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“Veiksnių” spaudos redak
toriams nieko nebėra šioje 
ašarų pakalnėje garbingo ir 
^’akilnaus. Jiems už ju pikto 
liežuvio užkliuvo irusiomis 
jenomis Lietuvoje miręs di
dysis lietuvių tautos rašytojas- 
poetas Vincas Mykolaitis-Pu
tinas.

Chicagos menševikų “Nau
jienoms” jis “turėjo prie re
žimo taikytis”. Klerikalų 
“Darbininkui” jis buvo ver
čiamas “skelbti eilėraščius re
žimo garbei”. Bostono men
ševikų “Kaleiviui” jis buvo 
“prievarta lenkiamas parti
jos propagandai, ko rašytojas 
visa širdimi neapkentė”. Vadi
nasi : pagal šiuos redaktorius, 
įžymusis rašytojas nerašė iš 
širdies, iš įsitikinimo, o veid
mainiavo, partijai ir režimui 
pataikavo, lietuvių tautą ap
gaudinėjo . . .

O štai ką apie velionį sako 
rašytojas Antanas Venclova: 

W“Mūsų, kurie velionį paži
nojome, kurie ne kartą jautė
me jo šilimą, kurie iš jo mo
kėsi gyventi ir dirbti literatū
rinį darbą — sunkų, reikalau
jantį visų nervų ir visos šir
dies, — mūsų atminime nie
kad neišblės vyresniojo drau
go, didžiojo lietuvių tautos 
rašytojo, literatūros klasiko 
paveikslas. Jo vaizdas nie
kad neišnykę ir iš mūsų dė
kingos tautos širdies.”

Taip, draugai, niekad neiš
dils ir iš mano atminties net 
tie visai trumpi susitikimai su 
šiuo lietuvių tautos meninio 
žodžio galiūnu.

Beveik tomis pačiomis die
nomis mes, Amerikos pažan
giai lietuviai, irgi supylėme 
naują kapą. Seno pažangie- 
cM seno veikėjo, mūsų spau
dos bendradarbio ir poeto Jo
no Vilkelio (Bijūno) mirtis 
skaudus nuostolis.

Net ir tais paskutiniais ke- 
lioliką metų, kai Jono sveika
ta jau buvo labai (palaužta, 
jis nebuvo “gyvu lavonu” mū
sų judėjime.

Paskutinis mano su juo su
sitikimas buvo anamet, kai 
lankiausi St. Petersburg., Il
gai ir draugiškai pasikalbėjo- 
m| ir šiltai atsisveikinome. 
Nemaniau, jog tai ir bus su 
juo *paskutinis susitikimas.

. ll^įįdijos valdžia tyrinėjo ir 
I fl^ado, kad mūsų Jungtinių

Valstijų Centrinė žvalgybos 
Agentūra labai daug dolerių 
paklojo finansavimui reakci- 
nių-fašistinių politinių grupių 
Indijoje. Matote, kas daro
si. Matote, kaip visur šita pro- 

. vokatorių, diversijų ir šnipų 
jstaiga visur turi prikišusi sa
vo nagus ir visur verda fašis
tinę smalą.

m'

7 ' Moroko karaliukas Hassan 
u arabų pralaimėjimą suverčia 
į 4^Wavo dievo. Jis arabus nu- m^s už nuodėmes! Bet, 

girdi, tas pats dievas atsteigs 
“mums galią, garbę ir savi-

(Tąsa 6-me pusi.)

Prasidėjo J. T. Generalinės Asamblėjos sesija Artimų ų RytyPrasidėjo J. 1. ueneratines asamniejos sesija Artimųjų nytų 
padėčiai svarstyti; dalyvauja TSRS premjeras Kosyginas ir 

kitų šalių aukšti pareigūnai; sesijoje eina aštrūs debatai
Negrų vadovai tarėsi dėl 
ateities kovos už laisvę

Komunistų partija šaukia 
žmones ruoštis rinkimams

New York. — Dienraštis 
“New York Times” prane
ša, kad praėjusią savaitę 
Sufferno miestelyje, Rock
land apskrityje, įvyko neg
rų vadovų, kovotojų už lais
vę pasitarimas. Jis nebuvo 
viešas, tačiau laikraščio ko
respondentui teko kai ką 
apie jį patirti.

Pasitarimas, sako; įvyko 
tūlame miestelyje, kalnuo
se. Dalyvavo, be kitų, d-ras 
Clark, d-ras Martin Luther 
King, Roy C. Wilkins, Whit
ney M. Young, Jr., Floyd B. 
McKissick ir dar vienas 
kitas.

Buvo debatuotas svar
biausias klausimas: ką rei
kės daryti vasarą, karš
čiuose, kai negrai, sugrūsti 
i ghetus, pradės smarkiau 
kovoti prieš nepakenčiamas 
gyvenimo sąlygas.

Opiausias “taškas”, pa
sak šio pasitarimo, esąs 
Clevelando miestas. Ten ne
grai labai prislėgti, ir gy
vena didžiuliame skurde. O 
“miesto tėvai” i visą tai 
kreipia kuo mažiausią dė
mėsi.

Tiesa, buvo sakvta. Cle-

Indija “atkeršijo” 
Kinijai

New Delhi.—Kinijos val
džia suėmusi du Indijos dip
lomatus Pekine. Kaltina 
juodu “šnipinėjime.” Bet 
pirmiau negu tuodu diplo
matu išvarė, “raudongvar- 
diečiai” kinai juos gerokai 
išplakė.

DaMr Indija, išvaro iš 
savo šalies du Kinijos dip
lomatus.

Indija perspėja 
misijonierius

New Delhi. — Indijos vy
riausybė padarė atvirą pa
reiškimą krikščionių misi- 
jonieriams, esantiems Indi
joje. Vyriausybė sako: ne
sinaudokite tuo, kad Indi
joje kai kuriose valstijose 
siautėja badas; neagituo
kite žmonių, kad dėl bado 
priežasties žmonės turį at
simesti nuo senų religijų ir 
tapti krikščionimis.

Vidaus reikalų ministras 
Vidya Charas Shuka pa
smerkė misijonierius už tai, 
kad sausros paliestose sri
tyse melagingai žmonėms 
aiškina “dievo rūstybę.”

Saigonas. — Praėjusią 
savaitę paaštrėjo mūšiai 
karo frontuose.

velando negrai kol kas ne
planuoja jokių išstojimų, 
bet niekas negali užginčyti, 
kad išstojimų nebus už sa
vaitės kitos.

Pasitarime, sakoma, kai 
kurie negrų vadovai kriti
kavo d-rą Kingą, kam jis 
taip atvirai išstojo j kovoto
jų prieš karą Vietname 
gretas. Tai esą menkina jo 
vaidmenį, kaip kovotojo už 
pilietines negrams teises. 
Bet jiems’ buvo atsakyta, 
kad valdžia šiandien į neg
rų reikalus Amerikoje ne
kreipia dėmesio dėl to, kad 
visa dėmesį turi nukreipusi 
i Vietnamą. Kol ten tęsis 
karas, taip ir bus. Dėl to 
reikia kovoti už tai, kad 
kuo greičiau karas būtų 
baigtas.

LEIS BALSUOTI
Londonas.—Didžioji Bri

tanija nusitarė baigti ginčą 
su Ispanija dėl Gibraltaro. 
Ispanija sako, kad Gibral
taras jai priklauso, o Lon
donas sako: jis priklausąs 
Anglijai. Na, tai dabar bus 
leista patiems Gibraltaro 
gyventojams nusibalsuoti, 
kur jie nori priklausyti: Is
panijai ar Anglijai.

Libija verčia JAV 
likviduoti bazes

Tripolis, Libija. — Libi
jos premjeras Hussein Ma- 
zig pareikalavo, kad Jung
tinės Valstijos ir Didžioji 
Britanija ištrauktų iš tos 
šalies militarines bazes.

Londonas sako sutiksiąs 
savas bazes iš ten ištraukti, 
o Washingtonas dar nieko 
į reikalavimą neatsakė.

Reikalavimas ištraukti 
militarines bazes iš Libijos 
padarytas dėl to, kad, pa
sak Libijos valdžios pareiš
kimo, šios šalys rėmė Iz
raelį kare su arabiškomis 
valstybėmis.

Haitiečiai bėga į 
Nassau salą

Nassau. — Valdžios žmo
nės skelbia, kad į Nassau 
slapta, nelegaliai atbėga la
bai daug Haiti piliečių. Jie 
čion atvyksta laiveliais ir 
slapta išsikelia į sausžemį.

Iš viso jau keletas šimtų 
haitiečių taip padarė. Spė
jama, kad jie bėga čia dėl 
to, kad Haiti valstybėje la
bai sunkus gyvenimas, kad 
ten, sakoma, vykstąs dide
lis teroras.

New Yorkas. — Pirma
dienio rytą, atidarius Gene
ralines asamblėjos sesija, 
TSRS premjeras A. Kosygi
nas pasakė kalbą, kurioje 
jis pasmerkė Izraelį kaip 
agresorių. Tą patį rytą, 

, kiek anksčiau, prezidentas 
, Johnsonas pasakė kalbą 

Washingtone, išdėstydamas 
JAV nusistatymą Artimų
jų rytų reikalu. Po Kosygi
no Generalinėje asamblėjo
je kalbėjo Egipto ir Izrae
lio atstovai.

I Sesijoje apart Kosygino 
dalyvauja beveik visu so
cialistinių šalių premier ai, 
įskaitant Lenkijos, čekoslo 
vakijos ir Vengrijos. Taip
gi atvyko Ukrainos ir Bie- 
lorusiios TSR premierai.

S e k m a d ienj Kosyginas 
praleido susipažindamas su 
New Yorko miestu. Jis ke
liavo automobiliu ir keliose 
vietose taipgi vaikščioto 
New Yorko šaligatviais, 
matė centrine miesto dalį, 
Harlemą, Wall Street rajo
ną ir t.t. Su juomi keliavo 
užsienio reikalų ministras 
Gromyko ir ambasadorius 
Dobrininas.

Manoma, kad Kosyginas 
konferuos su prezidentu 
Johnsionu ir tarsis Artimų
jų Rytų, o gal ir Vietnamo 
klausimais.

United Nations, N. Y. — 
Čia diplomatiniuose rate
liuose kalbama, kad Jungti
nės Tautos nieko teigiamo 
neatliks, kol Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų 
diplomatai nesusitars.

Negrą kovos Ohio 
valstijoje

Cincinnati, Ohio.—Praė
jusią savaitę čia įvyko di
delių kovų tarp negrų ir 
policijos. O po to, kai teis
mas nusmerkė 12 negrų 
vieneriems metams kalėti, 
kai jie buvo įkalinti, tai 
kalėjime įvyko didižulės 
riaušės. Policija įsiveržė į 
kalėjimą ir šiais taip kali
nius “nuramino”—su gink
lu ir ašarų bombomis.

Iš Daytono pranešama, 
kad ir ten praėjusią savai
tę buvo didelių kovų tarp 
negrų ir policijos.

Buenos Aires. — Užgulė 
šį miestą ir apylinkę di
delis šaltis, sunaikinęs gė
les, pažeidęs daug kitokių 
augalų.

Miesto gatvėse atsirado 
ledo ir automobilistai- neži
ną, ką daryti; jie neįpratę 
ledu “draivyti.”

Argentinoje, kaip žinia, 
prasideda žiema, nors žie
ma ten retai kada esti šal
ta.

Maskva. — Birželio 10 d.C] 
Izraelio ambasadoriui Ta
rybų Sąjungoje buvo įteik-, 
ta tokia Tarybų Sąjungos 
vyriausybės nota Izraelio 
vyriausybei:

“Ką tik gautas praneši
mas, kad Izraelio kariuome
nė, ignoruodama Saugumo 
Tarybos nutarimą nutrauk
ti karo veiksmus, toliau 
vykdo šiuos veiksmus, uži
ma Sirijos teritoriją ir žy
giuoja Damasko link.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė ispėia Izraelio vyriau
sybę, kad jai tenka visa at
sakomybė už klastingumą, 
už pasipiktinimą kelianti 
Saugumo Tarybos nutari
mų pažeidimą.

Jeigu Izraelis tuojau pat 
nenutrauks karo veiksmų, 
Tarybų Saiunga, kartu su

I kitomis taikingomis valsty
bėmis, griebsis Izraelio at
žvilgiu sankcijų su visais 
iš to kylančiais padariniais.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė pareiškia, jog, kadan
gi Izraelis toliau vykdo ag
resiją prieš arabu valstv-' 
bes ir grubiai pažeidinėja 
Saugumo Tarybos nutari
mus, TSR Sąjungos vyriau
sybė nutarė nutraukti Ta
rybų Sąjungos diplomati
nius santykius su Izraeliu”.

Su Izraeliu nutraukė di
plomatinius ryšius ir Čeko
slovakija, ir Bulgarija, ir 
Vengrija, ir Lenkija, ir Ju
goslavija.

Gumos darbininką 
streikas tęsiasi

Akron, Ohio. — Jau dau
giau kaip aštuonios savai
tės, kai streikuoja 51,000 
gumos darbininkų. Ligi 
šiol jiems unija — United 
Rubber Workers — mokė
davo po $25 savaitinės pa
šalpos, o dabar temokės tik 
po $15 savaitei. Bet darbi
ninkai tvirtai laikosi strei
ko lauke.

Streikuoja Firestone Tire 
and Rubber, B. F. Good
rich ir Uniroyal kompanijų 
darbininkai.

Izraelio ar-

Devyni generolai— 
Izraelio nelaisvėje

Tel Aviv.
mijos generalinis štab a s 
praneša, kad kare su ara
bais izraeliečiai suėmė į ne
laisvę devynis Egipto gene
rolus. Prie to buvo suimta 
10 egiptiečių pulkininkų ir 
apie 300 oficierių - karinin
kų.

Iš viso izraeliečiai sakosi 
suėmę 5,499 arabų karius, 
iš kurių 4,500 buvo egiptie
čiai; ; : Z

New York. — Praėjusią 
savaitę įvyko, JAV Komu
nistų partijos Nacionalinio 
Komiteto posėdis.

Pirmasis sekretorius Gus 
Hali kalbėjo apie 1968 me
tų rinkimus. Jis sakė, kad 
jau dabar reikia prie jų 
ruoštis, kad amerikiečiai 
turi sukrusti ir galvoti apie 
kandidatų pastatymą.

Johnsono politinis kursas 
visiems žinom as ir ji s, 
Johnsonas, kaip ir jo opo
nentas respublikonas kan
didatas, stos už karą Viet
name. Dėl to Amerikos 
žmonėms reikia judėti ne
priklausomai nuo tų partijų 
ir galvoti apie tai, kad pa-

Vėliausios Žinios
Pekinas.—Kinija išsprog

dino pirmą Savo vandenili
nę bombą.

Tokio. — Japonijos spau
da reiškia susirū p i n i m ą, 
kad kinų išspr o g d i n t o s 
bombos suterštas oras pa
kenks Japonijos žmonių 
sveikatai.

JAV paleido laivelį 
į Venerą

Po to, kai Tarybų Są
junga išsiuntė savo kosminį 
laivelį į Venerą, tą patį pa
darė ir JAV mokslininkai. 
Jie paleido “Mariner 5”, 
kad jis pasiektų planetą 
Venerą.

Abu kosminiai laiveliai 
lėks ten per keturis mėne
sius. Tar y b i n i s laivelis 
daug didesnis už mūsiškį.

Australijos komunistą 
suvažiavimas

Australijos Komu n i s t ų 
partijos XXI suvažiavimo 
posėdyje vyko AKP nacio
nalinio komiteto rinkimai. 
Į komitetą įėjo 42 žmonės.

Po to įvykusiame AKP 
nacionalinio komiteto ple
nume buvo išrinktas parti
jos vykdomasis komitetas 
ir sekretoriatas. AKP na
cionalinio komiteto pirmi
ninku išrinktas Ričardas 
Diksonas, pirmininko pava
duotojais — Klodas Džon
sas ir Džonas Sendis.

AKP nacionaliniu sekre- 
t o r i u m i išrinktas Loris 
Aronzas.

-------------------

Paryžius. — Britan i j o s 
premjeras Wilsonas lanko
si Paryžiuje, kur jis konfe- 
ravo su prezidentu De 
Gaulle.

statytų savo kandidatus, 
stojančius prieš karą.

