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f KRISLAI
Lietuvos Diena 
Pastoriaus žodis 
Internacionalizmas 
Vietnamas lieka

— Rašo A. šilėnas —
Šiandien Mon t r e a 1 y j e 

vykstančioje pašau 1 i n ė j e 
į. parodoje minima Lietuvos 

Diena. Informacijos apie ją 
radote ir rasite kitur mū
sų laikraštyje. Bet verta 
pabrėžti čia vieną: Lietu
vos Diena pasaulinėje paro
doje turi daug platesnę 
reikšmę, negu programa 
viename parodos paviljone. 
Ta diena faktinai demonst
ruoja didėjančią mūsų se- 

l nos gimtinės rolę pasauli
nėje arenoje. Ji taipgi de
monstruoja vis glaudesnius 
ryšius tarp Lietuvos ir lie
tuvių Amerikos kontinente.

Kuomet keletas savaičių 
atgal Bostono ir kitų mies
tų spauda, aprašydama 
įvykius priemiestyj Roxbu
ry, vis kartojo ir kartojo 
terminą “negrų riaušės,” 
vienas tenykštis episkopą^ 
lu-prote s t a n t ų pastorius 
baltas) sakė:

V “Aš mačiau įvykius nuo 
pradžios iki galo. Ne neg
rai riaušininkai, o policija. 
Tie. kurie prie mažiausio 
priekabio griebiasi lazdos 
arba pistoleto, kurie par- 
hloškia ant grindinio nėš
čias moteris, kurie traktuo
ja juodos odos piliečius 
kain gyvulius—tai iie riau
šininkai, riaušininkai uni
formose...”

Šia vasara, kuomet to
kie ivvkiai be abeio pasi
kartos daugelyje vietų, at
siminkime to pastoriaus žo
džius.

Izraelio Komunistu parti
ją organas “Liaudies Bal
sas,” nors smerkdamas Da
ilino ir kitu mil i t ar i s tu 
kraštutinumą, vised rėmė 
savo šalies valdžia kare 
nrieš arabų šalis. Izraelio 
komunistai aiškino, kad 
arabams grasinant nušluoti 
Izraeli nuo žemės pavir
šiaus. kitos išeities nebuvo. 
Sirijos komunistai, iš kitos 
pusės, be abeio. pilnai rė
me savo valdžią, taip pat 
Egipto.

Ka tas reiškia? Man at
rodo, kad šiame pasireiški
me glūdi didi tragedija. 
Ne tik tai. kad dvi komu- 

|Zįi<inės partijos išsirikiuo- 
priešingose apkasu pusė

se. ne tik kad nėra kalbos 
nnio iii susiėjimus, pasita
rimus dialogą bet tarptau
tinis komunistu judėjimas 
ta stebi kain ne tokį jau 
nenormalu fenomeną.

Ir tai ne pirmas toks pa
sireiškimas. Indijos-Kinijos
karinio konflikto metu bent 

iš dviejų Indijos ko- 
partijų pilnai 

Delio stovį prieš Pe-

Kadaise mes su pasišlykš- 
imu vartojome išsireiški-

Atl a ntoį e
rimti

susirėmimai
Atlanta. — Čia, Georgi- 

jos sostinėje, negrų kvarta
le įvyko rimti susirėmimai 
tarp jaunų negrų ir polici
jos. Vienas negras nušau
tas ir trys rimtai sužeisti. 
Padėtis čia buvo labai 
įtempta per kelias die
nas prieš susi rėmimą. 
Prieš kelias dienas At
lantos rasistinė policija su
ėmė negrų kovingos stu
dentų organizacijos SNCC 
vadovą Stokley Carmichael.

Po susirėmimo, per kurį 
policija naudojo ašarines 
dujas ir šautuvus, negrų 
apgyventoje miesto dalyje 
gyventojams uždrausta pa
sirodyti gatvėse nuo 8 va
landos vakaro iki 6 valan
dos ryto.

Belgradas. — Tarybų Są
jungos karinių laivų floti- 
la lankosi Jugoslavijos uos
te Herceg-Novi, sako žinių 
agentūra Tanjug.

Partizanai 
Bolivijoje

La Paz. — Bolivijos pre
zidentas generolas Barri- 
entas Ortuno pripažino, kad 
partizaninis judėjimas ša
lyje auga. Partizanams va
dovauja, sakė jis, Guido ir 
Riberto Peredo, broliai. Jie 
abu esą “kairūs komunis
tai.”

Partizanų skaičius nedi
delis, sakė jis, bet jie gerai 
ginkluoti ir karinai išlavin
ti. Kai kurie jų, teigė jis, 
treniravosi Kuboje. Kovo
se prieš partizanus val
džios jėgos jau prarado 600 
kareivių.

mą “social-patriotai.” Mes 
taip vadinome socialde
mokratus, kurie oportunis- 
tiniai prisitaikindavo prie 
savo šalies “patriotinio” 
jausmo, kurie nedrįso kelti, 
kaip tai kėlė tikro interna
cionalizmo vėliavą ir vieno
je ir kitoje apkasų pusėje, 
Leninas, Liebknechtas, Žo- 
resas.

Pagalvokime.
• • • • •

Vietnam summer—there 
must not be another! Taip, 
Vietnamo vasara — kad ki
tos nebūtų! Toks yra Ame
rikos taikos judėjimo obal- 
sis dabar. Nežiūrint į tai, 
kad augantis taikos judeji- 
•mas dar neįstengė konkre- 
tiškai paveikti administra^ 
ei ją, centrinis faktas lieka: 
Vietaname, kur stipriausia 
imperializmo jėga, Ameri
kos kariauna, veda geno
cidinį karą, atsilošia cent
rinis susirėmimas tarp im
perializmo ir taikos jėgų.

Taikos judėjimas toli ne
pasirengęs nuleisti rankas.

Kosyginas reikalavo Izraelio 
kariniu pajėgti pasitraukimo 

iš užimtąjį arabu teritorijų
Jungtinės Tautos. — Ta

rybų Sąjungos premjeras 
A. Kosyginas, sako kalboje 
Jungtinių Tautų Generali
nėje asamblėjoje reikalavo, 
kad JT priverstų Izraelį iš
traukti savo karo pajėgas 
iš visų arabų kraštų terito
rijų, kurias užėmė per pas
kiausius karinius veiksmus 
—tai yra. Egipto Sinojų ir 
Gazos sritį, Jordano Vaka
rinę dali ir Sirijos teritori
jos trikampį. Kosyginas 
taipgi sakė, kad Izraelis 
turėtų atlyginti arabų ša
lims už padarytus nuosto
lius.

Kosyginas nurodė, k a d 
TSRS smerkia karinę kli
ką, kuri dabar valdo Izra

Segregacija, 
vienokia ji 
ar kitokia..,

Washingtonas. — Colum
bia distrikto teisėjas J. 
Skelly Wright nusprendė, 
kad faktina segre g a c i j a 
yra tiek pat ne-konstituci- 
nė, kiek įstatymais patvir
tinta. Jis nurodė, kad jei
gu negrai vaikai lanko seg- 
reguotas mokyklas fakti
nai, nes jie gyvena koncent
ruotai tam tikrose apylin
kėse, tas taip pat nekonsti- 
tuciniai, kaip kad jie būtų 
segreguoti pagal oficialų 
įstatymą.

Teisėjas nurodė, kad neg
rų vaikų tėvai turi konsti
tucinę teise reikalauti, kad 
jų vaikai būtų siunčiami į 
maišytas mokyklas. Jis sa
kė, kad tam reikalingos 
specialios pastangos, kad 
vaikai autobusais būtų ve
žiojami j tolimesnes apy
linkes, kad mokyklose susi
darytų “rasinis balansas.”

Šis teisėjo nuosprendis 
galioja tik Columbia dist- 
rikte, tai yra sostinėje Wa
shingtone, bet nemanoma, 
kad šio nuosprendžio itaka 
bus žymi visoje šalyje.

---- 1-------

Indai įspėjo 
kinų valdžią
Delis. — Indijos valdžia 

buvo įspėjusi Pekiną, kad 
jeigu taip vadinamieji rau- 
dongvardiečiai ir toliau lai
kys apsupę Indijos ambasa
dą. Indija turės imtis 
“atati n k a m ų priemonių.” 
Kaip žinia, Kinijos valdžia 
paskelbė, kad du Indijos 
diplomatai Pekine, užsiimi
nėjo šnipavimu, ir įsakė 
jiems apleisti' šalį. Nuo tos 
dienos jaunų kinų demonst
rantų minios apsupę Indi
jos ambasadą ir nieko neį
leido arba neišleido. 

elį, bet ji nestoja prieš Iz
raelio egzistenciją kaip vals
tybės. Jis priminė, kad ku
riantis Izraeliui, Tarybų 
Sąjunga balsavo už tai 
Jungtinėse Tautose.

Podgornis Kaire
Tuo tarpu TSRS prezi

dentas Podgornis išskrido į 
Egipto sostinę Kairą tartis 
su prezidentu Nasseriu. Pa
keliui į Kairą Podgornis 
buvo sustojęs Bel grade, 
kur tarėsi su Jugoslavijos 
prezidentu Titu.

Iš Kairo pranešama, kad 
prezidentas Nasseris pats 
užėmė premjero postą, taip
gi tapo valdančios partijos,

Ali-Clay 
nuteistas 

t

Houston, Tex. — Federa
linis distrikto teismas nu
teisė penkerieftis metų ka
lėjimo pasaulinį bokso čem
pioną, amerikietį negrą Mo- 
hamedą Ali, kuris seniau 
vadindavosi Cassius Clay 
(jis pakeitė pavardę prieš 
kelerius metus, kuomet per
ėjo musulmonų tikybon 
ir tapo negrų nacionalistu). 
Ali nuteistas už atsisakymą 
tarnauti JAV karinėse pa
jėgose ir vykti Vietnaman.

Boksininkas Ali priešin
gas karui Vietname. Ofi
cialiai jis teisino savo at
sisakymą eiti tarnauti ka
rinėse pajėgose faktu, kad 
jis yra ne tik boksininkas,! 
bet ir musulmonų tikėjimo 
dvasiškis.

Nuteistojo advokatai ren
gia apeliaciją.
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Vėliausios Žinios
IN'ew Yorkas.— Ruskas ir 

Gromyko laikė trijų valandų 
pasitarimą. Tarp kitko tarta
si apie Johnsono-Kosygino ga
limą pasitarimą.

tyew Yorkas.-— Policija su
ėmė čia ir Philadelphijoje 16 
negrų. Policija sako, kad jie 
priklauso prie RAM (Revoliu
cinio akcijos judėjimo), esą 
Mao šalininkai, planavę nu
šauti nuosaikius negrų lyde
rius Wilkins ir Young. Esą, 
pas juos rasta ginklų.

Washingtonas. — Senatas 
balsavo, kad senatorius Dodd 
negali išsisukti iš pasmerkimo 
už suktybes paprastu papeiki
mu. Kad jis būtų tik papeik
tas, balsavo tik Louisianos 
Longas ir Conn. Ribikoffas.

Paryžius.— Prez. de Gaulle 
pareiškė, kad karas Vietname 
sudarė atmosferą, kurioje pa
sidarė galimas karas Antiniuo
se Rytuose. Jis reikalavo, kad 
Amerika baigtų intervenciją 
Vietname. ,

Arabų Socialistinės Sąjun
gos, sekretorium.

Amerikos siūlymas
Antradienį JAV delega

tas G o 1 d b e r g a s patiekė 
Amerikos siūlymus kaslink 
padėties Artimu o s i u o s e 
Rytuose. JAV nereikalau
ja tuojautinio Izraelio oku
pacinių jėgų ištrau kimo. 
Vietoje to, JAV siūlo, kad 
“trečiai pusei tarpininkau
jant,” arabai ir Izraelis su
eitų į tiesiogines derybas. 
Ta trečia pusė, kaip mano
ma, būtų — Jungtinės Tau
tos.

Sesijoje taipgi kalbėjo 
Britanijos, Sirijos, Čeko
slovakijos, Egipto, Izraelio 
ir kiti atstovai.

Pripažįsta: 
bombardavo 
“Turkestaną”

Washingtonas. — Apgy- 
nos departamentas dabar 
sako, kad galimas dalykas, 
jog Amerikos orlaiviai iš 
tikro bombardavo Š. Viet
namo uoste Kamfoje tary
binį krovini laivą “Turkes
taną.” Kaip žinia, TSRS 
teigia, kad Amerikos bom
bonešiai tą laivą bombar
davo birželio 2-ą, padarė 
daug žalos ir užmušė vieną 
jūreivi. Washingtonas iki 
šiol sakė, kad laivą gal su
žalojo vietnamiečių zeniti
nės artilerijos skeveldros.

Pentagonas dabar sako, 
kad “nauji tyrinėjimai” 
parodė, jog yra. galimybė, 
kad Amerikos aviacijos F- 
105 orlaiviai, bombarduoda
mi uostą, pataikė ir į ten 
stovintį tarybini laivą.

Pentagonas užtikrinęs, kad 
Amerikos lakūnams griež
tai įsakyta nebombarduoti 
laivu, kurie ne skaitomi 
“priešų.” Kinai sako, kad 
jų laivus Vietnamo vande
nyse amerikiečiai nuolat 
bombarduoja, Ivgiai kaip 
pačių vietnamiečių.

H. Wilsonas 
Paryžiuje

Paryžius. — Britan i j o s 
premieras H. Wilsonas lan
kėsi Paryžiuje, kur jis kon- 
feravo su prez i d e n t u de 
Gaulle. Pirmiausia jie mb 
tarė, kad nei vienas, nei ki
tas nevyks į Jungtinių Tau
tų Gener alinės asamblė
jos sesiją. Vietoje to, jie 
pasiuntė savo užsienio rei
kalų ministrus į sesiją.

Washingtonas. — Kon
gresas patvirtino d r a f t o 
prailginimą ketveriems me
tams.

Kinų bomba: 
josios dar 
nesitikėta

Washingtonas. — Žinia, 
kad Kinija išsprogdino sa
vo pirmą vandenilinę (hid
rogeninę) bombą, nemenkai 
nustebino pasaulį. Termo
branduolinių ginklų eks
pertai Washingtone sako, 
kad taip anksti to nesitikę, 
ta: buvo manyta, kad ki
nams ims dar bent dveji 
metai, iki jie tokią bombą 
išvystys. Tokioje japonų 
laikraštis Asahi sako; jog 
vandenilinės bombos iš
sprogdinimas rodo, jog tar- 
pusavės kovos ir vaidai pa
čioje Kinijoje, kaip matyti, 
nepalietė term obranduoli- 
nių reikalų mokslininkų.

Iš. Pekino pranešta, kad 
ten sąryšyje su bombos iš
bandymu įvyko džiaugs
mingos demonst racijos. 
Žinių agentūra Hsinhua sa
ko, kad dėl bombos išvysty
mo atsakingos ‘Mao Tse- 
tungo idėjos.”

