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KRISLAI
Ir lenkai protestuoja. 
“Pergalei”—>25 metai. 
Vincas Oškinis 
Apje tą j'ų eiseną.

— Rašo R. Mizara —

Pažangiųjų lenkų savaitraš
tis “Glos Ludowy” karštai ra
gina JAV lenkus katalikus 
protestuoti prieš vyskupų kon
ferencijos nutarimą panaikin
ti etnines (tautines) parapi
ja.

.šis nutarimas, sako laikraš
tis, yra anglo-saksų šovinizmo 
tvirtinimas. Amerikinę tautą 
sudaro ne tik anglo-saksai, o ir 
daugybė kitokių etninių gru
pių ir rasių su savitomis kul
tūromis ir kalbomis.

Taip, einant tos konferenci
jos nutarimu, JAV Romos ka
talikų bažnyčioje tepasiliktų 
tik anglų ir lotynų kalbos. Ir 
tai pasitarnautų tik tiems ele
mentams, kurie siekiasi už
gniaužti mažumų kalbas ir 
kultūras,—jų tarpe, aišku, len
kų, lietuvių ir kitų.

Mums praneša, kad Tarybų 
Sąjungos pavilijoną Montrea- 
lyje ligi gegužės 10 d. aplan
kė vienas milijonas vi z i torių.

Lietuvos rašytojų literatū
ros, politikos ir meno žurna
las “Pergalė” švenčia savo 
gyvavimo sidabrinę sukaktį.

Labai reikšminga tai, kad 
“Pergalė” gimė karo audro
se, 1942 metų, pavasarį, dar 
“prieš Stalingradą.” Laikai 
buvo sunkūs. Pirmieji “Perga
lės” bendradarbiai buvo Salo
mėja Nėris, Petras Cvirka, 
Liudas Gira, Jonas Šimkus — 
visi keturf jau mirę; Kostas 
Korsakas, Antanas Venclova, 
Juozas Baltušis. . .

“Literatūra ir Menas” pri

Įvyko žiaurios kautynes 
tarp studentų ir policijos
Houston, Texas. — Čia 

veikia didokas universite
tas — Texas Southern Uni
versity, — kuriame mokosi 
daugiausiai negrai studen
tai.

Gegužės 17 d. tarp stu
dentų ir policijos įvyko di
džiulės kautynės, kuriose 
krito vienas policmanas, o 
du buvo sužeisti; sužeista 
ir keletas studentų, o dau
gelis jų buvo skaudžiai ap
mušti. Kautynės tęsėsi per 
apie penkias valandas. Bu
vo suareštuota apie 500 stu
dentų, bet vėliau jie buvo 
paleisti, kai kurie po belo- 
mis.i

Susirėmimų priežastį ai
škina taip. Netoli nuo uni
versiteto yra Norwood vi
durinė mokykla — junior 
high scool, — kurioje mo
kosi baltieji ir negrai. Tarp 
jų įvyko peštynių. Užtai, 
kad moksleiviai pešėsi, tai 
mokyklos vadovai suspen
davo juos, bet suspendavo 
nelygiai: negrus mokslei
vius suspendavo iki semest
ro galo, o baltuosius — tik 
trims dienoms. Dėl to kilo

pikietai, nepasitenkinimai 
ir tasai nepasitenkinimas 
buvo atneštas ir į šį uni
versitetą.

Nei iš šio, nei iš to pra
sidėjo šaudymasis. Policija 
be paliovos šaudė į Univer
siteto bendrabutį, o studen
tai, kurie turėjo šautuvus, 
tuo pačiu atsakė policijai.

Kai policija įsiveržė į uni
versiteto bendrabutį ir į at
skiras studentų patalpas, 
tai nepaliko jokio sveiko 

j daiktelio: viską daužė, ver- 
j tė į šipulius, grobstė viską, 
| ką pačiupo ir masiškai areš- 

i1 tavo studentus — “kaltus” 
ir “nekaltus.”

Mrs. Mattie Herbert, 
negrė, kuri ten buvo ir vis
ką matė, pasakoja:

— Kai policija įsiveržė, 
mane parvertė ir keletas 
policmenų mane mindžio
jo ... Keletą negrų studen
tų iš salės išvilko visiškai 
kruvinus.

Miesto valdžia dabar sa
ko, kad ji “viską gerai iš
tyrinės ir tada paskelbs, 
kas šių riaušių buvo vyriau
sias kaltininkas.”

Mūšiai Vietname tebeverda; 
jau žuvo 10,000 amerikiečių

Hong Konge žmonės 
bruzda, kovoja

Hong Kong. — Praėjusią 
savaitę čia vyko didelis 
žmoniij bruzdėjimas, iškilęs 
dėl streiko dirbtinių gėlių 
įmonėje.

Iš karto atrodė, kad tai 
mažas dalykas, bet kasdien 
jis. vis didėjo. Policija puo
lė darbininkus, o tuomet 
studentai ir kiti kairieji 
pradėjo pulti policiją.—Įvy
ko fizinių kautynių. Dvide
šimt žmonių buvo suareš
tuoti ir atiduoti teismui..

Vietinė kinų spauda pas
merkė visa tai, sakydama, 
kad žmonės negali pasiti
kėti britų teismais. Suim
tieji buvo paleisti po belą. 
Bet kada atėjo laikas juos 
teisti, jie nepasirodė. Teis
mas išdavė “varantus” 
jiems areštuoti.

Tada jauni žmonės, dau- 
! giausiai studentai, vėl su
ruošė demonstraciją; įvyko 
susirėmimų su policija.

Hong Kongas yra Kini
jos žemė-sala, Kinijos da
lis, bet per ilgus metus 
miestą valdo britai.

Kinijos spauda skelbia, 
kad tokia padėtis netoleruo
tina. Kinai kaltina britus 
ir už tai, kad jie leidžia 
Hong Kongą naudoti ame- 

I rikiečiu karine baze; čia 
i c t '

sustoja amerikiniai karo 
laivai. Britai sako, kad jie 
leidžia Hong Kongo uoste 
visokių šalių laivams, bet 
neleidžia jiems naudoti uos
ta kariniams reikalams.

Nieks tikrai nežino, kuo 
šis bruzdėjimas prieš bri
tus baigsis.

Lietuvos 'katalikai

Metai 56-ieji

smerkia
letnameagresiją V

(A. Vaivutsko telegrama) Iii 
Vilnius., gegužės 17 d.— derybų keliu.

loti visų taip laukiamų

mena :
. “. . .1942 metų pavasaris— 
karo pavasaris su išsekintais 
aruodais, Išdegintais laukais, 
alkanas, bombų, patrankų 
griaudėjimo, didelių žmonių 
a£kų pripildytas pavasaris. . . 
Bet tada iš žemės kalėsi ne 
ttk žolė, skleidėsi ne tik me
džių pumpurai. . .”

Su kiekvienu numeriu “Per
galė” darosi vis įdomesnė, vis 
turiningesnė ir gražesnė!

“Dirva” andai paskelbė, kad 
Kazys S. Karpius “Jau 50 
metų gyvena Clevelande.” 

Nemažas laikotarpis.
O prieš 52 metus, kai p. 

Karpius-dar gyveno Niujorke, 
jis buvo ALDLD 1-osios kuo
pos Brooklyne sekretorius. 
Taip, jis buvo pirmos kuopos 
pirmutinis sekretorius. Tuo- 

dar va(lin°si Karpa- 
wfafcreium. Po to p. Karpius su- 

ieškoti klystkelių ir 
juos surado Clevelande.

Iš Lietuvos praneša, kad se
nosios kartos žurnalistui Vin
cui Oškiniui sukako 75 me
tai amžiaus.

Į Buržuazijos valdymo me
tais V. Oškinis buvo “Lietu
vos ’ūkininko” redaktorius, o 
tarybiniais laikais dirbo tary- 

^^b.inčje spaudoje ir vertė į lie- 
į^j|L||įų kalbą knygas: šolocho- 

Andersono Neksės vei- 
šiuo metu V. Oškinis 

pensininkas.
Geriausios jam sveikatos ir 

! ilgiausių metų!

Saigonas.— United Press 
International žinių agentū
ra skelbia, kad Vietname 
visuose frontuose tebeverda 
žiaurūs mūšiai.

Praėjusią savaitę, kuri 
baigėsi su gegužės 18 d., 
mūšiuose buvo užmušta 255 
amerikiečiai kariai. 1.319 
buvo sužeista: devvni žuvo 
be žinios. Tuo pačiu laiku, 
sakoma, 1.942 vietnamie
čiai buvo užmušti.

Mūšiuose Vietname ligi 
šiol jau žuvo daugiau kaip 
10,000 amerikiečių karių. 
Apie du tūkstančius ame
rikiečių žuvo ne mūšiuose, 

' o tik ryšium su kariniais 
veiksmais.

Vietnamiečiai šiuo tarpu, 
sako žinių agentūra, fron
tuose turi 292,000 karių, 
kovojančių prieš amerikie
čius.

Čikagos menševikų laikraš
tis skelbia, jog gegužės 13 d. 
Niujorke užkarinėje eisenoje 
dalyvavo (sugalvok tu man!) 
net 250,000 žmonių . . .

Niujorko “Daily News”, 
kaip ir menševikų “Naujie
nos”, didelis karo Vietname 
šalininkas, skelbia, kad eise
noje dalyvavo 75,000 žmonių. 
“New York Times” suskaitė 
70,000. Iš tikrųjų nei tiek ne
buvo.

Reikia pasveikinti Tarybų 
Lietuvos katalikų dvasininki
ją už tai, kad ji pasmerkė ka
rą Vietname, žinau, tai labai 
nepatiks Spellmanui ir Balko
nui, Grigaičiui ir Prunskiui.

Nors amerikiniai bombo
nešiai nuolat ir nuolat sėja 
bombas ant Šiaurės • Viet
namo, bet tai nesulaiko 
vietnamiečių nuo papildy
mo naujomis jėgomis savo 
karo fronto.

Iš Mochoa miestelio, Pie
tų Vietname, “New York 
Times” korespondentas R. 
W. Apple Jr. praneša, kad 
ten Pietų Vietnamo t. v. ci
vilinių “gvnėjų” amerikie
čių apginkluotos grupės, 
palaikomos JAV, tapo at
virais plėšikais. Tos gink
luotos govėdos aninlėšia 
valstiečius, n ku^’e nasinrie- 
šina — žudn. Minėtos sri
ties valstiečiai labiau hiio- 
si f<savn gvnėiu”, negu 
“nriešn”.

Prezidentas nepriėmė 
taikos delegacijos

Washington. — Per kele
tą dienų (praėjusią savai
tę) karo priešai Vietname 
pikietavo Baltuosius Rū
mus ir beldėsi į duris, kad 
prezidentas priimtų juos. 
Bet nepriėmė.

Šitie demonstrantai buvo 
didžiu iu taikos dęmonstra- 
ciiu (balandžio 15 d. Niu
jorke ir San Franciske) at
stovai.

Los Angeles, Cal.— Mirė 
įžymus filmų aktorius Andy 
Clyde, sulaukęs 7 5 metų 
amžiaus.

Kažkas blogo 
Neapolyje

Roma. — Gegužės 10 d. 
Neapolis buvo virtęs nepa
prastu ir baisiu reginiu.

Apie vidurdienį mieste 
pasidarė neįmanoma kvė
puoti. Panikos apimti žmo
nės pradėjo bėgti iš patal
pų į gatvę.

Visame mieste nutraukė 
darbą įmonės ir įstaigos 
buvo nutrauktos pamokos 
mokyklose. Transporto eis
mas buvo beregint parali- 
žuotas: dūsta žmonės pa
likdavo automobilius tie
siog vidury gatvių. Tiršti 
ir aitrūs dujų debesys už
slinko ant miesto, masiškai 
apsinuodijo gyventojai.

Iš pradžių buvo manoma, 
kad sprogo miesto dujotie
kis, bet patikrinus buvo nu
statyta, kad dujų nuostolio 
nėra. Tikroji tragedijos 
priežastis iki šiol dar neži
noma, bet specialistai spėja, 
kad nuodingųjų dujų nuos
tolis gali būti kurioje nors 
chemijos įmonėje arti Ne
apolio.

■ i.........

De Gaullis nenori 
Britanijos įsileisti

, Paryžius. — Gegužės 16 
d. Prancūzijos prezidentas 
turėjo didelį pasikalbėjimą 
su spaudos ir radijo kores
pondentais. Vyr i a u s i a s 
klausimas, į kurį daugelis 
laukė atsakymo, buvo tas: 
Ar Prancūzija įsileis Di
džiąją Britaniją į Common 
Market (bendrąją rinką)?

Oficialiai De Gaullis ne
pasakė “ne,” bet neoficia
liai jis išdėstė visą eilę da
lykų, dėl kurių Britanija 
veikiausiai nebus priimta. 
Vienas tų dalykų: Britani
jos valdžia remia JAV ka
rą Vietname.

De Gaullis smerkė tą ka
rą ir agresorių.

Ir Danija 
kritikuoja

Athenai. — Graikijos fa
šistinei valdžiai nepatinka 
Danijos valdžios “kišimasis 
ne į savo biznį.” Danijos 
valdžia, mat, smerkė fašis
tinį smurtą Graikijoje. Da
nija kritikavo NATO, kuris 
teikia Graikijos fašistams 
ginklų.

Danija tur būt kritikuoja 
Graikijos fašistinius kari
ninkus, smurtu nuvęrtu- 
sius teisėtą valdžią ir dėl 
to, kad Graikijos karalius 
Jurgis apsivedė su Danijos 
princese Anne-Marie. Da
nai bijosi, kad fašistai gali 
išversti iš sosto ir jų žentą, 
įkišant į kalėjimą.

16-ka senatorių 
pasiuntę laišką

Washington. — šešiolika 
JAV senatorių pasiuntė lyg 
ir notą — laišką Šiaurės 
Vietnamui raginant jį dar
buotis už sutartinę-derybi- 
nę taiką Vietname, nes, 
priešingu atveju, karas vis 
tęsis ir jis vis žiaurės, di
dės.

Laišką-notą pasirašę se
natoriai : Frank Church, 
John Sherman Cooner, Ge
orge McGovern. J. W. Ful- 
hrip'th. Frank E. Moss, E. 
L. Bartlett. Lee Metcalf. 
Vance Hartke, Gavlnrd Nel
son. Ouinfin Borrh’ck. Jo- 
conh S. Clark. Stonhen M. 
Winner Rnhar^ k1 R’nnnpdv. 
IV/Tarlc O TTqf-f-finlrl VTavne 
Mn-oo Plaihnv’np Poll
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riauti Vietname.

“Tiesoje” pranešama, kad 
Australijos vyr i a u s y b ė , 
remdaijna JAV agresiją, nu
siuntė į Vietnamą savo ka
riuomenės dalinius. Tai su
kėlė didžiulę pasipiktinimo 
ir protesto bangą tiek pa
čioje Australijoje,, tiek ki
tose šalyse.

Lietuvos arkivysk u p i j ų 
ir v y sk u p i j ų ordinarai į 
Sidnėjų L pasiuntė telegra
mą, adresuotą kardinolui 
Normanui Tomui Gilrojui. 
Telegramoje nurodoma, 
kad Tarybų Lietuvos kata
likai drauge su popiežiumi 
Povilu VI ir visa geros 
valios žmonija griežčiau
siai smerkia karą Vietna
me. Kartu karštai pritaria
ma katalikų bažnvčios Aus
tralijoje priešinimosi pa
stangoms prieš nehumaniš
ka Australijos vyriausybės

Šią telegramą pasirašė 
Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos 
apaštališkasis administra
te rius, Lietuvos ordinarų 
kolegijos pirmininkas vys- 

ipas Dr. Juozapas Matu
laitis - Labukas, Telšių vys- 

.įpijos ir Klaipėdos prela- 
ros apaštališkasis admi- 
ist rato rius Juozapas 

Pletkus, Vilniaus arkivys
kupijos valdytojas, Lietu
vos ordinarų kolegijos sek
retorius Česlovas Krivaitis, 
Kaišiadorių ir Panevėžio 
vyskupijų valdytojas Povi
las Bakšys.

k

k

n
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Karachi, Pakistanas. — 
Septynių žymių Pakistano 
laikraščių redaktoriai rei
kalauja, kad valdžia užda
rytų čia veikiantį
tautinį spaudos institutą” i 
dėl to, kad jį finansuoja 
amerikinė šnipų agentūra 

Telegramoje linkima, kad ČIA.
kuo greičiausiai būtų baig
ta Vietnamo gėda ir kad g 
visi ginčijami klausimai s 
būtų išsiaiškinti ir suregu- abie milijoną dolerių.

