugiau kaip perei
tais metais. Kurie čia pra
leidžia žiemos sezoną ir at
silanko į Lietuvių Sociali 
Klubą, būna visi gražiai 
priimti, susipažįsta su 
lietuviais iš visų Amerikos 
kampų ir praleidžia atosto
gas linksmai ir lįūna paten
kinti.

Mūsų klubas žiemos sezo
nu turėjo šokiams orkest
rą, kuris grojo visokias 
polkutes ir kitus šokius. 
Gegužės 26 d. orkestro dar
bas pasibaigė. Dabar jau 
turėsime šokti prie rekor
dinės muzikos.

Mūsų darbščiosios gaspa- 
dinės visada pagamina ska
nius pietus už prieinamą 
kainą—$1.50. Taipgi kai ku
rie svečiai pagelbsti darbu 
ir dar dovanų duoda.

Klubo vardu tariu širdin
gą ačiū visoms gaspadinėms 
ir svečiams, kurie, prisidėjo 
prie gaspadinių ir kitokių 
reikalų. Taipgi ačiū vy
rams, kurie sustato stalus 
ir pagelbsti prie stalų ir 
kėdžių sutvarkymo šokiams. 
Mikulėnas visada prisideda 
prie indų švaros; už tai jam 
labai ačiū. Mūsų klubo pri
žiūrėtojai Jonas ir Uršulė 
Daugirdai priprato prie ba
ro ir užlaiko klubą švariai. 
Jonas Smalenskas turi daug 
darbo prie stalų tvarkymo 
ir padaro tikietus pietums.

Gaila, kad pasitraukė iš 
prezidento vietos C. Tamo
šiūnas. Jis yra sąžiningas 
žmogus, prižiūrėjo klubą, 
visus reikalus tvarkė kuo 
geriausiai klubo naudai. 
Man veikiant su juo buvo 
malonu dirbti ir neturėjo
me jokių nesusipratimų.

Dabar mes ir vėl lauksime 
sveičų iš visų valstijų se
kančiais metais žiemos se
zonu ir stengsimės visus 
gražiai priimti ir, reikalui 
esant, pagelbėti su kamba
riais ir kitais reikalais.

Birželio 16,Fathers Day,

a.
‘ne-

iu ir 
ahako- 

bėju-

nos bei Madrido gatvėse I pietūs bus su orkestru, 
pirmą kartą pasakė fašiz
mui “Ne!”

Atrasti VD\R, Anglijos, 
TSRS, Prancūzijos archy
vuose kadrai, o ir patys 
įvykiai daug kam žinomi. 
Žinomi ir išdidūs Dolores 
Ibaruri žodžiai: geriau mir
ti stovint, negu gyventi 
klūpant. O filmas apie pir
mas pažangiosios žmonijos 
kovas su fašizmu, kuris.vė
liau pavers griuvėsiais Lon
doną, pražygiuos pro Trium
fo vartus, atneš skausmą ir 
kančias tarybinei liaudžiai 
ir, gavęs triuškinamą smū
gį prie Stalingrado, nusiris 
atgal į savo gėdingą pražū
tį — žiūrisi su dideliu dė
mesiu. Autoriai šią kino 
juostą pripildė dideliu 
skausmu dėl Ispanijos ir jos 
liaudies, giliais apmąsty
mais apie internacionaliz
mo jėgą, apie pasaulio li
kimą. R. Glibauskaite

Marie Koch
Svečių prižiūrėtoja 

Lithuanian Social Club 
2610 N. W. 119th St. 
Miami, Fla. 33167 
Tel. 688-4161

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai.

Winnipeg, Manitoba, 
Canada

Mieli draugai amerikiečiai, 
jums turbūt retai girdėtas 
ir pas jus dar rečiau mini
mas šis šiaurinis Kanados 
miestas, Winnipegas. Jūs 
žinote Windsorą, Toronto, 
Montrealį kaip savo pen- 
kius pirštus, o šio šiaurinio 
miesto, kuriame gyvena ir 
nemažai brolių lietuvių, ne
žinote.

Aš pati iš Montrealio į 
Winnipegą atvykau, nors 1, 
800 mylių tolis, per tris va
landas. Turime visi būti dė
kingi mokslui už tokius 
naujus atradimus. Juk pės
čia kasžin ar į šešius mėne
sius ateičiau, o čia lėktuvu 
— trys valandos....

Winnipege progresyvių 
lietuvių veikimas yra sulė
tėjęs, nors negalima sakyti, 
kad progresyviai darbo 
žmonės būtų nuėję kitais ke
liais. Su kuom tik teko kal
bėtis, visi tvirtai tebestovi 
už tiesą, laisvę ir taiką, 
prieš išnaudojimą.

Bene neapsiriksiu pasa
kiusi, kad draugas Vidzu- 
kas ir jo miela žmona yra 
vadovaujantieji kaip Lite
ratūros Draugijoje, taip ir 
pašalpinėje Sūnų ir Dukte
rų draugijoje. Šie draugai 
visur ir visuomet daug pa
švenčia savo laiko, taipgi 
nemažai aukoja darbo žmo
nių reikalams.