Kovos verdą 
P. Vietname
Saigonas. — Amerikiečių 

komanda sako, kad kovos 
verda visai netoli Salono, 
Mekongo deltos srityje. 
Amerikiečiai pradėjo pla
čiau naudoti mažus patru- 
1 i n i u s karinius laivelius, 
jais plaukioja, kanalais ir 
upėmis, kurios raizgo del
ta. Vienoje vietoje ameri
kiečiai susirėmė su vietna
miečių liaudiečių 400 karių 
batalionu.

Šiaurės Vietnamo bom
bardavimas tęsiamas. JAV 
orlaiviai sunkiai bombar
davo Bacgiangą, miestą Į 
šiaurryčius nuo Hanojaus, 
prie Hanojaus - N a n i n g o 
(Kinijos) geležinkelio.

EKSTRA
(Telefonu iš Montralio)
Ketvirtadienio rytą “Lais

vei” einant į presą, drg. R. 
Mizara telefonu iš Montre- 
alio pranešė apie nepapras 
tą pasisekimą lietuvišką 
programų Tarybiniame Pa
viljone. Jos duodamos du 
kartus kasdieną. Jų klausy
tis susirenka tūkstančiai 
žmonių. Puikiai pasižymi 
Ansamblio Lietuva kolekty
vas ir įžymieji solistai — 
Saulevičiūtė ir Daunora, 
šeštadienį įvyks Lietuvių 
klube susitikimas su sve
čiais iš Lietuvos banketo 
f or moję. Tiek daug norin
čių dalyvauti, jog jau esą 
pritrūkę įžangos tikietą.

Svečių iš Lietuvos esą 
apie 100.

Lietuvos 
dienoje
Montrealis. — Šiandien, 

penktadienį, čia, pasaulinė
je parodoje vyksta Lietu
vos diena. Ji iššaukė daug 
dėmesio visuomenėje bend
rai ir Kanados bei JAV 
lietuviuose ypatingai. Lie
tuvos spaudoje iš anksto 
buvo skelbta apie įvyksian
čią programą. “Tiesa” ra
šė:

Kelionėn susiruošė LTSR 
nusipelniusio ... kolektyvo — 
Valstybinio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio “Lietu
va” (vadovas LTSR nusi
pelnęs meno veikėjas V. 
Baratus e v i č i u s ) artistų 
grupė, LTSR valstybinis 
nūs 
tas 
vei 
Fle 
kai 
art 

dpelnes styginis kvarte- 
(LTSR nusipelnę meno 

<ėiai E. Paulauskas, J. 
džinskas. K. Kalinaus- 
tė ir LTSR nusipelnęs 
;istas R. Kulikauskas), 
SR liaudies artistas pro- 
orius S. Vainiūnas, so- 
ai — LTSR liaudies ar- 
ė E. S a u 1 e v i č i ūtė ir

fes
list 
tist
LTSR nusipelnęs artistas

Daunoras.
Koncerto metu numato- 

plati programa — pro-ma
f ešerius S. Vainiūnas kartu 
su
sav|o fortepijonini kvintetą 
Nr.

stvginiu kvartetu atliks

2. solistė E. Saulevičiū
tė hadainuos Dalios arija iš 
B. Dvariono operos “Da
lia.’1 K. Kavecko — “Na, tai 
kas” ir Baterflai arija iš 
D. Dučinio oneros “Madam 
Baterflai.” Dviejų tarptau
tiniu konkursu laureatas 
LTĘR valstvbinis styginis 

tetas atliks D. Šostako-kva 
vičikus kvartetą Nr. 1. Į 
scer

šoks 
čius,

a išeis ansamblio “Lie- 
” artistų grupė. Ji pa-

“Kepurine.” “Rugu- 
” “Lenciūgėli,” “Kadri- 
“Pakeltkoii” ir kitus

win liaudies šokius, 
s birbyninkai. Tarptau-

lieti

tinio konkurso laureatas V. 
Dar 
lat -

noras padainuos J. Tal-
Kelpšos harmonizuotą 

lietuviu liaudies dainą “Ža
liojoj lankelei.” J. Naujalio 
“B r m oi tėvvnė” ir kt.

Skaitlingoje Am e r i k o s 
lietuviu grupėje kaip sve- 

Lietuvos dienoje dalv- 
a rašytojas Roius Mi-

vienijimo sekretorius J.

V ♦ •ciai 
vau 
zari. Lietuvių Darbininku 
Sus:
Siurba Laisvės redakcijos 
nare S. Sasna. Aido choro 
dirigentė Mildreda Stensle- 
rieriė. Laisvės kooperatyvo 
direktorių tarybos pirmi
ninkas Povilas Venta. LLD 
seki 
ti. 
kad 
reds' 
vien|ė ir to laikraščio bend- 
rad

etorė I. Mizarienė ir ki- 
Taipgi buvo pranešta, 
dalyvaujanti Vienybės 
ktorė Valerija Tvslia-

rbė S. Narkeliūnaitė.
Platesni pranešimai anie 

Lietuvos Dienos eigą tilps 
sekančiuose numeriuose.

Londonas. — Keli kaires^ 
britų darbiečių frak- 
nariai reikalauja, kad 

dis pasitrauktų iš uže

niej] 
ei jos 
Izra
imtd teritorijų.
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Ar supras savo pareigą?
ŠIUOS ŽODŽIUS rašant Jungtinių Tautų Generali

nės Asamblėjos nepaprastoji sesija dar tik prasidėjus. 
Diskusijos prasidėjo su išsamia Tarybų Sąjungos prem
jero kalba, kurioje jis pasmerkė Izraelio agresiją prieš 
arabų valstybes ir reikalavo, kad Izraelis tuojau ištrauk
tų savo militarines jėgas iš arabų teritorijos. Jam at
sakė Izraelio užsienio reikalų ministras Abba Eban, 
atmesdamas Kosygino kaltinimus ir teisindamas Izraelio 
militarines operacijas prieš arabus. Atrodo, kad disku
sijos bus ilgos, nes veikiausiai beveik kiekviena valsty
bė norės tarti savo žodį šiuo taip labai rimtu konflik
tu Vidurio Rytuose.

Bet ką pasakys Asamblėja? Dabar dar sunku at
spėti. Kosyginas teisingai pasakė, kad dabar viso pa
saulio akys yra nukreiptos į Asamblėjos sesiją. Ir nuo 
Asamblėjos žodžio labai daug priklausys viso pasaulio 
taikos reikalai ateityje.

Baigdamas savo kalbą Tarybų Sąjungos premjeras 
pasiūlė rezoliuciją, kurioje reikallaujama, kad Izraelis 
tučtuojau besąlyginiai ištrauktų savo armijas iš arabii 
teritorijos ir atlygintų arabams už padarytus baisius 
nuostolius.

Bet ar Asamblėjos dauguma pritars šiai rezoliuci
jai? Kitais žodžiais, ar Asamblėja supras savo parei
gas?

Teisingai Kosyginas pasakė: “Daug kas priklau
sys nuo didžiųjų jėgų pastangų. Būtų puiku, jeigu jų 
delegacijos surastų bendrą kalbą pasiekimui nutarimų, 
kurie atitiktų geriausius Vidurio Rytų ir bendrosios pa
saulinės taikos interesus.”

Mes, kartu su viso pasaulio taiką mylinčiais žmo
nėmis, trokštame, kad šioje sesijoje didžiosios valsty
bės surastų tą bendrą kalbą ir išgelbėtų taikos reikalą. 
Mes trokštame, kad Ksygino troškimai ir linkėjimai 
išsipildytų.

Deja, Mr. Eban, dar tebebūdamas Izraelyje, spaudo
je pareiškė: “Jeigu Asamblėjos sesija ir 121 balsu prieš 
vieną nutartų, jog Izraelis turi pasitraukti į tas pozi
cijas, kuriose jis buvo prieš karą,Izraelis atsisakytų to
kio nutarimo klausyti.”

Vadinasi, tegu Jungtinės Tautos, tegu visas pa
saulis reikalaus, kad Izraelis ištrauktų armijas iš ara
bų žemės, kurią jis per karą užgrobė, izraeliečiai 
klausys!

Bet, žinoma, Eban taip nesakytų, jeigu Izraelio 
nugaryje nestovėtų Jungtinės Amerikos Valstijos
Anglija. Prezidentas Johnsonas savo kalboje tuo pačiu 
klausimu tą pačią dieną jau atmetė Tarybų Sąjungos 
pasiūlymą reikalauti, kad Izraelis sugrąžintų arabams 
arabų žemes, kad savo armijas susigrąžintų į savo te
ritoriją.

ne-

uz-
ir

Kas ką rašo ir sako
SMARKUS 
ATSIŠAUKIMAS

Jonas Valaitis, vienas iš 
“Vienybės” globotojų ir 
karštas vienybietis, matyt, 
yra labai susirūpinęs to 
laikraščio ekonomine padė
timi. Plačiai apibūdinęs 
“Vienybės” nusistatymą ar
ba liniją, kuri siekianti “lie
tuvius jungti, nežiūrint, 
kur jie begyventų — išeivi
joje ar savame krašte”, 
kreipiasi į skaitytojus, kad 
jie kaip galėdami padėtų 
“Vienybei” stiprėti. Pra
šo, kad jie, visų pirma, lai
ku atsiteistų skolas, ar 
būtų už prenumeratą, 
skelbimą, ar pranešimą, 
ir dar pridėtų aukų.

Ir savo karštą atsišauki
mą Jonas baigia:

“Tejungra visus lietuvius, 
vieningumo tautai siekian
čius, mūsų visų Vienybė. 
Tik visų lietuvių pagalba 
šis laikraštis galės išsilai
kyti”.

tai 
ar 

na,

Beje) dėl viso ko, apie 
rašytoją pabėrė saują “įdo
mių” apdūmojimų ir kuni
gas Mykolas (“Juodasis”) 
Krupavičius, kuris, sakosi, 
Mykolaitį-Putiną gerai pa
žinojęs ir daugelį metų su 
juo draugavęs kunigų se
minarijoje ir paskui. Kai 
anie “vaduotojai” sako, 
kad rašy t o j a s paklusniai 
rašė-kūrė “pagal partijos 
diktavimą,” tai K r u p a vi- 
čius net šaukte šaukia, 
kad bolševikai buvo bejė
giai palaužti jo nusistaty
mą,” kad “jis neleido bol
ševizmui pavergti savo sie
los ir idealų” (“Draugas” 
birž. 17 d.).

Tai matote, kaip jie vie
ni su kitais nesusikalba.

Keli žodžiai apie 
Joną Vilkelį-Bijūną
Š. m. birželio 2 d. Mound 

ligoninėje, St. Petersburge, 
'Floridoje, mirė Jonas Vil
kelis - Bijū n a s, sulaukęs 
apie 79 metų amžiaus. Jo 
palaikai buvo sudeginti 
krematoriume. Laidotuvė
mis rūpinosi LLD 45-oji 
kuopa, kuriai velionis gy
vas būdamas priklausė.

J. Vilkelis gimė 1888 m. 
birželio mėnesį valstiečio 
šeimoje Strazdų k a ime, 
Musninkų valsčiuje, V i 1- 
niau apskrityje.

Už

JAU TAIP BIAURIAI 
MELUOTI...

Birželio 9 d. “Naujieno
se,” kalbant apie Izraelio- 

. arabų karą, sakoma:
“JAV stengėsi per Jung

tines Tautas ir kitokiais 
diplomatiniais keliais pri
vesti prie mūšių paliaubų 
besiginčijančias Vidurinių 
Rytų tautas. Bet Maskva 
nenorėjo kooperuoti... žo
džiu, sovietų valdžia sten
gėsi kaip įmanydama t ą 
ugnį išpūsti į didelį gais
rą...”

Gi faktas yra, kad Sau
gumo Taryboje už mūšių 
paliaubų rezoliuciją balsa
vo ir Tarybų Sąjungos at
stovas.

Vadinasi, “Naujienos” dar 
kartą labai negražiai apsi- 
melavo.

Branduolinė bomba 
kinų rankose

AMERIKOS mokslininkai ir vyriausybė nebeabejo
ja Kinijos “pasigyrimu,” kad ir jai pavyko sėkmingai 
išbandyti branduolinę bombą. Ir ta bomba buvusi apie 
dviejų milijonų dinamito tonų pajėgumo!

Reikia atsiminti, kad tie patys mūsų mokslininkai ir 
politinės galvos mums pasakojo, kad dar reikės mažiau
sia dešimties metų, kol kiniečiai galės pasigaminti ter
mobranduolinę bombą.

Klausimas belieka, kaip greitai Kinija galės tokių 
bombų pasigaminti tiek, jog jau galėtų būti “pavojin
ga”? Tie patys pranašai vėl pasakoja, kad Kinijai rei
kės ne mažiau aštuonierių metų pradėti termobranduoli
nes bombas “masiniai” pasigaminti.

Sunku jų ir šia pranašyste patikėti. Tokia milžiniš
ka šalis, kaip Kinija, nesigailėdama lėšų ir pastangų, 
nelauks aštuonerių metų, kaip nelaukė dešimties me
tų išmokti tokią bombą pasigabinti.

Na, o Ženevoje susirinkę Amerikos, Tarybų Sąjun
gos ir Anglijos atstovai sušilę tariasi, kaip nebeleisti 
toliau atominiam ginklavimuisi plėstis. Kinija tose de
rybose nedalyvauja, ir aišku, kad su jokiais tos kon
ferencijos nutarimais nesiskaitys.

Prisipažinimas
Kai aną dieną Šiaurės Vietnamo vandenyse buvo 

apšaudytas Tarybų Sąjungos laivas “Turkestan” ir pa
daryta daug žalos (vienas jūrininkas buvo užmuštas, o 
keli sužeisti), mūsų vyriausybė kaltinimą griežtai atme- 
tė~Girdi, joks mūsų lėktuvas nedarė jokio užpuolimo 
ant tarybinio laivo.

JIE IRGI RAŠYTOJĄ
išniekino

Smetonininkai neatsilieka 
nuo menševikų ir klerikalų 
išniekinime didžiojo lietu
vių tautos rašytojo Myko
laičio-Putino. Kaip anų laik
raščiai, taip šių “Dirva” 
(birž. 19 d.) beg ė d i š k a i 
primeta rašytojui, kad “Jis 
buvo priverstas rašyti ne 
taip, kaip jis mąstė ir jau
tė, bet taip, kaip komunis
tų partija diktavo.” Vadi
nasi, Mykolaitis- Putinas 
per paskutiniuosius 20 me
tų veidma i n i a v o , nei jo 
proza, nei jo poezija nerei
kia tikėti!

Smetonininkai eina dar 
toliau už klerikalus ir men
ševikus. Atsisveikinę su 
visokiu padorumu, jie sako, 
kad rašytojas “užduso 
moraliniame kalėjime, pa
vergtame Vilniuje.”