Hollywood, Cal. — Iškilo 
lisras Universal filmų 
udijoje; nuostolių padarė

Ispanijos studentai draskė 
generalisimo Franko fotus
Madridas.—Daugiau kaip 

vienas tūkstantis Ispanijos 
universiteto studentų susi
rėmė su policija ir kova tę
sėsi per apie tris valandas.

Studentai įsiveržė į Moks
lų pastatų ir ten padarė 
tokia tvarka: nuo sienų lu
pinėjo diktatoriaus Franko 
paveikslus, juos draskė, ko
jomis mindė ir ant jų 
spiaudė.

Tai pirmas toks Ispani
joje atsitikimas, kad stu
dentai taip atvirai ir drą
siai draskytų generalisimo 
Franko paveikslus. Tokio 
studentų sąjūdžio Ispanija 
nematė per keletą metų.

Studentai tai darė, reikš
dami protestą prieš valdžią,

k irios organai aną dieną 
buvo užpuolę ant Demokra
čių studentų sindikato ir 

keletą to sindikato vadovų 
suareštavo.

Įsiveržę į Mokslų fakul- 
tęto pastatą, į ofisus, kur 
dirba fakulteto dekanas, 
studentai sudaužė kėdes, 
stalus ir kitką.

Tuojau buvo pašaukta 
policija — pėsčia ir raita — 
ir ėmė “darbuotis” visaip 
tvokdama studentus.

ti

Studentai labai nepasi
tenkinę Amerikos politika 
ir jie ruošiasi ties JAV am
basada surengti demonstra
ciją, reikalaujant, kad Wa- 
shipgtonas baigtų karą 
Vietname.

VAI Vi AvJ-,’ 

n /vi m i n

Pavojus Artimuosiuose 
Rytuose

United Nations, N. Y. — 
Jungtinės Tautos, reiškia, 
visas pasaulis labai susirū
pinęs dėl padėties artimuo
siuose Rytuose. Manoma, 
kad ten gali įvykti karas 
tarp Izraelio ir arabiškų 
valstybių.

Arabai sako: mes esame 
pasiruošę “šventajam ka
rui” su “amžinuoju priešu”. 
Izraelio valdžia sako: mes 
nesiruošiame karui, bet jei 
jis iškils — ginsimės.

Egiptas reikalauia. kad 
Jun^t. Tautos ištrauktu sa
vo karinius dalinius iš 
“neutralės zonos” tarp Iz
raelio ir Egipto.

Beverly Hills, Cal. — Mi
rė Frank McGrath, televi
zijos aktorius, sulaukęs 64 
metų amžiaus.

Egiptas ruošiasi 
kariniams veiksmams
Kairo. — Dėl to, kad Iz- 

raelio-Sirijos pasienyje ver- 
.da neramumai, tai Egiptas 
ruošia savo karines jėgas: 
tankai, lėktuvai, kariniai 
sunkvežimiai judėte juda 
pačiame Kaire ir kitur.

Stebėtojai mano, k a d 
Egiptas labai rimtai galvo
ja apie teikimą pagalbos Si
rijai, jei kiltų tarp Izraelio 
ir Sirijos karas. Mat, E- 
giptas turi pasirašęs su Si
rija bendro apsigynimo su
tartį.
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Pensininku problemos
PREZ. JOHNSON AS paskelbė gegužės mėnesį se

nesnio amžiaus piliečių mėnesiu, kuriame turėjo būt gvil
denamos pensininkų problemos.

JAV sveikatos, švietimo ir labdarybės administraci
jos departamento leidžiamas mėnesinis žurnalas “Aging,” 
seno amžiaus piliečių reikalams pašvęstas, nurodo, kad 
šiuo metu Amerikoje apie 30 procentų 65 metų ar daugiau 
amžiaus žmonių gyvena žemiau skurdaus lygio.

Šiuo metu Amerikoje priskaitoma iki 17,645,000 žmo
nių, turinčių 65 metus ar daugiau amžiaus. Iš jų 7,397,- 
000 gyvena žemiau skurdžių lygio. Tai 16.2 procento 
visų 65 ar daugiau metų amžiaus piliečių.

Negrų tarpe padėtis daug blogesnė. Iš visų to am
žiaus žmonių net 56 procentai gyvena skurdžiai. To am
žiaus mirtingumas pas juos yra gana aukštas.

Abelnai imant, nebaltieji seno amžiaus žmonės daug 
daugiau paliesti skurdo kaip baltieji. Apie 50 procentų 
jų nepakenčiamai gyvena.

Šiuo metu Socialinė Apdrauda (Social Security) ma
žiausia moka $44 į mėnesį. Tai kaip su tiek galima pra
gyventi? Vidutinis mokestis siekia $84 j mėnesį.

Jeigu kur skurdo yra, tai pas seno amžiaus žmones, 
kurie neturi jokių sutaupų. Juos skurdas baisiai kan
kina.

Ką nors reikia daryti. Pensininkai sujudo kovoti. 
Jie buvo pasiuntę Washingtonan savo delegacijas. Kon- 
feravo su Johnsono administracijos atstovais.

Iš to visko išplaukė prez. Johnsono siūlomas bilius 
HR 5710, kurį priėmus visiems pensininkams būtų pa
keltas mokestis 15 proc. Nors šis bilius neišriša visų 
pensininkų problemų, bet visgi jis priimtas šiek tiek 
padės tiems, kurie gyvena skurde.

Svarbu dabar pensininkams stoti darban: savo kon- 
gresmanų reikalauti, kad šis bilius būtų užgintas.

Demokratijai nebera vietos
.. .

GRAIKIJA DABAR pergyvena tokią pat padėtį, 
kaip pirmiau pergyveno daugelis Lotynų Amerikos vals
tybių. Fašistiniai militarinė diktatūra visai panaikino 
demokratines teises. Parlamentas jau ten nebereikalin
gas, rinkimai uždrausti, valdžios įsakymais tvarkoma 
šalis.

Ne tik visos organizacijos uždarytos, bet ir Grai
kijos ortodoksų bažnyčia nukentėjo. Pakako to, kad 
bažnyčios galva pasakė nesutinkąs su militarinė dikta
tūra, militaristai jį išmetė iš tos vietos ir pasiskyrė tokį, 
kuris bus jiems visai paklusnus.

Pertvarkyta visa švietimo sistema tuo pagrindu, 
kaip buvo Hitlerio laikais Vokietijoje. Mokyklų vado
vėliai keičiami, mokytojai informuoti, kaip jie mokinius 
turi mokyti, kad diktatūrai paklusniais padaryti.

O ką mūsų vyriausybė daro?i /Ar ji priešinga to
kiems fašistjniams žygiams? Nieko panašaus. Užtenka 
to, kad naujoji valdžia paskelbė savo žygiais prašalinusi 
“komunistinį pavojų,” nes sekamuose parlamentariniuo
se rinkimuose demokratinis frontas galėjęs laimėti.

Nėra jokia paslaptis, kad JAV Centralinės Žval
gybos agentūra nebūtų padėjusi Graikijoje pravesti per
versmą ir įsteigti fašistinę diktatūrą, kaip ji padėjo 
Lotynų .Amerikos respublikose.

KIEK VILNIUJE 
BIBLIOTEKŲ?

Rapolas Mackonis savait
raščio “Gimtojo Krašto” ba
landžio 13 laidoje rašo:

Vargu ar dažnas vilnietis 
pagalvojo apie tai, kiek Vil
niuje bibliotekų, nors ir lanko 
jas, nuolat susiduria gatvėse 
su jų iškabomis. Bet štai ne
seniai išėjo iš spaudos įdomus 
leidinys “Vilniaus bibliote
kos“. Tai vadovas po sostinės 
knygų lobynus.

Skaitytojas, paėmęs šį leidi
nį į rankas, susipažins su se
niausiąją Vilniuje universite
to biblioteka. Dar 1543 m. Di
dysis Lietuvos -kunigaikštis Žy
gimantas Augustas Vilniuje 
buvo sukaupęs apie 2500 kny
gų. Po jo mirties, 1570 metais, 
knygos buvo perduotos Jėzui
tų kolegijai. Būtent šie metai 
dabar laikomi oficialia uni
versiteto bibliotekos įkūrimo 
data. Taigi, netrukus švęsime 
jos 400 metų jubiliejų! 1966 
metų pabaigoje šioje bibliote
koje buvo 2,350,000 vienetų.

Jauniausia Vilniuje yra Re
spublikinė biblioteka, 1963 m. 
persikėlusi į sostinę iš Kauno. 
Tai taip pat milžiniška knygų 
saugykla 2,300,000 vienetų.

Trečioji “milijonierė“—Mo
kslų akademijos biblioteka. 
Joje — 1,500,000 vienetų.

Visos kitos Vilniaus biblio
tekos — mažesnės. Pusės mi
lijono knygų fondus turi Cen
trinė mokslinė-techninė, Peda
goginio instituto bibliotekos. 
Bibliotekų, turinčių daugiau 
kaip 5,000 inventorinių viene
tų, sostinėje yra 160.

O iš viso kiekgi Vilniuje bi
bliotekų ?

Pasirodo—'300. Tai, saky
čiau, net kiek simboliška. Juk 
neseniai Vilniaus gyventojų 
skaičius persirito per 300,000. 
Taigi, kiekvienam tūkstančiui 
gyventojų — biblioteka.

Beje, per visas bibliotekas 
susidaro nemažas knygų, pe
riodikos komplektų fondas — 
11,000,000. Tokią gausybę 
knygų sunku ir įsivaizduoti. O 
kiek reiktų laiko joms per
skaityti? Ir koks turi būti to
kio lobyno skaitytojų būrys? 
Leidinyje “Vilniaus bibliote
kos“ nurodoma, kad 1965 me
tais buvo užregistruota 245,- 
000 skaitytojų.

kentės tie, kurie gyvena iš pa
stovios algos (darbininkai, 
tarnautojai, profesionalai, ka
riai), kuriems ministras ragi- 

■ na turėti kantrybės ir pasiau
koti. Tokiose sąlygose liau
dies kova už būvį, nepaisant 
apsaugos įstatymų, taps nesu
laikoma.

Jeigu, kaip skelbiama, bus 
panaikintas žemės nuomoji- 
mo įstatymas, turėsime pilną 
šios politikos vaizdą besiver
čiančių žemės ūkių bei pra
monės nuskurdinimą ir su
griovimą perkamosios galios iš 
gaunamo atlyginimo.

Tokios yra niūrios ekono
misto išvados.

RUOŠIMASIS DIDŽIAJAI 
SPALIO ŠVENTEI

Vilniaus “Tiesoje” skaito
me:

Svarbus mūsų respublikos 
gyvenimo įvykis šiais metais 
— Tarybų šalies jubiliejui 
skirta Liaudies meno ir spor
to šventė. Ji tarsi apvainikuos 
visuose Lietuvos rajonuose ir 
miestuose rengiamos didžiulės 
programos dalį, šventei ruo
šiamasi kasdien platesniu už
moju. Miestuose ir rajonuose 
įvyko liaudies meno meistrų 
kūrybos parodos. Geriausieji 
darbai atrinkti zoninėms ap
žiūroms, o čia gaus keliala
pius į respublikinę parodą. 

zDėl visasąjunginio meno savi
veiklos festivalio laureatų var
do rungiasi geriausios savi
veiklos pajėgos.

šiemet įvyks ir respubliki
nė spartakiada. Tai taip pat 
reikšmingas, tačiau jau įpras
tas renginys: sumosiant to
kias varžybas, yra nemažas 
patyrimas. O masinės sporto 
šventės,.kuriose dalyvaus šim
tai ir tūkstahčiai fizkultūri- 
ninkų, Lietuvoje tokiu mastu 
rengiamos pirmą kartą. Nu-, 
matoma, kad prieš respubliki
nę sporto šventės dalį masi
niai sportiniai pasirodymai 
įvyks visuose rajonuose, mies
tuose.

KOKIE TEN GALI BŪT 
RINKIMAI

, Pietų Vietname rudeniop 
būsią prezidentiniai rinki
mai, kurie būsią pravesti 
vaduojantis neseniai priim
ta konstitucija.

Galima suprasti, kokie 
ten gali būti rinkimai, kai 
visas Pietų Vietnamas ap
imtas karo. Bet ir tokie 
rinkimai diktatorių N. C. 
Ky baisai gązdina, kad pre
zidentu neišrinktų komuni
sto ar neutralisto. Sako, jis 
negalės tokio prezidento 
toleruoti. Tuomet su rinki
mų pasekmėmis jis visai 
nesiskaitys.

Ky pats planuoja kandi
datuoti. O tai aišku, jeigu 
jo neišrinktų prezidentu, 
tuomet jis vistiek pasiskelb
tų, kad jis, o niekas kitas 
yra Pietų Vietnamo vado
vas.

Kuomet iš anksto dikta
torius pasisako, kad jis ne
toleruos nei vieno kito, ku
ris būtų išrinktas, tai jau 
žinoma, kokia demokratija 
gali Pietų Vietname būt to
leruojama.

Prez. Johnsono adminis
tracija, tačiau, pasilieka ir 
toliau diktatoriaus Ky rė
mėja, nepaisant to, kad jis 
su jokia demokratija nesi
skaito.

NAUJA LAIDA KNYGOS 
APIE VIETNAMĄ

International Publishers 
praneša, kad bus išleista 
antroji laida knygos “Viet-; 
nam North,” kurios pir-i 
moji laida greit buvo išpar
duota. ‘ \ * ■ •
Ją parašė Wilfred G. Bur

chett, pažangiosios spau
dos korespondentas Vietna
me. Jis rašė tai, ką savo 
akimis matė, kas dedasi 
Vietname. ( i

Ši knyga yra išversta į 
dvyliką kalbų ir pasklidusi 
po visą platų pasaulį.

RespublikonŲ tarpe
NEW YORKO SENATORIAUS J. K. Javits inici- 

atyva Washingtone šaukiama liberalinių respublikonų 
konferencija. Prie šaukimo prisidėjo ir Maine valstijos 
senatorė Margaret C. Smith, kaip konferencijos pirmi
ninkė.

Konferencija svarbi tuo, kad joje bus rišamas 
Vietnamo karo klausimas. Mat, daugelis respublikonų 
senatorių ir kongresmanų priešingi karo plėtimui. Sa
koma, kad gera respublikonų senatorių dauguma prie
šingi amerikiečių įsiveržimui į Šiaurės Vietnamą. Ki
ti reikalauja nutraukti Šiaurės Vietnamo bombardavi
mus; kiti sutiktų tartis su partizanais, kad tik greičiau 
karą baigti.

Konferencijos šaukėjai nurodo, kad prez. Johnso- 
nas nededa reikalingų pastangų karui baigti Vietname.

Pasirodo, kad respublikonų tarpe yra didžiulis pa
sidalinimas Vietnamo karo klausimu. Dešinieji respub
likonai norėtų, kad prez. Johnsonas daug toliau eitų, net 
panaudotų atominius ginklus.

Demokratuose irgi panašus pasidalinimas. New Yor- 
ko senatorius Robertas Kenedis vadovauja tiems, kurie 
nesutinka su prez. Johnsono karine politika ir ieško ke
lių, kaip greičiau baigti karą Vietname.

1968 metų prezidentiniuose rinkimuose, jeigu tuo 
laiku karas Vietname nebus baigtas, numatomas respub
likonuose ir demokratuose dar didesnis pasidalinimas.

EKONOMINĖ KRIZĖ 
ARGENTINOJE

Argentiniečių laikraštis 
“Vaga” rašo:

Nepilnų vienerių metų bėgy
je Argentinos pinigas ’per du 
kartus pirma — apie 27 proc., 
antrą — apie 40 proc., buvo 
nuvertintas. Šiuo metu JAV 
doleris įkainotas 350. Ekono
mikos ministro K. A. Vasenos 
teigimu, ši priemonė padės di
deliu mastu padidinti ekspor
tą, sustabdyti infliaciją, va
liutos vertė daugiau nemažė- 
sianti, grįš į užsienius emigra
vę kapitalai, padidės investa- 
cija užsienių kapitalų šalyje 
ir kt. v

Tačiau vieno žymaus ekono
misto—R oge 1 i j a us Fri geri j aus 
tvirtinimu, nuo šių priemonių 
nukentės gamybininkai, pra
monės įmonininkai ir vartoto
jai. - -

šios priemonės yra vien tik
tai palankios monopolijoms, 
kurios užsiima produktų eks
portu ir kurios importuoja ga
minius, (kuriuos galime patys 
pasigaminti. Bet paliečia /že
mės ūkio produktų gaminto
jus ir pramonininkus, nes va
liutos nuvertinimas, .mokesčiai 
ir sumažinimas muitų. prisi
dės prię padidėjimo gaminių 
savikainos ir rinkos sumažėji
mo. Palies vartotojus, kurie 
pamatys į padanges iškilusias 
kaftias.