Kitas dalykas: Gus Will 
nurodė, ka d amerikiečiai 
jau dabar ruoštųsi negrams 
padėti; negrams, sukištiems 
į ghetus, velkantiems baisią 
priespaudą ir išnaudojimą. 
Valdantieji sluoksniai ban
dys juos vasara “suvaldy
ti”, kai jie griežčiau parei
kalaus darbo ir laisvės.

Fašistų ir profašistų ra
teliai puoselėja r a sizmą, 
skelbia neapykantą n e g-, 
rams. Amerikos liaudis, nu
rodė Gus Hali, privalo neg
rams padėti pasiekti pilną 
lygybę ekonominę, politi
nę ir socialinę.

Siūlo tiesioginius 
pasitarimus

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Kurt Kie- 
singer pasakė Rytų Vokie
tijai, kad jis norįs tartis su

Vokietijos premjeru 
Stoph. Kiesingeris

Rytų
Willi 
tai padarė laišku, pasiųstu 
Stoph

Tai 
mas, 
norini 
mų s

Tačiau Kiesingeris paste
bėjęs, 
dar r 
ru Vo 
tų Vbkieiją kaip valstybę.

ui.
pirmas toks atsitiki- 

kad Vakarų Vokietija 
:i tiesioginiu pasitari- 
li Rytų Vokietija.

jog šis jo siūlymas 
ereiškiąs, kad Vaka- 
kietija pripažįsta Ry-

kareiviai, buvę pasiųs- 
rtimuosius Rytus kaip 
, Tautų kariai buvo 
ecių suimti.» Ne tik

ko, izraeliečiai 
norėję juos sušaudyti
Stockholmas. —Trys Šve

dijos ' 
ti į A 
Jungt 
izraelį 
suimti, sako jie, o ir buvę 
pastatyti prie sienos sušau
dymui

Jie 
dus, būk šie padėję ara
bams, 
sokie

Bet 
kų, at 
kas i 
liūs”, ] 
švedų

. Tai buvę Gazoje, 
buvo apkaltinę šve-

Buvo atimta iš jų vi- 
asmeniški daiktai, 
jiems belaukiant kul- 
oėgo Izraelio karinin- 
r sulaikė “smarkuo- 
turie taikė šautuvus į 
krūtines.

Jackson, Miss. — Morris 
C. Davis, Jr., negras, atsi
sakė stoti į kariuomenę ir 
būti siunčiamu Vietnaman 
kariauti.

Vihjiius. — Akademikui 
Žiugždai už nuopel-Juozui 

nūs mokslo srityje buvo 
įteiktas Lenino ordinas. 
Įteikė 7 
Motiejus šumauskas.

Lietuvos prezidentas
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Išsižadėkite, arba!....
MŪSŲ vyriausybė labai plačiai visur reklamuoja 

savo “Peace Corps” projektą. Tūkstančiai jaunų žmonių 
išsiųsta į užsienio šalis skelbti “amerikonizmą.” Na, ir 
jie ten darbuojasi, bet apie jų pastangų rezultatus pla
čioji visuomenė težino labai nedaug. Sakoma, kad kai 
kur jiems sekasi laimėti vietos žmonėse simpatiją, bet 
kai kur į juos žiūrima kaip į atėjūnus, kurie atvyko 
užkarti tiems žmonėms savo kultūrą, savo įpročius, sa
vo religiją, žodžiu, jiems svetimą “amerikinį gyvenimo 
būdą.”

Kaip ten bebūtų, tie “Taikos korpuso” jauni žmo
nės mano, kad jie atlieka naudingą ir garbingą darbą. 
Jie įsivaizduoja, kad jie, įstodami į “Taikos korpusą,” 
neišsižadėjo savo idėjų, savo įsitikinimų, savo ameriki
nių demokratinių teisių ir civilinių laisvių. Bet paaiš
kėjo, kad jie labai smarkiai klysta. Pasrodo, kad iš jų 
yra reikalaujama būti robotais, t. y. negalvojančiais 
sutvėrimais.

Klausimas iškilo labai dramtiškai, kai didelė tų žmo
nių grupė, viso 92, Čilės respublikoje, bepiršdami mūsų 
demokratiją tos šalies žmonėms, priėjo išvados, kad mū
sų vyriausybės vedamas karas prieš Vietnamo žmones 
yra neteisingas karas. Priėję tokios išvados, jie pasi
rašė protesto pareiškimą.

Kalbama, kad panašios išvados yra priėję taip pat 
“Peace Corps” darbuotojai Ecuadoro ir Venezuelos res
publikose.

Tikras skandalas! Kaip tai gali tie žmonės pasakyti 
savo nuomonę apie vyriausybės užsienio politiką! Ko
kią teisę jie turi protestuoti prieš vyriausybės vedamą 
kaną Vietname!

Ir štai jie gauna iš Washingtono griežtą įsakymą: 
Arba jūs savo protesto ir savo nuomonės išsižadėkite, 
arba būsite skaudžiai nubausti!

Ką tai parodo? Tai parodo, kad nuslopinimui Ame
rikos žmonių priešinimosi Vietnamo karui vyriausybė 
griebiasi visiškai neteisėtų ir pavojingų premonių. Atė
mimas žmonėms pilietinių teisių, uždarymas jiems bur
nos, nesuderinama su šalies Konstitucijoje garantuojama 
kiekvienam amerikiečiui žodžio laisve. “Peace Corps” 
darbuotojai nėra išsižadėję savo demokratinių teisių ir 
civilinių laisvių. Jie turi teisę protestuoti prieš vyriau
sybės politiką, kuri jų supratimu, yra neteisinga ir žalin
ga geriausiems Amerikos ir viso pasaulio žmonių in
teresams.

DAUGIAU ŽINIŲ APIE 
SPORTININKŲ IŠVYKĄ 
Į LIETUVĄ

Edvardas Šulaitis “Vie
nybėje , smarkiai išbaręs 
tuos, kurie kelia triukšmą 
prieš krepšininkus, kurie 
ruošiasi vykti į Lietuvą ir 
ten parodyti savo sportinį 
talentą, suteikia daugiau 
žinių apie tą išvyką. Jis ra
šo:

Visų pirma, reikia pažymė
ti, jog išvyka yra planuoja
ma privačiais pagrindais ir ji 
bus turistinio pobūdžio. Į ją 
tiesioginiai nebus įvelta jokia 
išeivių organizacija. Lietuvoje 
krepšininkai bus Lietuvos 
Krepšinio Federacijos svečiais 
ir jiems bus sudaryta sportinė 
programa — rungtynės įvai
riuose didesniuose Lietuvos 
miestuose. Jokiuose politinio 
pobūdžio minėjimuose ar de
monstracijose lietuviai krepši
ninkai nedalyvaus.

Išvykos vienetą yra nusta
tyta vadinti Amerikos lietu
vių krepšinio komanda, ka
dangi iniciatoriai nenori var
toti “rinktinės” vardo, nes bū
tų viešnagei priduodama ofi
cialaus atspalvio. Komandos 
žaidėjų tarpan numatyti krep
šininkai iš įvairių Amerikos 
miestų, nors daugumą suda
rys chicagiečiai. Komandos ir 
išvykos vadovu yra Rimas 
Dirvoms, ilgametis Chicagos 
Lituanicos klubo pirmininkas, 
neseniai vadovavęs š. Ameri
kos liet, vyrų ir jaunių rink
tinėms Š. Amerikos pabaltie- 
čių pirmenybėse.

Išvykti yra numatoma rug- 
piūčio 14 d. ir kelionėje iš
būti 3 savaites laiko. Išvykai 
lėšos bus renkamos iš lietuvių 
visuomenės. Yra sudarytas 
platus išvykos rėmėjų komite
tas, kurio sąstatas bus 
paskelbtas spaudoje.

vėliau

amerikiečių, anglų literatūrą. 
Lietuvius dailininkus mačiau 
pasaulinės dailės rėmuose. Aš 
Montrealyje nemačiau Anyk
ščių šilelio, o jie jį įžiūrėjo 
Mount Royal kalne, 
dėl mūsų nuomonės 
rėsi. O kada mano 
nesiskyrė nuo kitų?

Gerai; kad Jucevičius ne
bara tų, kurie susitinka su 
svečiais iš Lietuvos, su jais 
pasikalbą, pasidalija minti
mis, sueina į pažintį.

Štai ko
tai p sky- 
nuomonė

LIETUVOS 
SPORTININKŲ ŠAUNUS 
PASIRODYMAS

Chicagos “Naujienų” spor
to skyriuje (birž. 9 d.) skai
tome straipsnelį “Žalgirio 
klubo irkluotojai iš Vilniaus 
Heidelburge.” Jame, tarp 
kitko, sakoma:

Š. m. gegužės men. 27 ir 
28 dienomis Heidelberge įvy
ko tarptautinė irkluotojų re- 
gate ant Neckaro. Dalyvavo 
irkluotojai iš Prane ū z i j o s , 
Italijos, Šveicarijos, Žalgirio 
klubas iš Vilniaus ir irkluo
tojai iš Pietų Vokietijos. Lenk
tynėse dalyvavo virš 600 irk
luotojų ir 196 startai įvairiose 
laivų klasėse. Lietuviai star
tavo 8 kartus ir laimėjo šešias 
pirmąsias vietas ir dvi antrą
sias.

“ 11 e id e 1 be rge r Tage b 1 att” 
plačiai iškėlė lietuvių irkluo
tojų laimėjimus ir parašė, kad 
Žalgirio klubo irkluotojai do
minavo regatoję ir nusivežė 
daugiausiai taurių į namus. 
Praktiškai jie buvo nenugali
mi visose klasėse, kur tik jie 
startavo. Būtinai reikia iškelti 
ir šį faktą: liętuvių laimėji
mus galima aukščiau įvertin
ti, nes jie visi irklavo sveti
mose valtyse. Be to, jie- tu- 

pirmiausiai vykti trau- 
ir nuo Mask-

JIE NORI, KAD 
AMERIKA KARIAUTŲ

Klerikalų “Draugas” bir
želio 7 d.) tiesiog agituoja, 
kad ir Jungtinės Valstijos 
aktyviškai įsitrauktų į da
bartinį Izraelio-arabų karą. 
Girdi, šis karas sudaro pa
vojų ir Vakarų Europai, ir 
Juntginėms Valstijoms, nes 
“Sovietų Rusija šiame kare 
labiau negu kituose lokali
niuose karuose, siekia su
kelti sąmyšius visame pa
saulyje.” Ir sako: “Beveik 
tikra, kad JAV neutralumą 
negalės ilgai išlaikyti.” Ir 
vėl: “Todėl mes negalvo
jame, kad jo (pavojaus) 
akivaizdoje jos galėtų ilgai 
laikytis neutralumo stovy
je.”

Matyt, klerikalai būtų la
bai patenkinti, jei JAV pa
leistų .darban savo militari- 
nes jėgas ir Vidurio Rytuo
se, kaip kad daro Vietna
me.

Lietuvos veikėjų žodis 
Mykolaitį-Putiną

TT?-I •____ j*_____ • “rn* X4-..V T 4- /I““

apie

Karūnotas svečias
ŠIUO METU Amerikoje lankosi Tailando karalius 

Phummiphol Aduldet. Jis čia atvykęs gauti daugiau mi- 
litarinės paramos kovai su “komunizmu” savo šalyje. 
Karalius bijo, kad jeigu jis tos paramos negaus, tai Tai
lando žmonės nustos jo klausyti ir sukils, kaip sukilo 
Pietų Vietnamo žmonės prieš savo militarinius dikta
torius.

Kaip žinia, Tailande jau seniai veikia didžiausia 
Amerikos militarinė bazė, iš kurios pasikėlę lėktuvai 
puola Šiaurės Vietnamą. Negalima nė įsivaizduoti, 
mūsų prezidentas šitą paklusnų karaliuką išleistų 
čiomis rankomis.

kad 
tuš-

Pagaliau!
NETENKA nė kalbėti, jog prezidentas Johnsonas į 

šalies Aukščiausiąjį teismą paskyrė negrų veikėją Thur- 
good Marshall grynai politiniais sumetimais. Tuo žy
giu jis tikisi laimėti savo prezidentinei kandidatūrai 
ir demokratų partijai pasekėjų negrų masėse.

Aukščiausiojo teismo nario vieta yra labai garbinga 
vieta. Įdomu, kad Mr. Marshall bus pirmutinis negrų 
rasės žmogus šiame teisme. Reikia tikėtis, kad jis neap
vils tų, kurie iš jo tikisi pažangių, liberališkų idėjų jo 
sprendimuose. Jis gali suvaidinti labai svarbų vaid
menį, savo sprendimuose atsistodamas šalia teisėjų 
Warren ir Black.

Iš JO SUSITIKIMO SU 
SVEČIAIS Iš LIETUVOS

Klerikaliniai kanadiečių 
“Tėviškės žiburiai” įdėjo 
Felikso Jucevičiaus straips
nelį “Susitikimų laikotar
pis”. Matyt, jis buvo susi
tikęs ir kalbėjosi su svečiais 
iš Lietuvos, atvykusiais į 
“Ekspo 67”. Ir štai kaip 
jis tuos svečius apibūdina:

Iš Lietuvos atvykę lietuviai 
skiriasi gerokai nuo mūsų. Jie 
skiriasi savo apsirengimu, sa
vo laikysena, savo galvojimu. 
Vieni jų yra techniniai specia
listai, kiti —- žurnalistai, treti 
— komunistų partijos nariai. 
Kalbant su jais, mano nuomo
nė skyrėsi beveik visais klau
simais. Aš vienaip supratau 
krikščionybę, jie kitaip. Jie 
vienaip žiūri į meną, aš ki
taip. Jie turi vienus politi
nius jsitikinimus, aš — kitus 
ar jokių. Aš mačiau Lietuvą 
Prancūzijos, Italijos, Kanados 
bei JAV perspektyvoje, o jie 
žvelgė į pasaulį iš Lietuvos 
perspektyvos. Mane tikrai ste
bino,, su kokiu užsidegimu jie 
gynė lietuvišką žodį, lietuviš
ką dailę, lietuvišką literatū
rą, lietuviškas dainas, šokius.

re j o
kiniu į Maskvą 
vos iki Heidelbergo išbuvo tris 
dienas kelionėje.

Šitos žinios paimtos iš vokiš
kų laikraščių ir programos, 
kurias regatos metu kiekvie
nas galėjo nusipirkti.

Tai bene bus pirmas 
toks atsitikimas, kad ir 
“Naujienos” į savo skiltis 
įdėjo straipsnelį apie Lietu
vą, kuriame jinai nesumai
šoma su žeme;

APIE KANADOS 
FARMERIUS

“Aną dieną buvo suvažiavę 
į Ottawą Ontarijos ir Kvebe
ko farmeriai. Viso jų buvo 
virš 10,000. Tokia skaitlinga 
delegacija rodo, kad jų padė
tis tikrai rimta. Jie negali iš
siversti. Jų produktai nepaki
lo tiek, kiek pakilo įrankiai. 
O šiandien be moderniškų 
įrankių farmeriavimas neįma
nomas.

Farmerių tarpe vyksta dide
lis keitimasis. Mažesni farme- 
riai nyksta, o vietoj jų auga 
dideli, kompanijiniai ūkiai. 
Jie pajėgia modernizuoti ūki
ninkavimą. Bet tuom pat sy- 
kiu jie dar labiau apsunkina 

O aš jiems gyriau prancūzų, | individualius farmerius.”

PROTINGI VYRUKAI
Kunigų “Drauge” (birž. 9 

d.) įdėta ilga koresponden
cija iš Clevelando. Rašoma, 
kad ten birželio 3-4 dd. bu
vo sušauktas susirinkimas, 
matyt, tam, kad suvaldytų 
tuos “neklaužadas,” kurie 
yra pasimoję vykti į Lietu
vą ir dalyvauti krepšinio 
rungtynėse. Ir kaip ten ne
buvo stengtasi sportininkus 
atgrasinti nuo to žygio, pa
naudojant demagogiją ir 
gąsdinimus, bet viskas vel
tui. Korespondentas P. Pr. 
beveik per ašaras savo ne
laimingą raštą baigia:

“Visi šie tvirtinimai li
ko be atgarsio. Sumanyto
jai užsispyrusiai laikėsi sa
vo įsitikinimų ir nei per 
plauką nepalinko' į jokius 
kompromisus. Vadinasi, šių 
metų rugpiūčio mėnesį bus 
bandoma keliauti į Lietuvą 
ir ten sužaisti keletą krep
šinio rungtynių, žodžiu, 
sumanytojai savo užsimoji
mą laikydami tobulu, būti
nu ir nepakeičiamu, leisis 
kelionėn, o po kelionės, šio
je ar anoje pusėje, tekyla 
nors ir tvanas.”