Žinoma, rašytojas miręs 
ir nebegalės pats tiems 
šmeižikams atsakyti. Bet 
kiekvienas, kuris dar nėra 
atsisveikinęs su sąžine, pa
sakys, jog Mykolaitis-Puti
nas turėjo geriausias ir 
priela n ki a u s i a s sąlygas 
kurti - rašyti ir jis jomis, 
kiek tik sveikata leido, mo
kėjo pasinaudoti. Jis rašė, 
jis kūrė j jis savo galinga 
plunksna prisidėjo prie pa
statymo naujo gyvenimo, 
gyvenimo be pavergėjų ir 
išnaudotojų.

ABI PUSĖS TURĖTŲ 
PASIMOKYTI IR 
SUSITAIKINTI

Žydų-arabų karas padarė 
daug žalos visiems. Tiek 
žydai, tiek arabai turėtų 
dabar ieškoti teisingos ir 
visiems naudingos išeities.

Tokį patarimą “Liaudies 
balse” duoda N. Aukštuolis. 
Jis sako:

“Nežiūrint milit arinių 
laimėjimų, Izraelis pasidarė 
sau žalos dėl ateities. Da
bar bus dar sunkiau atgau
ti arabų draugystę, pasiti
kėjimą. Arabų šalys turi 
progas stiprėti, o Izraeliui 
nėra galimybių augti. Jei 
jis nesugebės rasti kelio 
sugyventi su arabais, jo at
eitis bus liūdna.

“Beje, šis karas turėtų 
būti pamoka ir arabams. 
Jie taip pat atsakomingi už 
nesantaiką ir karus. Jų 
grūmojimas , sunaikinti Iz
raelį visai nesutampa su 
žmoniškumo principais. Jie 
daugiau simpatijos pasau
lyje rastų, jeigu jie taikiu 
keliu ieškotų ištaisymo 
skriaudos tiems arabams, 
kurie buvo išvietinti iš Iz
raelio. Izraelis turi teisę 
gyvuoti, kaip ir arabų ša
lys. Ir pakanka vietos te
nai visiems. Taikiai sugy
venant, visi galėtų grei
čiau pašalinti tą skurdą, 
kuris slegia arabų šalis. 
Arabų šalyse yra gamtinių 
turtų, kuriuos jie galėtų 
panaudoti žmonių gerovės 
pakėlimui. Karai ne tik ne
padės, bet dar apsunkins 
jiems pakelti savo gyveni
mą.”

Deja, neatrodo, kad su to
kiais patarimais skaitytųsi 
tiek žydai, tiek arabai. Jau 
dabar matosi, kad į pasto
vią taiką Vidurio Rytuose 
kelias bus ilgas ir sunkus.

vys- 
kul- 
laik-

iš viso, 
metus.

ir “vir- 
įmonė- 
Michi- 
Illinois

Redakcijos atsakymai
Uloniūtei.— Jūsų straips

nelis apie prokarinę demon
straciją silpnokas, nepasi
naudosime. Ačiū už rašinė
jimą.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia skelbia, kad praėjusia
me kare su arabais Izrae
liui teko daug arabiškų 
ginklų.

Washington. — Viską su
skaičiavus, paaiškėjo, kad 
izraeliečių užpuolikai ant 
amerikinio laivo “Liberty” 
teužmušė “tik” 34 ameriki
nius jūreivius.

Bet dabar jau ta pati vyriausybė pripažįsta, kad tuo 
laiku, kai tarybinis laivas ten plaukiojo, Amerikos lėk
tuvai bombardavo š. Vietnamo uostą Gampha ir mūsų 
vienas lėktuvas galėjo pataikyti į tarybinį laivą. Kitais 
žodžiais, kaltinimas buvo pagrįstas.

Gaunu Vilkelio atsaky
mą. Rašė jis liūdnai. Abejo
jo, kad vargiai iš šitos ligos 
beišliksiąs, — per daug su
silpnėjęs. Be to, minėjo, 
kad turįs apie tris šimtus 
dolerių “užsilikusių santau
pų” ir visa tai paliksiąs 
“Laisvei” (Tas laiškas ka
žin kur dar rodosi tebėra 
mano archyvuose, bet ant 
greitųjų sunku jį surasti).

Padėkojau ir sakiau, kad 
su “Laisve”, kaip bus taip 
bus, bet jis pats turįs sau
goti savo sveikatą, ir jei jo 
taupyba jam padėtų sveika
tą pagerinti, tegu sunaudo
ja; sveikieji, apsieisi
me be tos dovanos.'

Pagaliau, pas mus čia ki
lo klausimas, ar nereikėtų 
išleisti knyga kai kuriuos 
J. Vilkelio rinktinius eilė
raščius, kurių jis turįs su
rinkęs iš spaudos.

Lietuvių Meno Sąjungos 
sekretorium tuomet buvo 
dailininkas Rudolfas Bara- 
nikas. Tariamės su juo. Ie
va taip pat įėjo į LMS cent
rą, ir ji Centro narių susi
rinkime, karštai stoja už J. 
Vilkelio rinktinių eilėraščių 
išleidimą knygoje, kad jis 
dar gyvas būdamas matytų 
ir pasidžiaugtų.

Taip ir buvo padaryta: 
“Gyvenimo sūkurius” LMS 
išleido 1956 metais. Knyge
lę dabino dailininkės May 
Stevens - Baranikienės kū
rinėliai - piešiniai. Rinkti
nė gražiai buvo išleista.

Jonas Vilkelis - Bijūnas
Į Ameriką atvyko 1907 

metais ir netoli Waterbury, 
Conn., gavo darbą farmoje, 
—karvių melžėjų. Darbas 
buvo sunkus, o atlyginimas 
—mažas. Kadangi J. Vilke
lio tėvas taip pat buvo A- 
merikoje — dirbo Šenando- 
ryje angliakasiu, tai ir sū
nus greit pas tėvą nuvyko 
ir tapo angliakasiu.

Šenandoryje tuomet 
tesi nemažas lietuvių 
tūrinis judėjimas, ėjo
raštis “Darbininkų viltis”, 
gyvavo choras, buvo LSS 28 
kuopa, tai ir Jonui ' buvo 
proga šviestis, lavintis, pra
mokti geriau lietuvių kal
bos ir rašybos.

Angliakasyklose, 
jis išdirbo apie 25 
Protarpiais dirbo 
šutinėse” visokiose 
se: Pennsylvanijos, 
gano, Indi anos,
valstijose. Kurį laiką mokė
si Valparaiso universitete— 
kol kišenė leido.

J. Vilkelis turėjo gabumų 
sakyti kalbas viešuose mi
tinguose ; išmoko ilgainiui 
ir laikraščiams korespon
dencijas bei straipsnelius 
parašyti. Pramoko eiles ra
šyti (pasirašinėdavo Bijū
no slapyvardžiu) ir nemaža 
jų parašė, žodžiu, jis buvo 
prasilavinęs d a rbininkas. 
Kadaise, rodosi, jis vienam 
terminui buvo išrinktas ir į 
LSS Pild. Komitetą.

Šiuos žodžius rašančia
jam pirmą kartą velionį te
ko sutikti asmeniškai bene 
Wilkes-Barr e, Pa., apie 
1922 metus. Stebėjausi jo 
sugebėjimais sakyti kalbas.

Gyveno jis viengungišką 
gyvenimą.

Tokie trumpi J. Vilkelio 
biografiniai bruožai.

Pagaliau, sveikatai įrant, 
J. Vilkelis išsikėlė gyventi 
Floridon. Dirbo Orlando 
mieste citrinų pramonėje.

Staiga gauname žin i ą, 
kad jis sunkiai susirgo—be 
kitų negalavimų, pradėjo 
kankinti jį visų angliakasių 
didžiulis priešas —■ asthma, 
mainierių dusulys, savita 
džiova. Tai buvo prieš ko
kius dvyliką metų ar gal 
daugiau.

Parašiau aš jam laišką su 
draugiškais linkėji m a i s, 
kad greit pasveiktų, kad 
vėl stotų visuomeninin dar
ban.

sunkų kasimą
^nglies kietos, 
s nepatekau ant

Vilkei 
ligonini1.

Voi
grabo lentos

Pasirašo: “J.
Shen 
je.”

Sa^o polemikoje 
cenzuotoju J. Vilkelis la- 
biauįiai pyko, kodėl buvo 
įdėt 
niekad Šenandorio ligoni
nėje 
cenz

andoah, Pa.,

kad 
para

ko n 
cenzi 
“Lai

su re-

“ligoninė”. Girdi, jis

nebuvo buvęs, esą re- 
lotojas meluojąs.
nebuvo galima įtikinti, 
tai jo paties buvo taip 
syta!
ko jis smarkiai, ir py- 

.3 tik ant eilėraščių re
mtojo, o ir ant viso 
svės” kolektyvo!.. Už 
Niekad nesužinojome.

, aišku, ant jo nepyko- 
Pripažįstame tai: Jo- 
Vilkelis JAV pažangių- 
etuvių gyveniime su- 
ino savitą rolę — rolę

Mes, 
me. 
nas 
jų Ii 
vaid 
apsis vie tusio, klasiniai su- 
sipratusio darbininko.

Per šešiasdešimt me toj
gyvendamas Amerikoje, jis 
spėjp pats apsišviesti, tapt< 
sąm
liaudies reikalus, ir kitiems 
savo
sems padėjo 'pamatyti švie-

oningu kovot o j u už

klasės broliams ir so

lus.
r suprasti savo reika-

Per pastaruosius kelerius 
is velionis bendradar-met 

biavo “Vilniai”, kai sveika
ta leido.

Rojus Mizara

PROTAS — PAGAL 
PAGEIDAVIMĄ!

L. Prūseika ir tūli kiti 
mūsų veikėjai, 
su i “Gyvenimo sūkuriais 
patarė parašyti recenziją, 
nurodant kai kuriuos trū
kumus - trūkumėlius, kad 
ne tik pats autorius, o ir 
kiti, bandą rašyti eilėraš
čius, pasimokytų.

Taip ir buvo padaryta: 
parašyta “Laisvėje” neilga 
“Gyvenimo sūkurių” recen
zija, buvo paliesti kai ku
riuose eilėraščiuose netiks- 
lumėliai. Ir niekad nesitikė
jome, kad dėl to autorius 
amžinai už tai ant mūsų 
užpyks!

Rašant recenziją buvo 
pasiversta po laikraščių ir 
žurnalų pageltusius pusla
pius ieškant pirmesnių J. 
Vilkelio eilėraščių.

1917 m. gegužės mėn. 
(num. 5) žurnale “Naujoji 
Gadynė” radome eilėraštį 
“Iš mainų”, kuris praside
da:

susipažinę

Trys anglų biologai Za- 
menhofas, Moslejus ir Šu- 
leris neseniai atliko sensa
cingą bandymą: jie įšvirkš- 
tė galvijų hipofizio liaukoj 
ekstrakto beapsivaikurf 
siar 
vūr

įčioms laboratorinių gy- 
u1 patelėms. Taigi pri

de j b papildomų augimo 
monų. Jie paveikė go
at tik ką atvesti gyvu-

hoi 
ma 
liukai vidutiniškai svėrė

daugiau negu papras- 
Bet įdomiausia štai 

: naujagimių smegenų
tai.
kas 
svoris padidėjo 17%. Dar 
dai giau: neuronų kiekis 
smėgenų žievės ploto vie-

3 pasirodė esąs 60% di- 
nis, negu normaliai. Tai- 
augimo hormonai ypa-

net 
dės 
gi 
tingai veikia smegenų ląste
les.
protiniai gabumai priklau
so nuo smegenų neuronų 
kiekio, galimas dalykas, jftg 
čia. aptiktas kelias pręj^.- 
niams gabumams padidinti, 
mieli laisviečiai, dar kartą 
siunčiu labas dienas iš šios 
tolimos šalies.

Lusaka, Zambija.

Kadangi manoma, kad

Maroko žydai bijosi arabų 
sakoma, areštuoja tūlus

Rabatas. —Maroke gyve
na apie 50,000 žydų. Po to, 
kai Artimuosiuose Rytuose 
baigėsi karas arabiškų vals
tybių pralaimėjimu, tai žy
dai, sakoma, nedrįstą iš na
mų išeiti. Jie bijosi maro
kiečių nacionalistų, susi
spietusių į Istiqlal partiją.

Bet (Maroko valdžia išlei
do pareiškimą, sulyg ku
riuo kiekvienas marokietis, 
nekaltai puoląs žydus, bus 
nubaustas penkeriems me
tams kalėti.

Kai “New York Timeso” 
korespondentas paskambi
no minėtos partijos vado
vui D ris Kamai Tazi 
pastarasis pareiškė, 
niekas žydų nepuola

, tai 
kad 

ir ne-

Iš Kairo, Egipto, prane
šama, kad ten yra keletas 
šimtų žydų suimtų ir pa
talpintų į koncentracijos 
stovyklas. f A’M

Egipto prezidentas kJI 
daise pasakė, kad jis žydų 
niekad nepulsiąs, kad jis 
kovojąs tik prieš zionistus 
—žydus kraštutinius nacio
nalistus, o ne prieš žydų 
tauta.

Į Maroką žydai pradėjo 
imigruoti 16-ajame šimtme
tyje. Daug jų į Maroką at
bėgo iš Palestinos, daug iš 
Ispanijos, kai ten prasidė
jo baisus teroras prieš žy
dus.

Maroke yra nemaža 
dų biznierių, profesionalų, 
seniai gyvenančių, neblogai 
įsikūrusių.
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KARO LIEPSNA DIDĖJA VIETNAME 
arki a i auga ir prieškarinis judėjimas pasaulyje

blaivas žmo- 
skaito ir klauso žinias 

iš karo lauko Vietname. 
Šis karas domina kiekvien- 
ną pilietį, valstybinį visuo
menininką ir todėl, kad 
JAV dar niekad nėra karia
vusios prieš šią šalį, kuri 
randasi daugiau kaip už 
10,000 mylių nuo mūsų ša
lies. Ir todėl, kad Pietų 
Vietname vyksta civilinis 
karas. Ten žmonės sukilo 
prieš’ senąją kolonialinę 
santvarką, kurią mūsų ša
lis eina ginti.

Vietnamas yra Pietryčių 
Azijoje. Vien pasiekimui 
jo reikia naudoti geriau
sią XX-ojo amžiaus išradi
mų techniką. Vietnamo ka
re jau žuvo daugiau kaip 
10,000 -geriausių Amerikos 
jaunuoliu, o sužalotų, inva- 
l»u .skaičius yra daug sy- 
kių didesnis. Mūsų šalyje 
Vietnamo • žmonėms žudyti 
įrankius gamina daugiau 
kaip 500 įmonių. Vietnamo 
kare žūsta bilijonai dolerių 
šalies žmonių sudėto turto.