Winnipege yra daug uk
rainiečių, su nemažai jų te
ko susitikti. Vieni jų senes
ni ateiviai, kiti—“dipukai”. 
Bet mažai kas jų niekina 
savo gimtą šalį. Tuo tarpu 
kaip nugirdau, kai kurie 
lietuvių dipukų tarpe savo 
tėvynę niekinančių dar yra 
nemažai. Ukrainiečius gir
dėjau sakant! “Negeras 
paukštis, kuris teršia savo 
lizdą”....

Pasirodo, kad ukrainie- 
čiai Winnipege sudaro apie 
pusę gyventojų. Ten ir po- 
licijos viršininkas ukrainie
tis, ir miesto meras ukrai
nietis, taipgi daugelis dak
tarų, advokatų ir t.t.

Teko kalbėtis su miesto 
meru. Tai puikus vyras. Sa
ko, lankėsi Tarybų Sąjun
goje, savo tėvų žemėje Uk
rainoje ir gyrė tą šalį. Ma
no paklaustas, kaip jis gali 
užimti tokią aukštą vietą 
Kanadoje, jei draugiškai at
sineša į Sovietų Sąjungą, 
jis atsakė: “Jeigu niekin
čiau mums brangią Ukrai
ną, winnipegieciai manęs 
neišrinktų”.

Jis man su pasididžiavi
mu aprodinėjo miesto at- 
siekimus, pastatytas u ž t- 
vankas prie dviejų upių,

kurios anksčiau išsiliedavo, 
pridarydavo daug žalos, pa
rodė miesto rotušę kur ant 
aukšto bokšto monumentas 
— vaikas laiko rankoje, glė
bį auksu žėrinčiu kviečių. 
Man tas priminė, kaip lan
kantis Lietuvoje gidai su pa
sididžiavimu rodinėjo pas
tatus ir vis aiškino, kaip 
kur buvo balos ir liūnai da
bar mokyklos, ligoninės ir

Bendrai apsilankymas 
Winnipege buvo labai įdo
mus ir naudingas.

P. B. Grandma

Naujausias 
videotelefonas

Vakarų Vokietijos firma 
pademonstravo naujausios 
laidos videotelefoną. Jo te
levizinė sistema nepriklau
soma, gali būti prijungta 
prie bet kokio videotelefo- 
niniam ryšiui skirto apara
to.

Vaizdas ekrane labai ryš
kus. Pašnekovas gerai ma
tomas net stipriai apšvies
tame kambary. Aparatą 
lengva aptarnauti. Bet ku
riuo laiku vaizdas gali bū
ti įjungtas arba išjungtas.

Videotelefonas skirtas na
mų ir pramonės įmonių vi
daus ryšiams. Prijungti jo 
prie atviro, pavyzdžiui, 
mįesto telefono tinklo ne
galima. < .

Tokio. —Kinijos žinių 
agentūra Hsinhua vėl ata
kuoja Tar. Sąjungą. Hsin- 
hua. sako, kad prezidento 
Johnsono kalbą Glassboro 
universitete patvirtina, jog 
“Amerika ir Tarybų Sąjun
ga bendra d a r b i a u j a už
gniaužti pasaulinį revoliu
cinį judėjimą.”

Help Wanted Female Help Wanted Male

GIRL to learn weaving on hair 
cloth. Steady work. 7 AM to 3:30 
PM. 5 days week. Exc. wages and 
fringe benefits. Apply:

HUNTER MILL
1424 N. Howard St., Phila., Pa.
3rd floor. (40-44)

SECRETARY
For small Co. Exp. working for 

Manager. Dictation and typing du
ties, include sales entry and billing 
in Kensington area. Reply: GAS- 
6607 (40-46)

HOSTESS: Refined woman as 
service Hostess for reputable Upper 
Main Line Restaurant, serving high 
type clientel. Excellent job opportu
nity and working conditions, 5 days, 
closed Sundays. Call Mr. Morey.

647-0160. (44-47)

SHEET METAL
Installers, mechanics 1st class, 

shopman, and fieldman and helpers 
exp. in comm, and residential work. 
Top pay, fringe benefits, year round 
employment. 609-854-0112, after 5 
call 609-428-5768 or 609-428-1065.

(40-46)

Rcikalingi vyrai dirbti Šapoj tuo- 
jaus. Patyrimo nereikia. Kreipkitės 
po 8 v. ryto. WALLACE PRO
DUCTS, Ine. S. W. Cor. 31st & 
Jefferson St. CE 2-9900. (40-46)

DISHWASHER, Kitchen Man. 6 
day week. Exp. not nec. $70 wk., 
rm., board. Must be ovei’ 18 yrs. old. 
One hour’s drive from Scranton. 
REBER’S RESTAURANT (Delaware 
River), Route 97, Barryville; N. Y. 
(914) 956-9401. (44-48)

Nežiaurūs krokodilai
Šiaurinėj e Aus t r a 1 i j o s 

dalyje, Robizezono upės ba
seine, gyvena mažai ištirtos 
rūšies krokodilai. Žmonės 
ramiai maudosi greta jų, o 
vaikai išdykaudami užlipa 
ant gyvūnų nugaros.