Visiškai bereikalingai 
vargšas P. Pr. būkštauja: 
joks tvanas niekur nekils. 
Krepšininkų komanda nu
skris į Vilnių, sužais keletą 
krepšinio rungtynių, paro
dys ką jie gali,tai ir viskas. 
Kiekvienas protingas lietu
vis tik palinkės jiems ge
riausios sėkmės, puikiausio 
pasirodymo.

Vilniaus dienraštyje “Tie
soje” š. m. 9 d. atspausdin
tas sekamas nekrologas, ku
rį pasirašė skaitlinga Lie
tuvos veikėjų grupė.

Š. m. birželio 7 d., eida
mas 75 metus, Kačerginėje 
mirė Lietuvos TSR liaudies 
rašytojas, Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos akade
mikas, profesorius Vincas 
Mykolaitis-Putinas.

Vincas Mykolaitis-Puti
nas gimė 1893 m. sausio 6 
d. Pilotiškių kaime, Gudelių 
valsčiuje, valstiečių šeimo
je. Mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje, vėliau Seinuo
se, s^Mijavo Petrograde, 
Friburgą Miunchene, įgy- 
mas filosofijos mokslų dak
taro laipsnį. 1923 m. sugrį
žęs į Lietuvą, profesoriavo 
Kauno, o vėliau Vilniaus 
universitetuose dėstė lietu
vių literatūrą. 1941 m. jis 
buvo Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos tikruoju nariu 
ir paskirtas Lietuvių litera
tūros instituto direktoriu
mi.

Pirmieji V. Mykolaičio- 
Putino eilėraščiai spaudoje 
pasirodė 1911 metais. Pe
trograde 1917 m. išėjo pir
moji jo knyga — eilėraščių 
rinkinys “Raudonžiedai” i

Madridas.—Ispanijos val
džia nesutinka su Anglijos 
valdžios pasiūlymu, kad 
Gibraltaro gyventojams bfb 
tų leista nubalsuoti refe
rendumų apie tai, su kuo 
gibrąltariečiaį norį būti: su 
Anglija ir su Ispanija.

Piety Korėjos studentų 
demonstracijos

Seoul, Pietų Korėja.—Pie
tų Korėjos studentai pra
dėjo didžiules demonstraci
jas prieš prezidentų Chung 
Hee Parką.

Apie 20,000 studenų iš
siliejo į gatves su protes
tais. Jie kaltino Parko vai-

i

džią, kad ji suktais būdais 
pravedė parlamentarių i u s 
rinkimus, tuo būdu laimė
dama savo pusėn-daugumą 
deputatų.

Studentai sakė prezidęn- 
tui: Mes tave nuversime, 
kąip nuvertėpie Syngman 
Rhee.

Vykta aštrūs susirėmimai 
tarp studentų ir policijos. Aidėk, pionieriškas trimito! Alg. Brazaičio (ELTOS) fotootiudas

t

“Raštų” I t. (1959), 
valanca” (1963, 
1966) 
turtinta poeto asmenybė, 
gilūs filosofiniai gyvenimo 
apmąsi 
tojo k 
žmogiškumo motyvai.

Platą barą V. Mykolaitis- 
Putinas išvarė poezijos ver
timų srityje, pateikdamas 
lietuvių skaitytojui daugelį 
geriausių Puškino, Lermon
tovo, Nekrasovo, 
čiaus 
sikų Ijūrybos pavyzdžių.

Vie 
binio 
laičio- 
istorinis romanas 
liai”, 
pasirc 
vaizduodamas 1863 metų 
sukilimą Lietuvoje, rašyto
jas si. didele meile paro(ftj$ 
liaudi 
jos di 
linės 
šį romaną V. Mykolaičiui- 
Putimi buvo paskirta res
publikinė literatūros premi
ja. . •

V. Mykolaičio-Putino var
das lietuvių literatūroje ap
gaubtas gilia liaudies meile

“Bū 
“Langas 

atsispindi dvasiškiai

tymai, skamba gim
nasto meilės, tauraus

Mickevi-
r kitų pasaulinių kla-

gas stambiausių tary- 
laikotarpio V. Myko- 
Putino kūrinių yra 

“Sukilė- 
turios pirmasis tomas 
dė 1957 m.. Jame,

?s vaidmenį istorijoje^ 
•ąsius laisvės ir sočia? 
teisybės siekimus. Už

šiand
įgarba. Jo kūriniai 
en plačiai žinomi ir

kartu su poema “Kunigaikš- i skaitomi visoje Tarybų Są-
je, taip pat daugelyje

Tarybi-
metais pradėti leisti

tis Žvainys”. 1921 m. dviem iunSc 
užsienio kraštų.tomais pasirodė “Putino 

raštai”, po to poezijos rin
kinys “Tarp dviejų aušrų” 
(1927), drama “Valdovas” 
(1930 ir kiti kūriniai.

Svarbią vietą V. Mykolai
čio-Putino kūrybos kelyje, 
taip pat ir visoje lietuvių li
teratūroje, užima jo roma
nas “Altorių šešėly”, pasi
rodęs 1933 m. Jame rašyto
jas realistiškai, su giliu psi
chologiniu įžvalgumu pa
vaizdavo kūrybiškos asme
nybės išsivadavimą iš kleri
kalinės aplinkos. Išsivada
vęs iš jaunystėje jį slėgusių 
dvasininkų luomo varžtų, 
rašytojas artėjo prie liau
dies gyvenimo problemų, 
kurias lietė ne tik “Altorių 
šešėly”, bet ir kai kuriuose 
eilėraščiuose, išspausdin
tuose poezijos rinkinyje 
“Keliai ir kryžkeliai” (1936 
m.). Dar iki karo parašęs 
visą eilę reikšmingų litera
tūros mokslo darbų, V. My
kolaitis-Putinas tarybiniu 
laikotarpiu ypač daug nu
veikė, tyrinėdamas lietuvių 
literatūros klasikų K. Do
nelaičio, A. Baranausko, 
Maironio, Žemaitės kūrybą, 
lietuvių-rusų, lietuvių-lenkų 
literatūrinius ryšius. Atski
rais leidiniais išleisti jo 1L 
teratūros mokslo darbai: 
“Pirmoji lietuviška knyga” 
(1948), “Adomas Mickevi
čius ir lietuvių literatūra” 
(1955) ir! kt. Jis taip pat 
yra vienas akademinės 
“Lietuvių literatūros istori
jos” autorių. V. Mykolaitis- 
Putinas daug nusipelnė, ug
dydamas naujus lietuvių fi
lologų ir kritikų kadrus.

Nuėjęs prieštaringą ir su-i 
dėtingą pasaulėžiūros bei 
estetinių pažiūrų formavi
mosi kelią, V. Mykolaitis- 
Putinas tarybinės santvar
kos metais pasiryžo visas 
jėgas atiduoti liaudžiai, jos 
kultūrai. V. Mykolaitis-Pu
tinas plačiai pasireiškė kaip 
vienas žymiausių šiuolaiki
nių poetų. Darbo liaudies 
išsivadavimo nuotaikas 19- 
40 m. vasarą jis išreiškia 
pakilių eilėraščių “Darbo 
Lietuvai”. Jo lyrikos rinki
niuose 
(1950),

niais
jo “Raštai”, kurių jau išė
jo aštuoni tomai. Už dide
lius nuopelnus, vystant kul-

V. Mykolaičiui-Puti-
nui suteiktas Lietuvos TSR 
liaud 
Jis
dvienk Darbo RaudonosiosI , >, ,,,
Vėliavos ordinais.

es rašytojo vardas! 
taip pat apdovanot*

nas į 
sikin 
kaip 
kori! 
ryba 
biu 1

“Sveikinu žemę”
“Poezija” (1956),

ncas Mykolaitis-Puti- 
ė jo į XX a. lietuvių kla- 
3S literatūros lobyną 

vienas didžiausių jos 
ėjų. Jo vardas ir kū- 
liks nemirtingi lietu- 

;ultūros istorijoje.”

ŽINIOS IS LIETUVOS
dėtingą kelią nuėjo 
zių literatūra nuo 19- 
ų metų iki šių dienų. 

Svarbiausiems šio laikotar
pio lietuvių literatūros pro
cesams bei reiškiniams ap
žvelgti buvo skirta moksli
nė konferencija, neseniai 
įvykusi Mokslų akadetfc-

lietu 
17-ų;

Konferencijoje dalyvavo 
ivių kalbos ir literatū- 
instituto, Vilniaus uni- 
iteto, Vilniaus Pedago

Liet 
ros 
vers 
gini) instituto darbuotojai. 
Akademikas K. Korsakas, 
atidarydamas konferenciją, 
pabrėžė, kad literatūros ty
rinėtojai atlieka didelį dar
bą, liškindami/ ir nagrinė
dami Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos po- 
veik 
problemas.

Lietuvių literatūros s 
kai 
mu 
XX 
nešilma skaitė J. Zinkus. V. 
Gali 
idec 
procesą buržuazijos valdy
mo 
kail 
pok 

įmano 
analizei, 
nes 
blei 
liau 
Api 
tra 
ieškojimus 
kai

io lietuviu literatūrai

su proletariato jucTeJP 
XIX a. pabaigoje ir 

a. pradžioje skirtą pra-

nis apžvelgė rašytojų 
loginės diferenciacijos

laikotarpiu. L. Lisen- 
ė savo pranešimą skyrė 
ario meto lietuvių ro- 

žanrinio savitumo 
Aktualias tarybi- 

lietuvių poezijos 
nas nagrinėjo M. 
skienė ir V. 
e socialistinio 
((licijas ir novatpriškus ' 

konferencijoje 
įėjo J. Lankutis.

realizmo
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AMERIRKOS MORMONAI
ormonai arba Mūsų lai- menų 

[ šventųjų Jėzaus Kris
taus bažnyčia (“The Church 
of Jesus Christ of Latter- 
Day Saints”)— yra labai

Dr. A. Petriką
šventraštis teigia, 

būk jie ‘kilę iš izraelio ra-

prietaringų fanatikų sek
ta, kurią įkūrė 1830 m. Juo
zas Smitas, pasivadinęs 
“pranašu”. J. Smitas buvo 
gimęs 1805 m. Šarono kai
me, Vermonto valst., var
gingoje bežemio valstiečio 

’ šeimoje. Ieškodama geres
nių gyvenimo sąlygų, šeima 
atsikėlė į Palmyrą, vakari
nę N. Y. valst. dalį, o dar 
vėliau j netolimą tos pa
čios valst. kaimą—Mančes
terį.

J. Smitas, kaip ir “Krikš
čioniškojo mokslo” (“Chris
tian Science”) sektos įkūrė
ja Bekerienė, buvo bemok
slis vaikinas, vos šiaip taip 
rašto pramokęs. Jis iš pat 
jaunų dienų buvo išsiblaš
ką linkęs į haliucinacijas. 
Nuo 14 metų amžiaus jis 
pradėjo “matyti” visokius 
“regėjimus”, “apsireiški
mus”, “vizijas” ir kitas ne
sveiko proto ap r a i š k a s . 
Jaunas būdamas jis vedė 

I pasiturinčio Pensilvanijos 
ūkininko dukrą, kuri irgi 
jo “vizijomis” susižavėjo.

Kai J. Smitas buvo 22 me
tų amžiaus, jam “pasiro
dė” žemėje pasislėpusio ta
riamo “pranašo,” Mormono 
sūnus, angelas Moronis, pa
šventinęs jį “pranašu” ir 
pasakęs, jog netoliese esa
mo kalno Kumora (Cumo- 
rah) viršūnėje esą paslėp
ta keletas aukso plokštelių 
(plates), ant kurių para
kta, “reformuotais” egip- 

| tlfčių hieroglifais, naujo ti
kėjimo įstatai. Moronis da
vęs jam ir tų hieroglifų 
raktą, kurio pagalba jis ga
lėjęs tą raštą iššifruoti. Iš 
tų. plokštelių jis, kelių pa
sekėjų padedamas, ir pa
rašęs tos religijos šventraš
ti, pavadintą “Mormonų 
knyga”, kurią 1830 m., jis, 
turtingo nemokšo-prieta- 

• ringo ūkininko pinigais 
Palmyroje išleido ir išpla
tino.

Klausimas kyla: kaip 
Smitas, bemokslis vaikinas, 
galėjo visa tai sugalvoti? 
Kai kurie mormonų tikėji
mo kritikai teigia, kad jis 
nuplagijavo buvusio eks
centriko kunigo-“apaštalo” 
Sidnėjaus Rigdono rašinį, 
kurį šis buvo parašęs pasi
remdamas anksčiau gyve
nusio kunigo-mokytojo So- 
lomono Spauldingo istori
niais romanais. Spauldin- 
gas buvo baigęs jėzuitų 
Dartmoutho kolegiją. Aiš
ku, jog Smitas pridėjo ap
sčiai ir savos bei jo patarė
jų fantazijos, remtos Se
nuoju biblijos testamentu, 
kurį jie kuo ne mintinai ži
nojo.

O tariamųjų Mormono 
“auksinių plokštelių” taip 
niekas ir nematė, nes Smi- 
tajį^ikė, jog, angelio Moro- 

I nm įsakytas, jis jas nune
šęs į Kumoros kalną ir pa
slėpęs.

Mormonų knyga, kaip ir 
biblija, yra pilna nesąmo
nių: pranašysčių, apreiški
mų, stebuklų, dogmų, ant
gamtinių doktrinų, užkalbi- 
nėjimų, stebuklingų išgydy
mų ir kitų neįtikėtinų da
lykų. Ten pateikiama mor- 

į monų religinės apeigos ir 
| Pirniykščių Vakarinio pus- 
mBo gyventojų “istori

ni™ apimanti 1,000 metų: 
| 600 metų prieš mūsų erą ir 
į 400 metų mūsų eros. Mor

ses, išbėgę iš Jeruzalės tik 
prieš hebrajų patekimą į 
Babilionijos nelaisvę ir pan. 
Jie save kildina iš žydų 
pranašo Lehio, jo žmonos 
Saros ir keturių jo sūnų. 
Viešpaties vedini, jie atvy
kę j šį naują pasaulį, “pa
žadėtąją žemę”, ir įsikūrę; 
tik nepasako, kaip jie per
plaukė vandenynų plotį.

Tačiau netrukus jie skilę 
į dvi dalis: lamanitų ir ne- 
fitų tautas. Lamanitai bu
vę klajokliai, karingi ir di
deli tinginiai. Jie buvę vieš
paties prakeikti ir pažymė
ti tamsia odos spalva. Ame
rikos indėnai esą jų pali
kuonys. Gi nefitai kėlę ci
vilizaciją, kūrę miestus, ra
šę istoriją. Jie klausę Mo
zės įstatymo ir buvę dievo 
išrinkta tauta. Tokie buvę 
mormonų prosenoliai. Čia 
žodis žodin paimta iš bibli
jos Senojo testamento (žydų 
šventraščio), kur kalbama 
apie ezraelio tautą. Ketvir
tojo amžiaus pabaigoje, Ku
moros kalno papėdėje, įvy
kusi lemtingoji kova, kurios 
metu nefitai išgalabiję kuo 
ne visus lamanitus.

Mormonų šventraštyje pa
sakojama apie antikristą, 
antrojo mesijo (Kristaus) 
atėjimą į žemę, pasaulio 
galą, paskučiausią jį teismą 
ir kartojama kiti Senojo 
testamento prasimanymai.