Tai kas gi tag Vietnamas? 
Visas Vietnamas — pietinis 
ir šiaurinis — yra 127,000 
ketvirtainių mylių teritori
ja. Šiaurės Vietname gy
ventojų vra kiek daugiau 
kaip 16,000.000. Pietinia<ne 
—apie 15,000,000. Istorijo
je vietnamiečiai užrekor- 
duoti prieš mūsų (krikščio
nybės) erą. Vietnamiečiai, 
sakoma, į dabartinę terito
riją emigravo iš centrinės 
Kinijos. Per šimtm e č i u s 
jįios valdė Kinijos valdonai. 
Xill-ojo amžiaus pabaigoje 
vietnamiečiai išvijo iš savo 
teritorijos Khano 
ir laisviau gyveno, 
ropiečių agresija 
veržtis į Aziją ir
XVI-ojo amžiaus pabaigoje 
į Vietnamą atsikraustė por
tugalai ir prancūzai.

Apie 1884 metus Vietna
me pilnai įsigalėjo Prancū
zija. Vietnamas, Laosas ir 
Kambodža tapo Prancūzi
jos kolonija, vadinama In
dokinija. Hitleriui pradė
jus triuškinti Vakarų Eu
ropą, 1940 metais Vietna
mą okupavo Japonija. Bet 
tuo metu Vietname kilo 
judėjimas, vadovau j amas 
daoartinio Šiaurės Vietna- 
TYįį) prezidento Ho Chi Min- 
ho, prieš Japonijos okupaci
ją, už nacionalinę nepri
klausomybę. Ir dabar tas 
judėjimas žinomas kaip 
Nacionalinio Išsilaisvinimo 
Frontas, arba “Viet Cong.”

1945 metais Tarybų Są
junga ir JAV baigė triuš
kinti hitlerines gaujas Eu
ropoje, tuo metu H o Chi 
Minho organizuotos jėgos 
išvijo iš Vietnamo Japoni
jos imperialistų pastatytą 
Bao Dai. Kas toliau? Pran
cūzija, išgelbėta iš hitleri- 

vergovės, neatsisakė se- 
Wįo kolonializmo Azijoje. 
Tais pačiais 1945 metais, 
surinkus savas militarines 
jėgas, Prancūzija vėl grįžo 
į Vietnamą. Bet tuo metu 
ji rado Vietname gerai or
ganizuotą H o Chi Minho 
partizanų armiia. Vietna
miečiu kova nrieš- Prancū
ziją buvo tokia pat—prieš 
okupaciją, už laisvę ir na
cionalinę nepriklausomybę.

rioje pusėje tuomet 
Amerika, kuri, sa- 

kovojanti prieš ag- 
JAV nėjo gelbėti

armijas 
Kai eu- 
pradėjo 
Afriką,

ima

Vietnamui, kuris kovojo 
prieš Prancūzijos kolonia
lizmą. Priešingai, JAV rė
mė Prancūziją, kariaujan
čią už pavergimą Vietna
mo. Prancūzijos karui 
Vietname JAV sūdė j o 
apie keturis bilijonus dole
rių. Amerika tuo metu 
nesiuntė armijos . gelbėti 
Prancūzijos agresijai Viet
name tik todėl, kad tokiam 
žygiui buvo stipri opozicija 
WasHingtone.

Pradžioje 1954 metų Pran
cūzija buvo veik pralaimė
jusi karą Vietname. Tuo 
metu ji kreipėsi į Pentago
ną didesnės karinės para
mos. Bet tokia parama, 
sakė admirolas Radfordas, 
reikalautų siųsti bomberius 
ir bent keturių divizijų ar
miją. Tokiam žygiui prie
šinosi prezidentas Eisen- 
howeris, generolas Ridg
way ir kiti. Negavusi mi
litarines paramos Pentago
ne, Prancūzija, kariavusi 
aštuonerius metus, buvo 
priversta bėgti iš Vietna- 
namo.
1954 metų taika Ženevoje

Taip atėjo taikos konfe
rencija Ženevoje. Be kitų 
tarimu, Ženevoje įsakyta: 
(1) Užsienio armijos turi 
būti ištrauktos iš Vietna
mo; (2) Vietname turi bū
ti pravesti rinkimai 19 5 6 
metais; (3) Vietnamas pa
dalytas į du — Šiaurini ir 
Pietinį; (4) kad Ho Chi 
Minh savo militarines jėgas 
ištrauktų iš Pietinio į Šiau
rinį Vietnamą.

Kam buvo reikalinga da
lyti Vietnamą į dvi dalis? 
Aišku, tai buvo Vakarų te
zė. JAV valdžia žinojo, 
kad Ho Chi Minhas kovoja 
už Vietnamo nepriklauso
mybe ir socialistinę san
tvarką. Vakarai taip pat 
žinojo, kad visame Vietna
me 80 procentu žmonių re
mia Ho Chi Minha. Tai ir 
reikėjo perskirti Vietnamą 
i, dvi dalis, nes Vakarų po
litikai rūpėjo pasilikti Pie
tų Vietname ir pasodinti 
savo atstovą Saigone. Ant
ra, JAV reikalavimu, Že
nevos tarimas pravesti vi
same Vietname rinkimus, 
neįvykintik Rinkimai Viet
name 1956\ metais reiškė 
suvienijimą tos šalies ir 
ivedimą socialistinės san
tvarkos. Tada ir buvo pra
džia JAV militarines agre
sijos Vietname. Amerika 
paėmė Prancūzijos rolę.

Vadinasi Pietų Vietnamo 
žmonės sukilo prieš “lais
vojo pasaulio” neįvykintus 
Ženevos konferencijos tari
mus. Principą, kad kiekvie
na tauta turi teisę apsi
spręsti, kokioje santvarkoje 
ji nori gyventi, dabar min
džioja JAV armija.

Ne be reikalo Pietiniame 
Vietname, nuo pat 1954 me
tų, valdžios griuvo viena 
po kitai, nes jos neturėjo 
liaudies pritarimo. Dabarti
nė Cao Ky valdžia, kurią 
tik JAV ginklai palaiko, 
yra jau devinta Pietų Viet
name.
JAV legalumai Vietname
Mes jau žinome, kad 

Amerika nėjo gelbėti Viet
namui, kai ši šalis kovojo 
prieš Prancūzijos agresiją 
ir kolonializmą. Sakoma, 
kad kovojame prieš komu-

nizmo ekspansiją. Tai kas 
davė mums teisę uždrausti 
vietnamiečiams, jei jie ir 
nori gyventi socialistinėje 
santvarkoje? Juk santvar
ka priklauso patiems šalies 
piliečiams.

Pradžioje 1965 metų JAV 
lėktuvai pradėjo bombar
duoti Šiaurės Vietna m ą. 
Buvo sakoma, kad buvęs 
atkerštas Hanojui už JAV 
karinių laivų torpėdavimą 
Tonkino vandenyne. Tuo 
pretekstu JAV Kongresas 
pervarė rezoliuciją, įgali
nančią prezidentą apginti 
mūsų šalies karines jėgas. 
Bet ir ta rezoliucija neiga- 
lino prezidento siusti JAV 
armiją į Pietų Vietnamą, 
kuriame vyksta civilinis 
karas.

Vėliau išaiškinta, 
JAV kariniai laivai 
trojeriai) tuo metu
Šiaurės Vietnamo teritori
jos vandenyne. Vadinasi, 
Hanojus darė ne agresija, 
bet bandė apsiginti. Ir JAV 
sekretoriaus Dulleso orga
nizuota “SEA.TO” (Pietry
čių Aziios sutarties orga
nizacija) irgi neįgalino pre
zidentą Vietname vienus 
žmones žudyti, o kitus gin
ti. “Seato” tikslas buvo ap
ginti šalį, kuri bus kitos ša-

k a d 
(des- 
buvo

Tautos ir nė mūsų šalies 
Kongresas nedavė įgalioji
mo Pentagon u i kariauti 
Vietname civiliniame kare. 
Nė viena socialistinė šalis 
Pietų Vietnamo neužpuo
lė. Kalbos apie komunistinę 
“agresiją” yra tik išmislas. 
neteisingos. Tikroji agresi
ja atėjo į Vietnamą ne iš 
Maskvos ar Pekino, bet pir
miausiai iš Parvžiaus. Lon
dono in dabar iš Washing- 
tono.

Taikos idėja irgi plečiasi
I taikos judėjimą JAV 

įsilieja vis platesni sluoks
niai visuomenės ir valsty
bės atstovų. Už taiką kalba 
senatoriai, univer s i t e t ų 
profesoriai, studentai ir ge
ra dalis komercinės spau
dos redaktorių, kolumnistų 
(kaip John Knight ir kiti). 
Taip pat didelė dalis bažny
čių, kunigu daro pareiški- 
kimus prieš mūsų šalies ne
teisingą karą Vietname.

Kai kurie istoriniai pa- Ksavera 
reiškimai šalies geriausių 
intelektualų verta paminė
ti. JAV Senato užsienio rei
kalų komisijai davė pareiš
kimą (“testimony”) istori
jos profesorius Henry S. 
Komageris (Commager). 
Profesorius Komageris kal
ba istoriniai, liesdamas ag
resiją, kolonializmą, impe
rializmą, eksp a n s i j ą ir 
Vietnamą. Profesorius pa
brėžia, kad JAV ar kuri ki
ta didelė valstybė neprivalo 
ir negali būti visame pasau
lyje jėga. Tai reiškia, ir 
JAV neturi teisės, nė galios 
daryti tvarką Europoje, 
Azijoje ir Afrikoje.

Profesorius teigia, kad 
JAV politikos principus nu
statė Jurgis Washingtonas 
1783 metu neutralumo Pro
klamacijoje. kurioje pasa
kyta. kad Amerika nenriva- 
lo kištis į kitų šalių vidinius 
reikalus. Bet tie principai 
buvo laužomi po pirmojo ir 
antrojo pasaulinio karo. 
Europoje mes naudojome 
militarine j ė g ą, pašalpą, 
itaka, nukreipta prieš kitas 
šalis. Pavyzdžiui, pastebi 
profesorius, mes kariavo- 
vome prieš Vokietija ir Ja
ponija. bet greit su Vakarų 
Vokietija ir Japonija susi
tarėme ir ias atsukome 
prieš kitas šalis Europeie. 
Dabar mes einame i Aziją 
sulaikyti komunizmo eks- 
pansiia ir “darvti tvarka”.

Komageris valstybės va
du dėmėsi kreinia ir i sa
vus reikalus. Jis nrimena, 
kad JAV penktadalis žmo
nių gyvena didžiausiame 
skurde. žmonių švietimas 
desperatiška i nepatenkin
tas: mūsų unės ir upeliai 
užteršti: oras, kūrino kve- 
nuoiame. vra nuodijamas. 
Rasine diskrimina.ci i a ir 
neteisėtumas bnioia. Kiek
vieno miesto gatvėse vvks- 
ta. knminaKst.es. O mes ka
riaujame Vietname, kad 
narodvf.i “amerikinio gyve
nimo būda”!

daueriau)

Kas tie jaunieji “Hippies”
išsigĮandęs. Jis reikalauja, 
kad 
m as 
kuri

Belaradas. — Jūgnšlaviios 
laikraštis B'orha sako, kad 
TSRS paskiausiomis dieno
mis prisiuntė Egiptui 100 
naujų migų.

•j

Varšuva. — Praėjusia sa
vaite čia ir vėl ivvko pasi
tarimas tahn Kinijos ir 
JAV ambasadorių. Bet nie
ko įdomesnio jiedu nenuta
rė.

šiuo laiku mūsų šalyje 
vystosi aukščiausio laipsnio 
antagonizmas ir ypatingas 
atsitolinimas ne tik tarp tų, 
kurie paskendę turte, ir tų, 
kurie kenčia skurdą, bet tas 
antagonizmas labai smar
kiai pradėjo pasireikšti 
tarp mūsų ir priaugančio
sios kartos. Mūsų didmies
čiuose jie susispietę į tūlas 
miestų apylinkes, ir net 
gatves, ir ten tie jaunuo
liai veda savo taip vadina
mą “meilės” gyvenimą. Jų 
amžius — 14 iki 40 metų.

Jų filosofija
Didžiuma jų baltaodžiai 

jaunuoliai, nors jie ne ra
sistai ir kviečia visų rasių 
jaunuolius eiti su jais. Jie 
save pasivadino “Hippies” 
(nuo žodžio “hip,” kuris 
reiškia “būt žinančiu”). 
Būti “Hippie” reiškia “at- 
siekimą tam tikro stovio 
draugijoje.”

Jie sakosi, kad jie pilnai 
atstovauja numaskuotą so
ciali ir moralį mūsų gyve
nimo charakterį. Jie žiūri 
i mūsų kartos visuomenę 
kaip “masinę, susmukusią, 
materialistinę, nemoralinę 
visuomenę, kuri įsitikinus, 
kad per galią turi teisę 
bile ką nugalėti, ir kuri ma
tuoja pasisekimą įsigijimu 
turto.” Jie toliau nurodo, 
kad “masinis judėjimas ne
sudaro senso. Tokią klaidą 
daro kairieji aktyvistai, nes 
jie atkartoja tokius pat 
niūrius ginčus ir konflik
tus, kaip buvo 1930 metais 
laike depresijos ir vėliau, 
1940 metais, laike darbo 
unijų kivirčų.” Todėl jie 
virš visko vengia masinių 
organizacijų ir vadovų.

“Hippies” pasitraukia nuo 
visų kovų. Jie nusiplovė 
rankas nuo mūs visų — 
iškaitant savo tėvus. Jie 
atsisako susiteršti “vietna
miečiu krauju, kuris varva 
nuo tėvų kartos rankų.” ar
ba toleruoti visą neteisėtą 
rasizmą ir skurdą, kurio 
nermirkusi mūsų šalis. Jie 
atitolino save nuo to visko 
ir apsisprendė įkurti drau
gija draugijoje, kur visi 
bus lygūs, kur gyvuos vien 
tik meilė, kur žmogus da
linsis su kitu, ką tik jis 
rėš.

O gal jie “drąsūs 
idealistai”?

Vienas kolumnistas stato

tu-

Vilniaus kampelis — M. Baranausko nuotr.

GIMTINĖJE PAVASARIS
Neregėtas pavasario grožis:
Akį veria švelni žaluma, 
Pumpurėliai aplinkui jau skleidžias,— 
Tai pavasario darni šeima.

Šypsos pienės geltonais žiedeliais;
Puošia pievas, takus .ir šlaitus.
Pakelėse baltieji berželiai
Dengia galvas žaliu vainiku.

Pabalnutės miškuose pražydo, 
O šlaituose.—baltoji Ieva.
Jau lakštutė pilkoji pragydo, 
Užkukavo gegutė raiba.

Čia gyvenvietės soduose skęsta.
Jas alyvos jau puošia žiedais,
Ir kaštonai vis stiepias į šviesą, 
Padabinti žvakutėm baltai.