Visų pirma labiausiai nu

KATALIKŲ LIGONINĖ 
ŠIAUR. VIETNAME

Romos katalikų labdary
bės draugija Caritas Inter
national skelbia, kad su po
piežiaus Povilo pritarimu 
bus pastatyta ligoninė Šiau
rės Vietname. Popiežius su
tiko skirti tam tikslui ne
mažą pinigų sumą.

Minima organizacija to
liau nurodo, kad popiežius 
“nuolat atsišaukia padėti 
Vietnamo' žmonėms. Jo žo
džiai reiškia, kad pagalba 
reikalinga gyventojams 
abejose 17 paralelio pusėse” 
— tiek Pietų Vietnamo, 
tiek šiaurės Vietnamo.

Ligoninė reikalinga ame
rikiečių lėktuvais sužeis
tiems vietnamiečiams.

KOKS JIS DIDVYRIS?
Komercinė spauda skel

bia, kad Centralinės Žval
gybos • agentūros viršinin
kas Frank G. W i s n e r 
įtrauktas į didvyrių sąrašą. 
Jis persišovęs mirė 1965 m. 
spalio 30 d.

Kodėl jis skaitomas did
vyriu? Gal užtai, kad 1954 
m. suorganizavo pučą ir 
nuvertė demokratinę Gua- 
temalos valdžią ir įsteigė 
militarinę diktatūrą?

WisneriO' pasidarbavimu 
juk ne viena Lotynų Ame-

Prieš 44 metus — tikriau: 
1923 metais — nuvykau į 
Kaliforniją “pasidairyti” ir 
“Vilniai” medžiaginės pa
ramos pas gerus žmones 
ieškoti.

Man esant San Franciske, 
atvyko ten ir Michael Gol
das, jaunas, dailus, pilnas 
energijos vyras. Savo ten 
buvimo jis niekais neleido. 
Parašė keletą straipsnių 
vietos spaudoje ir^darbavo- 
si tarp vietos darbininkų ir 
pažangesnės inteligentijos.

Vieną dieną skaičiau spau
doje pranešimą , kad M. 
Goldas skaitys savo pjesę. 
Vieta: Latvių darbininkų 
salėje.

Nueiname mudu su velio
niu Jurgiu Jaku pasiklau
syti. Svečias skaitė tik ne
seniai sukurtą savo pjesę 
“John Brown”, vėliau pava
dintą “Battle IJymn”, apie 
didyjį abolicionistą, jo gy
venimą ir kovą už vergijos 
panaikinimą. Ten man ir 
teko su rašytoju trumpai 
susipažinti, ir po to nuolat 
skaityti jo publicistinius ir 
grožinės literatūros kūri
nius.

Gimė jis 1893 m. balan
džio 12 d. Chrystie gatvėje, 
Manhattane,/ kur gyveno 
varguomenė. Jo tėvai buvo 
imigrantai, kilę iš Bessara- 
bijos, vertėsi labai skur
džiai.

Sulaukęs vos 12 metų 
amžiaus, vaikas buvo pri? 
verstas mesti mokyklą ir 
pradėti uždarbiauti, kad 
galėtų, tėvams padėti. Tai
gi Michael Goldas buvo sa
vamokslis, savo universite
tus baigė dirbdamas, skai
tydamas’ knygas, mokyda
masis ir kovodamas. . }

1914 metais: Goldas jau 
įstojo į .Amerikos Socialis
tų .paittiją 
nėti straipsnelius anuome

 

tiniame dienrašty “The 
New Ąork Call”, (socialis
tinis laikraštis) ir kt.

Pagaliau jis pradėjo rašy
ti pjeses, apsakymus. Ir 
greit tapo žinomas, kaip 
žymus didžio talento prole
tarinis rašytojas, žurnalis
tas, kovotojas prieš visa, 
kas yra sena, už viską, kas 
nauja, už socialistinę san
tvarką. Per pastaruosius 
50 metų Michael Goldas, kai 
tik sveikata leido, nepadėjo 
į šalį sįavo plunksnos.

Tarp 1928 ir 1932 metų 
Goldas redagavo kovingą,'5 
daugiausiai intelektualams 
skirtą žurnalą “The New

^pradėjo raši-

rikos valdžia buvo nuvers
ta. i

Masses”, per kurį au 
prolet arinius rašyt 
rašė literatūros kriti 
straipsnius, būrė apie Šį 
žurnalą daug ano meto įžy- 
nių rašytojų. Tūli jų rašė 
atvirai, kiti slapyvardžiais.

Goldas mokėjo susikal
bėti su pačiais žymiausiais 

rašytojais.amerikiniais
Dramaturgas
O’neill buvo jo artimas bi
čiulis; palaikė jis gerus ar
timus ryšius ir su Upton 
Sinclairiu, ir su John Ho
ward Lawsonu, ir su Waldo 
Franku, ir su Theodoru 
Dreiseriu, ir kitais.

Beletristikos srityje M. 
Goldas plačiai paga r s ė j o 
savo veikalu “Jews With
out Money” — novelė apie 
žydų biednuomenės gyveni- 
Jią Niujorke. Šiuos žodžius 
ašantis tarėsi su autorium 

dėl šios novelės išvertimo

mą per “Laisvę”.
—Verskite, spausdinkit^

— sakė jis, — aš nereika
lausiu iš jūs jokio honora-
i

C

1

o.
Bet atsitiko taip, kad “Žy- 
ai be pinigų” taip ir likosi 
e išversti.
Per ilgus metus Goldas 

ašė niujorkiškiame “Dai
ly Workeryje”. Turėjo jis 
13ii specialią kolumna — 

Change the World”. Vė- 
au daugelis jo rinktinių 

straipsnių buvo išleista 
knyga tuo pačiu pavadini
mu.

Savo publicistiniame vei
kale “Hollow Men”, išėju- 

iame 1941 metais, Goldas 
smarkiai 
a

f

s
kritikavo tuos 

merikinius intelektualus 
rašytojus,' kurie atsitolii# 

uo komunistinio judėjimo. 
Bet Goldo sveikata silp

nėjo. Be kitko, jis sirgo cu-

n

Išvyko jis su žmona į 
San Francisco ir ten gyve

no iki gegužės 14 d., iki sa- 
3 mirties. Pastaruoju me

tu rašė jis savo autobio
grafiją. Deja, pilnai neuž
baigė; paliko tai atlikti sa
vo bičiuliui F. B. Folsomūi, 
gyvenančiam Berkeley, Cal.

Michael Goldo mirtis — 
idžiulis nuostolis Ameri-

n 
v

d
kis darbo žmonėms, bet jo 
darbai ilgai nemirs.

Rojus Mizara

Norvegų miestelio Beri
no pakraštyje pristatyk 
daug mažų namelių, kurie 

aai panašūs vienas į kitą, 
•ie kiekvieno namelio du

rų kabo motinos nuotrau- 
., kitaip vaikai negalėtų 
rasti savo namų.

la

ki

ČIA AGENTAI 
PAKISTANU

Septyni Pakistano laik
raščių redaktoriai tvirtina, 
kad International Press In
stitutas yra f inansiniai kon
troliuojamas JAV Centrali
nės žvalgybos Agentūros — 
ČIA.

Institutas .yra nustatytas 
vesti Pakistano politikai 
priešišką propagandą. Re
daktoriai reikalauja, kad 
to Instituto raštinė Pakis
tane būtų uždaryta.

Tvirtinama, kad ČIA 
agentai Pakistane plačiai 
veikia įvairiuose klubuose 
ir kitose visuomeninėse or- 
ganiacijose.

ėVilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros docentas Jonas Kazlauskas apg 
slinio darbo tema — ‘j 
is, veiksmažodis).’’ 1 
dėlę spragą lietuvių kai- 
stacijos gynimo metu.

filologijos mokslų daktaro disertaciją. J. Kazlausko mok 
tuvių kalbos istorinė gramatika (kirčiavimas, daiktavard 
pirmoji lietuvių kalbos istorinė gramatika, užpildžiusi d

botyroje. Nuotraukoje: docentas Jonas Kazlauskas dis> 
M. Baranaus ko nuotrauka
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Mislinčius

Bažnyčios ir kapitalo giminyste

buvusiais savo ko- 
k>atalikų kunigais, 

ankščiau vadino
Sodomos šunauja”,

tapo junkeri- 
Pimsi jos oficialiuoju

LAPĖ IR ANTYS
Lapė upėj išvydo plaukiančias antis;
Buvo skaudu jai žiūrėti į jas nuo pakrantės.

•>< <. ■ . _______

Upėj jos mito, upėj poravos ir žaidė,
Pulką vaikų išperėję, ikrykdamos skraidė.
Galva, klasta, gudrumu lapė amžiais gyveno,
Ančiai pagaut ji ir šįkart surezgė planą.
Gluosnis augo ant kriaušio. Tankios jo šakos
Sviro į srovę ir vėjuj ties antimis plakės.
Lapė, kelias jų nukandus, paleido sau plaukti, 
kmė pati pasislėpus lapijoje laukti.
Gluosnio šakelės antims nekaltos atrodė,
Jos sau ramiai anapus bežuvaudamos žiodė.
Lapė galop, šaka didesne prisidengus,
Plaukti prie ančių, snukį iškišusi, stengės.
Štai pagaliau už kojos antiną riebų,
Iš po šakos staiga išlindusi, griebė.
Manė — tarsi iš paukštides vikriai pasičiupus,
Jį išsineš plaukdama ir iš tekančios upės.
Antis vienok vandeny sujudo, suspurdo,
Lapės snukį, gaudantį orą, pamurkdė.
Planas gudrus, ak, turėjo fatališką kliūtį —
Po grumtynių trumpų jis pražudė laputę.
Jėgą įgavo savo stichijoj antis —
Paukštis driblus sausumoj, ant pakrantės.

J. Subata

gininkams. Be to jiems rū
pėjo ir pigi pietų medvilnė, 
vergų darbu išauginta ir 
apvalyta. Dėlto nereikia 
stebėtis, jei šiaurinio Ver- 
monto vysūpas pareiškė: 
“Negrų rasės vergovė, man 
atrodo, yra pilnai leidžia
ma Senojo ir Naujojo Bib
lijos testamentų.” O Niu
jorke leidžiamas “Presbite
rionas” dvasininkų vardu 
padarė va kokią išvadą: 
“Vergovė nėra jokis žmo
gaus pažeminimas. Gal būt, 
kad ji jau egzistavo roju
je, o gal ji bus net ir die
vo karalijos žemėje laiku.” 
Bažnyčia ir kapitalas

Tačiau visiems buvo aiš
ku, kad pilietinis karas 
tarp pietinės ir šiaurinės 
JAV dalies — neišvengia
mas. Abraomas Linkolnas 
1860 m. buvo išrinktas pre-

Bitelės nevisuomet 
jau tokios geros

nių krašto dalių, vienbal
siai buvo priimta šitokia 
rezoliucija: “Vergovė vi
siškai nesiderina su dievo 
tiesa, kuri mums įsako my
lėti savo artimą, kaip pats, 
save.” Tai buvo humaniš
ka pažiūra.

Praėjo kiek laiko ir pie
tiečių, kartu su jų bažny
čia, pažiūra griežtai paki
to. Ir tai įvyko visai be jo
kio dangaus įsikišimo; 
priežastys buvo visai že
miškos. Jankis (Elis Whit
ney išrado mašiną, kuri 
labai lengvai ir greitai ga
lėjo išrinkti sėklas iš med
vilnės pluošto, ką se
niau reikėjo atlikti sunkiu 
ir nenašiu rankų darbu. 
Medvilnės prod ūkei ja. ir i ridentu daugiausia šiaurie- 
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Medus — saldus, bitelės— 
geros, sakoma: “Būk geras 
joms ir jos nekąs”.

Taip galvodama ruošiau- 
išmokt bitininkauti. .Už
ėjus didelę ’kepurę su

si
sic
taidžiu sieteliu, rankas ap-

; simoviau plonomis plastiko

ga
įginklavus, nuėjau prie at-
I vii
k a
pe

•štinėmis, užsivilkau il- 
s kelines, ir taip apsi-

’0 avilio, kurį šeiminin- 
s valė nuo susikaupusių 
r žiemą atmatų. Atydžiai 

: tėmijau, kaip jis nuvalo 
medaus korių rėmus, iš- 

: šhiostinėja avilį. Bitelės ro
dą jam ant rankų ir ne- 
ia. Dėl visa ko, ir jo vei- 
s ' apdengtas sieteliu, 

rankovgaliai

Į po 
i gi 
i da 
> marškinių 
įtaridžiai aprišti. Reiškia, ir 
i jis nepasitiki, nors man pa
sakoja, kad bitės nekanda 
jo. Sekamą avilį valysiu aš.

Greit patėmijau, kad ma
ne visą bitės aptūpė. Igno
ravau tai, paki pradėjau 
pajusti gylius. Per megsti- 
nuką ir bovelninę bliuske- 
lę, per tandžias vilnones 
kelines vis gilia. Šeiminin
kas patarė pasit raukti. 
Tinklelis, ką tik veidą sau
gojo, pasiliko beverčiu. 
Kaip tai ir viduje bičių įsi
skverbė.

Toliau nuėjus bandžiau 
visaip gintis: nusiėmus 
skrybėlę pradėjau švaistyti 
į visas puses. Kiek aprimus, 
pajutau ūžesį ausyse. . Ten 
birzgė bitė. Maniau, kad 
kaip nors ji pati pasiliuo- 
suos, bet buvo veltui. Ūže
sys tesėsi apie pusę valan
dos. Nurimo. Reikėjo ieškot 
gydvtoio pagalbos.

Išrankiojau net 23 gylius. 
Pasmakrėje ir ausies . ap
linkoje radosi 7 gyliai. Įgyl- 
tos vietos gerokai patino, 
nasireiškė karštis. Už trijų 
dienų tynimas pranyko, 
bet gylių žymės pasiliko il
gokai.

Patėmijau, kad bitei įgi- 
liant per tandų drabužį, 
gylys pasilieka medžiagoje, 
bet gvlio smaigalis pasie
kęs kūną yra tokis pat 
skaudus ir nuodingas.

Esu laiminga, kad mano- 
kūno sistemai bitės, gylys 
nėra labai pavojingas—su
tino, naskaudėio ir viskas. 
O tenka matyti spaudoje, 
kad nuo bitės gylio žmogus 
numiršta.

įsitikinau, kad išvalyti 
aVili arba medų išimt aš ne
galėsiu.

karaA buvo tik prieš kata
likišku polūdžio, kol jis dar 
nelietei ekonominių klausi
mų—kol Liuteris kaltino 
valdžių ir dvarininkus, su
sikėlusius prieš save žmo
nes, jis ragino abi puses su
sitaikinti. Bet kai jis pa
matė, k‘ad valstiečiai eina 
toliau, kad jie nori žemės ir 
politinių bei ekonominių re
formų, tuoj nuo jų nu
sisuko. Tis tuomet susivie
nijo su 
legom, 
kuriuos 
“Romos
ir kvietė visus dorus žmo
nes “nusiplauti savo ran
kas jų kr a uju ie”. Dabar jis 
dar garsiau šaukė “prieš 
galvažudiškas ir plėšikiš
kas valstiečių gaujas”, jis 
tano biurgerių draugu ir 
stojo ginti jų reikalus.