J. Smito gyventu laiko
tarpiu (XIX amž.) sunkios 
Amerikos gyvenimo sąlygos 
mormonams, kaip ir kitoms 
sektoms, plisti buvo labai 
palankios: žmonės buvo 
tamsūs, bemoksliai, prieta
ringi, nuskurdę. Išgalvoto 
dangaus linksmybės, ste
buklai, apreiškimai, nauji 
mesijai-išganytojai, prana
šai ir visokie geresnio po
mirtinio gyvenimo pažadai 
—traukė į save nekultūrin
gus, suvargusius žmones. 
Be to, mormonai daug vy
rų sužavėjo skelbdami poli
gamiją - daugpatystę. Smi
tas ir kitas jų vadas Brig
ham Youngas turėio' po 50 
žmonių. Jeigu biblijos did
vyriai — Abraomas, Izao
kas, Jokūbas, D o v i d a s 
Saliapionas ir kiti “die
vo numylėtiniai” turėjo 
po kelis šimtus žmo
nų, o dar daugiau sugulo
vių. tai kodėl mormonai ne
galėjo* būriu žmonų pasimė
gauti? Be to, moterys jiems 
dirbo, juos ir jų vaikus mai
tino. jiems turtus krovė. 
Tačiau 1890 m. JAV vyriau
sybė daugpatystę užgynė ir 
mormonai turėjo tam įsta
tymui paklusti, nors savo 
šventraštyje daugpatystės 
dėsnio jie neatsisakė ir slap
ta ją praktikavo. Dar vi
sai neseniai (1944 m.) mor
monu grupė buvo už poli
gamiją teisiama ir nubaus
ta.

Mormonų misionieriai, J. 
Smito vedini, patraukė į 
vakarus. Pirmoji jų koloni
ja įsikūrė 1836 m. Kirklan- 
de, Ohio valst., ir pasistatė 
bažnyčią. Kita grupė įsi
tvirtino Jacksone, Misurės 
valst., ir savo sritį pavadi
no “Pažadėtuoju Sionu.” 
Tačiau vietos gyventojai, 
dėl jų palaido gyvenimo 
(poligamijos) juos perse
kiojo ir pagaliau iš ten vi
sai išvarė. Trečiasis jų tun
tas nuvyko į Nauvoo sritį, 
III. valst. Ten jie tirštai pa
plito, patraukė prie savęs 
daug indėnų, jų dukras ėmė

sau į žmonas ir taikiai su 
jais gyveno. Naujoje sa
vo gyvenvietėje jie įsigalė
jo, susiorganizavo 2,000 vy
rų kariuomenę, turėjo savo 
valdžią, miliciją bei polici
ją, bankus, baltiesiems vai
kams mokyklas, krautuves, 
pramonę, kėlė agrikultūrą 
ir t. t. Ten jie praturtėjo. 
Visai bendruomenei vado
vavo jų “pranašas” J. Smi
tas ir 12 jo pasiskirtų 
“apaštalų.” Tačiau pasiro
dė, kad religingieji mormo
nai buvo ir dideli sukčiai: 
jų įkurti bankai subankru
tavo ir daugelio žmonių in
dėliai žlugo. Smitas 1844 
m. buvo suimtas ir Kartage 
(Carthage), Ill., įkalintas. 
Tačiau į p y k u si mormonų 
priešų minia įsilaužė į ka
lėjimą ir be jokio teismo jį 
ten sušaudė. Tuomet jam 
buvo 39 metai amžiaus. Pa
galiau pirmykščiai gyvento
jai visai mormonus iš Nau
voo išvarė.

Netekę daug žmonių ir 
i turto, kito “pranašo,” Brig
ham Youngo, vadovybėje, 
mormonai 1847 m. pasi
traukė 1,100 mylių toliau į 
vakarus. Perėję upes, gi
rias, pelkes ir kalnus, po 
pusantrų metų sunkios ke
lionės ir didelio vargo, jie 
pasiekė Utah valst. esantį 
Didžiojo druskinio ežero 
slėnį ir apsigyveno. Ten jie 
įsikūrė Salt Lake City mies
tą, pasistatė puošnią baž
nyčią ir galutinai įsitvirtino. 
Jų teokratinėje bendruome
nėje yra prezidentas, dvyli
kos apaštalų taryba, patri
archai, vyskupai, kunigai ir 
kiti dvasininkai. Jie patys 
yra ir valdininkai. Jų mo
kyklose pirmą vietą užima 
tikybos dėstymas. Istoriją 
jie aiškina iš grynai idea
listinio taško (viską sukū
ręs dievas), evoliucijos 
mokslo nepripažįsta. Utah 
valst. mormonai sudaro 70 
proc. visų gyventojų. Jie 
plačiai pasklidę Idaho, Ka
lifornijoje, Arizonoje, Ore
gone, Wyominge, New Mek
sikoje ir kitose vakarinėse 
valstijose. Atrodo, kad ne
maža jų yra ir Michigano 
valst., nes jos gyventojai 
išsirinko sau gubernato
rium mormoną respubliko
ną. Jų yra Meksikoje, Ka
nadoje ir Europoje. Mor
monai skelbia turį suvirs 
2,500,000 pasekėjų.

Į Idaho valstiją mormo
nai pradėjo .skverbtis XIX 
amž. pradžioje, o 1860 m. 
jie ten įkūrė pirmą jų sek
tos miestą Frankliną. Ne
užilgo toje valstijoje, upės 
Boise slėny, atrasta aukso, 
kitoje vietoje švino, fosfa
tų ir kitų metalų bei mine
ralų. Idaho valstija turi 
daug gamtinių turtų, ten 
auga skaniausios bulvės. 
Tačiau Idaho ir U t a h 
valstijos ekon o m iš k a i ir 
kultūriškai yra labai atsi
likusios, nes ten viską 
nulemia bažnytininkų, 
ypatingai mormonų, balsas. 
Jos stovi greta Misisipio ir 
Alabamos valstijų, kur vi
sokia pažanga slopinamą, 
nauja pramonė neauga, ne
dirbančių žmonių labai di
delis procentas. Mormonų 
banžyčia, kuriai jie moka 
“dešimtinę” ir kitokius mo
kesčius, yra labai turtinga 
ir politiškai galinga. Vien 
tik iš “dešimtinės” ji gauna 
kas metai po 125 milijonus 
dolerių, kuriuos ji investuo
ja į pelningus biznius. Tur
to didžiuma priklauso baž

nyčiai, o bažnyčia jokių mo
kesčių valstybei nemoka.

Mormonai (respublikonai 
ir demokratai) yra dideli 
reakcininkai. Politikoje ir 
visuomenėje jie bendrauja 
su kraštutiniais dešiniai
siais ele m e n t a i s, tokiais 
kaip birčistai, makartistai, 
Ku Klūks Klanas, įvairūs 
baltieji “vigilantai,” “bal
tieji riteriai,” etc. Idaho 
valst. sostinė Boise nedide
lis miestas, turįs (be prie
miesčių) tik apie 50,000 gy
ventojų, — turi 70 bažny
čių. Negai.ten jokių teisių 
neturi: mokyklos, valgyk
los, gyvenvietės, darbovie
tės ir net bažnyčios — yra 
segreguotos. Negrai gali 
gyventi tik nur o d y t a m e 
“geto,” ne kur kitur, o ten 
sąlygos tiesiog nepakenčia
mos. Negrus jie neskaito 
net žmonėmis (nors jų mo
teris prievartauja), nes jie 
esą “išvaryti iš Izraelio.” 
Net mormonų tikybą priė
musius negrus baltieji į sa
vo bažnyčias neįsileidžia, o 
daugelyje vietų, jiems nė 
balsuoti neleidžia.

Mormonai yra fanatiškai 
prietaringi: jie (oficialiai) 
nerūko, negeria kavos, ar
batos ir jokių svaigiųjų gė
rimų. Jie dedasi esą labai 

; religingi, bet tikrenybėje 
yra dideli melagiai ir veid
mainiai. Savo bažnyčiose 
jie skelbia totalinę blaivy
bę, kūno skaistybę, artimo 
meilę ir kitas dorybes. Bet 
tose vietose, kur jie sudaro 
daugumą, — ten yra kar- 
čiamų, kekšynų, girtuoklių

ir visokių lytinių iškrypėlių 
(pervertų) daugiau, nei kur 
kitur. Jie mokslu mažai rū
pinasi, mano, jog visokios 
išminties šaltinis yra bib
lija. Liberalios ir pažangios 
idėjos ten žiauriai slopina
mos. (Žiūr. knygą “The 
Bdys of Boise.”)

Tačiau gyvenimas nėra 
be ironijos. Nežiūrint ko
kia konservatyvi ir atsili
kusi Idaho valstija, ji savo 
laiku yra davusi JAV sena
tui du geru atstovu: 1916 
m. liberalų respub 1 i k o n ą 
W. Borą, o 19 4 4 metais 
radikalą demokratą Glen. 
T a y 1 o r ą, kuris 1948 me
tais buvo kandidatas į 
JAV viceprezidentus nuo 
Pažangiosios (Progressive) 
partijos. Betgi 1956 m. mi
nėtosios valstijos demokra
tai jo, kaip perdaug radi
kalaus, kandidatu į senato
rius jau neišstatė. Jis kan
didatavo savarankiškai, bet 
balsu o t o j a i jo neišrinko, 
mormonų propaganda nu
galėjo.

Redakcijos Atsakymai
Ge.o. Shimaičiui. — Jūsų 

korespondencija apie buso 
vykimą į Maple Parką bir
želio 18 d. redakciją pasie
kė tik ketvirtadienį, birželio 
15 d. 2 v. popiet, kai penk
tadienio “Laisvė” jau buvo 
atspausdinta. Todėl žinoki
te, kodėl ji nebuvo atspaus
dinta.

Busimoji pianistė — V. Ylevičiaus nuotrauka

pažangos dėsnis
Iš priešo pilį išvaduot reikėjo,
Patrankos jos paimti negalėjo,
Atakon kilt karių kuopa turėjo,—

Kad kraštas laisvas būtų,
Keliems jų teko žūti:

Atakos dėsnis toks!

Būrys naujų šalių atrasti ėjo, 
Bedugnės šiurpios apačioj žiojėjo, 
Bet vienas slystelėjęs nugarmėjo,

Kad atsargiau žygiuotų
Ta vilkstinė rikiuotėj:

Tokia esmė aukos!

Dievai valdų karaliui negailėjo, 
Išpuikęs jis labiau vis įžūlėjo; 
Kol sukilimai kraštą palytėjo, 

Kad jis susimąstytų, 
Į kelią suktų kitą:

Toks dėsnis pažangos!

O kas per šimtmečius daugiau kentėjo
Už nubaustą Olimpo Prometėją,
Kurs žmones paprastus didžiai mylėjo, 

Jiems vogtą ugnį davė, 
Iš vargo išvadavo?

Tokia prasmė kančios!

Bet žmonija galvų jau daug padėjo, 
Todėl atakos jos kaskart lengvėja, 
Kariaujant jau ne kardu, o idėjom,

Jai protą, mintį ginklais 
Kovoj šioj pasirinkus:

Toks atpildas kovos, 
Rūsčios ir amžinos!
Toks dėsnis pažangos!

J. Subata

Lietuvos operos dainininkas
apie įspūdžius

Kaip žinia, Lietuvos Val
stybinio akademinio operos 
ir baleto teatro solistas, 
nusipelnęs respublikos ar
tistas Vaclovas Daunora 
neseniai sugrįžo iš viešna
gės Italijoje. Vilniaus “Tie
sos” korespondentei Irenai 
Litvinaitei jis papasakojo 
savo patyrimus ir įspū
džius. čionai paduoda kai 
kurias jos korespondencijos 
vietas. Skaitome:

— Vieną saulėtą praeitų 
metų rugsėjo dieną, sako dai
nininkas, — drauge su malda
vę Marija Besu, gruzinu Za- 
rabu Sotk'itava, armėnu Va- 
ganu Mirokijanu ir estu Hen
riku Krumu su nerimu ir vil
timi stojau prieš žilagalvį rei
klų maestro Barą — įžymų vo
kalo pedagogą ir mūsų būsi- 

! mą mokytoją. Apie jį daug 
I šiltų žodžių buvau girdėjęs iš 
Virgilijaus Noreikos, kuris 
praeitais metais taip pat to
bulinosi La Skalos mokykloje 
“Skola d i canto” pas maestro 
Barą.

Savo metu Bara buvo įžy
mus tenoras, Enriko Karuzo, 
Tito Rufo, Benjamino Džilio 
bičiulis. Dabar tai subtilus pe
dagogas ir didelis vokalinio 
meno paslapčių žinovas, pa
ruošęs daugelį operos daini
ninkų. Daugelis pasaulinio 
garso solistų — jo mokiniai. 
Suprantama, kokia laimė išti
sus aštuonetą mėnesių tobu
lintis, jam globojant, semtis 
iš jo vertingų ir brangių, ilgų 
metų sukaupto patyrimo,, ži
nių. Nepasakyčiau, kad tie 
aštuoni mėnesiai prabėgo kaip 
akimirka. Tai buvo įtempto 
darbo, kupinas vis naujų įs
pūdžių laikas. Aštuonetas mė
nesių. Rodos, tiek nedaug 
mokytasi La Skaloje, ir tokie 
jie ilgi, kai esi toli nuo namų.

— Respublikos spaudoje jau 
buvo rašoma, kad Italijoje da
lyvavote ir koncertuose. Pra
šome papasakoti apie tai.

— Garsiojo dirigento Artu
ro Toskaninio vienas geriau
siųjų mokinių—maestro Piat- 
sa 'padėjo man paruošti don 
Bazilijo Dž. Rosinio operoje 
“Sevilijos kirpėjas” ir Pilypo 
partiją Dž. Verdžio operoje 
“Don Karlas”.

Viešint Italijoje, ne kartą 
teko ir koncertuoti. Didele 
garbe laikau dalyvavimą pir
mojo operos klasiko, Klaudi
jaus Monteverdžio 400-ųjų 
gimimo metinių minėjime-kon- 
certe.

Buvo labai malonu pake
liauti, pasižvalgyti po didin
gąją Italiją, apsilankyti ir ki
tuose jos miestuose. Dalyva
vau dvylikoje koncertų Pa
lerme, Bolonijoje, Fįorencijo
joje, Forlyje, Turine ir kituo
se miestuose.

Drauge su manimi po Itali
jos miestus keliavo ir mano 
mėgiama lietuvių liaudies dai
na “žaliojoj lankelėj”. šalia 
klasikinių operų arijų visada 
ja baigdavau savo pasirody
mą. Italai, dideli muzikos mė
gėjai ir reiklūs vertintojai, 
karštai plodavo lietuviškai 
dainai.

Mano dienos La Skaloje bu
vo panašios ir drauge nepana
šios viena į kitą. Dieną— vo
kalo užsiėmimai, popietėje — 
italų kalbos pamokos, vakare 
— neužmirštami La Skaloę 
spektakliai. Mums buvo suda
rytos visos galimybės pama
tyti visus La Skalos pastaty
mus, lankytis repeticijose. Vi
sa tai šalia Baros ir Piatso už-
siėmimų, be abejo, mus labai 
praturtino, suteikė daug ver
tingų žinių.

— Kokius įspūdžius paliko 
pažintis su La Skala?

— Mėnesiai, praleisti La 
Skaloje, sukėlė man daug 
minčių, apmąstymų, patvirti
no daugelį ankstesnių sampro
tavimų apie vokalinį meną, 
šiuolaikinę-operą bei vokalis-

Italijoje
tų ruošimą. Labai gerai, kad 
mūsų šalyje sudaroma galimy
bė jai 
į didįjį meną žmonėms tobu
lintis 
so opėros lopšyje, 
Skala, 
mis i r 
tradicijomis. Tarybiniai daini
ninkai 
tinga 
džiags 
bai rimtai susirūpinti vokalis
tų atl 
nika. 
derėtų 
patyri no 
■gams.

Dainininkas 
dažna 
kaip 
išpildj 
gi ateis is kūrėjas, 
jaunuosius 
kryptimi.

Opera Italijoje orientuojasi 
į dair 
sudaromas ta kryptimi.

Italai tikina, kad negali tas 
pats dainininkas, kaip mums 
dar kartais tenka, vieną dieną 
dainuoti 
— lyr 
kitą — Otelą, dramatinio te
noro partiją. Dainininkui rei- 
kaling 
“persi stygavimas”. 
rą r ei 
riai < 
sižvelgiant ne tik į teminį, sti
lių bei epochų įvairumą, 
svarbi 
likėjui.

Dai 
ir kur 
tingas 
daug 
zinės 
galvotas ir tikslus turi būti jo 
režimas, 
vis. Tada tas sudėtingiausias 
ir tobuliausias muzikos instru
mentą 
meistr 
bes visu savo galingumu, spal
vingumu ir grožiu.