Laukuose vyturėliai čirena. > 
Pempės sveikina dirvas plačias. 
Jau padangėje žąsys gagena, \ 
Lekia—grįžta į vietas gimtas.

Grįžta gulbės ir gervės,/r kregždės, 
Jos paliko šaltuosius kraštus, 
Ežerai čia vilioja ir pelkės, 
Ir mintis apie savo lizdus.

Neregėtas pavasario grožis.
Neregėtas spalvų rinkinys!
Šito vaizdo many neužgožia
Nei ruduo, nei speiguotas šiaurys...

K. žakavičienė 
mokytoja-pensininkė

klausimus, kurie verti susi
mąstymo. Na, kaip pagal
voji, o gal jie pranašauto
jai teisingesnės ateities? O 
gal jie dabartiniu laiku drą
sūs idealistai, kurie, gyven
dami mūsų miestų gatvėse, 
suranda utopiją? Ar gal jie 
nauja banga socialinių re
voliucionierių, kurie iššau
kia į varžytines visa tą, kas 
senesnės kartos gyvenime 
šiandien randasi?

“Hippies” meilės filosofi
jos sąvoka ne ideologinė, 
ne organizacinė, ne klasinė. 
Jie pripažįsta, taip sakant, 
“guoliui bendrą padėklą” 
(“pad”). Jie naudoja nar
komaniją. Todėl daug jų 
paskendę misticizme. Jie 
vadina “Peyote,” “LSD” ir 
“Marijuana” meilės eleksy
ru, nors negalima sakyti, 
kad visi jie tą vartoja. Kai 
kurie jų apsiveda ir turi 
šeimas, bet jų. namai dau
giausia gentiniai. Lytinis 
gyvenimas tai ne meilė. Ly
tinis gyvenimas nereikalau
ja įsipareigojimo, bet kartu 
nėra neatsakomingas. Jie 
labai myli ir saugo vaikus.

Kaip jie atrodo?
Jų apsirengimas nėra pri-! 

taikytas prie miestų ir se
zonų, bet tipiškai jų pačių. 
Jie skiriasi nuo kitų mies
to gyventojų. Pirmiausia 
didžiuma jų, kaip vaikinų, 
taip merginu, nešioja ilgus 
plaukus. Plaukuose įsise
gę gėles bei indijoniško ti
po kaspynu ar karoliais ap
sijuosę galvą. Neretai ant 
kojų prisikabinę skambu
čius. Daug jų vaikšto basi. 
Kai oras šaltas, tai apsi
gaubia kaldra.- Kai kurie 
atrodo netaip jau švarūs. 
Jie mano, kad drabužiai 
turi būti atspindys žmogaus 
asmenybės.

Jų tarpe yra tokių, kurie 
turi pastovius darbus. Jie 
po darbo tik gyvena bend
rai su kitais. Uždirbtus pi
nigus jie atiduoda apart- 
mentinių namų nuomavi
mui, kur šimtai ju randa 
bendrą guoliui pakloseną. 
Jų pragyvenimo lygis labai 
žemas. Kai kurie jų artis
tai, siuvėjai, piešėjai, gami
na artistiškas gėles ir ke
ramiką. Taip jie susiranda 
naujas profesijas. Jie nusi
samdo krautuves ir parda
vinėja savo darbus.

Ir taip jie, bendrai su
dėję uždarbį, pasi dengia 
minimum gyvenimo reika
lavimus, kaip valgis, vais
tai. drabužiai, narkotikai, 
plokštelės, juvelyrai ir mu
zikos instrumentai.

Daugelis ju yra kilę iš vi
durinės klasės tėvų ir jiej 

| gauna pinigų iš namu. Ži
noma, jiems siunčia pinigus 
dėlei mokslo, o jie juos lei
džia bendram pragyveni
mui. Tarpe jų neretai ma
tosi jaunuolių tarp 14-15 
metų, kurie vra pabėgę nuo 
tėvu. Policija tokius gau
do, ir ne vieną jau grąžino 
tėvams.

Nemažas skaičius ju turi 
keleto metu universiteto bei 
kolegijos mokslo, bet jie ta 
atmeta, sakvdami. kad iie 
vra anti akademikai ir ne in
telektualai. net būti intelek
tualu reiškia susirišima su 
senosios kartos gyvenimu

švaros šalininkai
San Franciske ju randa

si tūkstančiais ir jie užėmę 
taip vadinamą Haight-Ash- 
bury distriktą mieste. Sa
koma, kad vasaros metu 
čia jų suvažiuos nuo 150,000 
iki 300,000. Meras Shelley

būtų išleistas įstaty- 
sulaikyti tą “cholerą,” 
užpuolė San Francis- 

Bijosi, kad nebus gali-
ma išlaikyti maista švariu.

Be
“Hip 
gyve 
Jie airi sanitarines briga-

t reikia pripažinti, kad 
pies” užlaiko gatves ir 
namus namus švariai.

kurios viską apžiūri, 
kurie gyvena jų kai-Tie, 

mynystėje, išsyk protesta
vo miestui, bet dabar sako
si, 1 
kios ; 
pies’

Apt gatvių cemento už
rašo 
ve.” 
ną j|ie sėdi, šoka, dainuo
ja ir 
mies 
su si r 
per dieną šimtai jų dainuo
ja ir 
na g 
kad 
tver 
skin 
vien 
įie rįiieste papildo. Žinoma, 
kai 
ių p 
kas. 
tokiais greitai 
išme

ad niekad nebuvo to- 
švaros, kaip prie “Hip-

kad tai “meilės gat- 
Šaligatviuose per die-

valgo. Netolimam 
to parke sekmadieniais 
enka ant žolės ir ten

• lošia. Parke jie ski- 
ėles, puošiasi, ir sako, 
jas myli. Policijai nu
li juos, kur ir kada jie 
a, nepasiseka. Tai gal 
atinė nuodėmė, kurią

kad 
tai

kada girdėtis, kad prie 
risišlieja koks vagiliu- 
bet jie tarp savęs su 

susidoroja, 
sdami iš savo tarpo.

Viesdami kitus atvykti 
m Franciską, jie sako, 
vienatinis mandatas— 

turėti prisisegus gėlę.
mip koks .spektaklis

Miesto busai veža turis- 
iu gatvėmis ir daro ge-

kti jų darbo kerami- 
bei ko kito, o dar kiti 
a pinigu, bet jie veltui 
a, jei bent įsiūlydami

tu s 
ra biznį. Tūli sustoja nu- 
sipii 
kos 
duod 
nein
jiem j

“Hippies
čiojo
mė didelė, taipgi, kad jiems 
reik 
reik 
bet
to išvengti,

” žino, kad tre- 
pasaulinio karo grės-

Jis stoti j kariuomenę ir 
:šs vykti į Vietnamą, 
kol kas jiems pasiseka 

ir jie pasiryžę 
savo sąžininga pasi- 

šinima tam. Reikia juosprie
pagerbti kad keliolika tūks- 
tančfų jų maršavo prieška
rinė 
žio 15 d.

demonstracijoj balan-

ągalvojus kyla klausi- 
kas bus su mūsų jau-mas,

nimu, kuomet jie taip pra
dėjo
au grisios ir jaunosios kar-

skelbti karą tarp šu

Feikia pripažinti, kad 
j karta nesukūrė jiems 
gaus pasaulio. Jie pri-

mūsi 
pato 
simelna, kad jų diedukai ka
riavo pirmajame pasauli- 
nian 
me, 
Viet 
me 
me l):are, kurių jie neišpro- 
voka 
ko b 
ta vliska paveldėjo.
jie mumis dabar nepasitiki.

e kare, tėvai—antraja- 
o jie verčiami kariauti 
jame ir gal gresiančia- 
irečiaiame pasaulinia-

vo ir su kuriais jie nie- 
ęndro neturėio. Jie tik 

Todėl

asirinke jie ši bendrą 
nimą, jie vienok stovigvve 

už taiką, ir tas reiškia tam 
tikra 
Atsiminkime, kad ir 
šie k 
skur 
gyveĮnimo. Skirtumas tame, 
kad 
galirhais būdais — protes
tu dsmonstraciiomis, civili
niu oasinriešinimu ir t. t., 
kuomet jie kovoja tik su 
dainomis ir skelbdami mei
le g 
gatv 
ko k

Ti 
n is to

protesto judėjimą, 
mes 

i a m e nasiliuosuoti iš 
do ir karų prislėgto

mes kovojame visais

plėmis, sėdėdami šaly- 
uose, parkuose ir nie- 
ito neveikdami.
erai, anot ano kolum- 
. reikia pagalvoti.

Nežiūrint jų gerų norų, 
pieš” nesukurs geres-“Hip

nio gyvenimo, jei nesusidės 
su kovingu kairiuoju judė
jimu 
šiem

uz geresnę ateitį vi- 
5.
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Vinco Mykolaičio-Putino 
laidotuves Vilniuje

VILNIUS. Birželio 10 d. 
respublikos sostinės darbo 
žmonės palydėjo į paskuti
nę kelionę Lietuvos TSR 
liaudies rašytoją, Lietu- 
vos TSR Mokslų Akademi
jos akademiką profesorių 
Vincą Mykolaitį-Putiną.

... Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko v. universiteto 
Aktų salė Čiurlionio gatvė
je. Ant pakylos, skendin
čios gėlėse, stovi karstas su 
rašytojo palaikais. Juodu 
kaspinu perjuostas V. My
kolaičio - Putino portretas. 
Nuo pat ryto atsisveikinti 
su mylimu rašytoju, moky
toju, mokslininku čia ėjo 
respublikos darb u o t o j a i, 
studentai, moksleiviai, vi
si, kam buvo brangi V. My
kolaičio-Putino asmenybė ir 
jo kūryba.

Paskutinės atsisveikinimo 
minutės. Į garbės sargybą 
prie karsto stoja draugai 
A. Barkauskas, A. Snieč
kus, M. Šumauskas, respub
likos Ministrų Tarybos pir
mininko pava d u o t o j a L. 
Diržinskaitė, Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos prezi
diumo nariai, Rašytojų są
jungos atstovai, kiti vado
vaujantys respublikos par
tiniai ir tarybiniai darbuo
tojai, kultūros, mokslo ir 
meno veikėjai.

Vienuolikta valanda. Ai
dint gedulingai m u z i k ai, 
karstas su velionio palai
kais išnešamas iš Universi
teto rūmų. Ilgas mašinų 
kortežas pajuda Rasų kapi
nių link.

Įžanginiu žodžiu gedulingą 
mitingą atidaro laidotuvių 
komisijos pirmininkas aka
demikas K. Korsakas.

—Su skausmingu liūdesiu 
ir giliausiu sielvartu, — sa- 
•ko jis, — palydime šiandien 
į amžiną poilsį vieną di
džiausių mūsų tautos rašy
tojų, įžymų mokslininką, 
kultūros veikėją ir jaunuo
menės auklėtoją Vincą My
kolaitį-Putiną. šian d i e n, 
stovėdami prie jo karsto, 
mes visu ryškumu suvokia- 

, me, kokia didinga figūra 
jis įeina į mūsų kultūros ir 
literatūros istoriją, kokio
mis nesenstančiomis kūry
binėmis vertybėmis jis lie
ka gyvas dabarčiai ir il
giems ateities laikams. Mū
sų poezijos ir prozos raido
je V. Mykolaičio-Putino kū
ryba sudaro ištisą meninį 
etapą, ji įtaigiai veikė, te
beveikia ir dar ilgai veiks 
daugelį vėlesnių kartų ra
šytojų, žavėjo, žavi ir žavės 
šimtus tūkstančių skaitytojų 
gimtajame krašte, daugia
tautėje Tarybų Sąjungoje 
ir plačiame pasaulyje. V. My
kolaitis-Putinas įrašė į lietu
vių poeziją, grožinę prozą ir 
dramaturgiją daug ryškių 
puslapių, kurie iškelia mū
sų literatūrą iki pasaulinės 
raštijos įžymių paminklų 
lygio. Didžiuliai V. Myko
laičio-Putino nuopelnai ir 
tyrinėjant lietuvių literatū
rą, jos ryšius su kitų tautų 
raštijomis, vystant mūsų 
filologijos mokslą, auklė
jant naujas humanitarų 
kartas.

Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos prezidiumo, vi
so Akademijos kolektyvo 
vardu K. Korsakas reiškia 
gilią užuojautą velionio 
žmonai, jo šeimos nariams, 
giminėms, ir artimiesiems.

—Mes amžinai atsisveiki
name su vyresniuoju drau
gu ir bičiuliu, su tauriu mo
kytoju, su įžymiu žmogumi,

su vienu didžiausių mūsų 
tautos rašytoju, — kalba 
Lietuvos TSR liaudies ra
šytojas A. Venclova. — Da
bar stipriau, negu kada 
nors, jaučiame, ką reiškė 
V. Mykolaitis-Putinas kiek
vieno mūsų gyvenime. Dar 
mokyklos suole mano karta 
pagavo ankstyvuosius poe
to eilėraščius, tvaskančius 
saule ir mirgančius leng
vais šešėliais. Vėliau ro
dėsi vis daugiau jo raštų. 
Eilėraščiai žadino1 širdyje 
jausmus, taurius, kilnius, 
tyrus. Išėjo romanas “Alto
rių šešėly”—vienas centri
nių rašytojo kūryboje ir vi
soje mūsų naujojoje litera
tūroje. Šiandien jau sunku 
įsivaizduoti tą pritrenkian
tį įspūdį, kurį ši atvira, 
nuoširdi, giliausiai žmogiš
ka ir teisinga, knyga pada
rė visiems. Pažangioji vi
suomenė iš karto pajuto, 
kad šis pirmasis psichologi
nis romanas mūsų literatū
roje padeda kovai prieš re
akciją, klerikalizmą, priplė- 
kusį gyvenimą “Altorių še
šėlyje.” Knyga turėjo ir te
beturi didžiulę meninę ir 
visuomeninę reikšmę.

Tarybinės santvarkos 
atkūrimas 1940-aisiais me
tais buvo tas lemtingas 
slenkstis, per kurį į naują 
gyvenimą drąsiai žengė ge
riausios mūsų inteligentijos 
jėgos. V. Mykolaitis - Puti
nas buvo tarpe tų, kurie 
nuoširdžios , g i ę s m ė s žor 
džiais sveikino naują gyve
nimą. Geriausieji karo me
to kūriniai nušviesti aiškia 
antihitlerinės ideologijos 
šviesa. Pokario laikotarpiu 
išėjusios naujos knygos, 
ypač “Būties valanda,” ro
dė neišsenkančią kūrybinę 
galią, kuri poetą lydėjo iki 
gyvenimo pabaigos. V.My? 
kolaičio-Putino lyrika — tai 
naujas etapas mūsų poezi
joje. Plačiausio susidomėji
mo ir plačiausio pripažini
mo susilaukė romanas “Su
kilėliai,” parodęs išaugusį 
autoriaus meistriškumą, 
sodrią, realistinę charakte
rių ir praeities epochos įvy
kių tapybą, materialistinį 
istorijos supratimą.