Už lietuvišką nacionalinę operą “Kryžkelėje” kom
pozitorius Vytautas Paltanavičius pasiūlytas respub
likinės premijos kandidatu. Apsilankę pas kompa- 
zitorių namuose, kaip paprastai, jį radome prie pia
nino. i V. Paltanavičius baigė rašyti riedidelės apim
ties simfoninį kūrinį ’’Sutartinė” lietuvių liaudies- 
dainų motyvais. O netolimos ateities planuose — 
nauja opera. K. Liubšo nuotr.

Cleveland, Ohio
Svarbu LDPD nariams
Pusmetinis L. D. Pašalpi- 

nės Draugijos susirinkimas, 
birželio (June) 19 d. EOUV 
svetainėje, 12618 Shaw 
Ave., 1 vai. po pietų.

Pagal Draugijos konstitu
ciją, pusmetiniame susirin
kime galima apkalbėti pa
čius svarbiausius Draugijos 
reikalus, įskaitant net kon
stitucijos pataisymus. To
dėl pageidaujama, kad į šį 
susirinkimą kuo daugiausia 
narių atsilankytų.

Atminkime, kad gera 
Draugijos tvarka dažniau
siai priklauso nuo to, kiek 
jos nariai į tai kreipia dė
mesio.

MEN—OVER 18
Mechanically inclined to train as 

Riveting Machine & Punch Press 
Operators. No exp. needed. Good 
pay, company benefits and oppty to 
advance. Apply after 8 AM. Wallace 
Products, Inc., S W. cor. 31st and 
Jefferson. An equal opporutnity em
ployer. (44-48)

DRIVER
Over 21. 5 ¥2 day per wk.

Apply:
HOMECREST LINEN 

COMPANY 
817—13th Ave., or call 

Bethlehem, Pa.

SUPPLY

1-866-3201
(44-49)

BOILER MAN
Philadelphia license
Steady employment

Mr. Evans. HO 5-1312
(44-49)

J. žebrys
LDP koresp.

AUTO
RADIATOR MAN

Experienced
JACK’S AUTO PARTS

SA 9-0885
(44-45)

Jeruzale.—Izraeliečių rai
toji policija sulaikė arabų 
mergaičių demonstr a c i j ą. 
Jos susirinko prie karinės 
komandantūros ir protesta
vo prieš okupaciją.

CHEMICAL PLANT
Man for work in Chemical Plant- 
Must have knowledge of pumping.

Call Mr. Evans daily.
9 to 4. HO 5-1312

(44-49)

MINERSVILLE, PA.
Mirus

Onai Sankienei
Gegužės 9, 1968

Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui, sūnui, dukrai, 
žentui, anūkams, giminėms ir draugams. Taipgi 
giminėms Lietuvoje.

VAN OPERATORS. Hshld. goods 
for long distance moving co. Exp. 
qualified drivers will bo assisted in 
purchase of tractor. Call Jim Huff
man. 703-751-5300. (44-53)

—Mare Miluvienė
Frackville, Pa.

BODY MAN and Auto clean-up 
and detail man. Must do 1st class 
work for 1st class pay. Dependable. 
Also Auto Painter’s helper, over 18, 
learn trade in auto business, good 
future. Contact Mr. Holmes.

CE 6-6600. ((44-46)

MINERSVILLE, PA.
Mirus

Onai Sankienei
Gegužės 9, 1968

Reiškiu užuojautą jos likusiai šeimai—vyrui 
Kazimierui, sūnui Kazimierui, dukrai Birutai, 
žentui ir anūkams, giminėms ir artimiesiems drau
gams. Taipgi broliui ir seseriai Lietuvoje. Palai
dota Schuylkill Memorial kapinėse.

— Teofile Zelenkienė
Frackville, Pa.

MINERSVILLE, PA.
Mirus

Onai Sankienei» r

Gegužės 9, 1968
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Kazimierui, 

sūnui Kazimierui, dukrai Birutai, žentui J. Martz, 
anūkams, broliui ir seseriai Lietuvoje, giminėms 
ir draugams. Ilsėkis ramiai, Onyte.

P. K. Davie
P. M. Bush

M. Deltuva
M. Smulkstis

M. Navitskas A. Smulkstis
A. A. Paukštaitis C. A. Naravai
Anna Buszienė C. E. Motuzai
Helen Ragutskas P. Yakinis
Anna Kaspar A. Machese
J. Grabauskas
J. Rusinskas

O. M. Ziobai

Vietoje adatos— 
elektrodai

Drabužiai iš sintetinių au
dinių, kaip įprasta, susiuva
mi siūlais. Tačiau juos ga
lima ir suvirinti. Sujunkite 
du gabaliukus lietpaltinės 
bolonijos medžiagos, per
traukite iki 50 laipsnių įkai
tintu lituokliu, ir gausite 
puikiausią siūlę.