Past 
bama 
Barami 
dėl pe 
pertuaĮro, 
kelti 
jiems, 
niams. 
įsitikin|imu dainininkų ruošimą 
reikia 
muzikį. Tutriu galvoje muzi
ką, turinčią savitą stilių, savą 
braižą 
siuose 
jose.

Tokių kūrinių 
gendame.

Didžiulė ir nuostabi muzi
kos po ” * *" Tx • 
ja sun 
meno s akoms. Kurti tokią mu
ziką, 
jausmds, duotų peno širdžiai 
ir prot 
joju a 
su tale

niems, tik žengiantiems

tokiame pasaulinio gar- 
kaip La 

žinomoje savo d i del ė- 
giliomis vokalinėmis

paprastai žavi savo tur- 
ir spalvinga balsine me- 
. Tačiau pats laikas la-

kimo kultūra bei tech-
Matyt, vertėtų ir labai

La Skaloje pasisemti 
ir mūsų pedago-

mūsų šalyje 
dar traktuojamas vien 

atlikėjas, mechaniškas 
tojas. Dainininkas—ly- 

Ir ugdyti 
reikia tik tokia

ininką. Ir repertuaras

Rigolete” Hercogą 
inio tenoro partiją, o

as tam tikras atokvėpis, 
Repertua- 

kia sudaryti labai jaut- 
pgalvotai, sumaniai, at-

bet
ausia, turint galvoje at-

nininko profesija, kaip 
■i kita, yra rimtas, sudė- 

darbas, reikalaujantis 
štvermės, dvasinės ir fi- 
tampos. Todėl labai ap-

jam skiriamas krū-

5 — žmogaus balsas, 
iškai valdomas, suskam-

aruoju metu daug kal- 
apie šiuolaikinę operą, 
e mūsiškį operos teatrą 
rnelyg muziejiško re- 

nepaslankumo pa- 
teatro uždangą nau- 

šiulaikiniams kūri- 
Sutinku. Mano giliu

orientuoti į naująją

bet išugdytą geriau- 
klasikos lobių tradici-

labai pasi-

^eikio jėga. Įtaigumu su 
ku rungtyniauti kitoms

kuri veiktų žmogaus

ui, — kilni misija. Sva- 
pie tokį teatrą, ne tik 
ntingais, bet ir aukštos 

vokalinės kultūros atlikėjais, 
ne taip gausų spektak- 
et kur klausytojas atei-

Gal 
liais, b 
tų pasiklausyti ne tik tos ar 
kitos c 
j e ar '

— Tradicinis klausimas: ar
timiausieji Jūsų planai?

peros, o dainininko te
eitoje operoje.

rtimiausiu metu, kaip 
pa- 

darbo La Skaloje ata- 
Vėliau laukia kelionė 

mūsų meno atsto- 
Montrealį dalyvauti ta
me pavilijone rengia- 

Rug- 
mėnesį numatoma gas- 
kelionė į Angliją, o ru-

jau minėjau, vilniečiams 
teiksiu 
skaitą, 
su kitais 
vais į 
rybinia
moję Lietuvos dienoje, 
piūčio 
trolių 
denį — vėl į La Skalą.

Haifa, Izraelis. — Tary
binis laivas “Felix Dizer-
žinskis” atplaukė į Haifą ir 
pasiėmė tarybinius tarnau
tojus 
Dmitr 
kyje.
79 tai

su ambasadorium 
i Čuvachinu prieša
is viso čia buvo apie 
ybiniai tarnautojai.
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Iš Floridos į “Ekspo 67”
Skaitėm žinias apie “Eks- 

po 67”. Jos visos interesin
gos, — interesingos ypatin
gai tuo, kad pribus skaitlin
ga atstovybė iš Lietuvos. 
Taigi nusprendėm ir mes 
dalyvauti ir pasisveikinti 
su mielais svečiais iš Lietu
vos.

Birželio 8 d. apleidom 
Floridą ir, pagal mūsų pla
ną, važiavom linkui Penn- 
sylvanijos, kur mes turim 
giminių ir senų pažįstamų.

Birž. 10 d. jau mes ran- 
damės 1,300 mylių nuo Flo
ridos, nuo Meksikos įlankos 
pakraščių. Pirma mūsų sto
tis buvo Shenandoah, Pa. 
Tačiau, pasiekti Ženadorį 
reikia pervažiuoti eilę lie
tuviškų (buvusių garsių) 
kolonijų - miestelių, kurie 
nebėra pažymėti ant žemė
lapio.

Rodosi, kad pirmiau šios 
vietos buvo maždaug žino
mos, o šiuo laiku sunku at
pažinti: penkiasdešimt me
tų padarė didelį skirtumą. 
Žiūri į vietoves ir jų nema
tai, o todėl, kad buvo kal
nai “nugraužti”, po jais bū
ta anglies klodų, dabar ją 
ima iš viršaus — “šukuoja
mas” kalnas arba kalno šo
nas. Ktfr pirmiau siūbavo 
klevai ir ąžuolai, dabar tik 
atvira skylė: žiūrėk, didelis 
keltuvas leidžia žemyn ir 
įkelia didelį “samtį”, pilną 
anglies. Puikioji kalno iš
vaizda suraižyta, gamtos 
vaidas iki ašarų nuskriau
stas., tik todėl, kad goduo
lis žmogus matė iš to sau 
naudą.

Pennsylvania daugeliui 
lietuvių yra antra tėviškė, 
daugelis čia iškėlėm koją 
ant šio sausžemio. Mes čia 
radom maždaug tuos pačius

miškus ir prie jų kaimus. 
Bet vietoje derlingų dirvo
žemių, mes čia matėm arba 
skylę tiesiai po kalnu, arba 
aukštą stiepą, prie kurio 
pritaisyta “Rėtis”. Ji perkū
nišku greitumu 1 e idžiasi 
šimtus, o net ir tūkstančiu^ 
pėdų į žemės gilumą ir vėl 
kyla į aukštį, iškeldama 
pakrautus karučius anglies. 
Taip, ši “kėtis” leidžia ir 
angliakasius į požemį, ir 
juos iškelia pabaigus die
nos darbą.

Atmenu kada pirmą kar
tą mane leido į požemį tuo 
perkūnišku greičiu. Mano 
širdis pakilo, ir kraujo cir
kuliacija ūmai sustojo. Ka
da pasiekė šakto dugną ir 
ūmai sustojo, mano kojos 
sulinko ir aš atsitrenkiau į 
“keties” prietaisus.

O, bet, argi čia apsakysi 
pergyventas dienas. Ruo
šiuos parašyti atsiminimus, 
jei spauda duos man vie
tos... >

Apie kelionę iš Floridos į 
Ekspo 67 stengsiuos para
šyti kiek daugiau.

Ruošiantis važiuoti, drg. 
J. Greblikas, LLD 45 kp. 
darb u o t o j a s , palinkėda
mas mums laimingos kelio
nės dar minėjo, kad mes 
aplankytume kai kuriuos 
jo draugus, o tarp jų Kazi
mierą ir Amiliją Motuzus, 
Shenandoah, Penn. Aplan
kėm. Motuzai dar gerai gy
vuoja. Kazimieras n e s i- 
skundžia... Bet Amilija pui
kiai atrodanti močiutė...

“Viskas blogiausia”, jie 
sako, kad nedaug mūsų čia 
beliko. Senatvė daugelį pri
veikė”. Klausinėjo apie Jo
ną Vilkelį ir jo mirtį. Jis 
buvo Ženadory gyvenęs ir 
veikęs.

Iš Ženadorio pasukom 
linkui -Tamaqua. Čia turė
jau progą aplankyti Juozą 
Gudešauską, tikrą dzūkelį 
nuo Simno, kuris yra arti
mas mano kaimynas iš Lie
tuvos, pažangus vyras, 
skaitantys pažangią spau
dą. Gaila, kad jo miela žmo
nelė taip susirūpinus sū
naus padėtimi. Mat, jis pa
šauktas kariškai tarnybai 
ir ruošiamas vežti į Vietna
mą. Motinai yra kuo susi
rūpinti — ji ligoninėje...

Iš Tamaqua ėmėm 309-tą 
kelią, kuris veda linkui 
Wilkes-Barre ir Scranton. 
Tenka važiuoti per garsų 
angliakasių miestą Hazle- 
ton’ą. Jau prieš desėtką ki
tą metų čia prasidėjo kie
tosios anglies kasėjų kovos, 
kas davė pradžią angliaka
sių sąjungai, kuri ir iki šių 
laikų gyvuoja. \

Jau trečia dienaf Wilkes - 
Barrėje ir už poros dienų 
manom išvažiuoti. Čia pa
žangių lietuvių mažai beli
ko, veikla silpna.

Šiandien, birž. 13 d., tem
peratūra vija eina aukštyn, 
siekia 102 laipsnius šilu
mos, taigi nei Floridoje nė
ra taip karšta, o mes ma
nėm čia atvažiuoti atsišal- 
dyti. Gal šiluma mus seka? 
Norėjosi kai kur išeiti bei 
kai ką sutikti, bet tokiame 
karštyje lieki bejėgis ir ne
nori privargti. Juk reikia 
jėgas taupyti kelion e i į 
Ekspo 67, o kelionė dar to
lima.

Kitą rašinėlį parašysiu iš 
“Expo 67”, Montreal, Ca
nada. •

Dzūkelis

“LAISVES” REIKALAIS
Mūsų gerieji laikraščio priteliai, suprasdami sunkią 

finansinę naštą, ateina pagalbon su parama. Prašome 
pasiskaityti:

“Laisvės” Administracijai—Brangūs draugai: Šia
me laiške prisiunčiu čekį sumoje $100. Ta suma skirta 
“Laisvės” laikraščio sustiprinimui nuo LLD 78 kuopos, 
Yucaipa, Calif.

(Mes paprastai dėl laikraščio “Laisvės” mažai auko
jame, tai šiuo laiku sugebėjome aukoti šimtinę.

Pasitikime, pad pasišventusiai tęsite darbą atsto
vaudami darbo klasę ir raginsite žmones prie geresnio 
supratimo, ko mes negauname iš kapitalistinių laikraš
čių. Draugiškai, J. K. Alvinas, kp. f in. sekr.

Įteiktos “Laisvės” Administracijai aukos, gautos nuo 
baltimoriečių ir philadelphiečių piknike, birželio 11 d., 
Baltimorėje, per R. Mizarą. Aukojo:

Juozas Deltuva ................ ..................
P. ir C. Kupriai (per J. Stanienę) .
J. ir J. Staniai ...................................
Jonas Kasparavičius ........................ .
F. Navardauskas (per R. Merkį) ...
A. J. Pranaitis ......... ...........................
N. Dudonis (Chester) ........................
P. Paserskis .......................................
J. Urbonas .....................................
P. Griciūnienė ........................... .........
F. ir P. Walentai........... . ..................
A. Pauliukaitis ...................................
Uršulė Guzonienė, Gloucester, N. J.

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

8.00 
. 6.00 
. 5.00

5.00 
5.00

Iš medvilnės

CLEVELAND, OHIO
C.L.M. klubo susirinki

mas birželio 8 dieną neįvy
ko. Buvo garsinta kad 
įvyks birželio 14 d. Tai bu
vo klaida, mano pražiūrė
ta. , Atsiprašau už klaidą. 
Kaip žinia, susirinkimai 
vyksta kiekvieno mėnesio 
antrą ketvirtadienį, kas 
šiuo kartu išpuolė 8-tą. Ir 
visi žino, kad vienas as
muo be priežasties negali 
pakeisti susirinkimo dienos.

Nežiūrint klaidingo pra
nešimo, birželio 8 d. į susi
rinkimą atvyko nemažai 
narių. Susirinkimas galėjo 
vykti, jeigu salės durys bū
tų buvusios atdaros.

Bet atsirado vienas, kas 
norėjo padaryti pranešimą, 
kad sekantis susirinkimas 
įvyks birželio 15-ą, o aš su 
svetaine nieko bendro netu
riu. Kas nori mušti, lazdą 
randa greitai. Sekantis mo
terų susirinkimas įvyks lie
pos 13-ą, pirmą valandą po 
pietų, E.O.U.V. salėj, 12618 
Shaw Ave.

Meno choro ir choro rė
mėjų grupės susirinkimas 
įvyks liepos 8 d., šeštadienį, 
2:30 valandą popiet, toje 
pačioje salėje Shaw avė.

Visi Meno nariai ir rė
mėjai privalote dalyvauti, 
nes bus svarbus reikalas vi
siems žinoti, ką darysime 
su Meno grupės turtu. Jau 
gana ilgas laikas prabėgo ir 
jau reikia eiti prie užbai
gos.

Dublinas, Airija. — Į Ai
riją atvyko Kenedienė su 
sūnum ir dukra praleisti 
atostogų. Buvusio preziden
to žmona apsigyveno di
džiuliame palociuje, Wood
ston House, kuriame yra 
apie 40 kambarių!

Nuo kitų asmenų gauta sekamai:
Vincas Rudaitis, Chicago, Ill. ......................
Jonas Juška, Richmond Hill, N. Y................ .
Pranas Balčiūnas, San Leandro, Calif..........
Juoz. ir Stef. Vinikaičiai, Woodhaven, N. Y. 
V. ir U. Burdai, San Leandro, Calif...........
Bernice ir John Shunta, Hartford, Gonn. .. 
Ignas Klevinskas, Scranton, Pa....................
Joseph Jordan, Three Bridges, N. J..............
Albertina Jenkins, Chicago, Ill......................
M. Jakštienė, Ozone Park, N. Y....................
Mary ir Petras Smalstis, Ludington, Mich. 
Bronius Gelgotas, Chicago, Ill.......................
A. Degutis, Philadelphia, Pa..........................
Z. ir M.;Mozūraičiai, San Leandro, Calif. ... 
Karolina Remeitis, Berlin, Conn................ ..
Ona Miliauskienė, McKees Rocks, Pa...........
L. Motuzienė, Mexico, Me..............................
LLD 54 kp. (per K. Paciūną), Elizabeth, N. J. 
Stanley Petronis, Athol Mass............................
Paul Skuja, Rodney, Canada..........................
P. Mataitienė, Hellerton, Pa.............................
J. Verbyla, Montreal, Canada ......................... <
Martin Mazūra, Chicago, Ill..............................
J. J. Žemaičiai, Cleveland, Ohio .. >............. .
B. Bernotienė, Worcester, Mass. .....................
P. Pargelen, Windsor, Canada......................

$50.00 
50.00 
50.00 
45.00 
20.00 

. 15.00 
15.00 

. 15.00 

. 11.00 

. 10.00 
10.00 

7.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.40 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 

Po $1: A. Bloznelis, Albany, N. Y.; B. Cook, 
Worcester, Mass.; F. ir N. Pakalniškiai, Chicago, Ilk; 
John Wallis, Chicago, Ill,; M. Jurevich, Brooklyn, N. Y.; 
M.Žmagorius, Miami, Fla.; A. Velička, Albertson, L. L; 
Michael Zillian, East Northport,, L. I; J. Liminskis, 
Detroit, Mich.; Wm. Goodis, Earlville, N. Y.; Ig Urbo
nas, Miami, Fla.; J. Nalivaika, Staten Island, N. Y.

Didžiai įvertindami viršminėtų prietelių dovanas, 
nuoširdžiai tariame dėkui.

“Laisves” (Administracija

Koks didžiausias pasaulyje krioklys?
Nuo seniausių laikų mū

sų geografiniai vadovėliai 
didžiųjų pasaulio krioklių 
tarpe mini Viktoriją ir Ni
agarą., Ar tai patys didie
ji pasaulio kriokliai? At
sakyti iš karto sunku, nes 
nesusitarta, pagal ką spręs
ti—pagal aukštį, plotį ar 
bendrą srovės dydį ir ga
lingumą. Aukščiausias pa
saulyje yra Anchelio kriok
lys, krintąs iš 1954 rųetrų 
aukščio. Jis yra Orinoko 
baseino Čurumo upėje, sta- 
čiašlaitėj Gvijanos plokš- 
čiakalnės briaunoj. Tačiau 
šio krioklio srovė nedidelė, 
tarsi čiurkšlė. Todėl jis prie 
pačių didžiųjų pasaulio 
krioklių nepriskiriamas.