“Kiekvienas, kas tik gali
—Liuteris isteriškai klykė j—.,— t____ —-
—turi juos (sukilusius vals-1 bandų. Pietų krašto 
t i e č i us — M-s) kapoti, 
smaugti ir badvti, slaptai ir 
viešai, tain kain užmuša
mas pasiutęs šuo! Todėl, 
mielieji ponai, ateikite i pa
galba. gelbėkite: durkite, 
muškite, smaukite iuos. kas 
tik gali, ir jei čia kas žus. 
tai tebūnie jis palaimintas, 
laimingesnės mirties nė būt 
negali... Mes turime melstis 
už iuos. kad jie paklustu, o 

‘jei nenaklus. tai jiems ne
turi būti rodoma gailesčio.
Temi tada tars iiems savo 
žadi šautuvas. Iritain iie 
nridarvs tūkstanti kartu

Toma 
vada.

pelnas neapsakomai iškilo. 
Kai 1791 m. buvo pagamin
ta tik 4,000 medvilnės ban
dų (bales), tai 1860 m. ga
myba pakilo iki 5,400,000 

i visa 
ekonomika pasikeitė, o ta
sai pakitimas palietė ne tik 
ekonominę, bet politinę ir 
religine pietiečių orienta
ciją. Buržuazija ir bažny
čia triumfavo. Medvilnės 
karaliams vergovinė siste
ma tapo “žemės druska.” 
Nuo tada visos pietiečių 
sakyklos, visi bažnytiniai 
būgnai pradėjo vienu balsu 
šaukti už vergovinį konti- 
nuitetą, už tos negarbingos 
institucijos įamžinimą. 
Vyskupas Hokins pravedė 
pirmąją gaidą, o refreną 
sudarė visų bažnyčių cim
bolai bei vargonai. Minė
tojo vyskupo tezė, “Bibli
jos pažiūra į vergovę,” iš
aiškino “dievo žodį ir va
lią” kalbamuoju klausimu:

“Visagalis, maty damas 
negrų rasės pilnutinį mora
linį nuosmukį, padarė juos 
vergais... Neabe j o t i n a i 
dėlto, kad, jo sprendimu, 
jiems ta padėtis yra tinka
miausia.” Tikslas pateisina 
priemonę!

Medvilnės pramonei ky
lant, vergovę, tą “ypatingą 
instituciją,” Jėzaus vardu 
liaupsino bažnyčios ne tik 
pietuose, bet ir šiaurėje. 
Juk biznis nepaiso iš kokių 
šaltinių jam plaukia pel
nas, doleris jam nedvo
kia! Niujorko, Masačiū- 
zės, Vermonto ir kelių 
kitų šiaurės valstijų pra
monininkai irgi iš vergo
vės pelnėsi, 
netiesiogiai. Jie pirko iš 
Niuorleano (La.) maliasą, 
darė iš jo romą ir mainė jį 
j Afrikos negrus, kuriuos 
pardavinėjo pietiniams ver-

em balsais. Jis buvo vergo
vei priešingas, nes ji grė
sė suskaldyti kraštą į dvi 
dalis. Dėlto pietinių pres
biterionu vadas, kun. Torn- 
velis (T. Thornwell) išsi
gandęs sušuko: “Linkolno 
principų triumfas reiškia 
mirtį vergovei... Mūsų 
pareiga todėl sutrėkšti šią 
gyvatę, kol ji dar kiaušiny
je.” O kitas Čarlstono ku
nigas, d-ras Smythe, d a r 
dievobaimingiau užgiedojo: 
“Šis karas yra karas prieš 
vergovę ir todėl jis yra iš
davikiškas maištas prieš 
pasaulį, apvaizdą ir dievo 
pastatytą vyriausybę.”

Karą pradėjo pietiniai 
feodalai prieš pramoninę 
šiaurę.
Sumpterio tvirtovę, kurią 
laikė jankiai (šiauriečiai) 
ir ją paėmė. Jie tikėjo 
greita pergale. Tačiau pra
moningoji šiaurė, po ilgos 
kovos,—nugalėjo feodalinę- 
vergovinę’ pietų sritį. .

Kai tik pilietinis karas 
prasidėjo, tais pačiais me
tais buvo sušauktas pietuo
se esančių tikybinių orga
nizacijų suvažiavimas, ku
ris paskelbė “viso pasaulio 
krikščionims” sekamą dek
laraciją: “Neseniai paskelb
toji JAV prezidento pro
klamacija, siekianti išvaduo
ti pietinių valstijų vergus, 
mūsų supratimu, reikalinga 
gilaus protesto visų dievo 
žmonių.”

Ar kas nors gali reikalau
ti dar daugiau įrodymų, 
kad bažnyčia visur ir vi
suomet stojo ir stoja už 
turto bei kapitalo pusę, ją 
gina, kad ji yra visokios pa
žangos ir laisvės priešas? 
Religija yra turčių ir iš
naudotojų tarnaitė!

Ant suolo parke — jisai ir jinai; 
Matyt, jie draugauja ilgokai, seniai... 
Kažką, tur būt, aptaria, svarsto rimtai 
Jos rankoj skaistus kaip ugnis

Obuolys.

Čiupinėja ji, varto, lyg žaidžia jinai. 
Obuolys ananasas žvilga gražiai, 
Tik kažkodėl jos suraukti antakiai, 
Lyg būtų rūgštus ir kaltas dėl to šis 

Obuolys!
Atokaitoj nokęs maloniai, šiltai, 
Jis akį vylioja, taip kvepia magiai... 
Lyg gąsdintų juos taip ryškiai žėrįs 

Obuolys ?
Gal jiedu mena ir svarsto slaptai
Tą Ievos legendą? Gal būt? Ką žinai... 
Stengias įspėti jisai ir jinai,
Gal tyros meilės rojun užtrenks jiems duris 

Obuolys ?

(Pabaiga)
rotestantų JAV-se yra 

daugiau nei katalikų ir jų 
turtai dar didesni. Jie turi 
s u v irs 100,000 bažnyčių. 
Tik jų kongregacijos turtas 
neužrašomas vyskupui ir 
parapiečiai turi teisę pasi
rinkti sau tokį kunigą, 
koks jiems patinka. Tuo po
žiūriu ten daugiau demo
kratijos ir jų kunigai nėra 
tokie turtingi, kaip katali
kų. Tačiau nereikia manyti, 
jog protestantai, su jų dau
gybe sektų bei sektelių, 
yra geresni. Jų “liberalu
mas” dingsta klasinės vi
suomenės praktiniame gy
venime. Protestantai yra 
tokie pat didžiojo kapita
lo ramsčiai, kaip ir katali
kai. Jų klasinis charakte
ris nepaslepiamas. Pietinė
je JAV dalyje protestan
tai yra didžiausi negrų tei- 
|jų priešai-rasistai, baltieji 
šovinistai. Jie sudaro ir fa
šistinio Ku Klūks Klano 
gaują, kuri linčiuoja neg
rus ir terorizuoja vistokią 
pažangesnė mintį. Martino 
Liuterio reformacija, paly
ginus ją juodajam vidur
amžiu inkvizitoriniam k.a- 
talikizmui, buvo pažangus 
žingsnis. Nuo 1517 iki 15- 
22 m. ji buvo gana liberali 
organizacija. Bet kai tik 
sustiprėjo 
nes
departamentu, pats Liute
ris didžiausiu reakcininku, 
o Hohenzolernų dinastija— 
dievobaimingiausiais Euro
pos k r i m i n a listais. Vo
kietijos kaizeris buvo vy
liausia pasaulinio protes- 
santizmo galva, lygiai kaip 
katalikų popiežius. Prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą pro
testantiškos V o ki e ti j os 
militaristams kaizeris kai- 
bėjo:

“Atsiminkite, jog Vokie
tijos žmonės yra dievo iš
rinktieji. Ant manęs, Vo
kietijos imperatoriaus, nu
sileido dievo dvasia. Aš esu 
jos kardas ir jos viceregen- 
tas. Nelaimė nepaklusnie
siems, mirtis bailiams ir ne
tikintiems” !

Kai pagaliau netekę kan
trybės Vokietijos valstie
čiai 1525 m. sukilo prieš sa
vo engėjus, reformatas Liu- 
tS*is sakė, kad jeigu jie tik- 
Ai nori sekti Kristum, jie 
turi mesti kardą, o imtis 
maldos. Jis, prisidengęs te
ologijos šydu, ramiai filo
sofavo, būk evengelijai rūpi 
tik dvasiniai reikalai, o ne 
žemiški, būk žemiškoji vi
suomenė negali gyventi be 
nelygybės, etc. Liuteris pa
skelbė savo ganytojiškąjį 
laišką “prieš žmogžudingą 
ir vagiliaujančią kaimiečių 
gaują”, visaip juos niekin
damas. Be kita ko jis ten 
sakė, jog “asilą reikia muš
ti lazda, o liaudį valdyti 

ta ranka! Dievas tai ge- 
i žinojo ir dėl to jis val

dovams davė ne lapės uode
gą, bet kalaviją.... Su maiš
tininkais negalima rimtai 
argumentuoti; g e rri ausias 
argumentas, tai kumštis į 
panosę, kad jie apsilietų 
krauju”, etc. Jų dvasinio 
vado padrąsinti, Prūsų jun
keriai išžudė suvirš 100,060 
n e laimingų savo krašto 
valstiečių, norėjusių išsiva- 
fllįoti iš feodalinės baudžia- 

jungo. Reformacija nu- 
lė skaudžiausiai tie, 

rie ja tikėjo.
Kol Vokietijos valstiečių

dnpgiau nuostoliu”
Muirnom. sukilėliu

Jie pirmieji puolė

į

i

vadinu n “šėtono įrankiu.” 
kad šis pin nripš biurgeriu 
rnžimn. Liuteris netik šau
kė žndvti. bet ir laimino 
Žudikus!

T«in kalbėio “dievo tar
nas”. kurio lėnos kasdien 
monotoniškai kartoto nenk- 
tpii vtpšnnfies isakvma— 
NEŽUDYK! Atrodo, kad 
reformatas Liuteris norė
to pralenkti savo anatemom 
npt buvusi katal’k’šknsios in- 
kvi^lciitoc! vada T. Torkue- 
mada. Tai va nrie kn nri- 
pto “reform a pi tos tėvas”, 
akplhps knva. Romos nonio- 
žiu ahso1hit?7.mui kai tik 
hnvn neliesti tn šalies fpn- 
daln bei biurgeriu reikalai! 
.Tl« narndė no tik savo kla
bini hnr^iia veidą bet ir tol 
kad io bažnvpia. kain ir ki
tos —vra kapitalo įrankis.

Kitas žymus XVI-jo amž. 
protestantizmo tėvas, Jo
nas Kalvinas, pas i g a v ę s 
“eretiką” Servetą Šveicari
joje—lėtai per dvi valandas 
gyvą spirgino, kad jį dau
giau prikankinus. Reforma
cijos vadai pasirodė kar
tais net žiauresni ir už ka
ta 1 ik iš kuosius inkvizito
rius.

Bažnyčia ir Amerikos 
vergija

Prieš Civilinį karą (1861- 
18 6 5), kuomet Amerikos 
pietuose iš medvilnės augi
nimo pelnas buvo menkas, 
tai kai kurie skurdesni pie
tinių valstijų protestantų 
kunigai, grynai iš abstrak- 
t a u s teologinio atžvilgio, 
vergovei buvo abejingi. Iš 
sakyklų jie skelbė, jog ver
govė nesiderina su Kristaus 
mokymu, su žmoniškumu ir 
t. t. 1818 m. generalinia
me presbiterionų susirinki
me, kuriame dalyvavo at
stovai iš pietinių ir šiauri

J. Sūbata

n o r s ir

.!•»>. ...... ‘    " "   ~~~~~

Gražulipagalbos ranka
Afrikos respublikai

■ Afrikos respublikoje-Maly- daugelis kitų, 
jė labai trūksta ne tik kva
lifikuotų kadrų , bet ir ap
lamai raštingų žmonių. Iš
einant kolonizatoriams, tik 
2 procentai gyventojų mo
kėjo rašyti. Dabar — jau 
apie 20 procentų. Stebėti
nais tempais likviduojamas 
neraštingumas jaunoje Af
rikos respublikoje  ̂Vaka
rais Bamake gailina pama
tyti jaudinančias scenas: 
gatvės žibintų šviesoje įvai
riausio amžiaus mokiniai 
sėdi prie knygų, 
kasmet statomos 
mokymo įstaigos: 
toji administracijos
la, politechnikos institutas, 
pedagoginis instit u t a s ir

Šalyje 
naujos 
Aukš- 
moky-

J1
Režisierius J. Gustaitis (kairėje) kalbasi su Lietuvos Valst. Operos ir baleto teatro solistais:

E. Kuodžiu, V. česu ir M. Aleškevičiūte. . u

Likviduojant neraštingu
mą Maliui daug padeda 
Tarybų Sąjunga. Pagal Ma
lio ir Tarybų Sąjungos tech
ninio bendradarbiavimo pla
ną Malyje pabuvojo gru
pė architektų, kuriems va
dovavo Maskvos miesto 
vykdomojo komiteto sky
riaus viršininkas D. Zacha- 
rovas. Jie parinko sklypus 
mokymo centrų pastatams 
ir suprojektavo juos.

Maskvos architektai pa
ruošė Neraštingumo likvi
davimo nacionalinio centro 
Bamake pastato ir apygar
dų centrų Moptyje, Kajeso- 
je, Segu, Bafulabėje, Dire, 
Gao, Sikase maketus, ku
riuos gerai įvertino Malio 
specialistai.

Tikru kovos prieš neraš
tingumą štabu turi tapti 
Nacionalinis centras Malio 
sostinėje. Trijų aukštų 
pastate įsikurs kino labo
ratorija, kurioje bus daugi
nami mokomieji filmai ap
skričių centrams, spaustu
vė, daugybė mokslinių ka
binetų, įrengtų pagal nau
jausią technikos žodį. Iš 
čia į visus šalies kampelius 
bus siunčiami mokymo reik
menys, kino filmai, bus 
konkrečiai, kvalifik uotai 
vadovaujama mokymo pro
cesui šalyje. Iš pradžių ma- 
liečiams padės tarybiniai 
specialistai. Rep.

Amerikietis M. Viljamsas 
labai mėgsta dušą. Kartą 
be pertraukos jis maudėsi 
60 valandų.

PAMINKLAS IKARUI
Tarptautinio Astronautų 

metu, kuris 
yks Atėnuose 1969 me- 
is, Ikarijos saloje bus ati

dengtas 115 pėdų aukščio 
aro paminklas, skirtas 
rmajam pasaulio lakūnui. 
Paminklas bus pastatytas 

ar L 12x16 pėdų uolos, esan
čios prie Ikarijos salos, kur 
pagal legendą po nesėkmin
go skridimo žuvo Ikaras.

Tai bus moderniškas, ab- 
’akčios skulptūros formos 
minklas, pagamintas . iš 

virio ir naktį apšviečiamas 
inria šviesa. Jo autorius 
ikolas Ikaras — Niujor

ko universiteto Kinzbero 
Koledžio menininkas.

Senasis Kolosas, kuris 
kadaise rymojo viš Rodoso 
salos uosto, buvo pastaty
tas Saulės dievo garbei. 
Ikaro paminklas išreikš pa- 
g a r b ą nenugalimai Žmo
gaus dvasiai ir m o k s I u i, 
įveikiant erdvę.
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Dainuoja Kaišiadorių vidurinės mokyklos vaikučiai 
M. Baranausko nuotrauka

savo jaunystėj pyniau rožė
mis sagstytą ateities gyve
nimo juostą.

Į Jungtines Valstijas at
vykau dar prieš Pirmąjį pa
saulinį karą. Ilgai čia gy
venau ir geriausias savogy-jono direkcija, nedaug pasi- 
venimo dienas atidaviau į likę nuo Palangos maudy- 
Amerikai. čia mačiau daug I nių. T:“ : r.:1 ,

rą pasimaudyti. Savo gro
žiu Arimaičių ežeras pra
lenkia didžiumą ežerų, ką 
esu matęs savo gyvenime— 
o aš jų daug mačiau. Jo 
maudynės, įsteigtos po Le-

dais akmeniukais numar- Į lysvės, obelių, kriaušių, Vy
gintas mūras, buvęs dvaro šnių ir slyvų kaimynės, 
bravoras. Netoli jo>, pietinėj i apie kurias vingiavo agras-

1 tų, serbentų ir visokių ki
tokių uogienojų krūmai. 
Mums, vaikams, širdis sals- 
davo, žiūrint į tą sodną per 
geležinius vartus; iki ta pa
sakiškos grožybės rojų kai
miečiai išsidalino ir išdras
kė.

Į vakarus nuo sodno 
dosi daržinės, karvidės 
kiti buvę gražūs dvaro 
statai.