Literatūros istorija, me
no teorija, kritika, verti
mai — visur, kur šis žmo
gus pridėdavo savo ranką, 
gimdavo aukštos erudicijos, 
tikro įkvėpimo, gilūs meno 
kūriniai ir mokslo darbai.

Šiandien, kada stovime 
prie rašytojo kapo, mums 
dar sunku mintimi aprėpti 
visą velionio palikimo svo
rį, bet nėra abejonės, kad 
V. Mykolaitis-Putinas įeina 
į tarpą tokių pačių didžiau- 
sių lietuvių rašytojų, kaip 
Donelaitis, Žemaitė, Mairo
nis, Krėvė, Salomėja Nėris, 
Cvirka. Jo literatūrinio ir 
mokslinio darbo pėdsakų 
neįstengs ‘ nuplauti laiko 
srovė. Dėkui tau už tavo 
didį darbą, už gražų gyve
nimą, už jautrumą ir tau
rumą. Tu išėjai į amžinybę, 
kad niekad joje nemirtum.

—Vinco Mykolaičio-Puti
no asmenyje, — sako poe
tas J. Marcinkevičius,—pa
lydime ištisą mūsų humani
tarinės minties epochą, at
sisveikiname daugiau negu 
su žmogumi — atsisveiki
name su poetu-mąstytoju, 
padariusiu labai daug įta
kos, kuriant lietuvių tautos 
dvasinio gyvenimo pasaulį, 
kaip didelį gražų Rūmą, 
kurio kertiniais akmenimis 
buvo jo paties iškentėti, jo

paties nušlifuoti aukštieji 
tiesos, gėrio, grožio' ir hu
manizmo idealai. Visas XX 
amžius pasirinko grumty
nių lauku poeto sielą. Joje 
niekados nebuvo taikos ir 
ramybės. Prometėjas ir Be
thovenas — milžinai grū
mėsi su tamsa, melu, blo
giu ir smurtu, sukruvinta 
širdimi nešdami taurią per
galės vėliavą į pačią aukš
čiausią viršūnę, kurios var
das — žmonija. Štai kodėl 
man atrodo, kad savo gy
venimo ir kūrybos žygdar
biu V. Mykolaitis - Putinas 
užima reikšmingą vietą pa
žangiosios, humanistinės 
XX amžiaus europinės min
ties milžinų tarpe. Poeto 
kelias į šias auktumas ėjo 
per savo žemę, per Lietu
vą, per savo liaudies isto
rinio, socialinio ir dvasinio 
patyrimo klodus. V. Myko
laičio-Putino gyvenimas ir 
kūryba — tai dar viena 
reikšminga pamoka, pabrė
žianti vaisingą asmenybės 
ir talento suklestėjimą tik
tai tuo atveju, kai poetas 
nenutraukia fizinių ir dva
sinių ryšių su savo kraštu, 
su savo liaudies likimu.

—Daugiau kaip trisde
šimt metų — didžiausią ir 
gražiausią kūrybinio gyve
nimo dalį lietuvių literatūros 
tyrinėtojas akademikas pro
fesorius V. Mykolaitis-Puti
nas buvo glaudžiausiai su
siję su mūsų Universite
tu, — kalba Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko univer
siteto prorektorius J. Gri
gonis.—Profesorius V. My
kolaitis-Putinas yra palikęs 
neišdilomų prisimini m ų 
daugeliui šimtų buvusių sa
vo studentų, kurių nema
ža — visai pražilusių ir 
j aunesnių—a te j o čia pasku
tinį kartą nusilenkti savo 
mokytojui. Visiems, kam 
teko būti jo mokiniais, jis 
kėlė didžiausią pagarbą sa
vo giliu rimtumu, vidiniu 
susitelkimu, didingu, kilniu 
ir moksliniu gyvenimo su
pratimu. V. Mykolaitis-Pu
tinas savo studentams visa
da buvo žmogaus-mokytojo, 
jo taurios kūrėjo asmeny
bės simbolis.

Apie didelę šių dienų jau
nimo meilę V. Mykolačiui- 
Putinui—kūrėjui, apie stu
dentų gilią pagarbą moksli
ninkui, mokytojui prie ka
po kalbėjo Vilniaus univer
siteto studentė R. Vencku
tė.

Didingai aidi M. K. Čiur
lionio melodija, atliekama 
Valstybinio radijo ir televi
zijos komiteto choro. Kars
tas su velionio palaikais nu
leidžiamas į kapą. Tarp gė
lių ir vainikų baltame mar
mure auksu sužėri raidės:

Vincas 
Mykolaitis-Putinas 

1893-1967
ELTA

Worcester, Mass.
Iš Aido choro

Aido choro koncertinis 
piknikas gražiai pavyko. 
Diena buvo graži, svečių 
turėjom daug. Visi links
mai leido laiką besisvečiuo
dami ir besivaišindami šau
niais pietumis, kuriuos pa
gamino mūsų draugės gas- 
padinės. Aido choras dėko
ja už visos dienos darbą 
H. Žilinskienei, O. Vosilie- 
nei, L. Ausiejienei, K. Saba
liauskienei, Yvone Dupsha, 
M. Šiupėnienei, V. Žitkui. 
Taipgi ačiū Marion Petkū- 
nienei, H. Žilinskienei ir V. 
Monkauskui už namie paga
mintas taip gardžias deš
ras ir D. Lukienei už dar
bą prie dovanų.

Dainų programa buvo 
turtinga ir gražu Hart
fordo Laisvės choras, va
dovybėj Wilma Hollis, ati
darė programą labai gra
žiomis dainomis, kurias dar 
pirmą kartą girdėjome. 
Irene Janulienė gražiai dai
navo solo. Taipgi Irena ir 
Helen Smith (Janulytė) 
puikiai sudainavo duetą. 
Čia turėjom surprizą: mūr 
sų plačios apylinkės visų 
mylima dainininkė Elenutė 
Brazauskienė iš Hartfordo 
gražiai sudainavo porą dai
nelių. Aido choro pirminin
kas Al. Daukšys davė porą 
gražių solo dainelių. Ona 
Dirvelienė ir Jonas Saba
liauskas davė du gražius 
duetus. Aido choras, va
dovybėj Jono Dirvelio, už
darė programą keletu gra
žių; dainų, •, '

Publikai buvo nepapras
tai žavėjahti valanda, be
siklausant tiek daug melo-r 
dingų gražių dainelių. Du 
chorai, solistai, duetistai 
nepaprastai gražiai daina
vo. Publika karštai plojo 
ir nenorėjo mylimų daini
ninkų paleisti.

B. Simonavičius iš Rhode 
Island ir viešnia iš Con
necticut padovanojo Aido 
chorui po penkinę su linkė
jimais, kad Aidas gyvuotų, 
tęsdamas gražų meninį 
darbą.

Dėkui už dovanas ir lin
kėjimus. Taipgi dėkui sve
čiams už skaitlingą atsilan
kymą, ir visiems daininin
kams už gražų dainavimą. 
Šį koncertinį pikniką ilgai 
atsi minsime kaip dainų 
šventę.

Aido choras širdingai dė
koja Har t f o r d o Laisvės 
chorui už atvykimą su 
tiek daug palydovų ir už 
gražias dainas. Taipgi la
bai dėkui už aukojimą jū
sų kelionės lėšų. Tai jau 
ne pirmas • kartas. * Aido 
choras visada bus su ju
mis, kada tik mes busime 
jums reikalingi.

J. M. L.

MIAMI, FLA.
Mano pranešimas 

gyviesiems
I, Jonas Smalenskas 

(Smalianckas), declare that 
in the event of my death, 
my body should be turned 
over to the nearest medic
al school and that the 
Anatomy Depart m e n t of 
that school should be imme
diately notified about it.

Būna atsitikimų, kad po 
mirties jo “artimieji” pasi
kviečia kad ir kito tikėji
mo kunigą ir pasielgia sa
votiškai.

Žinoma, negyvas nebeži
no, jam vis tiek, bet gyvie
ji kalba ir teisia tuos, kurie 
taip pasielgia.

Aš noriu, kad šis mano 
pareiškimas tilptų laikraš
tyje.

Su gilia pagarba, ir daug 
laimės visam “Laisvės” ko
lektyvui.

Draugiškai,
J. Smalenskas

kuriuos pagamino Marutė 
Paukštaitienė su savo pa
galbininkėmis. Publikos da
lyvavo su gausingais sve
čiais apie 200.

V. J. Stankus <

ARGENTINOS
Romanas MonkevičiusMirė

Po ilgos ir sunkios 
metų , balandžio 18

Kapsuko J. Jablonskio vardo vidurinė mokykla iškil
mingai pažymėjo savo šimtąsias metines.

'Nuotraukoje: LTSR švietimo ministro pavaduotojas J.
Kavaliauskas atidengia mokykloje J. Jablonskio bareljefą.

Ao Brazaičio (ELTA) nuotrauka.

Nepaprastos žinios
Vasario ir gegužės mėne

siais pas mus buvo didžiau
sia sausra, lietaus neiškri-' 
to nei lašo. Jardų žolės pa
gelto sudžiūvo. Everglades 
pelkės žemesnėse vietose ir 
Kanaluose vanduo išgaravo, 
o krūmokšniai vietomis už
sidegdavo, kas sudarydavo 
dūmų smarvę. Pelkių kro
kodilai ir aligatoriai su an- 
tukėmis ir kitoki ilgasna
piai paukštukai ir mažieji 
žvėreliai su rupužiukėmis 
labai nukentėjo dėl nete
kimo vandens, o žuvukių 
visokios rūšies tai šimtai 
tūkstančių išmirė.

Birželio pradžioje apsi
niaukė ir pradėjo lašnot lie
tutis. Birželio 12 ir 13 miP 
sų Miamio mieste buvo tik
ra sūdna diena, lietutis pylė 
žaibais ir perkūnija pylė 
kaip iš kibiro, vietomis pri
lijo iki 10 colių.

Birželio 16 rašant šiuos 
žodžius oras prasiblaivė, 
na, ir saulutė pasirodė.

Pas t a r u o j u laiku pas 
mus lankėsi porai savaičių 
iš Filadelfijos buvusieji 
Eastono (Pa.), gyventojai— 
mano brolio žentas Charles 
su žmona Helen Shack-Šat- 
kauskas. Jiems saulėta 
Florida patiko. Charles jau 
66 metų, gaus senatvės pen
siją, tai jis mano į Flori
dą atvažiuoti ir pastoviai 
apsigyventi. Linkime jiems 
gerų pasekmių.

* r- • w
Birželio 17 apla n k ė m e 

Hollywoode Charles Dibuls- 
kį, kuris sunkiai susirgęs 
išgulėjo ligoninėje 33 die
nas. Jam buvo padaryta 
operacija ant tulžies, iš 
kur buvo išimti akmenys. 
Bet operacija nebuvo sėk
minga, nes sutruko susiuvi
mai, tai daryta antra ope
racija.

Charles labai nusiskun
dė, kad taip sunkiai reikė
jo skausmus panešti. Da
bar sveiksta pusėtinai ge4 
r ai. Mes palinkėjome ge
ros sveikatos tam buvusiam 
Eastono piliečiui ir darbuo
tojui.

• • •
Balandžio 18 Socialiniame 

klube buvo atšvęsta Tėvų 
diena. Parengimą atidarė 
Vincas Bovinas ir pasveiki
no visus tėvus ir palinkėjo 
ilgo amžiaus. Aido choro 
mokytojas Nekrašas su
giedojo solo kelias giesmes, 

f Po to sekė skanūs valgiai,

Easton, Pa.
Pavykęs parengimas

Birželio 18 d. Lietuvių 
Piliečių klube buvo sureng
tas Tėvų dienos minėjimas. 
Parengimas gražiai pavy
ko.

Jonas Grybas parodė la
bai puikius Lietuvoje ga
mintus filmus. Mildred 
Stensler akompanuojant V. 
Bekeris sudainavo keletą 
dainelių. Buvo iškviestas 
K. Čiurlis, tik grįžęs iš Lie
tuvos, ką nors pasakyti. Jis 
pasakojo, kad jam, jo žmo
nai ir dukrai Lietuvoje 
viešnagė labai patiko.

Lėšoms padengti aukojo: 
po $5—L. Tilvikas, J. Ka- 
tiniai, Jonas Yankauskas ir 
K. Straukas; po $3 — Pau
lina Mataitis, F. Zavįs ir F. 
Valantai; po $2—P. švelni- 
kai, Pauline Rimkienė, 
Čiurliai, Ona Kulautienė, 
Paulina Urbienė, Ona Šla- 
pikienė, Marie Siliauskas ir 
Gh. Yankauskas; po $1 — 
B. Slogeris, Barštienė, P. 
Blake, S. Sharkey, Mary 
Slager, S. Nakrašius, (Mar
tinas Urba ir M. Bobienas. 
Kai kurie vardų nepridavė. 
Viso surinkta $61.50.

Pirmininkavo L. Tilvikas, 
minėdamas savo 85 metų 
sukaktį. J. G.

šių
BuerĮios Aires mieste, lzr5 
litų
ilstalnas Argentinos lie
tuvių pažangiosios kolo
nijoj 
Mon

Jis

ligoninėje mirė nemi ■

siuv: 
Lieti 
go, 
užnr 
je j 
kad 
tik 
dam

veikėjas Romanas 
sevičius.
gimė 1904 m. gruodžio 

Kaune. Pramokęs bat- 
o amato anuometinėje 
ivoje patyrė daugvar- 
— darbo buvo maža, 
okestis menkas. Pačio- 
lunystėje jis suprato, 
būvį pagerinti galima 
per kovą, ir nesvyruo- 

,is įsijungė į profsąjun- 
r uoliai darbavosi or- 
zuodamas darbininkusgani

bei platindamas pažangią li
teratūrą.

:Už šią veiklą neliko ne
pastebėtas smetoninės žval- 
g y b o s, devyniems mėne
si a
Varnių koncentracijos dk) 
vyklją. Kai buvo paleistu 
žval.

rus tapo ištremtas į

;yba sekė jo žingsni^.
Matydamas, kad Lietu

voje gyventi neįmanoma, 
su profsąjungos finansine 
pagalba R. Monkevičius at
vyko (1929 m.) į Argenti-
ną.

“‘T

i

Norwood, Mass.
Mirtis sparčiai skina se

nąją mūsų kartą. Nėra to 
mėnesio, kad du bei trys lie
tuviai čia nemirtų.

Birželio 9 d. mirė Ona 
Trečiokienė. Velionė buvo 
LDS 3 kuopos narė.

Mirė sulaukusi 8 2 metų 
amžiaus.

Paliko nuliūdime dukrą 
Helen, sūnus John ir 
Charles.

Buvo pašarvota Paul H. 
Kraw Funeral Home, 1248 
Washington St.