Didžiausiais krio k 1 i a i s 
laikomi Niagara (Š. Ame
rika), Viktorija (Afrika) ir 
Yguasu (P. Amerika). Ku
ris jų didžiausias?.

Niagara krinta dviem 
srautais, kuriuos skiria 
Ožio sala. Krioklio aukš
tis apie 50 m, srovės plotis 
apie 12000 m. Juo teka la-

Medvilnė — labiausiai už
gaidus augalas žemėje. Juo 
rūpintis reikia visas 365 
dienas per metus. Uzbe-, 
kijoje medvilnė auginama 
1.6 milijono hektarų plote. 
Milijonas iš jų — druskin
gos žemės. Reikia jas pra
plauti. O dar pusę milijo
no yra rajonuose, kur ma
ža vandens. Tokias žemes 
tenka laistyti.

Nedidelis medvilnės buto
nas — 5 gramai, bet jam 
išauginti reikia 10 litrų 
vandens. O kiek iš viso to
kių baltų kamuoliukų Uz
bekijos laukuose — ša
lies “medvilnės ceche”? 
Netgi tobuliausios s k a i - 
čiavimo mašinos negali 
tiksliai atsakyti. Pernai į 
plantacijas atėjo 32 mili
jardai kubinių metrų van
dens. Drėkinimo sistemos 
kanalais jis nukeliavo be
veik 100 tūkstančių kilo
metrų !

Medvilnės auginimas ta
po labai mechanizuota 
žemdirbystės šaka. Kana
luose pastatyta 22 tūkstan
čiai hidromazgų. čia sar
gyboje budi 12 tūkstančių 
postų-automatų. Prietaisai 
seka, kad kiekvienas litras 
drėgmės patektų į lauką. 
Daugelis kanalų išbetonuo
ta, kad vanduo nesisunktų. 
Dirvų “sveikatos” sargybo
je — 34,000 kilometrų ilgio 
melioracijos tinklas.

Atsakingiausias metas — 
derliaus nuėmimas. Pernai 
plantacijose dirbo 24 tūks
tančiai kombainų, kurie pa
keitė pusę milijono medvil
nės rinkėjų. Ruošiant žalia
vą, dirbo tūkstančiai me
chanizuotų konvejerių.
Medvilnė tiesiai iš laukų girų 
buvo gabenama į valymo susitikti.

“karalystės”
fabrikus.

Pirmaisiais penk m e 
metais pasiekta didelė 
gaiš. Uzbekijos la
išaugintas nematytas der
lius 
ton

: daugiau kaip 4,700,000 
ų medvilnės — 380 su 

viręum tūkstančiių tonų 
giau, negu buvo planuo
ji a. Tekstilininkas ir 

siuvėjas pasakytų, kad iš 
3-4 metus gali siūtis 

puošnias sukneles visos mū- 
planetos moterys.

Ir nors mažytis medvil
nės 
gai

dai 
ja

kamuoliukas yra “už
dus,” jis dosniai atlygina 

tiems, kas rūpestingai au
gino jį-

G. Kirchadžis

Rockford, III.
Čia mirė Laisvės skaity- 
as Stanislovas Žaltys, 
rė pats atsiimdamas jįy- 

[ ~ važiavęs savo au
tomašina netoli RockforSo, 

eniniu peiliuku persipio- 
rankų gyslas ir mirė pra

radęs daug kraujo. Laido- \ 
tu vės įvyko gegužės 23 d. 
Kalbėjo Vilnies administra
torius J. Pauliukas. Laido
tuvėmis rūpinosi Jonas ir 
Justina Tvarijonai.

Draugas Žaltys priklausė 
e LLD 29 kuopos, skaitė 

La|isvę, Vilnį ir Liaudies 
Balsą. Tuos laikrašičus pa
remdavo ir finansiniai. Ko- 

taip pats užbaigė gyve-

toj
Mi
vastį. Pavažiavęs savo

dė 
nihią, sunku suprasti.

J. Rulis

Washington. — Preziriam- 
taį Johnsonas sakė, kadfjis 

ielai susitiksiąs su Kosy- 
” jei pastarasis norės

bai daug vandens — per 
sekundę apie 6,000,000 lit
rų. ' '

Zambezfes upės Viktorijos 
krioklys irgi labai įspūdin
gas. Jo plotis mažesnis, 
apie 900 m, mažesnis ir 
vandens kiekis. Aukštis, iš 
kurio krinta vanduo, dide
lis—apie 120 m.

Brazilijos, Argentinos ir 
Paragvaj|aus pasienyje antt 
Yguasu ’upės yra krioklys 
Santa M'arija, arba Ygua
su. Jisį irgi priskiriamas 
prie didlžiausių pasaulyje. 
Yguasu krioklys labai pla
tus — aipie 3,000 m pločio. 
Aukštis—80 m, vandens per 
sekundę nuteka apie 4,000 1. 
Jis krinta ne stačiai žemyn, 
bet keliomis pakopomis, pil
nas salių: Jis toks didelis, 
kad vieinu metu matyt visą 
galima tik iš lėktuvo.

Taigji, visi didieji kriok
liai yra grandioziniai. Nia
gara vandeningiausia, Vik
torija aukščiausia, Yguasu 
plačiausia.

Geogr. m. kand. ’
I č. Kudaba

ST. PETERSBURG, FLA,

Mirus

JONUIVIL
Reiškiame širdingą užuojautą Kazarevičių, 

Barkauskų šeimoms Liet 
gams, kurių jis turėjo da 
linkėję, taip ir kur gyvend pirmiau.

voje, visiems drau- 
g, kaip plačioje apy-

Branius Jankauskas 
A. ir A. Jociai 
Ona Klimienė 
Frank Mockapctris
L. ir A. Tvaskai 
J. ir P. Sėmenai
F. ir A. Šklėriai 
W. ir K. Kelley 
W. ir M. Vilkauskai 
Adelė Yutisk
Jonas Walen 
Ona Walen 
J. ir H. Žilinskai 
J. ir S. Yukniai 
D. Mikalajūnas 
J. ir O. Burduliai 
J. ir A. Kelly 
J. ir E. Betts /
Antanas Antanavičius 
J.; Valentis 
Antanas Vegėla 
Petras Klimas 
J. ir S. Bakšiai 
T. ir O. Kairiai 
j. ir O. Rubai 
St. Wolf 
Clara Stasiulis 
A. ir M. Raškauskai 
J. ir A. Palioniai
G. ir G. Gendrėnai 
Vera Lapata 
Margaret Millerienė 
Jonas P. Milleris 
Daratėlė Cheplinskienė
M. ir A. Jacyno 
Dorofiejus Lesnick 
Robert Brewer 
Helma Brewer 
Margaret Klishius 
Agnes Pike
J. ir H. Sholunai 
Povilas Pučkorius 
Antanas Kavaliauskas

polisas Putrimas 
Rich ir Jeane Misevičiai 
Vera Pocienė 
Ona Putrimienė 
Natalie Lenigan 
Anna K. Straukas •, K 
P. ir O. Navickai 
J. ir P. Stančikai 
Mary Grijif 
Thomas Norvilą 
J. ir O. Greblikai 
J. ir R. Užusieniai 
Ch. ir M. Puishiai 
V. ir M. Repekai 
J. ir A. Puishiai 
Adelė Pakalniškienė 
V. ir E. Valley 
A. ir P. Lukai 
J. ir J. White 
Antaneta Stukienė 
Jonas Stukas 
Paulina Blaškienė 
Jonas Blaškis |
J. ir E. Dovidoniai k J 
Domicėlė Kairienė 
F. ir M. Lideikiai 
Petronėlė Propiestienė 
J. ir O. Rovatai
J. ir M. Judžentai
K. ir A. Sholunai 
J. ir E. Galvan 
J. P. Brass 
Kaziunė Pakšienė 
Motiejus šteinys 
Ch. ir E. Naginskai 
A. ir A. Jurevičiai 
Domininkas Litvaitis 
F. ir O. Kalantai 
Magdalena Dumčienė . 
Onutė Petkūnas , 
Antanas Ruseckas 
Leo Valančius



Antradienis, Birželio (June) 20, 1967 LAISVI 5 pusi

Worcester, Mass.
V’-kp. susirinkimas 
I^O-rNors oras pasitaikė šil- 

tms, narių atsilankė geras 
būrelis. Šiluma jų nesulai
kė. Senų daiktų išparda
vimo komitetas išdavė ra
portą. Dviejų dienų darbas 
davė $88 pelno. Susirinki
mas pagyrė tas mūsų kuo
pos darbščias nares mote
ris už puikų pasidarbavi
mą.

Aptarti apskričių ir Lais
vės piknikai. Nutarta į abu 
piknikus nuvežti valgių mo
terų stalui. Apkalbėtas Sve- 
turgimiams ginti komiteto 
darbas. Jam reikalinga fi
nansinė parama, ypatingai 
vedimui bylų prieš svetur- 
gimių nupilietinimą. Nu- 

. tarta paaukoti $50 gynimui 
Bimbos ir kitų, prieš ku
riuos užvestos mylos nupi- 
lietinti ir deportuoti. Šia
me susirinkime apkalbėtas 
bi spaudos piknikas, kuris 
įvyks Olympia parke rug
pjūčio 13 dieną. Tame pik
nike bus graži dainų pro
grama.

Susirinkimas taipgi pa
skyrė $10 LLD centrui dėl 

I knygų leidimo fondo.
ftlire Juozas Bendoris
Po sunkios ir ilgos ligos 

mirė nuoširdus spaudos rė
mėjas, LLD narys, Juozas 
Bendoris. Velionis buvo 81 
metų amžiaus. Buvo gimęs 
Lietuvoje, Kapsuko mieste. 
Amerikoje išgyveno 62 me
tus. Paliko sergančią žmo
ną, kuri randasi nursing 
home. Juozas mirė toje pa
čioje nursing home—Graf- 
tone. į

Velionis paliko taipgi du 
, Seinus ir dukterį. Prieš ke- 
I leTą metų velionis padarė 

testamentą, palikdamas pa- 
į ramos pažangiai spaudai — 

Laisvei, Vilniai, Liaudies 
Balsui ir kitoms pažan
gioms organizacijoms. Šer
menys buvo privatiškos,

vaikai tėvo pageidavimą 
išpildė ir palaidojo Vilties 
kapinėse be religinio aptar
navimo. Garbė velionio vai
kams, kurie, patys būdami 
praktikuojantys katalikai, 
savo tėvelio prašymą išpil
dė ir palaidojo be kunigo 
poterių. Juozai, ilsėkis sve
timoje šalyje šaltojoje že
melėje ramybėje.

Parengimų kalendorius
Olympia parko parengi

mų kalendorius: kas sek
madienį parke vyksta pie
tūs. Tai kam vasaros me
tu vargti prie karšto pe
čiaus, kai galima gauti ska
nius pietus Olympia aprke 
už mažą kainą? Birželio 
25 dieną įvyksta ekstra spe
cialūs pietūs atžymoj imui 
50 metų sukakties. Kieno? 
Atsilankysite,—sužinosite.

J. Jaskevičienė

Brockton, Mass.
Liūdnos naujienos

“Laisvės” skaitytojas ir 
LDS 67 kp. narys, lietuviš
kos duonos kepėjas Mathew 
Wallent pereitą savaitę 
sunkiai susirgo. Nuvežtas į 
Brocktono ligoninę, yra 
sunkioje sveikatos padėty
je. Lankytojų prie jo nelei
džia.

Antanas Wallen, daini
ninkės Aldonos tėvas, taip 
pat sunkiai serga, guli 
Brocktono ligoninėje. Neži
nia, kaip ilgai jam ten teks 
būti.

Abiem širdingi linkėji 
mai, kad greit pasveiktų.

George Shimaitis

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

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

PHIILADELPHIA, PA.
Mirus

Onai Kusleika (KushalI)
Mirė birželio 5 d., palaidota birželio 10 d., 1967 m.

Reiškiame gilią užuojautą jos sūnums Albert, 
William ir visiems jų giminėms.

1 MRS. ANNA ZALNER

Mirus

Poetui Jonui Vilkeliui-Bijūnui
(St. Petersburg, Floridoj)

Reiškiame didžią užuojautą jo giminėms 
Lietuvoje ir čia Amerikoje, jo draugams ir 
prieteliams, taipgi LLD kuopos nariams St. 
Petersburg, Floridoj, kurioj jis daug veikė- 
darbavosi stiprinimui “Vilnies,” “Laisvės” 
ir pažangaus judėjimo. Gaila, apsišvietusio, 
prakilnaus draugo... Niekad jo nebematy

sime ir nebegirdėsime jo balso...
4 MASIŲ ŠEIMA

Detroit, .Mich.

JONUI VILKELIUI
Reiškiame širdingą užuojautą Kazarevičių, 
Barkauskų šeimoms Lietuvoje ir visiems 

idėjos draugams po plačiąją Ameriką.
LLD 45 KUOPA

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Dėmesys Lietuvos menui 
užsienyje

Suklestėjusi Lietuvoje kul
tūra ir menas atkreipė dau
gelio užsienio tautų dėme
sį. Ypač domimasi lietuvių 
literatūra. Apie tai kalba 
kad ir tas .faktas.

Tarybų Sąjungoje išleis
tas bibliografinis leidinys 
“Tarybinių rašytojų kūri
niai užsienio kalbomis. 1958- 
1964.” Ten rašoma, kad V. 
Mykolaičio - Putino roma
nas “Altorių šešėly” išėjo 
Lenkijoje ir Čekoslovakijo
je, A. Gudaičio-Guzevičiaus 
“Broliai” — Čekoslovakijo
je, E. Mieželaičio “Žmo
gus” — Čekoslovak i j o j e, 
Lenkijoje ir Rumunijoje, 
eilėraščių rinkinys — Bul
garijoje. Just. Marcinkevi
čiaus apysaką “Pušis, kuri 
juokėsi,” išsivertė bulgarai, 
čekai, serbai, J. Baltušio 
dramą “Gieda gaideliai” — 
čekai, A. Bieliausko roma
ną “Rožės žydi raudonai”— 
lenkai. Bibliografijoje pa
teikiami taip pat rinkiniai.

Dar daugiau lietuvių ra
šytojų kūrinių užsienio li
teratūros darbuotojai išsi
vertė po 1954 metų. Šiuo 
laikotarpiu ypač didelį po
puliarumą susilaukė E. 
Mieželaičio, M. Sluckio, J. 
Marcinkevičiaus, I. Mero, 
Alf. Bieliausko, J. Baltušio, 
K. Donelaičio ir kitų lietu
vių ras y t o j ų kūriniai, V. 
Žalakevičiaus filmas “Nie
kas nenorėjo mirti,” Nusi
pelnęs liaudies dainų ir šo
kių ansamblis “Lietuva,” 
styginis kvartetas, lietuvių 
skulptorių bei grafikų dar
bai ir kita.

Tenka pastebėti, kad už
sienio ir kitų Tarybų Są
jungos tautų dėmesys lietu
vių menui nuolat auga.

Štai, pavyzdžiui, paskuti
niu laikotarpiu Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
savaitraštyje “Sontag” iš
spausdintas L. Kosuto 
straipsnis apie I. Merą, ku
riame ryškiai matyti, kokį 
didelį pasisekimą vokiečių 
skaitytojų tarpe turi šis 
lietuvių rašytojas. Jame 
rašoma, kad dažnai galima 
išgirsti klausimą: “Ar Me
rą jau skaitei?”. Savait
rašty plačiai nagrinėjami I. 
Mero romanai “Lygiosios 
trunka akimirką,” “Ant ko 
laikosi pasaulis,” o taip pat 
trumpai supažindinama su 
nauju romanu “Mėnulio sa
vaitė.” Pateikiamas I. Mero 
pasisakymas apie savo kū
rybą. Pažymimas minėtų 
romanų pasisakymas tėvy
nėje ir užsienyje.

Vokiečių Mokslo akade
mijos žurnale išspausdinta 
recenzija, išsamiai nagrinė
janti baltistų straipsnius.

O čekų žurnale “‘Filmą 
daba” spausdina (J. Zvonič- 
kovos pokalbį su Lietuvos 
kino studijos operatoriumi 
Jonu Griciumi. Straipsnio 
pavadinimas — “Lietuva— 
maža respublika.”