Apie palocių mažai 
prisimenu. Tik žinau, kad 
jis buvo gana didelis ir tu
rėjo daug paika jų. Jame gy
veno devynios šeimos tik 
atsigabenusių pušinaviečių, 
iki jie jį išdraskė ir pasi
statė savas lūšneles, mažai 
geresnes už kumetines. Mes 
gyvenom vienam gale ilgos 
kumetinės. Už pusantrų 
metų mano tėvelis nusipio- 
vė jam skirtą galą tos ku
metinės ir pasistatė sau 
gryčią. Seklyčios jau nebu
vo iš ko statyti. Jis ir mi
rė jos nebepastatęs.

Taip ir susikūrė Pušina
vos kaimelis, paskendęs to
polių medelyne. Kaimiečiai 
topolių nekirto; gal dėl to, 
kad iš jų mediena 
prasta, 
klevus, egles i 
supančius sodą — jie iš
kirto. Kaimelis stovėjo 
ant kalnelio. Nuo jo aiškiai 
matėsi ten į šiaurvakarį, už 
pelkių ir Šimsos liūnų, Pa
kapės miestelis. Į pietus 
matėsi Čiutelių dvarelis, ku
rį Smetona buvo atida
vęs generolui Plekavičiui. 
Šiaurvakaryje driekėsi Si- 
darų kaimas ir vakaruose 
Šuosos vienkiemis, kur da
bar randasi Tyrulių mieste- mėlynę. Gyvenamieji namai 
lis su mokykla, knygynu, | auga kaip grybai po lietaus 
klubu ir daug kitų gražių 
pastatų.

Pušinaviečiai buvo darbš
tūs, kuklūs ir patvarūs. 
Vieni turėjo daugiau, kiti 
mažiau žemės; bet didžiu
moj buvo' pelkynai. Dirba
mos žemės buvo mažai ir 

Moterys skalbdavo ta nederlinga. Be to, jie 
turėjo mokėti didelius mor- 
gičius į banką. Taip jie gy
veno ir vargo; tačiau sugy
veno gražiai.

Tarp jų per 12 metų aš 
augau, gyvenau ir su jais 
vargau. Mano tėvelis mirė 
man einant devintus metus. 
Mūsų vartuose tik vien var
gas težydėjo. Pušinaviečiai 
buvo mano mokytojai ir 
globėjai. Jų filosofija ir el
gesys įbraižė gilius bruožus 
į mano charakterį. Iš jų fi- 
Inan-Piina ir ’ntictilrn iimn aa

pusėj vieškelio, tviskėjo 
daugiakambarinio palociaus 
langai ir jo pietiniame fa
sade stiklinis gonkas. Už 
puskilometrio nuo palociaus 
į pietvakarius niūksojo il
gos, netašytų rastų, šiau
dais dengtos, su vilko akies 
dydžio langučiais, kumeti
nės.

Prie dvaro rytinių vartų, 
šiaurinėj pusėj vieškelio, 
snaudė jau sukniubęs ka
daise buvęs plytinis, dau
giaaukštis sandėlis. Jis bu
vo nemažas pastatas; ta
čiau jo viršus iki pirmojo 
aukšto buvo jau nugriuvęs. 
Jo pirmo aukšto plytines 
lubas laikė kolonos ir Ro
mos stiliaus arkų raizginys. 
Viršus lubų buvo jau velė
na apžėlęs ir vanduo į vidų 
jau nesisunkdavo. Jo rūsy
je buvo daug koridorių ir 
visokių kamarų. Ten kalvis 
Puidokas buvo įsisteigęs

ra- 
ir 

pa-

te-

Inž. Gabrėnas

Kaimas, kur aš augau, seniau ir dabar
Rodos, kamgi bereikėtų ir 

rašyti apie kaimą, kur aš 
augau ir kurio dabar jau 
nebėra. Ne karas, bet gy
venimo eiga jį sunaikino. 
Smetoninėje Lietuvoje jis 
buvo išsidalinęs į vienkie
mius, o Tarybinėje Lietuvo
je jo pėdsakai jau beveik 
visai išnyko. Parvažiavęs 
1965 m. pavasarį jau tik du 
nameliu — Mačiūno ir kal
vio Puidoko radau — bera- 
dau bepluduriuojančius ko
lūkio kviečių jūroje.

Aš nesu ten gimęs, 
gimiau, vos brėkštant
tam šimtmečiui, Užkalnio 
vienkiemyje, tarpe taip va
dinamų “skarbavų” miškų, 
apie 7 kilometrus nuo Pa
nevėžio, beveik Nevėžio pa
krantėje. Mano mamytė 
pasakodavo, kad ji Nevėžy
je velėdavus baltinius.

Praėjusį kartą, lankyda
masis Lietuvoje, Miežiškių 
miestelyje ir Gitėnų kaime, 
kurie buvo.Užkalnio kaimy
nystėje, klausinėjau seniau
sių gyventojų apie mano 
gimtinę. Jie nieko apie ją 
nežinojo. Taip ir neradau 
nė pėdsakų vienkiemėlio, 
kur aš gimiau. Bet šiokias 
tokias žymes kaimo, kur aš | 
augau, dar teberadau.

Tas kaimas vadinosi Pu- 
šinava. Pirmiau ten buvo1 
pono Bagdonavičiaus dva-! 
ras. Bet jis jį, begirtuok
liaudamas, išskolino į ban
kus ii bankai tą dvaią Pa"jaukščio ir 6 pločio pylimas, 
leido ant hcitacijos (varzy- Tuo py]imu tęs-si gracavo-tymų. Vienuolika kąimie-|ta alčja jj buvo iš abiejų

J£aVaZ1^ Sauciunas, . pUsių apsodinta liepomis, 
du broliai —- Gabus n Mo- ^urįų gelsvi žiedai žadino

Zablackai, kalvis sįeją b. kvapsnis glamo- 
manon—0 jausmus# sodno, per

Blazis, i geiežinius vartus, tarpe 
prūdų tęsėsi plati alėja iki 
pylimo ir laiptais vedė į py
limo alėjas.

Vakarinis prūdas jau bu
vo užslinkęs dumblu ir jo 
dugnas apaugęs karklais. 
Vakarinis buvo dar gilus ir 
pilnas tyro vandens. Mes, 
vaikai, ir vasaros pogulio 
metu suaugę, ten maudyda- 
vomės. 
baltinius. Šiauriniuose prū
dų šonuose buvo dvi mūri
nės pirtys. Jas pušinavie- 
čiai tebenaudojo iki mano, 
1912 metais, išvykimo į A- 
meriką. Kalbos ėjo, buktai 
vienoje tų pirčių 
sugavę 
brolį ir pakorę už jo daly
vavimą 1863 metų sukili
me.

Į pietus nuo tų prūdų ir 
pylimo tęsėsi pasakiško 
grožio vaismedžių sodnas: 
gracavoti takeliai, gėlynų

Irgi šiaurinėj pusėj vieš
kelio, pietrytiniu kampu at
sirėmęs į tą sandėlį, buvo 
apie poros hektarų ketvir
tainis plotas žemės. Čia ra- 

I dosi dvaro sodnas, apsodin- 
, tas aplink eilėmis ąžuolų, 
j klevų ir eglių. Visą šiauri- 
I n i sodno šonązsaugojo du 
• dideli prūdai apie 18 metrų 
i gylio. Iš vakarų, šiaurės ir 
, rytų juos juosė 8 metrų

tie jus ■ 
Puidokas, Aleliunas, 
tėvelis Gabrėnas, 
Vienažindis ir Stroliai /te-J 
vas ir jo jau vedęs sūnus j 

' Antanas. Kam čia jų var
dus suminėjau? Tam, kad 
jie buvo mano vaikystės 
scenoje, įdomiausiais akto
riais, nuo kurių aš daug 
išmokau. Nuo jų pasakoji
mų pynėsi mano vaidentu
vėj svajonių tinklas.

Mano tėvelis atsikėlė į 
Pušinavą man einant jau 
penktus metelius. Tačiau aš 
jau šiek tiek pamenu išvaiz
dą jau į užmarštį slenkan
čio Pušinavos dvaro. Jis ra
dosi Šiaulių paviete, apie 24 
kilometrus j vakarus nuo 
Radviliškio. Nuo Šilėnų ge
ležinkelio stotelės, pro Er- 
telio dvarą ir Kočkelio kar- 
čiamą ėjo vieškelis. Jis 
ėjo per Pusiniškių kai
mą ir į Pusnavos dvarą. Jis 
baigėsi vakarinėj dalyje 
Pušinavos kaimo. Nuo ten, 
per beržynėlį, jau vingiavo 
siauresnis keliukas irgi į 
vakarus, iki šuošos vien
kiemio, kur dabar randasi 
Tyrulių miestelis. Toliau į 
vakarus tvvuliavo Tyruliai, 
kuriuos Tarybų Lietuvos 
valdžia nusausino ir iš kur 
iškasama kasmet šimtai 
tūkstančių tonų durpių. Tas 
vieškelis kartais buvo pa
žvyruojamas; bet rudeniais 
ir pavasariais jis būdavo la
bai purvinas. Tačiau, vasa
rą jis būdavo lygus ir gra
žus. Pušinavos dvaro pa
statai, paskendę klevų ir to
polių gojuose, apie jį kles
tėjo.
. Iš rytų įvažiuojant į dva
rą iš abiejų pusių to vieške
lio stūksojo plytų kolonos, 
lyg tai liekanos kokio tai 
bromo (vartų), kuris jau 
baigė griūti. Tuoj už to 
bromo, pietinėj pusėj stovė
jo didelis (gal 30 metrų plo
čio ir 60 ilgio) baltas juo-

kazokai 
Bagdonavičiaus

buvo 
Kitus medžius — 

ir ąžuolus,

šilto ir šalto, juodo ir balto. Į 
Niekas čia manęs nemaiti
no sidabriniu šaukšteliu. 
Turėjau sau laimės ieškoti 
darbo žmonių kvartaluose, 
Amerikos didmiesčių dul
kėtuose fabrikuose ir varg
dienių lūšnelėse. Kaip karo 
veteranas, gavau progą ei
ti mokslą ir Įžengti į švie
sesnį gyvenimą. Gyvenimu 
esu patenkintas.

Net porą kartų jau ap
lankiau ir savo gimtinę. 
Grįžęs į Lietuvą 1965 me
tais jau savoi gimtinio vien- 
kiemelio neradau nei pėd
sakų, bet ir Pušinavos kai- 
mavietę, kur aš augau, jau 
sunku bebuvo pažinti. Tik 
pora namelių — Mačiūno ir 
kalvio Puidoko—ir tas bal
tas mūras ženklino, kad tai 
čia buvo PUŠINAVA.

"Tačiau neteko liūdėti. 
Vilnių, Kauną, Klaipėdą, 
na, ir Druskininkus mačiau 
klestinčiais miestais. Ma
čiau jų universitetus, jų 
muziejus, jų knygynus ir 
juose augančią kultūrą. 
Mačiau jų fabrikus ir Lie
tuvos smarkiai kylančią 
pramonę. Mačiau kolūkių 
laukuose tyvuliuojančias jū
ras javų. Mačiau daug dau
giau nei Pušinavoj augda
mas drįsau sapnuoti.

Radviliškyje, kur mano 
brolis Jokūbas gyvena, te
teko pabūti tik 36 valandas, 
tačiau ir ten savo vaikystės 
laikų Radviliškio jau nebe- 
atpažinau. Stiklo fabriko ka- j 
minas, lyg pypkorius, dūmų I 
kamuolius pūtė į dangaus

Ten radviliškiečiai 
maudosi ir žuvauja. Jie di
deli sportininkai. Net ir 
inž. Kokštas buvo maudyne 
sužavėtas. Jis nėrė nuo ko
kių 10 metrų pastolio į eže
rą ir dingo vandenyje. Pa
maniau, kad jau nebeišnirs. 
Tačiau išniro ir kaip lydeka 
nuplaukė.

Ačiū Leonui Špokevičiui. 
Jei vėl teks Radviliškį ap
lankyti, ir vėl norėčiau 
Arimaičių ežere paplaukyti.

Bakterijoms 
320,000,000 metų

Neseniai Vakarų Vokieti
jos mokslininkai padarė 
įdomų atradimą. Buvo at
gaivintos ir smarkiai pra
dėjo daugintis bakterijos, 
buvusios kristaluose, pir
mykštėse jūrose susidariu
siose prieš 180 milijonų me
tų. Šių bakterijų medžiagų 
apykaita labai skiriasi nuo 
paprastų bakterijų.

Amerikiečių mokslininkai 
taip pat patvirtino, kad eg
zistuoja tokios bakterijos. 
Iš druskos kristalų, kuriems 
320 milijonų metų, pavyko 
atgaivinti dvi gyvų orga
nizmų ru&s. Teigiama, kad 
bakterijų gyvybingumas 
praktiškai išlieka neribotą 
laiką.

ST. PETERSBURG, FLA/

ir asfaltuotas plentas juosia 
Radviliškio užmiestį.

Leonas Špokevičius, Rad
viliškio rajono pirmininkas, 
dėl stokos laiko mažai man 
teparodė tą miestą, bet jis 
man parodė užmiestį, kur 
radviliškiečiai ilsisi ir spor
tuoja. Jis mane, mano brolį 
Jokūbą ir vilnietį inžinierių 
Vytautą Kokštą buvo nusi
vedęs į medžiotojų klubą, 
kuris randasi keletą kilo
metrų į rytus nuo: Radviliš
kio, nusausintose pelkėse. 
Tai sportininkų rojus. Ten 
randasi nemažas stadionas, 
keletas kitų pastatų ir klu
be puikus restoranas. Jis 
mus ten pavaišino skania 
šerniena, na, ir Anykščių 
vynu. Dar saulutė buvo 
aukštokai, tai jis mus buvo 

losofijos ir pasakojimų aš 1 nuvežęs ir į Arimaičių eže-

t * *

Č. Bilevičius (centre) sušakių rajono Lenino v. kolūkio liaudies cirke vadovas 
jaunaisiais artistais

v H -Z

į' J

ZveriŲ augintiniai
Geroką laiką buvo mano

ma, kad maugliai — tai an
glų rašytojo Kiplingo fan
tazijos vaisius, jog jis yra 
jų matęs Indijoje. Bet nie
kas nenorėjo tikėti. Vis 
dėl to 1920 metais žinios 
apie vaikus gyvenančius su 
žvėrimis, pasitvirtino. Pas
torius Singas sugavo dvi 
mergaites, kurios gyveno 
džiunglėse su vilkais. Jau
nesniajai buvo 2 metai, vy
resniajai — 8. Jos nemokė
jo nei kalbėti, nei vaikščio
ti dviem kojom. Valgė tik 
mėsą. Po pusės metų jau
nesnioji, neištvėrusi neįpra
stų jai sąlygų, mėgino pa
bėgti, bet nesėkmingai, ir 
netrukus mirė. Jos sesuo 
mirė keturiais metais 
liau, taip ir neištarusi 
vieno žodžio.

Prancūzų psichologas 
Malsonas rašo, kaip buvo 
rastas berniukas; iš pat 
vaikystės gyvenęs su vil
kais. Vėliau beveik 10 me
tų berniukas gyveno tarp 
žmonių, bet vis tiek neiš
moko kalbėti. 1963 metais, 
eidamas 19 metus, jis mirė.

Antrojo pasaulinio karo 
metais anglų kareiviai Siri
joje sulaikė berniuką-geze- 
lę, kuris tik išore buvo pa
našus į žmogų. Berniukas 
maitinosi žole ir šaknimis, 
nemokėjo kalbėti. Bet už
tat turėjo stiprias 'kojas, 
galėdavo bėgti 50 kilometrų 
per valandą greičiu.

ve
in ė

Švedijoje pagamintas 
naujo tipo telefono apara
tas. Jis nėra didesnis už 
paprasto telefono ragelį. 
Aparate įmontuotas jaut
rus mikrofonas, gana stip
rus garsikalbis. 
kambaryje šiuo 
galima kalbėtis 
metrų atstumą.

Tyl i a m e 
telefonu 

per šešių

Linksmai praėjo Motinos 
Diena

Džiugu, kad žmonės ant 
pašaukimo pribūna gražų 
tikslą prisiminti, brangų mo
tinos vardą pagerbti. Gegu
žės 13 d. LLD kuopos są
skrydis, motinos pagarbai 
buvo toks didelis, kaip žie
mos laiku, kada čia lankosi 
svečiai iš šiaurės, vos visi 
sutalpinti prie stalų. LLD 
nariams ėjimas buvo vel
tui, svečiai ir pašaliečiai 
pasimokė jo.