Birželio 11 d. palaidota 
No r w o o d o Highland Ce
metery. Velionei amžinos 
ramybės, o šeimai užuojau
ta liūdesio valandoje.

• • •

Birželio 10 d. mirė Do^ 
rothy Zurbienė, gyvenanti 
49 Saunders Rd. Mirė su
laukus 91 metų amžiaus.

Velionė buvo pašarvota 
(May Funeral (Home, 85 
Nichols St.__________

Paliko liūdesy dvi dukre
les, Olgą Mucleoni ir Mary 
Valaiką, taipgi du žentus 
ir vieną anūką. Buvo pa
laidota birželio 12 d. Nor
wood© Highland Cemetery.

Lai būna velionei amžina 
ramybė, o šeimai — užuo
jauta.

. Andrius Grigunas jau 
antra savaitė guli Norwoo- 
do ligoninėje, kovoja su 
sunkiu kvėpavimu.

Mary Davidonis, gyve
nančią 26 St. James Avė., 
ištiko skaudi nelaimė. Bū
nant namuose gavo galvos 
svaigulį, nuo kurio negalė
jo atsilankyti. Krisdama 
smarkiai užgavo vieną ran
ką ir lūžo kaulas.

Dabar būna ir gydosi pas 
savo dukrelę Olgą Stripi- 
nis, Islington, Mass.

Naujoje šalyje jis nesu
dėjo rankų, bematant įsi
jungė į pažangią lietuvių 
veiklą. Uoliai dalyvavo pa
žangios spaudos leidimo 
bendrovėse “Rytojus” ir 

Ika.” Užėjus antrajam
pasauliniam karui rinko pa
ramą prieš fašizmą kovo
jančioms visų pirma Tary- 

I bų Sąjungos tautoms.
igiantis karui buvo vie- 
iš masinės lietuvių 
zacijos “Laisvoji Liejjp- 
įkūrėjų ir darbuotojų, 
irius “‘Laisvąją Lietu- 

daug prisidėjo prie
lietuvių V. K. Kultūra įkū
rimu ir pasidarbavimo ja
me.

O

nas 
gani 
va” 
Užd 
vą,”

’ganizacijose jis neven
gė jam pavestų net sun
kiausių darbų, dažnai jį 
matydavome nuo ankstaus 

iki vėlyvo vakaro ap- 
rujant bufetus ir kito- 
areigose.

Romanas nepamiršo ir 
pažangiosios spaudos. Po 
slapyv a r d ži u “‘Banginis” 
rašinėjo straipsnius ir ko
respondencijas ‘“Momente, 
“Tėv 
“Va{ 
tarnas 
mėja

tarn 
se pf

ynėje,” “Vienybėj e, ’ ’ 
e” ir buvo nenuMls- 
ju platintojas ir yre- 

“(Vaga¥)s.

Susidomėta lietuvio 
išradimu

N ^didelis prietaisas Vil
niaus teles tu di jos filmų 
monfažinėje atkreipė dau- 

Tarybų Sąjungos spe-gelio
cialijtų dėmesį. Per trum- 
pą 1 
užsa

liką susilaukta.. 00 
<ymų.

Tai — Vilniuje sukurto 
preso kino juostai klijuoti 

omieji pavyzdžiai. Už 
;ingą, našų ir patogų

band 
efek

V. Dubauskui ir 
lioni 
teisėk, autoriniai pažymėji 
mai.

Ti 
mechanikas Eduardas Zil- 
nys 
rimo

ui suteiktos išradėjų -

csliosios apar a t ū r o s

— naujojo preso sukū- 
iniciatorius.

Išbandžius gamybinėmis 
sąlygomis presą, numatoma 
jį gaminti pramoniniu bū
du.

y1
Linkiu jiems greitai vir 

pilnai pasveikti.
M. Uždavinis

f 
t
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PHILADELPHIA, PA.
iSKfakKai senosios lietuvių išei- 
r MJnfos eiles šioje šalyje jau 

baigiasi, tai dažnai įvyksta 
ir dramatiškų nuotykių: vis 
dažniau ir dažniau mirtis 
perskiria vedusias poras, 
kai kurias išgyvenusias po
roje daugiau kaip pusšimtį 
metų.

, Važiuojant autobusu į 
parengimą, klausau, apie ką 
kalbasi našlys su našliuke. 
Našliuke savo pašnekovą 
klausia:

—Na ir ką, Jonai, ar dar 
nesituoki?

—Dar ne, nes nerandu 
tinkamos gyvenimui drau
gės, o su bet kokia, dieve 
apsaugok.

—Ne visada jau taip blo- 
: ga būna, — atsikirto naš

liuke. — Mes visi ne ange
lai. Ot, pasitaiko susigin
čyti, pasibarti, ir vėl susi
taikyti. O dabar vienai pa
silikusiai nėra nei su kuo 
bartis, nei taikytis. Gyve
nimas nuobodus. Su sieno
mis nesimeilinsi ir nesibar- 
si...

Daugelis našliukių labai

BROCKTON, MASS.
“Laisvės” piknikas liepos 2

Didysis metinis “Lais
vės” piknikas jau visai arti. 
Todėl mes visi lietuviai ge
rai prisirenkime jame daly
vauti. Įvyks liepos 2 d., 
Ramova parke, Montelloje.

Iš kolonijų tie, kurie esa
te apsiėmę piknike padir
bėti, prašome atvykti anks
čiau kaip galima. Taipgi 

prašome nepamiršti dova- 
yįį atsivežti, moterų stalui 
pyragų ir kugelio, kurį 
publika labai myli.

Turėsime gerą orkestrą ir 
meninę programą, kurią at
liks worcesterietes Irene 
Janulis ir Helen Smith.

Važiuojant automobiliais 
ir busais iš Lawrence, Ha
verhill, Nashua, imkite 93 
kelią, paskui 128, po to 24 
keliu važiuokite iki pasisu
kamo Avon dešinėj, pava
žiavę trafiko šviesos skers-, 
kelį sukite dešinėn, paskui 
privažiavę kitą trafiko 
šviesą sukite į kairę ir va
žiuokite tiesiai per tiltą. Už 
poros gatvių bus Claremont 
Ave., ir kairėje parkas. Ma
tote ant stulpų užrašy- 

ženklus. 
• • • •

Mirė M. Wallant
Po sunkios ligos birželio 

15 d. mirė Matas Wallant 
(Valentukevič i u s ) Brock
ton ligoninėje. Buvo pašar
votas Yakavonio šermeni
nėje. Buvo daug gražių 
gėlių ir daug lankytojų. 
Palaidotas birželio 19 d. su 
banžytinėmis ap e i g o m i s 
Kalvarijos kapinėse.

Velionis buvo Belleview 
Ave. liet u v i š k o s duonos 

t
Rep.Mirė

t

mėgsta įvairias pažangiųjų 
išvykas, parengimus. Bet 
kartais dėl transportacijos 
nepatogumų jos pasilieka 
namie. Tačiau tas ne visa
dos pateisinama.

Liepos 2 Sellersville j pas 
Ramanauskus įvyks puikus 
banketas, kuriame kiekvie
nas svečias pagriedrins sa
vo gyvenimą. Jeigu kurie 
negali nuvykti automobiliu, 
tie gali važiuoti Trailways 
busu, nuo 13th ir Arch Sts. 
Busas išeina ne vienodu 
laiku, sekmadieniais dažnai 
keičiamas. Todėl bus pra
nešta vėliau.

Teko girdėti, kad į šį ban
ketą atvyks iš tolimų lietu
vių kolonijų: iš Baltimorės, 
Readingo, Shenandorio ir 
iš Wilkesbariu, Serantono 
ir iš kitur.

A. ir B. Ramanauskai pa
reiškė, kad jie dės visas pa
stangas padaryti šį banke
tą kuo šauniausiu ir pa
tenkinti visus dalyvius, nes 
panašių banketų gražiame 
sode niekur kitur nebūna.

Leonora

turėdamas 60 metų am
žiaus. Skaitė “Laisvę” ir 
prigulėjo prie LDS 67 kuo
pos, taipgi Brockton Lodge 
of Elks, Lietuvių Piliečių 
klubo, Rod and Gun klubo, 
Franklin klubo ir Sandaros 
klubo.

Paliko liūdesyje jo žmo
na Rose, sūnus Dr. Ernest 
Wallant, 5 anūkai, dukra 
Mrs. Marelyn, jos . vyras 
Antanas Janiūnas, brolis 
Petras, sesuo Valatkevičie- 
nė Lietuvoje. _

Visi dalyviai buvo pa
kviesti į Yakavonio resto
raną ir tinkamai pavai
šinti.

G. Shimaitis.

Waterbury’ Conn.
Vietinis lietuvis Kazys 

Bagdonas susilaukė vieš
nios: iš Lietuvos, per Mont- 
realį, atvyko jo žmona Pet
ronėlė, su kuria nebuvo ma
tęsis nuo 1940 metų. Tai 
buvo nemenko džiaugsmo 
diena, bet buvo įsimaišęs 
ir nemalonus dalykas: tuo 
tarpu, kai Bagdonas buvo 
išvykęs į New Yorką su
tikti savo žmoną, vagys įsi
gavo į jo butą ir apiplėšė. 
Jie pagrobė televizorių ir 
radiją, iš viso apie $200 ver
tės.

Kazys Bagdonas mano, 
kad vagys pas jį apsilan
kė, nes gerai žinojo, kad 
nieko nėra namuose. Mat, 
vietiniai laikraščiai labai 
plačiai rašinėjo apie jo at
važiuojančią žmoną, ir vi-
si žinojo, kuomet jis išvyks
ta New Yorkan jį sutikti.

Hartford, Conn.
Kas buvo D. Howard?
Hartfordo spaudoje pla

čiai rašoma apie mirusį 
Daniel Howard, 102 metus 
sulaukusį senuką, seniausią 
Brown universiteto abitiu- 
rientą, buvusį Windsoro 
mokyklų direktoHų-vedėją.

Howardas gimė Fostere, 
Rhode Islande. Dar vaikas 
būdamas jis labai daug 
skaitė, švietėsi, bet mokyk
los pastoviai nelankė. Ne
lankė jis ir vidurinės mo
kyklos, bet turėdamas 22 
metus, jau vedęs, nutarė 
stoti Brown universitetan. 
Universitetas nenorėjo jo 
priimti, nes neturėjo vidu
rinio mokslo, bet jis įtiki
no rektorių, kad kaip sava
mokslis turi daugiau negu 
pakankamai žinojimo. Pa- 
siradė, kad jis buvo teisus, | 

[ nes baigė universitetą su 
Phi Beta Kappa pasižymė
jimu.
, Howardas baigė univer
sitetą 1893 metais, o po tre
jų metų gavo magistro 
laipsnį. Nuo to laiko iki 
gilios senatvės jis darba
vosi kaip švietėjas ir isto
rinių vadovėlių autorius. 
Jis tarp kitko parašė va
dovėlį apie Amerikos vals
tybinių įstaigų istorinį vys
tymąsi. Jis taipgi buvo ne
menkas kalbininkas ir dau
giau ar mažiau suprato 
12 kalbų. Prieš dvejus me
tus, jam švenčiant šimtąjį 
gimtadienį, jis, žurnalisto 
paklaustas, kiek kalbų mo
ka, atsakė:

“Aš monkinau (“beždžio- 
navau,” lengvapėdiškai už
siiminėjau) su dvylika kal
bų...”

Nors vietinė spauda daug 
rašė apie velionį, ji sąmo
ningai paslėpė faktą, kad 
jis buvo aktyvus pažangaus 
judėjimo žmogus, kovoto
jas prieš išnaudojimą ir 
karą. Antrojo pasaulinio 
karo metu Daniel Howard 
labai energingai darbavosi 
dėl Russian War Relief. 
Aš gerai atsimenu, kaip, 
kai kartais pažangios orga
nizacijos neturėdavo vietos, 
kur mitingauti, tai Howar
das parsikviesdavo į savo 
didelį butą Windsore ir, ži
noma, už tai nieko neim
davo.

Galima atvirai pasakyti, 
kad Danielio Howardo mir
tis padarė didelę spragą 
pažangių žmonių eilėse. Jis 
buvo ne tik eilinis darbuo
tojas, bet ir knygų auto
rius, geras kalbėtojas, dau
gelio klausimų svarbus au
toritetas.

Veteranas

MIAMI, FLA.
Iš Lietuvių Soęialinio 

klubo pastoges
Štai ir Tėvų Diena. Vasa

ra oficialiai prasidėjo. Mū
sų klubo sekmadienių suei
gose publika retėja. Žiemi
niai turistai jau seniai iš
važinėjo. Bet štai pasidai
rius sekmadienį, birželio 18, 
ir vietinių pasigendama.

Sigmond ir Barbara Ža
viai Wisconsin© valstijoje 
atostogauja. Sakė atlankys 
ir Expo-67. Na, o mūsų 
darbščioji Šimkienė su savo 
Juozu jau Montrealyje, tai
gi lankosi Expo-67. Iš ten, 
sakė, patrauks Detroitan, 
o vėliau Chicagon ir atgal 
namo. Turiu pasakyti, kad 
ši porelė neilgai būna vie
toje. Praeitais metais at
lankė Lietuvą ir Švediją

LAISVI

(ten jos sesutė su vyru gy
vena). Nespėjus sparne
liams pailsėti, žiemos laiku, 
palikus saulėtąją Floridą ir 
savo Juozą, Olga vėjuotoje 
ir šaltoje Chicagoje atosto
gauja. Grįžus namo, tuoj 
griebėsi darbo Klube ir su 
Amilia Aimantiene išdirbo, 
prigelbstint Stelai Danienei 
ir M. Bružienei, 10 sekma
dienių kaip virėja ir pietų 
suplanuotoja. Neg a 1 i m a 
praleisti nesu minėjus ir 
Juozo, kuris labai daug pa
dirbėjo iš lauko prie sve
tainės. /

Charles ir Amelia Alman
tai, daug ir sunkių Klube 
darbų padirbę, išvažiavo 
New Yorkan atlankyti sa
vo gimines ir draugus.

Šių žodžių autorius, var
dan visų namie likusių klu- 
biečių, linki šiems atosto
gautojams linksmai ir lai
mingai praleisti laiką ir lai
mingai sugrįžti į namelius, 
o mes likusieji namie dirb
sime ir lauksime jų sugrįž
tant.

Jeronimas

Sellersville, Pa.
Banketas liepos 2

Puikus susitikimas bei 
banketas įvyksta liepos 2 
d. B. A. Raųianauskų ūky
je. Šį banketą rengiame 
mūsų gerų draugų K. Čiur
lių, tik ką sugrįžusių iš T. 
Lietuvos, pasitikimo proga. 
Draugai Čiurliai yra daug 
užsitarnavę, tai mes susi
rinkę juos širdingai pasvei
kinsime, o jie mums galės 
savo įspūdžius iš kelionės 
ir viešnagės Lietuvoje pa
pasakoti.