J. Zvoničkova pabrėžia, 
kad J. Gricius šiuo metu 
yra vienas geriausių tary
binių kino operatorių. Po 

j Kozincevo filmo “Hamle- 
tąs” jis yra plačiai žino
mas ir kitose šalyse.

J. Gricius savo atsaky
muose trumpai papasakoja 
apie lietuviškos kinemato
grafijos kelią, supažindina 
čekų skaitytojus su nau
jausiais lietuvių filmais, 
pasidalija mintimis apie 
operatoriaus dar^ą. žur
nale patalpintos nuotrau

kos iš filmo “Niekas neno
rėjo mirti.”

Varšuvoje išeinantis laik
raštis “Folksštime” išspaus
dino keletą vilniečio poeto 
G. Ošerovičiaus eilėraščių.

Kaip ir visuomet, daug 
dėmesio Lietuvos menui 
skiria Tarybų Sąjungos 
spauda. Maskvoje rusų, 
japonų ir anglų kalbo
mis išeinančiame žurnale 
“Sputnik” išspausdintas J. 
Teleginos straipsnis “Gro
žis knygose.” Jame pasa
kojama apie lietuvių grafi
ko S. Krasausko knygų 
iliustravimo darbus. Žur
nale daug S. Kra s a u s k o 
iliustracijų iš E. Mieželai
čio bei M. Sluckio knygų.

Pancūzų kalba leidžia
mame žurnale “Etiudes So- 
vietiques” išspausdintas M. 
Šumausko straipsnis apie 
Lietuvos ekonomiką ir kul
tūrą, įdėti straipsniai apie 
Klaipėdą ir Vilnių, apie 
grafiko S. Krasausko dar
bus. Be to čia randame ir 
žurnalisto B. Akstino pa
sakojimą apie lietuvių liau
dies meną. Žurnale patei
kiama daug iliustracinės 
medžiagos.

Daug vietos lietuvių me
nui paskyrė latviai.

Literatūriniame žurnale 
“Karuogs” randame kele
tą Eduardo Mieželaičio kū
rinių, o latvių laikraštis 
“Lite r a t u r a un maksla” 
skaitytojus supažindina su 
keletu Sigito Gedos eilėraš
čių. Rygos radijas pateikė 
M. Sluckio romano “Laiptai 
į dangų” inscenizaciją. Ją 
paruošė ir į latvių kalbą iš
vertė A. Grigelionis. Ta
čiau labiausiai džiugu, kad 
latviai išleido J. Marcinke
vičiaus poemą “Kraujas ir 
pelenai.”

Tuo tarpu estai išvertė ir 
išleido M. Sluckio romaną 
“Laiptai į dangų.” Be to, 
Rakverės miesto scenoje su 
dideliu pasisekimu vaidina
ma J. Grušo drama “Ado
mo Brunzos paslaptis,” ku
rią pastatė M. Meringas. 
Brunzos vaidmenį atlieka 
E. Valteris, Teresės — S. 
Ukskula.

B. Būga

Philadelphia, Pa.
Miesto burmistras remia 

Izraelį
Prasidėjus Izraelio ir ara

bų karui, Filadelfijos mies
to burmistras J. Tate vie
šėjo Izraelyje. Bet, išgir
dęs pirmuosius šūvius, pa
skubomis parskrido namo.

Dabar prašo miesto tary
bą, kad ji paskirtų Izrae
liui visokeriopą pag a 1 b ą . 
Mat, burmistras Tate yra 
demokratas, rinkimuose la
bai reikalingi žydų balsai, o 
mieste jų yra daug.

■Filadelfiijos dienr a š č i o 
“Inquirer” leidėjas Anen- 
berg aukojo Izraeliui vieną 
milijoną dolerių.

Filadelfijos Romos kata
likų vyskupas Krole pakel
tas į kardinolus. Dėkoda
mas popiežiui už paaukšti
nimą, sakė, kad melsis ir 
kovosiąs už taikią, kiek iš
galės.

Teko girdėti niūrią žinu
tę, kad sekamais metais 
Bąltįmorėje trądicinis pik
nikas “Laisvės” paramai

gal neįvyks, nes parko nuo
mą jau pakėlė $20 aukš
čiau ir piknikų darbuotojai 
žymiai praretėjo.

Bet dar yra energingų 
draugų, kurie vietoje pikni
ko surengs ką kitą naudin
gą ir tęs darbą toliau. Dėl 
to galvos kvaršinti nerei
kia.. Mes tik galvokime 
apie Ramanauskų ruošiamą 
banketą liepos 2 d. Sellers
ville, Pa., kad jis būtų sėk
mingas, kaip būdavo praei
tyje.

Leonora .

Negendantis pienas
Didelę paklausą turi ste

rilizuotas pienas. Pienas 
sterilizuojamas keliais bū
dais, tačiau vis tiek galu
tinė sterilizacija atliekama 
buteliuose. Tai nepatogu, 

' be to, papildomas šildymas 
kiek pablogina pieno skonį.

Redingo pieno ūkio naci
onalinis institutas (Angli
ja) paruošė naują sterili
zuoto pieno išpilstymo į 
butelius schemą ir paga
mino reikalingą aparatą. 
Sterilizuotas pienas išpils- 
tomas į iš anksto išsterili- 
zuotus butelius. Pieno įpy
limas ir butelio uždarymas 
iš viso teužima 16.5 sekun
dės. Metalinis dangtelis la
bai tampriai priglunda — 
pienui auštant, podangteliu 
susidaro nedidelis v a k u - 
ūmas.

Taip paruoštas pienas iš
silaiko be šaldymo 13 savai
čių. Vėliau pieno skonis 
pablogėja, veikiant šviesai, 
netgi neryškiai. Todėl Ang
lijoje tikriausiai pienas bus 
išpilstomas į žalius arba ru
dus butelius.

Manoma, kad naująjį me
todą galima pritaikyti ne j 
tik pienui sterilizuoti, bet! 
ir grietinėlei bei vaisių sul-Į 
tims.

MALE or FEMĄLE
THE NEW

DAVIS RESTAURANT
At The Holiday Inn Dunmore

The area’s finest showplace featuring the ultimate in dining 
pleasure and superior entertainment has exceptional 

‘owing;opportunities for the fol
COOKS 

BARTENDERS 
WAITRESSES

Company benefits, hospitalization, 
Excellent earnings. Apply in person, to the

Restaurant Man 
At the Holiday Inn, Ounmore

paid vacation.

ger

MALE & FEMALE

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day & Night Shift

1 PANTRY GIRb

Experienced only

Night Shift

Apply

SHERATON PENN PIKE
MOTOR LODGE

Ft. Washington, Pa.
(39-52)

Pranešimas
WORCESTER, MASS. 

Pranešimas Jonams ir jųjų 
draugams

Birželio 25 d. yra joninių 
diena. Tą dieną visi ateiviai 
lietuviai aiškiai prisimena dar 
jaunystės dienų. Daug šposų 
ir net iškadų jaunimas prida
rydavo Lietuvoje, beieškoda
mi joninių. Tuomi užsipelny
davo jonvaikių vardą. O kiek 
malonumo būdavo, kai mer
gaitės pirmą Joną pagaudavo 

i ir apvainikuodavo dievmedžio 
šakelėm!

Kviečiame ūsteriečius ir vi
sos apylinkės Jonus ir jųjų 
draugus atvykti į Olympia 
Parką šį šeštadienį, birželio 

.25 d., 1-mą valandą. Čia bus 
j surengti šaunūs pietūs. Lau- 
I kiame visų.

LSD Moterų Skyrius 
* (47-48)

(47-48)

HELP WANTED MALE

MECI 
chanic. 
ment. 
Apply ii

CO 
4702 Ca

ANIC, exp. motorcycle me
tiso lawn & garden equip- 
10 hrs. a wk. Good salary, 
i person.
JNTRY GENTLEMAN 
rlisle Pike, Harrisburg, Pa. 
’37-3855 or 761-3565

(42-48)

DIE ( 
icnccd i 
zinc die 
at Taco 
ny-paid 
CO., 650 
Ext. 75.

FASTER, Class “A”, exper- 
n operating and setting-up 

casting machines. Located 
iy-Palmyra Bridge. Compa- 
benefits. DODGE STEEL 

1 State Road. Phone 2-2200, 
(42-48)

PHA1 
time. 
benefits, 
ing. Cal 
at 929-3

IMACIST. Registered, full 
!50 per week, plus company 

Position available in Rcad- 
l MR. CRAWFORD, collect 
611. Pa.

(45-49)

AU1 
1 more 
new ca 
mile wa 
many ( 
Kane, I 
Ave. D

O MECHANIC. We need 
experienced mechanic on 

r Zmakc ready and 2,000 
rranty service. Top pay and 
"o. benefits. Contact Mr. 
dock Pontiac, 7227 Bustleton 
E 2-1600. (46-47)

Raš

Liet 
siko / 
nuolio 
nelikę, 
publik 
archy^ 
fono j 
džiu į 
Lie tux 
ma ton 
lio p' 
kalba 
kūrini

ytojo A* Vienuolio 
valsas skambės 
uvių literatūros kla- 
mtano Žukaūsko-Vie- 

balso įrašų beveik 
- Tačiau štai, res- 

iniame kinofotofono 
7e surasta mągneto- 
uosta su rašytojo žo- 
19 5 6 metų Tarybų 

os abiturientus. Nu- 
la išleisti A. Vienuo- 
okštelę su rašytojo 
ir aktorių įskaitytais 
ais.

BROCKTON-MONTELLO, MASS.

PIKNIKAS
Rangia ftfass. Lietuvių Organizacijos laikraščio “Laisves” naudai

Sekmadienį Liepos 2 July
Parkas atdaras nuo 11 A. M. iki 11 P. ft

RAMOVA PARKE
71 Claremont Ave., Montello, Mass, 

Toronados Orchestra nuo 4-tos vai. po pietų

Irene Janulis

Dainų Programą 
atliks

Irene Janulis .
ir

Helen Smith
(Janulytė) 

iš Worcester, Mass.

Piknikas bus nuo 11-tos 
vai. ryto iki 11-tos vak.

Kalbą, sakys 
Laisvės” redaktorius

Rojus ftlizara

Kaip visuomet, taip ir šiemet piknike bus daug sv< 
tų. Pasirūpinkite būti šiame piknike ir pasimatyti su

Sekite “Laisvėje” pranešimus, kur yra organizuojami busai vyki
mui į šį pikniką. Kur jums patogiau, užsiregistruokite 
vimui į pikniką.

elen Smith
?čių iš kitų mies- 
svečiais iš toliau.

š anksto važia-

/
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Apie Tarybų Latvijos savaitę 
Expo-67 Montrealyje

Montrealyje Ekspo - 67 
parodoje Tarybų Sąjungos 
paviljone vyko Latvijos sa
vaitė, pradedant su birželio 
5 d. -

Birželio 6 d. Tarybų Są
jungos paviljone kino salėje 
įvyko spaudos konferenci
ja, kur turėjau ir aš lai
mę chlyvauti.

Latvėj dešimties žmonių 
delegacija atvyko birželio 5 
d. Grupei vadovavo P. Y. 
Strautmanis, Latvijos TSR 
Ministnj- tarybos pirminin
kas i/TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputatas. Ki
ti delegatai buvo iš įvairių 
mokslinių institutų — rašy
tojai, žurnalistai, dailinin
kai, artistai, fabrikų ir kol
ūkių atstovai.

Pranešimus davė delega
cijos nariai, pradedant su 
P. Y. Strautmaniu. Pas
kiau buvo klausimų iš pub
likos, į kuriuos atsakinėjo 
delegatai.

Po pranešimų įvyko kon
certas, kurį atliko atvykę 
iš Latvijos TSR meninin
kai. Dalyvavo dainininkai 
solistai Laima Andersone ir 
Yanis Zabers; baltistai iš 
Rygos operos — Velta Vilt- 
sinya ir Haradas Riten- 
bergs; čelistas Maris Vil- 
lerush ir grupė šešių smui
ko studenčių iš Rygos Vitol 
Valstybinės konservatori
jos. Retas koncertas! Sa
lė pilna, tyla neišpasakyta.

Po koncerto įvyko žur
nalistų koktelis, kurin ir 
aš buvau pakviesta. Čia 
dalyvavo visa Latvių dele
gacija, visi atvykę meni
ninkai ir įvairių šalių žur
nalistai.

Teko pasikalbėti su I. Y. 
įvertu, Latvijos dienraščio 
“Cinio” vyriausiu redakto
rium; su menininku gru
pės vadovu Pasternaku; su 
žurnalistu I. A. Lešinsku; 
su rašytoju A. A. Taltsis; 
su zootechnike R. V. Vei- 
lande; su baletiste Velta 
Viltsinya; su dainininkais 
iš Rygos operos: su smui
kininkėmis studentėmis, ir 
kitais.

Įdomus įvykis buvo, kai 
pradėjau kalbėtis su bale- 
tistu Haralds Ritenbergiu. 
Prieina Albertas Laurin- 
čiukas prie mūs ir sako, 

Sellersville, Pa.
VAŽIUOKITE PAS RAMANAUSKUS Į 

PIKNIKU
Iš Brooklyrio važiuos keletas automobilių. Tikimės 

čia pasimatyti ir su mainieriais iš Scrantono 
ir Shenandoah, Pa.

Piknikas pas Ramanauskus
Jvyks Sekmadienį

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

KELRODIS:
Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuosite, 

kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įvažiuoti į 
kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos ir prava
žiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo Texaco 
gasolino stotis) — į kelią 563, kuriuo važiuoti reikia 3 
mylias iki Lonely Rd., ir važiuoti lėtai, nes Lonely Road 
nelabai ryškus, ir čia sukti į kairę, kur tuojau rasite 
Ramanauskų rezidenciją.

PhiladelphieČiams lengva pasiekti Sellersville busu. 
Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., 
iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso 
vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersville j, išlipsite 

| prie Washington House. s

%

kad prieš 11 metų jiedu 
abu buvo vienoje jaunimo 
stovykloje Vok i e t i j o j e . 
Kaip keista, kad po 11 me
tų tenka susitikti dviem bi
čiuliam kitame hemisfere.

Kalbant su Albertu, jis 
daugiausia džiaugiasi, kad 
Tarybų Sąjungos paviljone 
tiek daug lietuvių ekspo
natų išstatytų jau tuomet, 
o ką bekalbėti apie tai, kas 
bus išstatyta Lietuvių Sa
vaitėje. Jis džiaugiasi, kad 
ruošiasi atvykti daug jo pa
žįstamų iš JAV į parodą. 
Jis taipgi prašė perduoti 
visiems jo pažist a m i e m s 
širdingiausius linkėjimus.

Tą savaitę Tarybų Sąjun
gos paviljone visur buvo iš
statyti Latvijos eksponatai, 
visur daug duomenų apie 
Latviją, Latvijos meninin
kų darbai, knygos, suveny
rai. Ir tai man labai pa
tiko ne tik todėl, kad Lat
vija taip įvertinama, bet aš 
tuo pat sykiu galvojau, kad 
tai taip pat bus išstatvti 
darbai ir suvenvrai Tarybų 
Lietuvos su birželio 19 d. 
iki 24 d. Girdėsime Tary
bų Lietuvos dainininkus, 
matysime šokėjus, sutik
sime delegaciją.

Ieva Mizariene

Motery klubas auga 
ir per atostogas
Kad ir atostogų laiku, 

moterys savo klubo nepa
miršta.

Šiomis dienomis, Mary 
Dobinis, buvusi ilgametė 
knnygvedė “Laisvėje,” pri
siuntė $20 prašydama, kad 
įskaitytum po $5 už ją ir 
josios motiną, Uršulę Sin
kevičienę, į amžinų narių 
listą, nors jos yra klubo na
rės ir dabar. Taipgi Mary 
skiria $5 už dukrą Chris- 
tiną, kuri tampa nauja na- 
de.

O dar $5 Mary aukoja 
klubui atminčiai savo any
tos Onos Dobinienės, kurią 
negailestinga mirtis išplėšė 
iš mūsų tarpo prieš viene
rius metus. Klubietės nie
kad nepamirš ilgametės na
rės Onos Dobinienės.