Šiuo būdu pasinaudojo 
Leningrado specialistai. Jie 
sukūrė metalinį stalą, ku
ris atstoja elektrodą. Kitas 
elektrodas turi siūlės for
mą. Impulsas aukšto dažnu
mo srovės, ir rankovė arba 
apykaklė “susiūta”.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Ne visi skaitytojai pri

siunčia mums teisingus ZIP 
CODE numerius, kurie tu
ri būti pažymėti prie adre
so. Prašome pažiūrėti ant 
popierėlio, ant kurio jūsų 
pavardė ir adresas pažymė
tas ant laikraščio. Ir jeigu 
nėra ZIP CODE numerio, 
prašome tuoj pranešti 
mums.

Iš anksto tariame ačiū už 
jūsų kooperaciją.—L. Ad-ci- 
ja.
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Gal jūsų nelaime, kad jūs
nemokate kvėpuoti

kvė-

o- 
a-

— Nieko kito taip nevar
gina ligos, kaip žmogaus. 
Bet vietoj gausybės medi
kamentų aš jums pasiūly
siu visai ką kitą, — taip 
kalbu daugeliui negali 
jančių svečių, pasitiki
mas juos prie šniokščiančio 
upelio. Čia, kaskadinėse 
maudyklėse, krentančio 
srovėse atgaivinus kūną, 
pakvėpavus jonizuotu o'u, 
ne vienam grįžo kietas mie
gas, pagerėjo kraujospūdis 
ir nervai.

Sveikatos parke mes ste
bime ligonius, serganč us 
bronchu astma (dusuliu), 
chroniškais bronchitą is, 
senatvinėmis emfizemomis 
Kiekvienam ligoniui nuro
domi specialūs kvėpavimo 
pratimai, kurie paskui pa
pildomi fiziniais pratimais 
ir masažavimusi. Bet kiek
vienas ligonis vis dėlto turi 
išmokti taisyklingai h 
puoti, kaip kad kvėpiu 
sveiki vaikai, arba gamtoje 
fizinį darbą dirbant 
sveiki suaugę žmonės.

Įkvepiant būtinai turi i 
lyvauti diafragma ir ta 
šonkauliniai raumenys, 
iškečia krūtinės ląstą, 
oras pripildo plaučius, 
kvėpimas yra nutūralus 
gilus tik tada, kai raume
nys darniai susitraukia.

Norėdami taisyklingai 
kvėpti, išleiskime orą 
giai, tartum ketindami 
pūsti žvakę (stiprus ir 
gus pūtimas siaura srove
le). Iškvėpė orą, kurį 
ka privalu (besimokant 
syklingai kvėpuoti) si 
kyti kvėpavimą. Per pauze 
reikia įsivaizduoti, 
įkvepiant prisipildvs p 
čiu apačia ir tolydžio ’ 
skėstis šonkauliai. Vad 
si, oras eina į plaučius 
mes piltume vandenį i 
kline. t. y. iš apačios į 
šu. Toks įkvėpimas bus 
tūralus, lygus be didesnių 
pastangų. Plaučių pū 
(alveolės) it vynuogių 
gos bus pilnos naivaus

Kvėpuoti reikia būtinai 
nro nosį, nes tada į plau
čius srūva apvalytas o|ras. 
Kvėpuojant pro nosi. n 
raliai įsijungia ir diaf: 
ma.

Lengviausia normaliai, 
giliau ir ritmingiau 
Duoti vaikščiojant, kai 
kvepiame ir įkvepiame pa- 
cral žingsnius. Kiekvier am 
žmogui yra būdinga ė' 
sparta, 
pavimo ritmas turi būt 
dividualus, nes deguo 
poreikį nulemia ne 
plaučių tūris, bet ir he 
globino kiekis krau; 
kūno svoris.

Vaikščiojant įprastu 
gsniu (mojuojant ra 
mis. ranku judesiai padeda 
krūtinės lastai k vepu 
tinkamas kvėpavimo 
mas moterims dažni a 
esti %, o vyrams 4?4?, 
įkvepiama per tris arbe ke
turis žingsnius. Jei eiįsime 
greičiau ir plačiau že 
me. organizmui deguonies 
reikės daugiau. Vadinasi, 
vaikščiojant lengva treni
ruoti organizma. Pagvve- 
nusiems žmonėms tereikia 
stengtis neuždusti ir nepa
vargti. kad pulsas nenadaž- 
nėtu daugiau kaip 90-i-100 
dūžiu per minutę. Iš 
nereikia greitai eiti, 
tinti žingsni reikia p 
žu. Nervingiems žmojnėms 
patariama vaikščioti 
mesniu. lėtesniu žingsniu, 
ilgiau iškvėpti arba iškve-
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pus truputį sulaikyti 
pavimą.

Jei, vaikščiodami prieš 
miegą, lėtai kvėpuojame, 
greičiau ima miegas. Dirb
dami fiziškai arba mankš- 
tindamiesi, nesistenkime 
įkvėpimo ilginti. Lipdami į 
kalną ar kopdami laiptais, 
kvėpuokime dažniau, susti
prindami iškvėpimą. Jei 
jums jau pavyko išmokti 
taisyklingai, ritmingai kvė
puoti mankštinantis ar dir
bant fizinį darbą, tai pra
tinkitės taip kvėpuoti visa
da: kur nors eidami, grįž
dami iš darbo, pasivaikš
čiodami prieš miegą ir po
ilsio dienomis iškylaudami.