Motinos-moterys buvo at
leistos nuo pečiaus ir aptar
navimo darbų ir taip bus 
per visą šį mėnesį. Vyrai 
atlieka jų sunkųjį darbą.

Julija White, gavusi pir
mą socialinės apdr a u d o s 
čekį, atsisėdo į supamąją 
senatvės kėdę ir užfundino 
po taurelę brandės visai 
publikai. Tikrai nelauktas 
nuotykis. Visa publika jai 
karštai padėkojo.

Kita staigmenėlė: šiame 
pokylyje pasirodė vienos 
šeimos keturios gentkartės: 
pirmoji motina Antaneta 
Puishienė (buvusi Zablac- 
kienė), antroji motina jos 
dukra Adelė Pakalniškienė, 
trečioji motina Pakalniškie
nės dukra Francy na. Com- 
ming, na, ir trys jauname- 
čiai jos vaikučiai: berniu
kas Jordy 8 metų, mergai
tės Adelė 7 ir Anny 4 me
tukų. Francyna ir jos vy
ras gyveno Vakarų Vokie
tijoje. Vyras buvo karinė
se jėgose. Dabar šeima 
parvežta atgal į šią šalį, o 
vyras iššauktas kur kitur 
(gal į Vietnamą).

Vyrų gamintais patieka
lais publika skaniai pavai
šinta, duota ir sielai peno. 
Pirmu kartu Julius Grebli- 
kas skaitė neilgą paskaitą 
apie motinos pareigas, 
meilę, teikiamą savo vai
kams, ir kaip palaužiama 
motinos širdis, kai jos sū
nus iššaukiamas į svetimos 
šalies džiungles ka r i a u t i 
prieš nekaltą liaudį, norin
čią išsilaisvinti iš pavergė
jų nagų. Paskaita buvo 
įdomi.

Dar daugiau, Adelė Pa
kalniškienė recitavo eilė
raštį, taikytą motinos die
nai, dar pridėjo ir J. P. 
Milleris.

Pabaigoje, Adelei Pakal
niškienei vad ovaujant, 
Dainos mylėtojai smagiai

su 
m 
m

ti
Ji

dainavo visą eilę dainelių 
įtinai pagerbti. Progra- 
i išėjo prakilni, žavinga. 
Kai kada verta prisimin- 
vietos Dainos mylėtojus, 

e energingai mokosi dai
nuoti, kas kartas pateikia 

amogose gražias dainų 
ngramas. Jie jau žada 
i Tėvo Dienos minėjimo 

priimti atostogas. Tikiu, 
kad kas nors apie šią meno 

upę parašys, o parašyti 
rtėtų.
Žinoma, jei čia nebūtų A. 

Pąkalniškienes, nebūtų nei 
inininkų grupės. Kaip 

nirime galime sakyti, b# 
Adelė pasišventusiai, su #• 
džiausią energija dirba, 
kad ši grupė pasilaikytų ir 
vietos pramogas liaudies

.inelėmis puoštų.
Svečiai turistai beveik vi- 
mus paliko. Visiems ge
dėjams, kurie kada tik 
Įsų pažangiečių pramo- 
.s gausiai lankė, iš širdies

pi; 
pn 
po

gi 
ve

d

si

m

tariame didelį AČIŲ. Da
ba 
ja

r prasideda pasirodyti 
mos kartos svečiai, ku

rie atostogų proga atvyks- 
savo tėvelius ir artimus 

lankyti. Žinoma, jau ne 
ip skaitlingai, kaip žie

mos metu, bet jų būna.
Keletas vietos gyvento- 
pasirengę vykti į šiau- 

, kai kurie sakė vykstar 
Kanadą, ten užsuks ir#į 
saulinę parodą Montre- 

labiausiai planuoja 
matyti ją tada, kai bir- 
io 23 bus Lietuvos die-

ta
pa 
ta

jų

i

alyje, 
pa 
že

jLD 45 kuopos sekami 
otūs, šokiai ir kiti pa

silinksminimai įvyks gegu-
5 27 d. Pietūs bus pa- 
kti lygiai 12 vai., vis ta
pačioje laiškanešių salė- 
314—15th Avė. South.

’ Vikutis

pi

žė 
tie 
j e 
je,

Liucerno pavaduoja DDT
Užsienyje tyrinėjamas' 

keistas metodas kovo, 
medvilnės kenkėjais.

Tarp medvilnės eilių bu- 
pasėta liucerna. Jai iš- 

gus, į laukus išleista trys 
lijonai vabzdžių-kenkėjų, 
dažytų fluorescenciniais 
žais. Praslinkus kelioms

SU

vo
ar
m:
nt
da:
dienoms, vabzdžiai buvo iš
tirti. Visiems jiems patiko

ve

st 
pi 

' 21

cerna. Nė vienas nebu- 
rastas medvilnėje.

Niujorke sukonstru 
printuvas, kurį len 
įjungti prie bet kokio ma
kos instrumento.

h
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Vilniaus ‘‘Tiesoje” bal. 28 
d. tilpo plačiai mūsų Ame
rikos lietuviams žinomo 

j f^ljetuvos žurnalisto Rober- 
fflRžiugždos sekamas laiš- 
ws iš New Yorko:

Vyresnio amžiaus niujor
kiečiai prisimena, kaip 1938 
metais, per radijų insceni
zavus žinomų H. G. Velso 
mokslinę - fantastinę kny
gų “Pasaulių karas,” kurio
je rašoma apie tariamai nu
sileidusius Žemėje marsie- 
čius, visoje Amerikoje bu
vo kilusi panika.

Prieš porų metų prezi
dentas Džonsonas, kai jam 
buvo parodytos naujos 
Marso fotografijos, prisi
minęs minėtus 1938 metų 
įvykius, pareiškė, jog jam 
pasidarė šiek tiek lengviau, 
kad tos fotografijos nepa
rodė jokių gyvybės žymių 
Marse.

Savo laiku teko skaityti 
prancūzų rašytojo Henrio 
Aloržo knyga “Didysis pa
saulio suk r ė t imas.” Tai 
Prancūzijos aka d e m i j o s 
premijuotas mokslinės fan
tastinės literatūros veika
las, kuriame pavaizduoja
mas žmonių gyvenimas 
šimtajame amžiuje, tai yra, 
praėjus dar aštu o n i e m s 
tūkstančiams metų. Kny
gos pabaigoje kalbama apie 
kažkokius dirbtinius — ne
beatsimenu, žydr uosius, 
mėlynuosius ar violeti
nius — debesis, kurie nu
šluoja visų gyvybę nuo Že
mės paviršiaus, ir išsigelbs- 

L ti tik keletas žmonių.
J Šių knygų teko prisimin- 
- ti praeitų metų lapkričio 
'< mėnesį ir po to vėl šių me- 
į tų sausio mėnesį, kai Niu

jorką buvo apgaubęs kaž- 
į panašaus į H. Aloržo 
' aprašytų mirties debesį.

Tai, tiesa, buvo jau žino
mas reiškinys JAV. Pla
čiai žinoma, p a v y z džiui, 
tragedija, ištikusi nedidelį 
Donoros miestelį Pensilva
nijos valstijoje, kuriame 
gyvena apie 14 tūkstančių 
žmonių. 1948 metų spalio 
26 dienos rytų, darbinin
kams einant į darbų, mies
tų jau dengė sunkus dū
mų ir suodžių debesis. Die
nos metu dūmai, kilę iš 
plieno liejyklų, cinko ir 

' kokso fabrikų kaminų, to
liau didino oro užteršimų, 
Pamažu ore prisirinko tiek 
daug suodžių, jog jie pra- 
d#o išsiskirti ir nusėsti 
iwt žemės, pridengdami ša
ligatvius, ir gatves juodu 
sluoksniu, kuriame pėstieji 
ir automobiliai paliko ryš
kius pėdsakus. Per 48 va
landas matomumas mieste
lyje taip pablogėjo, jog dar
bui pasibaigus, pasidarė 
sunku netgi rasti kelių na
mo. Žmonės ėmė masiškai 
kosėti, skundėsi, kad sun
ku alsuoti, jiems skaudėjo 

/-akis, gerklę ir darėsi bloga, 
'^erkąturias dienas, kol lie
tus neiiuplovė grėsmingo 
dangalo, apie šešis tūkstan- 
čius žmonių, tai yra, apie 43 

Ifetapleentus visų gyventojų, 
IJPįRsirgo, nemaža jų mirė.

Oro užteršimas jau ke
letu kartų sukėlęs didelį pa
vojų Niujorko miesto gy
ventojams. 1963 m,etų lap
kričio mėnesį panašiomis 
aplinkybėmis Niujorke mi- 

I re du šimtai žmonių. 1963 
I metais apgaubęs Niujorku 

mirties debesis atėmė gyvy
bę keturiems šimtams žmo- 

yfim^fraeitu metų lapkričio 
“flMResio pabaigoje savo aki- 
wWs matėme, kaip atrodo 
>Niujorkas, susidarius tokiai 

nepaprastai padėčiai dėl

Lietuvos žurnalistas apie 
mūsų Ameriką

oro užteršimo. Ištisas ke
turias dienas miestas sken
dėjo kažkokiame rūke. Bu
vo smarkiai pablogėjęs ma
tomumas, kiek toliau esan
tys namai atrodė betirpstu 
neaiškios spalvos migloje. 
Oras buvo ne m a 1 o n a u s 
kvapo, aitrus, sūrokas. 
Nuo aukščiausiojo Niujor
ko Empire State pastato 
bokšto buvo aiškiai matyti, 
kad visas miestas tartum 
skradžiai žemę prasmegęs 
tirštame suodžių debesyje, 
iš kurio tekyšojo tik dan
goraižių viršūnės. Tame de
besyje tartum plaukiojo ang
lies, naftos, smalos, metalų, 
metalų oksidų smulkiausios 
dalelytės, o taip pat dideli 
kiekiai anglies, sieros, dvi
deginio, azoto oksidų, smal
kių ir kitų dujų.

Pavojingiausias šalutinis 
vidaus degimo produktas, 
nesudegę anglies vandeni- į 
niliai šiltomis saulėtomis 
dienomis, susijungę su azo
to dvideginiu, sudaro 
kenksmingų sveikatai foto
cheminį dūmų ir .suodžių 
debesį. Jis labai nemalo
nus, pareiškė kongresma- 
nas Otingeris, bet dar ne
malonesnė yra šiluminė in
versija. Jis paaiškino, kad, 
esant tam tikroms sąly
goms, sluoksnis šilto oro, 
veikdamas kaip dangtis, su
laiko visus dūmus ir kva
pus, visus suodžius ir 
kenksmingas dujas, paga
minamas miesto rajone. 
Neįstengdamas išsisklaidy
ti iš po tokio dirbtinio at
mosferinio dangčio, oras 
mieste darosi vis nešvares
nis ir, jeigu nekyla vėjas 
ar nepradeda lyti, virsta 
nuodingomis dujomis. Tai 
ir atsitiko Niujorke.

Lapkričio 25 dienų Niu
jorke buvo paskelbtas oro 
užteršimo pavojus. Iš es
mės tai reiškė nepaprastos 
padėties paskelbimų. Vie
tos gyventojams per radi
jų, spaudų ir televizijų bu
vo pranešta, kad jie nau
dotųsi automo b i 1 i a i s tik 
esant būtiniausiam reika
lui. Namų savininkams bu
vo pasiūlytą nustoti degi
nus atliekas, apriboti namų 
šildymų ten, kur tam nau
dojama alyva ir anglis, nes 
jie išskiria patį kenksmin
giausių Niujorko oro teršė
jų — sieros dvideginį. Niu
jorkiečių laimei^ tasai dūmų 
ir suodžių debesis apdengė 
miestų prasidėjus savaitga
liui, kai mieste buvo smar
kiai sumažėjęs automobilių 
judėjimas, kai pramonė 
dirbo žemu apkrovimu ir, 
kiek atšilus orui, namams 
šildyti buvo naudojama ma
žai naftos. Nepaisant vi
sa to, oro užteršimas padi
dėjo penkeriopai.

Žmonėms, kurie skundėsi 
įvairiais širdies ir kvėpavi
mo takų negalavimais, bu- 
vo patarta neiti laukan. Vis 
dėlto daugeliui skaudėjo 
galvas, .traiškanojo akys, 
peršėjo gerkles. Jeigu to
kia padėtis būtų užsitęsusi 
ilgiau, nežinia, kuo visa tai 
būtų baigęsi. Laimė, po ke
turių dienų pradėjo pūsti 
vėjai, palijo lietus, ir tai 
išsklaidė pakibusį ties mies
tu pavojų. Niujorkiečiai 
galėjo vėl kvėpuoti “įpras
tiniu,” žinoma, irgi smar
kiai užterštu oru. Per tas 
keturias dienas, kaip pa
reiškė prezidentas Džonso
nas, Niujorke dėl oro už

teršimo mirė 80 žmonių. 
Panaši istorija pasikartojo 
Niujorke ir šių metų sau
sio 26 d. Kuo tai baigėsi, 
dar nepaskelbta.

Spaudos pranešimais, pa
staraisiais metais kai ku
riuose Amerikos pramoni
niuose rajonuose oro užter
šimas yra tiek padidėjęs, 
jog sudaro nuolatinį pavo
jų ten gyvenančių ir dir
bančių gyvybei. Ne atsi
tiktinai tuose rajonuose ir 
miestuose yra labiau papli
tusios įvairios kvėpavimo 
takų ligos — plaučių vėžys, 
emfizema, bronchitas, ast
ma.

Apskaičiuojama, kad kas
met Amerikoje išleidžiama 
į atmosferų apie 133 mili
jonus tonų įvairių oro už
teršė jų — daugiau, negu 
per metus JAV pagamina
ma plieno. Pramonės įmo
nės išleidžia į orų apie 22 
milijonus tonų įvairių už
teršė jų per metus, elektri
nės—15 milijonų tonų, na
mų šildymas duoda aštuo
nis ir atliekų deginimas — 
tris milijonus tonų oro už- 
teršėjų. Likusi dalis — 85 
milijonai tonų tenka au
tom o b i i i a m s , sunkveži
miams ir autobusams; ke
turis penktadalius to kie
kio duoda lengvieji automo
biliai, kurių yra apie 74 mi
lijonus.

Čia, žinoma, prisideda ir 
tai, kad didžioji dauguma 
amerikiečių autom o b i 1 i ų 
yra daug didesni ir žymiai 
galingesniais motorais, ne
gu reikia, atsižvelgiant į 
įstatymais numatomas 
greičio normas. Kaip rašė 
“Los Angeles Times,” vie
nas automobilis, nuvažiuo
damas per 45 minutes apie 
•42 kilometrų kelią, sunau
doja daugiau kvėpavimui 
tinkamo oro, negu jo per 
tą patį laiką sunaudoja 
septyni milijonai žmonių, 
gyvenančių Los Angeles ir 
jo apylinkėse. Ta proga 
verta pažymėti, jog, kaip 
buvo rašoma spaudoje, im
portuotas itališkas Fiato 
automobilis, kurio motoro 
galingumas keturis kartus 
mažesnis, negu amerikiečių 
automobilių, keturis kartus 
mažiau už juos užteršia 
orą.

Praeitų metų gruodžio 
mėnesio pabaigoje Vašing
tone įvykusiame metinia
me Amerikos asociacijos 
mokslui vystyti metiniame 
posėdyje žemės ūkio speci
alistai pareiškė, kad oro už
teršimas yra didži a u s i a s 
derliaus naikintojas, kad 
jis daro farmeriams dau
giau žalos, negu nepalan
kios oro sąlygos ir viso? 
ki kenkėjai. Antai, New 
Jersey valstijoje per pasta
ruosius penkerius metus 
oro užteršimas, galima sa
kyti, visiškai likvidavo 
špinato auginimą. Salotų, 
cikorijos augintojai dėl oro 
užteršimo dabar susiduria 
su rimtais sunkumais. Miš
kų žinyba pranešė, kad sie
ros dvideginis, patenkantis 
į orą iš Tennessee slėnio jė
gainių kaminų, jau sunai
kino 90 procentų Tennessee 
baltųjų pušų dvidešimties 
mylių (32 km.) spinduliu.