Širdingas ačiū.
Ieva Mizariene

So. Boston, Mass.
Serganti drangai

J. Niaura turėjo nemažą 
skaudžią operaciją. Jau da
bar ilsisi namie po priežiū
ra Evutės.

Aplankiau Dambrauskus: 
Jie abudu atrodo suvargę. 
Dambrauskas sveikesnis, 
bet Dambrauskienė vargiai 
bepavaikščioja stuboje. Jie 
abudu užsimokėjo duokles į 
LLD už 1967 metus.

Pasišnekėjau per skam
butį su drauge K. Gabriū- 
niene. Ji jau keli metais ne
valdo vienos rankos, ir vie
na koja nusilpus, bet su laz
domis šiaip taip pavaikščio
ja po stubą ir dar šiltais 
orais išeina pati viena į 
darželį. O sūnus su marčia 
sykį į savaitę atvažiuoja ir 
priperka valgių jai visai sa
vaitei. Taip ji ir gyvena. 
Ji prašė mane užmokėti į 
LLD 1967 metų duokles. 
Kaip pas mane atvažiuosi, 
aš tau pinigus atiduosiu

Anna Mazuikienė atva
žiavo į mano namus ir už
simokėjo LLD duokles. Ji 
nusiskundė esanti pavar
gus, nes jos vyras irgi yra 
suparaližuotas jau keli mė
nesiai. Ilgą laiką negalėjo 
nei iš lovos išlipti. Dabar 
jau pavaikščioja, bet reikia 
saugoti, kaip mažą vaiką, 
kad kur nenugriūtų, nes jie 
gyvena antram aukšte. Kai 
iai reikia kur išvažiuoti, tai 
ji pasišaukia marčią arba 
anūkus jį padaboti, nes jos 
sūnus gyvena tam pačiame 
name.

Eliz. Repšienė

KRISLAI
(Tašą iš pirmo psl.) 

garbų”, ir mes laimėsime!
Galima Hassaną užtikrinti, 

kad tokiais tauškalais arabai 
niekad nieko nelaimės. Juk 
panašiais tuščiais tauškalais 
tikėdami jie baisiai pralaimė
jo ir šiame konflikte su 
saujele izraeliečių. Dievas, 
net ir arabų, nieko nereiškia 
prieš moderniškus ginklus ir 
mokėjimą juos panaudoti.

Geležinkelininkų unijų laik
raštis “Labor” muša trivogą: 
mūsų kapitalistai jau kausto- 
si 1968 metų rinkimams. Jie 
yra pasižymėję, kurie pažan
gesni senatoriai ir kongresma- 
nai turės būti išmesti iš Kon
greso.

O ką daro mūsų organi
zuoti darbininkai? Kol kaš, 
nieko.

Na, tai pamatysime, kas 
pirmutinis pasieks planetą Ve
nerą: Tarybinis “Venera 4”, 
ar mūsų “Marineris 5”. Abu
du paleisti tomis pačiomis 
dienomis.

Bet lenktynių * rezultatų 
teks palaukti ištisus keturius 
mėnesius, ši planeta labai to
li.

Mūsų Valstybės departa
mentas paskelbė tokius skai
čius apie pasaulio komunis
tus: Jie turi 87 ipartijas, 1964 
metais jų buvo 43,000,000,
1965 metais—44,500,000, o
1966 metais — jau 46,000, 
000!

Vadinasi, komunistų skai
čius per šiuos trejus metus 
gerai paaugo. ~'

PAIEŠKOJIMAS
Labai noriu sužinoti adresą Jung

tinėse Valstijose pilietės, mergauti
nė jos pavardė Teklė Malinauskai
tė, kuri išvyko iš Lietuvos maždaug 
1933 m. Pagal vyro pavardė Šid
lauskienė Teklė. Kur dabartiniu lai
ku randasi—nežinome. Maloniai pra
šome, jei yra galimybė, rasti jos ad
resą. — Su pagarba, Klimanskaitė 
Julia, Anykščiai, Pergalės g-vė Nr.

1, Lithuania, USSR. (47-48)

Iš Laiškų
Birž. 9, 1967 m.

Jau mes Maskvoje. Va
kar nuo palikimo Kennedy 
Airport ir iki pasiekėm šį 
viešbutį, National Hotel, 
ėmė 18 valandų. Tačiau ke
lionė buvo sėkminga. Vis-1 
kas gerai išėjo. Maskvoje 
pasitiko mus jauna mer
gaitė Tamara. Labai man
dagi ir jaunuoliškai ener
ginga. Nuo dabar iki iš- 
vyksim į Vilnių 3-čią vai. po 
pietų, ji bus mūsų, “aniuo- 
las sargas.”/

Mūsų grupė, iš 26 žmonių, 
susideda iš keleto katego
rijų keleivių, kurie gimę ir 
augę Jungt. Valstijose, ku
rie gimę ir augę Lietuvoje 
ir jau kelintą sykį lanko 
Lietuvą, ir tų, kurie gimę 
ir augę Lietuvoje ir po 
pusės amžiaus pirmą sykį 
aplanko Lietuvą.

Maskvoje mes randamos 
sostinėje didelės šalies, ga
lingos šalies—ne vien gink
lais, bet ir darbo vaisiais 
tarybinių žmonių, ir turtin
gos jaunais, kultūringais 
žmonėmis ir gamtos turtais.

Šiandien po pietų mes 
busime Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje. Mūsų širdis plaka 
ir iš mūsų sielos veržiasi 
meilė Lietuvai ir jautrūs 
prisiminimai mūsų jaunys
tės dienų.

Inž. Gabrėnas

Sveikinu visą “Laisvės” 
kolektyvą ir ta pačia proga 
noriu tarti keletą žodžių, 
kurie įpuolė man į atmintį. 
Aš jau esu išgyvenęs 8 4 
metus, tai per tą laiką daug 
mačiau, daug pergyvenau. 
Buvo visokių laikų, gerų ir 
blogų. Mano gyvenimo is
torija gana ilga. Esu “Lais
vės” skaitytojas per 47 me
tus. Kiek dar būsiu tinka
mas toliau, ateitis parodys. 
Aš myliu “Laisvę” ir lais
vus žmones. Suprantu, ku
rie yra p riešai, o kurie 
draugai.

Siunčiu “Laisvei” $10 — 
devyni doleriai už prenume
ratą ir vienas doleris laik
raščio stiprinimui.

Joseph Liminskas
Detroit, Mich.

MIREX
Birželio 9 d., Flushing li

goninėje mirė Elzbieta Ja
kaitienė, 70 metų amžiaus. 
Laidotuvės įvyko 12 d. bir
želio, Šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Joną Jakaitį, dukterį ir 
žentą Albiną ir Viktorą 
Čirba, 2 anūkes ir keturius 
proanūkius, seserį Marijo
ną Petronienę, gyvenančią 
Maspetht, N. Y., ir du bro
lius, gyvenančius Lietuvo
je, Martiną ir Joną Sapra- 
navičiukus.

Šią liūdną žinią pranešė 
man velionės sesutė Mari
jona, kuriai ir velionės šei
mai linkiu ištvermės jų liū
desio valandoj.

L. K—te

Sveiksta
Draugė Ilzė B im b i e n ė 

pereitą ketvirtadienį sugrį
žo iš ligoninės ir gydosi na-, 
mie. Sveikata palaipsniui 
taisosi. Žinoma, po sunkios 
operacijos ims laiko pilnai 
susveikti.

Nežinia, kaip jaučiasi mū
sų draugė Krunglienė, kuri 
taipgi pergyveno operaciją. 
Negavome jokio pranešimo. 
Viliamės, kad ir jos svei
kata taisosi. Rep.

Aido choro žiluos
Aidiečiai jau atostogau

ja. Laikas pasilsėti, pasi
kaitinti saulės spinduliais ir 
rudenį su kupinomis jėgo
mis pradėti Aido choro pa
mokas, kurios prasidės rug
sėjo 8 dieną, penktadienį.

Aidietė Ilsė Bimbienė jau 
namuose ir jaučiasi gerai 
po operacijos. Tikimės pa
matyti Ilsę filadelfiečių pik
nike pas Ramanauskus. Ch. 
Aleksynas taip pat jau ge
rai pasveikęs ir buvo at
silankęs į paskutines cho
ro pamokas. 

• • •

Keletas aidiečių vyksta į 
Kanados Expo-67 dalyvau
ti Lietuvos šventėje, k u r 
suvažiavę rinktiniai meni
ninkai ir mokslininkai iš 
tėvynės dalyvaus progra
moje supažindindami sve
čius su Tarybų Lietuvos 
pasiektu progresu ir atlik
tais darbais.

Kiek žinau, ten bus Ai
do choro mokytoja M. 
Stensler, J. Lazauskas, A. 
Mitchell H. Feiferienė, I. 
Mizariene, N. ir P. Ventai, 
K. Rušinskienė, V. Nevins- 
kienė ir S. Sasna. Tai bus 
ypatingas įvykis lietuvių 
istorijoje, kur mūsų tautie
čiai susiburs, kur išsilies 
liaudies daina ir šokis ir 
sujungs visus į bendrą tau
tiškumo pojūtį.

• • •

Rudeniop, rugsėjo 23 die
ną, Aido choras rengs ba
lių “Laisvės” salėje, kur 
bus pagerbti aidiečiai Nellie 
ir Povilas Ventai. Apie tai 
parašysime vėliau. 

* * • *“ • “ . *" • “ ** •
Rugpiūčio pradžioje, Ai

das rengs pikniką pas cho
ro pirmininką J. Lazauską. 
Bus kviečiami Aido priete- 
liai ir rėmėjai, kuriems rū
pi palaikyti Aidą kuo il
giausiai. Apie tai irgi pa
rašysime vėliau. O tuo tar
pu linkiu visiems aidie- 
čiams geriausios sveikatos 
ir gero poilsio.

H. F.

Dėl visų tautų pikniko
Amerikinis Sveturgimiams 

Ginti Komitetas šiemet Vi
sų Tautų pikniko nerengia. 
Paskirtas pikniko reika
lams vedėjas pirm pat pik
niko staiga susirgo, o kitą 
gauti ant greitųjų nebuvo 
galima.

Rengėjai a p gailestauja 
netekimą to gražaus pobū
vio ir atsiprašo piknikų 
lankytojus. Piknikai duoda- 
davo po kelioliką šimtų dol. 
pelno. Kitokiais būdais tiek 
pinigų sukelti sunku. O juk 
darbas turi eiti pirmyn.

Komitetas prašo pikniko 
lankytojus ir rėmėjus atsi
minti komiteto reikalą savo 
susirinkimuose ir parengi
muose.

Lietuviai irgi visada pri- 
sidėdavome su parama pik
nikams: vieni darbu, kiti 
pasipirkdami tikėtus, daly
vaudami piknike. Prisidėki
me ir šiemet, nors ir be 
pikniko sukelti Komiteto 
garbingo darbo paramai 
fondą.

Savo paramą galite pri
duoti per Amerikinio Ko
miteto raštinę New Yorke, 
arba per lietuvius, tarau
jančius komitetui.

Vienas iš Daugelio

Iškilmingai minėjo 
svarbų laimėjimą

Birželio 17 d. įvyko Jo
seph Shermano bylos laimė
jimo atžymėjimas. Taip 
manėm jin eidami. Kada 
susirinkom, pobūvis pasida
rė dvigubas. William Lah- 
tinen birželio 8 d. irgi lai
mėjo bylą.

Dalyvių prisirinko pilna 
salė. Visų ūpas pakilo, ka
da žinia pasiekė visų ausį. 
Atrodė, kad visa salė iš 
džiaugsmo siūbuoja.

Kas galėjo liūdėti tokią 
sunkią kovą laimėjęs? Šil
tą žinią, šiltai pasitiko il
gomis ovacijomis.

Amerikinio Sveturgimiams 
Ginti komiteto atstovas Lee 
H. Bali tarė žodį. Jo kal
ba — džiaugsmo kalba, jos 
sveikinimai nuaidėjo per 
salę. Tarpe kitų laimėji
mų, jis priminė šalies 
Aukščiausiojo Teismo pa
reiškimą 1966 metų gruo? 
džio 12 dieną (7ais balsais 
prieš 2) Joseph Shermano 
reikale.

Jis sakė, kad dabar Imi
gracijos Tarnyba padarė 
garbingą nuosprendį likvi
duodama Joseph Shermano 
bylą. Ji pasibaigė pilnu jo 
laimėjimu po bylinėjimosi 
per 10 metų.

Advokatas Ira Gollobin 
kalbėjo teismo temomis. 
Prisiminė velionę advokatę 
Blanch Freedman ir kitus, 
kurie su juo darbavosi Lah- 
tineno ir kitų sveturgimių 
gynimo bylose. Lahtinenas 
čia gyvena jau 53 metus, po 
byla išbuvo 25 metus, o by
la panaikinta tik šių metų 
birželio 8 d.

Shermanas savo žodyje 
vertino Shermanui Ginti ( 
komiteto, Amerikinio komi
teto ir kitų pastangas, ku
riomis jam padėjo bylą lai
mėti.

William Lahtinen sakė: 
ne aš vienas bylą laimėjau, 
visi pažangiečiai ją laimė
jom. Daugiau laisvės bus 
man, daugiau jos bus ir vi
siems. ..

Paskiausias, suomių as
muo, skaitė poemą. Ji 
skambėjo gražiai, bet aš 
jos žodžių nesupratau, tai 
nežinau nei jos vertės.

Pirmininkavo Henry Fo- 
ner, New Yorko Unijų Ta
rybos prezidentas, jaunas, 
apsukrus vyras, tinka būti 
pirmininku. Po programos 
įvyko kavos su pyragais 
vaišės. Šauniai ir naudingai 
praleidome popietę ukrai
niečių salėje, 85 E. 4th St., 
Manhattane.

Vienas iš daugelio

Tel Avivas.—Sakoma, kad 
Izraelio kabineto nariai, so
cialistai, slaptame kabineto 
posėdyje balsavo prieš karo 
pradėjimą.

Kainas. — Arabų šalių 
užsienio reikalų ministrų 
konferencija Kuveite pasi
baigė. Konservatyvios Ara
bų narės, kaip tai, Saudi - 
Arabija, Libanas ir Kuvei
tas, atsisakė nutraukti pre
kybinius ryšius su Amerika 
ir Britanija.

IšNOMAVIMAI
Išnomuojami 3 rūmų, apart- 

mentas su visais moderniniais 
įrengimais, patogiam gyveni
mui. Ozone Park sekcijoj, ar
ti Lefferts Linijos eleveiterio. 
Del daugiau informacijų 
skambinkite telefonu:

642-2657. (44-47)
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E. M5

žIURKeS-KAiKAVIDZeS
Įvairiuose Vakarų Euro

pos uostuose veisiasi žiur
kės, su kuriomis sunku ko
voti. Jos tokios didelės, kad 
katės jų bijo ir bėga šalin.

Pastebėta, kad apsinuo
dijusi žiurkė prieš dvėsda- 
ma kažkaip įspėja apie pa
vojų kitas savo giminaites. 
Šios gi ima vengti to mais
to ar paspęstų žabangų.

Pastaruoju metu aptiktos 
žiurkės-kamikadzės. Jos ši
taip vadinamos pagal Japo
nijos lakūnus savižudžius 
(kamikadzes), kurie anu’o- 
jo pasaulinio karo m e ir u 
puldavo priešų laivus ir, 
sprogdindami juos, žūdavo 
patys.

Kai žiurkes norėta išnai
kinti dujomis, suleidžiamo
mis į jų urvus, tos pastan
gos nedavė pageidaujamų 
rezultatų. Žiurkės-kamika
dzės savo kūnais užkimšda
vo angas ir šitaip, pačios 
žūdamos, išgelbėdavo kitas.

Netgi ir kitais stipriau
siais nuodais nepavyko jų 
įveikti. Dabar dedama vil
čių į kumariną. Šis nuodas 
veikia ne iš karto, 6 W 
prarijus jo keturias porci
jas. Tikimasi, kad žiurkės, 
paeiliui per kelis kartus ga
vusios jo, nepajus pavojaus 
ir todėl neperspės kitų.

Ta'Ilhassie, Fla.—Floridos 
seimelis įsake šio miesto 
ugniagesiams, kad jie gerai 
pridabotų daugelį namų, 
kad nekiltų gaisras, nes 
daugelis Tallahassie namu, 
sakoma, seni, ir būt^JRfc 
džiausią k a t a s t rofa, jei 
mieste kiltų didesnis gais
ras.