Norėdami sustiprinti svei
katą, visada turime steng
tis kvėpuoti tyru, gaiviu 
oru. ne tik dieną, bet ir 
naktį, miegodami. Mat, nak
tį bemiegant, pailsi smege
nys. Joms poilsio metu de
guonies reikia nė trupučio 
ne mažiau, kaip dieną.

Negilus ir dažnas kvėpa
vimas yra ypač kenksmin
gas, nes plaučiuose susida
ro alveoliarinis barjeras. 
Mat, negiliai kvėpuojant, 
deguonies dalis plaučiuo
se krenta iki 11—14 pro
centų (ore jo yra iki 20 
procentu). Tai ir yra alveo
liarinis barjeras, kurį paša
linti galima bent tris kar
tus stipriai iškvepiant ir 
no to giliai taisyklingai 
kvėpuojant.

Kvėpavimo ir fiziniu pra
timų metodika priklauso 
nuo ligos. Geriausius re
zultatus gauname tada, kai 
Pfvdomoji fizinė gimnastika 
derinama su kitomis prie
monėmis. Pasitaiko, kad 
gydvmasis medikamentais 
nepadeda. Tada gydomąja 
fizine kultūra galima su
stiprinti atsargines gyny
bines organizmo jėgas.

K. Dineika, 
Druskininkų gydomosios fizkultūros 

ir klimatoterapijos parko 
direktorius

dė Polocką, o kitas — Ki-' 
jevą. Kai kurie istorikai 
spėja, kad Jurgio tėvas Vy
tautas irgi buvo Gedimino 
brolis, valdęs kurį laiką 
Trakų pilį. Čia jie remiasi 
kryžiuočių kronika.

Pirmiausia buvo mano
ma, kad toje kronikoje ap
rašomas “Trakų karalius” 
buvęs pats Gediminas, bet 
juk žinoma: Gediminas mi
rė 1341 metais, be to, kry
žiuočiai jį vadino Lietuvos, 
o ne Trakų karalr 
kų istorikas J. Puz 
re išvadą, kad ta 
karalius” yra bu 
mino brolis, vare 
tas. Jam mirus, Gediminas 
Trakus perleido le jo sū
nui, bet savo sūnui Kęstu
čiui, o brolėną Jurgį Vytau- 
taitį nusiuntė j i 
Puzyna spėja, kad, gal būt, 
kunigaikštis Vyte, 
dęs Lietuvą 1382 
tais, vardą gavo 
minimui.. Č.

-jietuvos, 
imi. Len- 
yna pada- 
s “Trakų 
vęs Gedi- 
u Vytau-

•usu šalis.v

utas, val- 
-1480 me- 
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spar- 
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ra-

Beždžionių t
Žinomas Amste 

vūnų tyrinėtojas 
A. Kortlandtas, norėdamas 
arčiau susipažin 
ringais” beždžionių instink
tais, suruošė šeš 
dicijas į Centrinę Afriką.

Kortlandtas p 
beždžionių priešo 
do — iškamšą. Į jos vidų 
buvo įmontuoti j mechaniz
mai, iškamša ga! 
ti galvą, uodegą, 
pasirodžius dvi t 
šimpanzių^ būriui, 
jai leopardą išvilko ant ke
lio. Tada prasicl 
pragaras.

Beždžionės riaumodamos 
apsiginklavo lazd 
grupavo į pusnį 
artėti prie priešių Jos rovė 
nedidelius medžius, laužė 
šakas, grėsmingai jomis mo
javo. Pagaliau iš 
vo nemažą stiprų smūgių. 
Matavimai parod< 
jų galėtų plėšrūr

Zoologus y p ai 
vienas faktas: kokiu būdu 
šimpanzės išmok 
ti abiem kojomis 
kį sudėtingą fiziologinį įgū
dį, kaip taiklus 
Juk jos nuo se 
neįžengiamuose 
va i k š č i o j i m a 
CxXJX XX UI XWIU.XX XXI
kojomis neduoda

ti su “ka-

ias ekspe-

anaud o j o 
— leopar-

ėjo sukio- 
Tolumoje 
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o vaikščio- 
ir įgijo to-

kronika nerašo, 
tas kunigaikštis 
Matyt, jis buvo 

smulkiųjų Lietu-

Kiek buvo Vytautų 
kunigaikščių

Daugelis, nei neabejoda
mi, atsakys, kad buvo tik 
vienas Vytautas.

Istorikai žino, kad lietu
vių tauta turėio bent tris 
kunigaikščius Vytautus. 
Tiesa, žinios apie du pir
muosius vra labai šykščios.

Rusų Tverės metraštyje 
1266 metais rašoma: “Pas 
lietuvių kunigaikštį Vytau
tą susituokė kunigaikštis 
Vasilijus jaunesnysis Jaro- 
slavičius..”