Pačiame Niujorke oras 
smarkiai užterštas visą lai
ką. Kaip vaizdžiai pasakė 
senatorius Robertas Kene
dis, kiekvienas niujorkietis 
kasmet vidutiniškai įkvė

puoja į savo plaučius 750 
svarų (337.5 kg.) įvairių 
atliekų. Čia įeina nafta, 
sunaudojama elektros ener
gijai pagaminti, benzinas 
automobiliams, o taip pat 
keturi svarai (l.y kg.) 
šiukšlių ir kitų atliekų, ku
rias kiekvienas kasmet iš
meta. Tyrimai parodė, kad 
kvėpavimas Niujorko oru 
daro organizmui tokią 'pat 
žalą, kaip rūkymas po de
vynias cigaretes per dieną, 
ir sudaro palankias sąlygas 
plaučių vėžiui. Smarkus oro 
užteršimas Niujorko - Niu- 
džersio ekonominiame rajo
ne, kaip rašė Niujorko vals
tijos sveikatos departamen
tas, penktadaliu padidina 
eilinio niujorkiečio galimy
bes mirti. Tai yra dar vie
na priežastis, dėl ko turin
tieji didesnes materialines 
galimybes žmonės krausto
si. gyventi į užmiestį, kur 
oras grynesnis.

Oro užteršimas (pagal 
Niujorko miesto mero su
darytos komisijos apskai
čiavimus) atsieina niujor
kiečiams kasmet pusę mili
jardo dolerių, nes jie turi 
papildomų patalpų, drabu
žių valymo ir kitokių išlai
dų. Kaip rašė laikraštis 
“Manhattanist,” keturi ų 
žmonių šeimai Niujorke 
mieste tenka kasmet vidu
tiniškai mokėti iki 800 do
lerių dėl oro užteršimo.

Jeigu žmogus nori toliau 
gyventi žemėje, neseniai ra
šė laikraštyje “Los Angeles 
Times” E. Šukas, dirbantis 
Kalifornijos universitete, oro 
užteršimo tyrimų centre, 
jis turi nustoti naudojęs 
senamadiškus degalus. Vie
toj anglies, naftos ir dujų 
krosnių, kurios veikia įmo
nėse ir elektrinėse šian
dien, turi būti įrengti ato
miniai reaktoriai. Svar
biausia turi būti likviduoti 
vidaus degimo varikliai. 
“Kai kalbama apie orą, ku
riuo turime kvėpuoti, —pa
reiškė jis, — mes, gyve
nantieji žemėje, esame ne
ką geresnėje padėtyje, ne
gu astronautai kosminiame 
laive. Žemė yra savotiš
kas kosminis laivas, ir oras, 
kurį mes čia turime, nėra 
neišsenkamas.”

Neseniai Niujorke įvyko 
konferencija kovos su oro 
užteršimu klausimais. Be 
kita ko, ten buvo keliamas 
klausimas apie tai, kad 
elektrinės, įmonės ir gyven
tojai naudotų kurą, turin
tį mažiau sieros. Tai ypač 
svarbu Niujorkui, nes pa
gal sieros dvideginio kiekį 
ore Niujorkas užima pirmą 
vietą visoje Ame r i k o j e . 
Niujorko ore sieros dvide
ginio yra vidutiniškai ketu
ris kartus daugiau, negu 
leistina esant geram orui, 
o kartais ta koncentracija 
dar beveik padvigubėja. 
Buvo taip pat kalbama 
apie tai, kad automobiliai 
turėtų būti įrengimais iš
leidžiamoms dujoms išvaly
ti, ir kita. Kadangi iškeltų 
ten pasiūlymų įgyvendini
mas susijęs su atitinkamų 
įstatymų priėmimu ir rei
kėtų, kad vyriausybė sub
sidijuotų privačius įmoni- 
ninkus, kurie tikriausiai at
sisakys daryti papildomas 
išlaidas savo gaunamų pel
nų sąskaita, tai, kaip rašo
ma Niujorko spaudoje, var
giai galima tikėtis greito 
padėties pagerėjimo.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Mirė A. Knutson— 
senas komunistas

Minot, North Dakota. — 
Gegužės 3 dieną čia mirė 
Alfredas Knutson, sulaukęs 
86 metų amžiaus.

A. Knutsonas buvo vi
suomenės veikėjas, plačiai 
žinomas šioje valstijoje ir 
kitur. Jis priklausė JAV 
Komunistų partijai nuo pat 
jos įsikūrimo.

Įvairios Žinios
Kinai studentai protestuoja

Quito, Ekvadorius.—Apie 
2, 000 vietinio universiteto 
studentų sukilo ir ryžosi 
paimti universiteto vadovy
bę į savo kontrolę. Studen
tai, sakoma, yra prokiniški, 
ir pyksta, kad rinkimuose 
į studentų organizacijos 
valdybą buvo nusukti bal
sai, neišrinktas jų kandi
datas.

“Incidentas baigtas”
Washington. — JAV ir 

TSRS destrojerių “susidū
rimas” Japonijos jūroje, vi
saip yra aiškinamas: Wa- 
shingtonas pasiuntė notą 
Maskvai, sakydamas kad 
kaltė buvo tarybinio des- 
trojerio, o Tarybų Sąjungos 
vyr i a u s y b ė atsakė, kad 
amerikiečiai tyčia bandė 
iškirsti provokaciją.

Washin g t o n a s skelbia, 
kad “šis incidentas tegu 
būva baįgtas.” 

f 
Susivienijo du laikraščciai ’
Paryžius. — Čia susivie-1 

nijo du laikraščiai — “The. 
New York Times” su The 
New York Herald Tribune- 
The Washington Post.” Jie 
buvo čia leidžiami anglų 
kalba Europos publikai. Da
bar išeidinės tik vienas.

Tito vėl išrinktas 
prezidentu

Belgradas.—Maršalas Ti
to tapo išrinktas šalies pre
zidentu dar ketveriems me
tams. Ta proga jis pasmer
kė JAV karo vedimą Viet
name. • .

Paryžius.— Praėjusią sa
vaitė čia buvo paskelbtas 
vienos dienos darbininkų ir 
tarnautojų streikas protes
tui prieš prezidento De 
Gaulio reikalavimo, kad 
parlamentas atiduotų jam 
per šešius mėnesius pilną 
galią visokiems dekretams 
pravesti.

“Rūkytas rūgštus pienas’* '
Nairobi, Kenija. — Šioje 

Afrikos respublikoje pieni
nės pradėjo gaminti rūkytą 
rūgštų pieną ir jis, sakoma, 
pasidarė labai populiarus. 
Kaip jie ten tą pieną “su
rūko”, z nežinia. Spėjama, 
kad jie perkasi kaž ką ke- 
nuose ir tuos chemikalus 
naudoja pienui “aprūkanti.”

New York. — Kongres- 
manas Celler pasakė, kad 
jis abejoja, ar Michigano 
gubernatorius Romney ga
lėtų' kandidatuoti JAV pre
zidento vietai. Mat, Rom
ney yra gimęs ne JAV,7 o 
Meksikoje.

Londonas. — Mirė poetas 
laureatas John Mansfield, 
sulaukęs 88 metų amžiaus. 
Jo palaikai buvo sudeginti 
Oxfordo krematoriume; lai
dotuvės buvo privačios.

Philadelphia, Pa.
Sukruskim visi

Po šaunaus pobūvio ge
gužės 14 d., dabar visi su- 
kruskime dar kartą padir
bėti geram tikslui. Pagelbė- 
kim savo komisijai pripil
dyti pilną autobusą kelei
vių išvykai į Baltimoriečių 
ruošiamą pikniką, birželio 
11 dieną. Rimtai pagalvo
kime, kai mūsų senosios 
kartos piknikų lankytojų 
gretos kiekvieną metą vis 
retėja. Tadgi šį metą mū
sų privalumas paspartinti 
mūsų veiklą, kad šis išva
žiavimas būtų sėkmingas. 
Įsigykite autobuso bilietus 
iš anksto: pas O. Zalner, 
H O. 8-7226, pas R. Merkį, 
G L. 5-3646, pas Kazlauską, 
C E. 2-9874. Busas išva
žiuos 9 vai. ryto nuo vi
siems žinomos vietos Gira
rd Ave. ir kampas 4th St. 
Sustos pietinėj miesto da
ly, ant 2nd ir Tasker St. 
Tadgi ruoškimės visi iš 
anksto tai. linksmai išvykai.

Gegužės 13 d., LLD. 10 
kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą. Narių atsilankė 
vidutiniai. Pravedė kelis 
naudingus nutarimus. Dau
giausia tartasi apie toli
mesnę veiklą: Jeigu neklys
tu, tai į mūsų kuopą jau 
įstojo 4 nariai-narės. Tai 
reiškia, kad 10-ta kuopa 
netrukus išpildys savo kvo
tą. Nes centro sekretorė 
I. Mizarienė griežtai įsakė 
mūsų kuopai įrašyti 6 nau
jus narius.

“Laisvės Reporteris.

DOVANA “LAISVEI”
Magda Lewis, Los Ange

les, Calif., dovanojo “Lais
vei” du Lietuvių Namo 
Bendrovės Šerus.

Už dovaną širdingai ačiū.
J. G.

New York. — Mirė įžy
mus dailininkas - tapytojas 
Edward Hopper, sulaukęs 
84 metų amžiaus.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.
Olympia Park atidarymo 

3-jų dienų šventė— gegužės 
28, 29 ir 30-tą dienomis.

Programas bus sekantis: 
28 dieną, nedėlioj, bus pie
tūs kaip 1 vai., o 5-tą valan
dą bus dainų programa. Ai
do choras vadovybėj J. Dir- 
velio, dainininkai, O. Dir- 
velienė, L Janulis, H. Smith, 
J. Sabaliauskas ir kiti. Tai 
Į)us tikras balius ir koncer
tas. Kviečiame visus atsi
lankyti ir linksmai dieną 
praleisti. Nuo dabar parkas 
bus atdaras kasdien per vi
są vasarą ir piknikai bus 
kas nedėlios dieną.

Visus-kviečia —
Gaspadorius

(40-41)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos Mo

terų skyriaus susirinkimas 
įvyks antradienį, gegužės 
23 d., 7. vai. vakare, Slo
vakų salėje, 226 Clinton St.

Draugės, šis susirinkimas 
bus gana svarbus, tad vi
sos būtinai turime jame da
lyvauti, nes turime daug 
svarbių dalykų atlikti.

Nepamirškite ir savo 
drauges pakalbinti ateiti ir 
į mūsų skyrių įsirašyti.

Sekr. M. Lynn (39-40)

HELP WANTED MALE

AUTOMOTIVE
TRUCK MECHANICS

Co. 
F< 
s 
or Mr. Lightcap.

Gas and Diesel Truck Rental 
Excellent working conditions, 

'ension, Hospitalization, Life in- 
;įirance and salary. Call Mr. Noel 

MI 9-5210.
(33-40)

TRAINEE or Experienced work
ers. Foi’ lasting, cutting, stitching 
and vamping rooms. 5 day week, 
paid holidays and insurance. Good 
pay, steady work. Apply in per
son. GEORGE H. ROSEN SHOE 
CO., 129 Franklin St., Cambridge,
Mass. (37-41)

WELDERS: Heli-Arc. Experi
ence necessary. Good rate and ex- 
c 
s

client fringes. Call collect. Per- 
;>nnel Dept. ROLLE MFG. CO., 
andsdale, Pa. 855-1171. An equal 

opportunity employer. (37-44)

CHEMIST TECHNICIAN. Well 
known local paint manufacture!’ has 
an opening for a man attending 
evening College. Experience in paint 
f emulation desirable but not ne- 
cessary. Work in modern air-con
ditioned laboratory, excellent Com- 
I any benefits including a liberal 
tuition refund program. Applic
ant should be over 18 and draft 
free. Call Mr. Pasersky at SA 
1-5100 to arrange for personal in
terview. (39-40)

(2) SHORT ORDER COOK 
AND PREPARATION COOK

In Country Club. Good hours.
Good pay. Call TU 4-5108.

(39-42)

Help Wanted Female

WOMAN 
to separatJ and spread goods, 

in knitting mill. 
Year round work.

Must speak English.
CAPITOL KNITTING MILLS 

Westmoreland & Collins 
Phila., Pa. ■ (37-42)

MALE & FEMALE

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day <& Night Shift

1 PANTRY GIRL

Experienced only
Night Shift

Apply

SHERATON PENN PIKE

MOTOR LODGE

Ft. Washington, Pa.
(39-52)

ATTENTION! Excellent Op- 
i srtunity. Pharmacist wanted.

k. with Sundays off. No 
trial duties. All replies 
l?ntial. For further detail
L4-635-2920 after 9 P. M.

P 
Immed. employment in small town 
with low cost of living, 
yearly plus fringe benefits, 
u 
g 
d 
8

$10,000 
43 hr. 
mana
confi- 
phone 

(37-46)

REAL ESTATE

located
1 
a:

FOR SALE 525 acres of land 
in Springfield, Vermont. 

'A mile frontage on US Route 91 
id US Route 5. A three hour drive 

t( > New York. Skitchawaug Mountain 
located on property. Abundant 
spring water supply; abounds with 

ild life. The last large acrage 
. zailable in this area. Only $95.00 
• ?r acre. TURNQUIST LUMBER

wi
a
P
COMPANY, Route 101, Foster,
Rhode Island, 02825. Area Code 
401-647-2383. (37-41)

Irvington, N. J. — Čia 
policija suareštavo dvi mer
gaites — vieną 8 metų am
žiaus, o kitą — 11. Sakoma, 
jos buvo “įsiveržusios” į 
penkis gyv. namus ir pavo
gė $550 pinigais ir $350 vi
sokių “brangenybių.”

z

Gloucester, Mass. — Na
talie Shipman Worcester, 
rašytoja, čia mirė gegužės 
2d. Ji buvo 64 m. am- 
iaus. Parašė apie dvyliką 
ovelių ir daug apsakymų, 
irgo vėžio liga.



6 pusi.

Anglija vėl beldžiasi j 
“Bendrosios rinkos” duris
Anglijos vyriausybė nu

tarė prašyti priimama į Eu
ropos ekonominę bendriją, 
vadinamąją ’’bendrąją rin
ką”. Šiam žygiui buvo ryž
tasi po ilgokų svyravimų ir 
svarstymų. Anglija mėgina 
prisijungti prie Europos 
“šešeto” antrą kartą. Ji tai 
jau bandė padaryti 1963 
metais, tačiau Prancūzija 
tada atsisakė ją įsileisti į 
šią bendriją.

Šis leiboristų vyriausybės 
nutarimas sukėlė šalyje 
ginčus, nepasitenkinimą ir 
nesutarimus. Įs t o j i m o į 
“bendrąją rinką” šalininkai 
teigia, jog Anglija galėsian
ti daryti įtakos Vakarų Vo
kietijai — pažaboti jos sie
kimą daryti teritorinius 
pertvarkymus, veržimą s i 
prie atominio ginklo.

Tai keistoki išvedžioji
mai, žinant, kad pati VFR 
pritaria tokiam Anglijos 
žingsniui. Atrodo, ir Vašin
gtonas būtų patenkintas to
kia Vilsono vyriausybės 
orientacija, nes tikisi, kad 
Anglija ir Vakarų Vokieti
ja išvien gins Europoje 
JAV interesus.

Gana rezervuotai šį Di
džiosios Britanijos nutari
mą vėl sutiko Prancūzija.

Opozicinės jėgos perspė-

Gražiai palaidotas Mykolas 
Motiejus Jakštys

“Laisvėje” jau buvo ra
šyta, kad gegužės 16 dieną 
Ozone Parke mirė Mykolas 
(Motiejus) Jakštys, sulau
kęs 84 metų amžiaus. Sir
go jis senatvės — arterijų 
sukietėjimo — liga.

Buvo pašarvotas Shallins 
šermeninėje, Woodhavene. 
Kadangi velionis buvo ilga
metis Niujorko miesto gy
ventojas, tai šermenyse da
lyvavo daug žmonių. Kars
tas skendėjo gėlių vaini
kuose.

Palaid o t a s penktadienį, 
gegužės 19 dieną, Cypress 
Hills kapinėse.

Liūdesyje velionis paliko 
žmoną Marcelę, sūnus — 
PranąJ su žmona. Ona 
(Vaznyte) Antaną su žmo
na Lillian (Kazlauskaite), 
anūkę Susan, taip pat brolį 
Praną. Visi gyvena Niujor
ke. ; n

Draugė Marcelė — ilga
metė mūsų veikėja, pasižy
mėjusi visokių visuomeni
nių parengimu šeimininkė. 
Nuolat ir nuolat ii priside
da su savo talentingu virė- 
jos-šeimininkės darbu.

Velionis gimė ir augo 
Lukšiuose, šiuo metu Ša
kių rajone, Lietuvoje. Į 
JAV (j Niujorką) atvyko 
1905 metais. Per ilgus me
tus dirbo liejykloje (found
ry). Išmokęs (molderio, 
liejiko, formuotojo) amatą, 
įstojęs j savo prof e sijos 
darbininkų uniją, Jakštys 
gerai uždirbo. Per eilę pa
starųjų metų jis, beje, buvo 
pensininkas.

Velioniui, lygiai kaip ir jo 
žmonai Marcelei, rūpėjo ge
rai išauklėti savo sūnus 
Praną ir Antaną. Pranas 
baigė aukštuosius moks
lus; studijuoja literatūrą, 
dažnai rašo; jau yra išver
tęs nemaža Lietuvos poetų 
kūrinių į anglų kalbą. Tu
ri gerą komercinėje įstai
goje tarnybą.

ja Vilsoną, kad, įstojus An
glijai į bendriją, pablogės 
darbo žmonių materialinė 
padėtis, iškils naujų sunku
mų visai šalies ekonomikai. 
Pranašaujama, kad bus 
karšti ginčai Bendruome
nių, rūmuose tarp vyriau
sybės ir “bendrosios rin
kos” priešininkų.

Pažangiosios šalies jėgos 
siūlo vyriausybei elgtis iš
mintingiau — sušaukti Vi
sos Europos ekonominę 
konferencija. Tai atitiktų 
Angliios politikos tradici
jas, išsaugotų jos ligšioli
nius ryšius ir sustiprintų 
ekonominį bendradarbiavi
mą su Rytų Europos ša
limis.

“Britu tauta,—rašo laik
raštis “Morning star”,—tu
ri išspręsti svarbu savo is
torijoje klausima. Tai klau
simas, ar šalis liks neprik
lausoma. ar ii eis išvien su 
monopolijomis ir politinė
mis grupėmis, kurios kon
troliuoja “bendra ia rinką” 
ir ioie viešnatauia”.

Prieš kurį laiką Romo
je posėdžiavo EEB ta
ryba. Vilsonas tikisi, jog 
bus svarstomas ir Anglijos 
priėmimo į “bendrąją rin
ką” klausimas.

V. Petkevičienė

Antanas taip pat turi ge
rą tarnybą.

Abudu sūnūs dalyvavo 
JAV ginkluotose jėgose įl
ojo pasaulinio karo metu.

Taigi ilgametis Niujorko 
gyventojas, velionis M. M. 
Jakštys, galėjo ramiai mirti 
ir atsigulti amžinam poil
siui puošniame Cypress 
Hills kapinių kalnelyje.

Na, tegul jis ilsisi ramiai. 
O velionio artimiesiems liū
desio valandoje — mūsų už
uojauta.

Beje, prieš išvežant velio
nio palaikus iš šermeninės, 
trumpa kalbą pasakė R. Mi- 
zara; kapinėse—taįip pat.
Velionio artimieji užkvie

tė visus palydovus užkan
džių, kurie buvo patiekti 
B r u č o restorane, White 
Horse* Woodhavene. Ns

Pranešimas
ELIZABETH, N. J.

Du susirinkimai
LDS 33 kuopos ir LLD 

54 kuopos susirinki mai 
įvyks sekmadienį, Gegužės 
(May) 28 d., 2 vai. popiet, 
408 Court St., rusų kamba
riuose.

Taipgi komisija išduos 
raportą iš vykusio parengi
mo.

Yra ir kitų svarbių klau
simų apsvarstyti. Visi na
riai būtinai pakalbinkite ir 
savo draugus bei pažįsta
mus ateiti ir įsirašyti.

Valdyba (40-41)

Naujosios Akmenės centras — ELTos nuotrauka

Demokratai pikietuos 
prez. Johnsoną

New Yorko reformist! - 
niai demokratai (liberalai) 
tariasi piketuoti preziden
tą Johnsoną, kai jis čia at
vyks sekamą mėnesį.

Frank Rossetti, Manhat- 
tano demokratų lyderis, sa
ko, kad tie demokratai, ku
rie nesutinka su preziden- 

■ to Johnsonp karine politi
ka, savo piketu turėtų pa
rodyti, kad jie yra skirtin
go nusistatymo Vietnamo 
karo klausimu.

Prez. Johnsonas dalyvaus 
demokratų bankete birželio 
3 d., Americana viešbutyje. 
Be abejonės, tuomet ten 
bus ir daugiau piketų iš
taikęs kovotojų organizaci
jų-

Labai gražiai pavyko
Neabejoju, kad patys 

rengėjai plačiau aprašys 
pereitą šeštadienį įvykusį 
drg. A. Gilmanui pagerbti 
banketą. Man tik žodžiu 
norisi pasidžiaugti su jais 
jau šioje “Laisvės” laidoje.

Sueiga buvo viena iš pa
čiu puikiausiu. Gražios pu
blikos prisipildė visa salė. 
Ir nuotaika buvo labai švie
si. Daug gražių linkėjimų 
buvo išreikšta mūsų miela
jam draugui! Aš manau, 
kad labai didžiavosi savo 
gyvenimo draugu Ona Gil- 
manienė, sėdėdama jo deši
nėje ir jų dukrelė Karalina
— jo kairėje.

Tai dar vienas didelis įro
dymas, kad mes mokame 
pagerbti gerus, pažangius, 
veiklius žmones.

Leiskite man šia proga 
visiems priminti,, kad pir
ma negu mus užgrius vasa
ros karščiai, turėsime ■ dar 
vieną panašų banketą. Tai 
bus banketas pagerbimui 
taip pat labai gerų ir ilga
mečių veikėju Stefanijos ir 
Juozo Vinikaičių. Kaip ži
nia. jiedu išsikelia gyventi 
į Florida, todėl net dvi kuo
pos — LDS 13 ir LLD 185
— ruošia išleistuves. Įvyks 
birželio 10 d. toje pačioje 
Laisvės salėje. Jau dabar 
pradėkite ruoštis dalyvauti.

Rep.

72 milijonų miestas
Numatoma, kad pasiekus 

2,000 metų, t. y., už 33 me
tų, New Yorko miestas su
silies su Bostono miestu, 
taipgi ir pasieks Washing- 
tono miestą.

Miestas tęsis Atlanto pa
kraščiu. Jis turės 72 mili
jonus gyventojų. Tai bus 
tikras megalopolis, kokio 
pasaulyje niekur nebus.

Šiuo metu visoje teritori
joje, kur megalopolis nusi
tęs, gyvena 42 milijonai 
žmonių. Per 33 metus gy-

Bulgarijos mokslininkai 
savo pareiškime reikalauja 
nutraukti neteisėtą Grai
kijos patriotų terorizavimą 

ventojų skaičius pasieks Į ir reiškia savo solidarumą 
72 milijonus. I su kovojančia graikų tauta.

LAISVĖ

Levamis ištiko skaudi 
nelaimė ir liūdesys
Neapsakomai skaudžiai 

sąlygos gali žaisti žmogaus 
jausmais.

Kancy ir Irena Levanai 
gegužės 14-os laukė kaip 
didelės šventės. Juk tai Mo
tinos diena, o anūkė Geral
dine buvo pažadėjusil su 
šeima pas Levanus atvykti, 
asmeniškai savo senelę pa
sveikinti Motinos diena.

Gegužės 13-tą Levanams 
atėjo žinia, kad tą naktį 
Geraldine staiga mirė. Mi
rė vos sulaukus 28 metų 
amžiaus, palikdama be mo
tinos tris mažus vaikučius.

Geraldine (po tėvais In
cas) gimė ir apie. 10 metų 
augo Brooklyne. Vėliau ji 
su tėvais apsigyveno New 
Jersey nedideliuose mies
tuose, kur daugiau oro, erd
vės vaikams. Siekėsi prasi
gyventi, sunkiai dirbo įsi
rengdami baigiamą pasista
tyti namelį, bet mirtis ne
leido tame namelyje bepa- 
gyventi.

Levanams linkime stipry
bės šiuo skaudaus pergyve
nimo metu. D—gė

Socialistinėse šalyse
Įvyko Vengrijos profsą

jungų XXI suvažiavimas.

Jugoslavija ruošiasi dera
mai pažymėti Spalio revo
liucijos 50-metį. Visose ša
lies respub 1 i k o s e įsteigti 
specialūs komitetai, moksli
ninkai ruošiasi mokslinei 
konferencijai “Spalio revo
liucija ir Jugoslavijos tau
tos.” v Kultūros darbuoto
jai rengia Džono Rydo “10 
dienų, sukrėtusių pasaulį” 
inscenizaciją,

- * - * U * -• • •

1 Vokietijos' Demokratinės 
Respublikos ministrų tary
ba numatė priemones naci
onalinėms pajamoms didin
ti, darbo našumui kelti, 
respublikos darbo žmonių 
gyvenimo sąlygoms gerinti. 
Nuo rugniūčio 28 dienos ša
lvie įvedama penkių darbo 
dienų savaitė.

Praėjusiais metais Čeko
slovakijos mokslo įstaigoms 
statyti bei modernizuoti iš
leista 1.5 milijardo kronų. 
Šiuo metu statomi ištisi 
mokslo įstaigų kompleksai 
Pragoję, Bratislavoje, Ost- 
ravoje ir kituose miestuo
se.

Lenkijoje plačiai pažymė
tos švietimo, knygos ir 
spaudos dienos. Jų metu 
surengta daug knygų mu
gių.

Iš Laiškų
Štai kaip LLD pirmosios 

kuopos narys A. Sapiega 
vertina organizaciją ir re
aguoja į gautą laišką: r

Čia randate čekutį $10. 
Tai užsimoku už 1967-1968 
metus, o kas liks, tai tegu 
bus Draugijai.

Jau pavasaris, žolė ža
liuoja, ale mano miške dar 
kai kur yra biskis sniego.

Šaltasis karas, rodos, ir
gi biski atšilo, galėtume 
jaustis lengviau, bet apie 
karštaii kara biauru ir na- 
mislvt kain tuos nekaltus 
zrHnnpq kankina.

Pntėmb’nii “Laisvėto” 
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Tarybinis poetas rašo 
apie New Yorką

Garsiausias Tarybų Są
jungos poetas Evgeny 
'Jevtušenko rašo savo 
įspūdžius žurnale “New 
World Review,” ką jis bū
damas New Yorke patyrė.

Reikalai! i a atšaukti prieš 
streikus įstatymą

New Yorko keletas unijų 
šaukia masinį mitingą geg. 

| 23 d., Madison Square Gar
den, kur bus reikalauta 
atšaukti prieš streikus iš
leistą įstatymą New Yorko 
darbininkams.

200 katalikų studentų 
piketavo militaristus

200 katalikiško, Fordham 
universiteto studentų pi
ketavo militaristų sueigą 
universiteto gimnazi jo j e, 
reikalaudami baigti karą 
Vietname.

Mokiniai piketavo mokyklą
Daugumas Eastern Dist

rict High School mokinių 
visai neatsilankė, o kiti pi
ketavo tuo metu, kai ten 
buvo susirinkusi “militari
se. asamblėja.” Pikete bu
vo daugiausia negrų ir pu- 
ertorikiečių.

žydai praranda tradicijas
Amerikos Žydų komitetas 

nurodo, kad žydų kultūrai 
ir tradicijoms susidaro rim
to pavojaus, kuomet dauge
lis žydų šeimų išsikelia iš 
miestų centrų į priemies
čius.

RICHMOND HILL, N. Y.
“Laisves” direktoriams
Mūsų posėdžio diena šis 

pirmadienis, gegužės 29- 
oji. Prašau nepamiršti.

Sekretorius (40-41)

MONROE, N. Y. 
_____________________ )____________________________

SEZONO 
ATIDARYMAS 

ARROW PARKE
Dekoracijos Dienos

Savaitgalis:
PROGRAMA:
Šeštadienio vakare —

SOCIAL DANCE
Sekmadienį Geg. 28, 

2 vai. dieną —
Koncertas — “YULA”

Šokėją Grupė, 
vad. Fred Klimovich 

Po Koncerto šokiai prie
AL PARKS MUZIKOS

— Kviečiame visus.

Sunkiai susirgęs 
J.' Bekampis 

f

Einant laikraščiui į spau
dą gavome pranešimą nuo 
d. E. Bekampienės, kad mū
sų senas veikėjas ir bend
radarbis Juozas Bekampis 
yra sunkiai susirgęs ir gu
li West Jersey Hospital, 
Camden, N. J. Linkime 
Juozui ligą nugalėti ir 
greitai sugrįžti į sveikųjų 
eiles.

Redakcija

FILMAI
New Yorko Cinema Vil

lage teatre pradėtas rodyti 
tarybinis filmas “Kareivio 
baladė”. Priedu rodoma ir 
kitokių pamarginimų.

Teatras randasi: 12 gat
vėje, prie 5th Avė.

Maskvos “Bolšoi baletas” 
dabar jau rodomas filme 
visuose RKA teatruose.

New Yorke elektra 
brangiausia

Consolidated Edison kom
panija kolektuoja iš New 
Yorko gyventojų už elek
tros naudojimą daug dau
giau, kaip kur nors kituose 
Jungtinių Valstijų miestuo
se. Reikalauja tyrinėjimo, 
kodėl taip brangiai už elek
trą reikia mokėti.

New York. — Niujorko 
valstijos aukščiausio teismo 
Appellate skyrius nuspren
dė, kad Suffolk apskrities 
teisėjas Floyd Sarisohn, 
teisdamas žmones, pats nu
sikalto įstatymams, todėl 
jis neturįs teisės būti tei
sėju. ' ' - L 'ir ; <
i'. ’

į Gydytojai laimėjo
■ į N. Y. gydytojai ’ atgavo 
pirmiau turėtas automobi
lių parkinimo teises, kurios 
buvo tūlą laiką suspenduo
tos.
A* * • > v ■

SPAUDOS NAUDAI

PIKNIKAI
Iš anksto-rūpinkimės* kad jie būtų skaitlingi 

. ir finansiškai naudingi.

BALTIMORE, MD.

Birželio U June
LAISVĖS PIKNIKAS Rengia LLD 25 kp. 

Polka Royal Orchestra 
SLOVAK NATIONAL

6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.
HOME PARK

BROCKTON, MASS 
Z

Didysis piknikas įvyks sekmadienį

Liepos 2 July
Ramova Park

Claremont Ave., Montello, Mass.

Sellersville, Pa.
Piknikas pas Ramanauskus

Įvyks Sekmadienį

Liepos 2 July
Rengia B. A. Ramanauskai ir filadelfiečiai.

Antradienis, gegužes (May) 23, 1967

Parengimų kalendorius
Birželio 10 d. -

LDS 13 ir LLD 185 k? J i 
pos rengia banketą—išleį/L^i 
tu ves draugų Vinikaičių į
Floridą — “Laisvės” salėje,
Ozorn Parke.

Rugsėjo 16 d.
Aido choro banketas Lais

vės salėje, Ozone Parke.
Lapkričio 19 d.

LDS 13 kp. parengimas 
Laisvės salėje, Ozone Par
ke, N. Y. Pradžia 2 vai.
popiet.

LLD 1 kuopos nariams
įsirinkimas įvyks gegu- 
29-os vakarą “Laisvės” 
je. Turime būtinų ap-

žės
salė
tartji reikalų. Visi kuopos
n ar ai prašomi dalyvauti.

Valdyba
(40-41)

Atsiprašau!
Mano pagarbos bankete 
g dirbo ir Ieva Mizarie- 
Dėkodamas visiems ten

dau 
nė.
dirbusiems, netiksliai pra
leidau nepaminėjęs draugės 
vardo.

Labai gaila, kad man taip 
atsitiko. Atsiprašau drau
gę Mizarienę.

A. Gilman

Mokykloje vaikams pavojus 
rownsvilleje apie šimtas 

ir poertorikiečių 
mavo vieną mokyklą.

B 
negrų 
StU'^llCVW viviicį uiunji\iu, 
grąšindami ištraukti iš jos 
vaikus, nes mokyklos pas
tatas pąvojingas vaikų gy
vybei* « *

Mhė dr. W. P. Anderton
Dr. W. P. Anderton mi

rė sulaukęs 81 metus am
žiaus. Jis buvo Kolumbijos 
universiteto profesor i u s, 
vėliau N. Y. medikalinės 
draugijos prezidentas.