Tverės 
kas buvo 
Vytautas, 
vienas iš
vos kunigaikščių, valdžiu
sių nežinomą sriti Mindau
go ir Vaišvilo laikais. Ta
čiau jis nebuvo ir bežemis 
valdovas, jei jo dukterį ry
žosi vesti Kostromos kuni
gaikštis Vasilijus, 1272-1275 
metais buvęs didžiuoju Ru
sų kunigaikščiu.

Taip pat labai mažai ži
nome ir apie kitą kuni
gaikštį Vytautą, gyvenusį, 
Lietuvoje Gedimino’ laikais.

1341 metais rusų kroniko
je minimas Lietuvos karve
dys Jurgis Vytautaitis. Kas 
buvo to Jurgio tėvas—neži
nome. Tiesa, Gediminas tu
rėjo kelis brolius, kuriems 
pavesdavo valdyti atskiras 
sritis. Vienas jo brolių vai-

Turi pinigų - gyvensi, 
o jeigu neturi, tai ne

New Yorko Montefiore žino, nes neišgali nueiti pas 
ligoninės direktorius dak- gydytoją arba į ligoninę, 
taras Martin Cheskasky sa
ko :

“Jeigu turite pakanka
mai pinigų operacijai, ji 
jums bus daroma. Jeigu 
neturite, paprastai operaci
ja nedaroma. Galite mirti 
sveikas...”

Daktaras John S. Najari- 
an sako:

“Kievi e n e r i a i s metais 
Amerikoje 35,000 žmonių 
miršta nuo inkstų ligų. Mes 
galėtume išgelbėti bent 10,- 
000 jų, jeigu galėtume 
jiems įtaisyti artificialias 
inkstų kraujo valymo ma
šinas. Bet toks įtaisymas 
kainuoja apie $16,000, ir be 
to kaštuotų apie $5,000 į me-

gū išgalite pasirašyti po 
čekiu tokiai operacijai, lik
site gyvas, jeigu ne—mirsi
te.”

Daktaras Najarianas pa
brėžė, kad artificialių inks
tų įtaisymas nėra ekspe
rimentinėje stadijoje, kad 
tai priemonė, kuri jau pa
tvirtinta ir nesunkiai nau
dojama, bet tik turčiai gali 
ja pasinaudoti.

Kitas medikas, Richard 
Campbell, kuris darbuojasi 
New Yorko miesto admi
nistracijoje, pripažįsta:

“Pilna teisybė, kad dauge
lis neturtingų žmonių mirš
ta vien dėl to, kad jie ne
gali apmokėti mediciniško 
aptarnavimo^ New Yorke 
yra tūkstančiai neturtingų 
žmonių, kurie randasi mir
tiname pavojuje, bet to ne-

Bet jeigu jie ir nueina ir 
suranda, kad operacija rei- 
kalinga, visokie sunkumai ' 
stoja kelyje. Mes neturime 
pakankamai mediciniško ; 
personalo ir daktarai turi 
nuspręsti, kas gyvens, kas 
mirs. Bet jeigu esate tur
tingas, tokių problemų nė
ra: galite pasisamdyti slau
ges, geriausius gydytojus, 
luksusines palatas privačio
se ligoninėse.”

Daktaras Samuel Rubin, 
New Yorko Medicinos ko
legijos profesorius, sako:

“Klinikose neturtingi 
žmonės dažnai turi vaikš
čioti mėnesius, iki jiems iš
duodama analizė. Jie kar
tais per tą laiką kenčia di
delius skausmus, ir kartais, 
kai prieina jų eilė, jų liga 
jau randasi tokioje stadijo
je, kad mes negalime jiems 
padėti. Man net šiurpu gal
voti apie visus vėžiu ser
gančius, kurie laukdami 
analizės tampa beviltingais 
ligoniais.”

Daktaras Cherkasky sa
ko:

“Man net gėda galvoti 
apie padėtį New Yorke. 
Mes čia turime net 15 šir
dies ligų klinikų, bet jose 
operacijos labai retai da
romos, nes tik turčiai jas 
išgali. Personalas ten di
delis. Tuo tarpu viešose kli
nikose eiliniai širdies ligo
niai kartais negauna tokios 
mediciniškos priežiūros, ko
kia jau buvo žinoma 50 
metų atgal...”

MIESTE PASIDAIRIUS

' mėtymas, 
no gyvena 

miškuose, 
s Afrikos 

džiunglių labirintais dviem 
kojomis neduoda jokių pri
valumų, o įrankiams mėty
ti neperžengiami tankumy
nai netinkami.

Štai kokia Kortlandto hi
potezė. Maždaug prieš du 
milijonus metų, mano mok
slininkas, šimpanzės aplei
do miškus ir, apsigyvenu
sios savanose bei stepėse, 
pasiekė aukštesnį “žmogiš
kąjį” evoliucijos laipsnį.

Sutinkamai su hipoteze, 
buvę medlaipiai, išėję į ply
ną lauką, išmoko vaikščio
ti dviem kojomis. Tokiu bū
du išsilaisvino rankos, la
bai reikalingos gintis: ste
pėse nebuvo medžių, ku
riuose beždžionės būtų ga
lėjusios pasislėpti nuo prie
šų. ' >

Po kovų su pirmykščiais 
žmonėmis, kurios, galimas 
dalykas, truko kelis dešimt- 

šimpanz ė s 
y tos į miš-

tūkstantmečius, 
vėl buvo suvar, 
kus. Čia j^( įgūdžiai, įgyti 
savanose bei stepėse, dege- 
neravo. Iš mėsė 
nų jos tapo vėl 
ypač ištisų džiunglių zono
se. Tačiau ten 
skyrė stepės 
šimpanzės išsaugojo įran
kių panaudojimo ir pasi
ruošimo gynybai įgūdį.

džių plėšrū- 
vegetarais,

kur miškus 
bei savanos,

Columbia universitete
Columbia ūniversitete da

lykai toli nebaigti. Nors 
mokslo metai pasibaigė, bet 
universitetas toli neužsi
darė: vyksta vasaros kur
sai, papildomieji kursai, 
darbuojasi visokios komisi
jos ir — tęsiasi kova.

Štai prieš pat mosklo me
tų pabaigą universiteto 
prezidentas Kirkas paskel
bė, kad speciali disciplinos 
komisija nutarė pašalinti iš 
universiteto 73 studentus, 
jų tarpe Mark Rudd, SDS 
(Students for a Democratic 
Society — Studentai už De
mokratinę visuomenę) Co
lumbia skyriaus pirminin
kas.

Prieš pašalinimą subruz
dėjo ne tik studentai, bet 
ir žymus profesorių skai
čius. Fizikos prof e s o r i u s 
Samuels Devons sakė:

“Negaliu suprasti. Ne
galiu suprasti, kaip Kirkas 
gali taip elgtis. Aš kovosiu 
ant kiek galima už tų stu
dentų teises.”

Profesorius John Eng
land, kuris dėsto mechaniš
ką inžineriją, sakė: “Aš 
nerezignuosiu, nes rezig
nuoti reikštų pripažinti, 
kad universitetas priklauso 
administratoriams ir trus- 
tistams. Nes, universitetas 
turi priklausyti mums, pro
fesoriams ir studentams. 
Mes esame universitetas. 
Aš taipgi nenoriu, kad Kir
kas rezignuotų. Aš noriu, 
kad jis dar būtų čia, kai 
mes jį patrauksime prie at
sakomybės.”

SDS sako, kad studentai 
nerimaus, nežiūrint vasa
ros atostogų. SDS, nežiū
rint savo gan švelnaus pa

vadinimo, yra radikali or
ganizacija. Ji neturi vien- 
tysės ideologijos, nes jos 
narių tarpe yra įvairių pa
kraipų marksistų, anarchis
tų ir kitokių pakraipų žmo
nių. Kartu su SDS Colum
bia universitete veikia ir 
DuBois klubas, aiškiau pro- 
marksistinė organizacija.

Apklausinėjimas
Tuo tarpu universiteto 

Socialinio tyrinėjimo biu
ras apklausinėjo 1,726 stu
dentus ir 913 dėstytojų. Jie 
buvo klausti, koks jų nusi
statymas link studentų pra
vesto “sukilimo” prieš ad
ministraciją. Pasirodo, kad 
kaip studentų, taip ir dėsty
tojų daugumos simpatijos 
su sukilėliais (rebels), kaip 
radikalieji studentai vadi
nami. Bet tik mažuma su
tinka su sukiliėlių kritika.

Dauguma studentų ir dės
tytojų sako, kad jiems ne
patiko pastatų okupavimas. 
Iš kitos pusės, studentai ir 
dėstytojai beveik vienbal
siai smerkė Kirko nutari
mą pakviesti policiją, kad 
pašalinti studentus, ir dar 
smarkiau smerkė policijos 
žiaurumą. B.

“Gražinos” 
Opera

New Yorke
Birželio 2 dieną Brookly- 

no kolegijos Walt Whitman 
auditorijoje pasirodė Čika
gos Lietuvių Operos cho
ras, atlikdamas koncertinė- , 
je formoje J. Karnavičiaus 
operą “Gražina.” Dalyvavo 
žymieji Amerikos solistai: 
D. Stankaitė — sopranas, 
S. Baras—tenoras, A. Bra
zis — baritonas ir J. Vaz- 
nelis — bosas. Solistus ir 
chorą palydėjo simfoninis 
orkestras. Dirigavo — A.
Kučiūnas.

Lietuvių tauta turi talen
tingų menininkų ir tuo di
džiuojasi. Gėrėjosi ten su
sirinkę lietuviai savais tau
tiečiais ir susikaupusiai 
klausė “Gražinos” melodi
ją-

Auditorija nemaža. Pub
likos susirinko, apie du treč
daliai salės. Balkonas buvo 
beveik tuščias, bet parteris 
buvo užpildytas, tik pasie
niais matėsi tuščių sėdynių.

Spaudoje buvo skelbta, 
kad atsilankys amerikiečių 
svečių — žymių miesto bei 
valstybės pareigūnų ir jie 
tars keletą žodžių i publiką. 
Tačiau neteko jų išgirsti — 
jie neatsilankė.

Pabaigoie, publikai plo
jant ir solistams nusilen
kiant, niekas neiteikė meni
ninkam gėlių, tik vėliau nu
nešta rožių puokštės jiems 
už scenos, kas pridavė žiū
rovui kažkokį šaltą jaus
mą.

Čikagos Lietuvių Onerą 
' pakvietė į New Yorką “Lai

svės Žiburių” radijo valan
da, per kurią skleidžiamos 
neteisingos informacijos a- 
nie Tarybų Lietuvą, bet pu
blikoje matėsi lietuvių, ne
pritariančių jų melams. Jie 
atėjo paklausyti lietuviškos 
operos.

Smarkiai augantis New 
Yorko Greenwich. Village 
laikraštis “The Village 
Voice” jau turi 180,000 cir
kuliaciją.

Berkeley, Calif. — FBI 
ir policija tyrinėja, kas vėl 
susprogdino didelius cemen
tinius bokštus ir nutraukė 
elektros laidas šioje apylin
kėje. Tai jau kelintas toks 
atsitikimas paskutinių kelių 
mėnesių bėgyje.

Koresp.

Parengimų kalendorius
Birželio 16 d.

LLD 185 kuopa rengfcX 
pietus Forest Parke. Pie
tūs bus duodami 12 vai.

Birželio 23 d.
Joninių piknikas-banketas 

Jono ir Julės Lazauckų dar
že. Pradžia 1 vai.

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vai. 
popiet.

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” koncer

tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Pramogos “Laisvės”
paramai ,

Birželio 16 Baltimore, Md.J^
Birželio 23 Oakville, Conn.
Birželio 30 Brockton, Mass.
Liepos 7 pas Ramanauskus, 

Sellersville, Pa.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks birželio 11 d., 
2 vai. dieną, 102-02 Liberty 
Avė. Šis bus paskutinis su
sirinkimas prieš atostogas. 
Nesusirinksime per du mė
nesius. Turėsime užkan
džių ir kavutės. Kviečiame 
visus dalyvauti. Valdyba

Death of Senator 
Robert F. Kennedy
Beautiful Spring morn

ing. Gardens are colorful 
with blooming flowers. Sun 
is warm and sky clear. So 
misplaced were the words: 
Robert F. Kennedy is dead. 
It just didn’t sink in. But 
he is dead. It was like the 
Spring with all its beauty 
and promise turned suddenly 
to a cold and frightening 
day.

Senator F. Kennedy was 
shot down by a gunman like 
other young American 
leaders — Medger Evers, 
late President John F. 
Kennedy and Martin Lu
ther King. They were un
able to fulfill their aims, 
make reality of their dreams. 
They believed that America 
could be a much better 
place to live in than it is 
today. For that they had 
to die.

None of the killers have 
been brought to justice. 
There have been no trials 
yet. Very appropriate are 
the words of the Soviet po
et Yevgeny Yevtushenko: 
“America, you are shooting 
at yourself. You may kill 
yourself that way.”

Use

New Yorkas. — Plieno 
unija (United Steelworkers) 
pradėjo derybas su kompa
nijomis. Jeigu iki rugpiūčio 
pirmos nebus pasiekta tin
kamo susitarimo, unija 
šauks streiką.

PAUKŠTIENOS PIETŪS 
FOREST PARKE

Puikius paukštienos pie
tus rengia LLD 185 kuopa? 
šį' sekmadienį, birželio 16< 
12 valandą.

Kviečiame visus narius ir 
svečius atsilankyti.
Jei lytų, tai pietūs ir visas 

“šunim - burum” ats i b ū t ų 
“Laisvės” salėje, Ozne 
Parke. J. G.

[vairios Žinios
Manila. — Generolas lei

tenantas B. O. Davis Jr., 
aukščiausio laipsnio kari
ninką negras Amerikoje, 
sako, karinėse pajėgose yra 
mažiau diskriminacijos, ne
gu civiliniame gyvenime. 
Jis sakė, kad visai galimas 
dalykas, kad atsiras dau
giau negrų generolų.

Paryžius. — Komunistu 
partijos lyderis Rochet,De
mokratinės Kairės Federa
cijos lyderis Mitterand 
neprikla u s o m a s kairietis 
Mendes-France vėl tarėsi 
apie bendros taktikos for
mulavimą.

Džakarta. — Prezidentas 
Suharto pašalino iš kabine
to aštuonis ministrus, pen
kis iš jų generolus. Sako
ma, kad pakaitos kabinete 
padarytos, kad patenkinti 
Musulmonų partiją.

Belgradas. — Streikuo
jantieji Jugosla vijos uni
versitetų studentai reikala
vo, kad prezidentas Tito 
pats atvyktų į universitetus 
ir debatuotų su studentais.

Miami Beach, Fla.—Amal
gamated Clothing Workers 
(siuvėjų unijos) suvažiavi
me priimta rezoliucija, ku
ri sako, kad vienintelis bū< 
das pasiekti taiką Vietname 
tai per derybas ir nuolai
das. ( f