Taipgi galėsime palinkėti 
laimingos kelionės jau pa
sirengusiems draugams ir į 
draugėms kelionei į Lietib 
vą.

Kviečiame draugus ir 
drauges šiame pokylyje da
lyvauti. Tikimės, kad šio 
parengimo nepraleis drau
gai iš angliakasyklų srities 
ir iš Eastono, Baltimorės, 
Chesterio, Brooklyno, Phi- 
ladelphijos, Readingo. Pra
šome mūsų draugus ne tik 
pačius dalyvauti, bet ir sa
vo draugus bei pažįestamus 
pasikviesti. Visi būsite 1-ą 
valandą gerais pietumis pa
vaišinti ir su savo pažįsta
mais smagiai laiką pra
leisite. Tuo patim parem- 
site mūsų spaudą, kuriai 
parama labai reikalinga.

Šį mūsų parengimą svei
kina ne tik draugai iš Lie
tuvos, bet ir St. Kairys iš 
Latvijos. Gaila, kad tie 
draugai bei draugės nega
lės kartu su mumis paren
gime dalyvauti. Bet širdin
gai dėkojame už gerus lin
kėjimus.

B. A. Ramanauskai 
ir Philadelphia o.s 
draugai

MIAMI, FLA.
“Laisvės” 46 num., birže

lio 16 d., tilpo aprašymas, 
kad Peter Vincent Balasky 
(Bieliauskas), Karolio ir 
Violetos Bieliauskų sūnus, 
baigė Alabamos universite
tą su veterinarijos medici
nos daktaro laipsniu.

Turėjo būtu Auburn uni
versitetą Alabamos valsti
joje. Saulute .

Maskva. — Tarybų Są
junga protestavo Graikijos 
valdžiai dėl tarybinių kul- 
tūriniai-informacinių cent
rų uždarymo.

Didelė stoka
JAV daktarų
Atlantic City. — čia pa

sibaigė Amerikos medikalės 
asociacijos (AMA) suvažia
vimas. Tai didžiausia me
dicinos daktarų organizaci
ja šalyje. Suvaži avimas 
virš visko iškėlė gydytojų 
stokos klausimą. Ta stoka, 
sakė suvažiavimas, darosi 
aliarmuojanti.

Suvažiavimo rezoliucija 
sako, kad medicinos abitiu- 
rientų skaičius auga, bet 
toli gražu nepakankamai. 
AMA ragina, kad būtų stei
giama daugiau medicinos 
mokyklų. Daktarams dabar 
tenka, sako AMA, dirbti il
gas valandas, jie neturi pa
kankamai poilsio, neturi 
laiko skaityti naujausius 
medicinos leidinius, atsilie
ka ir t. t.

Washingtonas. — Atsto
vų butas 385 balsais prieš 
16 nutarė, k a d Amerikos 
vėliavos išniekinimas yra 
federalinis nusikal t i m a s , 
baudžiamas metais kalėji
mo ir $1,000 pinigine baus
me.

Tunisas. — Šimtas Tuni- 
sijos' intelketualų pasirašė 
po manifestu, kuriame 
smerkiami išstojimai prieš 
Tunisijos žydų bendruome-

Pranešimas
ELIZABETH, N. J.

Du susirinkimai
LDS 33 kuopos ir LLD 

54 kuopos susi rinkimai 
įvyks sekmadienį, Liepos- 
July 2 d., 2 vai. popiet, 408 
Court St., rusų kambariuo
se. Visi nariai būtinai da
lyvaukite ir pakalbinkite 
savo draugus įsirašyti.

Valdyba ’ (48-49)

BROCKTON-MONTELLO, MASS.

PIKNIKAS
Rangia Mass. Lietuvių Organizacijos laikraščio “Laisvės” naudai

Sekmadieni, Liepos 2 July
Parkas atdaras nuo 11 A. M. iki 11 P. M.

RAMOVA PARKE
71 Claremont Ave., Montello, Mass.

Toronados Orchestra nuo 4-tos vai. po pietų

Irene Janulis
Kaip visuomet, taip ir šiemet piknike bus daug svečių iš kitų mies

tų. Pasirūpinkite būti šiame piknike ir pasimatyti su svečiais iš toliau.
Sekite “Laisvėje” pranešimus, kur yra organizuojami busai vyki

mui į šį pikniką. Kur jums patogiau, užsiregistruokite iš anksto važia
vimui į pikniką.

MALE or FEMALE

THE NEW

opportunities for the
COOKS 

BARTENDERS 
WAITRESSES

Company benefits, hospitalization, paid vacation. 
Excellent earnings. Apply io person, to the

Restaurant Ma|nager
Dunmore

At The Holiday Inn Dunmore
The area’s finest showplace featuring the ultimate in dining 

pleasure and Superior entertain nont has exceptional 
following:

At the Holiday Inn

MALE & FEMALE

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day & Night Shift

1 PANTRY GIR?#

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 
ir apvainikuodavo dievmedžio 
šakelėm!

Kviečiame ūsteriečius ir vi
sos apylinkės Jonus ir jųjų 
draugus atvykti j Olympia 
Parką šį šeštadienį, birželio 
25 d., 1-mą valandą. Čia bus 
surengti šaunūs pietūs. Lau
kiame visų.

LSD Moterų Skyrius
; (47-48)

Dainų Programą 
atliks

Irene Janulis , 
ir

Helen Smith
(Janulytė) 

iš Worcester, Mass.

*
Kalbą sakys 

“Laisvės" redaktorius
Rojus Mizara

❖

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

5 pusi.

HELP WANTED MALE

(47-48)

ME 
chani 
ment 
Applj

4702

CHANIC, exp. motorcycle me-
3. Also lawn & garden e<piip-

40 hrs. a wk. Good salary.
■ in person.
COUNTRY GENTLEMAN
Carlisle Pike, Harrisburg, Pa.

737-3855 or 761-3565
(42-48)

DU 
ience 
zinc ' 
at T; 
ny-pa 
CO., 
Ext.

•1 CASTER, Class “A", exper- 
i in operating and setting-up 
die casting machines. Located 
cony-Palmyra Bridge. Compa
id benefits. DODGE STEEL 
5501 State Road. Phone 2-2200, 
75. (42-48)

PI 
time, 
benef 
ing. 
at 92

IARMACIST. Registered, full 
$250 per week, plus company 

its. Position available in Read
ball MR. CRAWFORD, collect 
9-3611. Pa.

(45-49)

BAI 
to rt 
Bake: 
tions, 
deper 
lity. 
3038

CER. 1st class & DECORATOR 
n small retail shift in large 
y. Excellent working condi- 
steady employment. Must be 

dablc. Salary depends on abi- 
Apply RICHMOND BAKERY, 
Richmond St. RE 9-2332.

(48-51)

ELECTRICIAN
High salary. Steady job.

Fringe benefits.
Call Monday only (6/26)

DA 9-5004

must be tho-

Excllent working conditions.

AUTO mechanic, 
rougljly experienced in imported car 
work
No Slat. High pay. Many fringe be
nefits 
tors.

. Buzz Marcus, Glenside Mo-
TU 7-9070. (48-49)

Rima. — Komunistai žy
mia 
tatų 
lio i

padidino savo depu- 
skaičių Sicilijos seime- 

•inkimuose.

Helen Smith
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Mieste p
“Geras miestas”

Visą savaitę vietinė spau
da buvo pilna žinių apie 
Jungtinių Tautų Generali
nės sesijos posėdžius. Bet 
šalia to Times, News ir 
Post pripildė skiltis ir skiltis 
vieną dieną apie premjero 
Kosygino kiekvieną pasiju
dinimą. Ypatingai daug 
prirašyta apie jo atvykimą 
šeštadienio rytą, apie pasi
vaikščiojimą tą ankstyvą 
rytmetį New Yorko šaligat
viais, o dar daugiau apie 
sekmadienį, kuomet TSRS 
premjeras praleido beveik 
visą dieną apžiūrėdamas 
miestą.

Bet mūsų spaudos smal
suoliai reporteriai susiduria 
su viena bėda: Aleksiejus 
Kosyginas. — tai ne Niki
ta Chruščiovas. Kuomet 
Chruščiovas lankėsi New 
Yorke keleri metai atgal, 
jis ne tik atsakinėjo į kiek
vieno reporterio klausimą, 
koks rimtas ar nerimtas 
jis nebūtu, bet pats savano
riai nuolat komentavo, pa
stabas darė, juokus krėtė, 
citavo Lermontovą, ukrai- 
nu natarles. kinų folklorą, 
biblija... Iš Kosygino at
sakymą išgauti žymiai sun
kiau. Kuomet šimtai repor
terių ii apspito no pirmo 
rvtmetinio pasivaikščiojimo 
Manhattane ir tikėjosi viso
kiu įspūdžiu, nremieras Ko- 
svginas prieš lipdamas i li
muziną davė dvieiu žodžių 
atsakyma Chorošyj gorod— 
geras miestas...

SANE pareiškimas
Praeitą savaitgalį Times 

pusią n i u o s e tilno, didelis 
(skelbimo pavidale,. apmo
kėtas) SANE pareiškimas 
anie padėtį Vietname, tad 
tai Johnsono administraci
ja dabar daro visas klintis 
deryboms, kurios gal baigtų 
konfliktą Vietname.

SANE vra taikos judėji
mo liberalinio sparno orga
nizacija. Paskiausiomis sa
vaitėmis taikos judėjimo 
nuosaikiai - liberališk ame 
(ne-radikalinia me) sparne 
vyravo didelis sąmyšis. Dėl 
įvykių Artimuose Rytuose 
nemažas skaičius SANE 
krypties žmonių nukreipė 
dėmesį nuo Vietnamo į Iz- 
raelio-arabų konfliktą. Kaip

asidairius
žinia, SANE rateliuose yra 
nemažai simpatijų Izraelio 
stoviui.

Dabar SANE vadovybė, 
kaip matyti, nutarė, kad 
koks nebūtų jų eilėse pasi
dalinimas Artimųjų Rytų 
klausimu, Vietnamo klausi
mas lieka pirmoje eilėje. 
Matyti, su tuom sutiko vi
sa SANE vadovybė, nes po 
pareiškimu pasirašo visas 
jų pildomasis komitetas.

Eisenhowerio paroda
Pasaulyje plačiai žino

mas New Yorko Moderniš
ko meno muziejus. Mažiau 
kas žino, kad čia egzistuo
ja kitas muziejus, nešąs 
visai panašų pavadinimą: 
“‘Moderniško meno galeri
ja.” Nežiūrint pavadini
mo, šis muziejus yra kon
servatyvi o-akademinio me
no tvirtovė. Tą muziejų 
pastatė savo kaštais multi
milijonierius Hunti n g t o n 
Hartford, A & P savinin
kas.

Dabar tame muziejuje, 
penktame aukšte. įrengta 
labai keista paroda, pava
dinta “The Eis e n h o w e r 
Years” (“Eisenhowerio 
metai”). Eisenhoweris, kaip 
žinia, yra šioks toks mėgė
jas tapytojas, ir jau keli 
dešimtmečiai, kaip jis vis 
tapo sentimentalus kalen
dorinio žanro peizažus, sa
vo draugų portretus, bu
kietus ir t. t.. Kiekvienas 
su tanyba susipažinęs as
muo lengvai pasakys, kad 
eks-prezidento generolo ta- 
nvha yra visai bevertė, kad 
tokiu mėgėju yra šimtai 
tūkstančiu. Bet nats Ike, 
kaip mavti. kitaip mano. 
Sakoma, kad kai iis dar 
buvo prezidentas, jis bandė 
Įkalbėti, kai kuriems mu
ziejų direktoriams, kad jie 
i jungtu jo paveikslus i kil
nojamas tarntautines paro
das. Direktoriai manda
giai išsisukdavo.

Dabar, galu gale, Ike su
silaukė ko norėjo: jo pa
veikslu individualinės paro
dos. Tiesa, paroda prezen- 
tuota po tam tikra prieka
ba. Joje išstatyti ne tik jo 
tapybos kūriniai, bet ir vi
sokios fotografijos, jo me
dalių repilkos, vėliavos, ki
taip sakant — memorabili- 
ja. Bet Eisenhowerio šir

dį be abejo šildo faktas, kad 
jis, nors pro užpakalines 
duris, kaip tai sakoma, pra
simušė į dailininkus: jo pa
veikslai išstatyti...

Koks atsiliepimas? Joks 
New Yorko kritikas apie 
tą parodą dar nerašė ir 
vargiai rašys. Kam užgau
ti senuką eks-prezidentą.

R. B.

49,000 NY mokytojų 
dalyvaus streikuose
Mokytojų profesinės są- 

j u n g o s - u n i j o s (United 
Federation of Teachers) 
prezidentas Albertas Shan- 
keris sako, kad 49,000 UFT 
narių šį rudenį, mokslo me
tams p r a s i d ė j u s, išeis į 
streiką. Tiesa, streikas ne- 
sivadins streiku, nes New 
Yorko valstijos įstatymas 
draudžia valstijos ir miesto 
tarnau tojams streikuoti. 
Vietoje atvirai streikuoti, 
mokytojai “masiniai rezig
nuos.” Apie 20,000 New 
Yorko mokytojų jau įteikė 
miestui rezignacijas, sakė 
Shankeris.

Praeitą pirmadienį prie 
miesto valdybos (City Hali) 
ivyko mokytojų mitingas ir 
demonstracija. Daly v a v o 
net 5,000 mokytojų, kurie/ 
į demonstracija atvyko tie-\ 
siog iš mokyklų po pamo
kų.

Mokytojai reikalauja al
gų pakėlimo. Ddabartinė 
pradedančio mokytojo alga 
vra $5.400 j metus. Moky
tojai reikalauja, kad tas mi
nimumas būtų pakeltas į 
$6.000.

Prie UFT priklauso didi 
dauguma New Yorko pra
džios ir viduriniu mokyk
lų mokytojų. Universitetų 
profesoriai ir dėstytojai 
turi savo organizacijas.

Jeigu New Yorko mo
kyklų taryba nenusileis, tai 
labai galimas dalykas, kad 
sekanti rugsėjo 14-ą, kai 
mokyklos atsidarvs, jose 
bus mokinių, bet nebus mo
kytojų. ' ~

Iš laiškų
Vera Smalstienę; iš Livo

nia, Mich., rašo:
Turiu lyg ir tradicijinį da

lyką, sykį į metus pasipra- 
šyt būrelį draugų, praleist 
dieną linksmai ir biskį nau-

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

<

Susirinkimas įvyko birže
lio 13 d. Laisvės salėje. Na
rių atsilankė didokas skai
čius.

Kuopos valdyba raporta
vo apie narių stovį ir finan
sus. Pasirodo, kad kuopa 
gerame stovyje kaip na
riais, taip ir finansais.

Komisija surengimui Vi- 
nikaičiams išleistuvių ban
keto birželio 10 d. pilno ra
porto negalėjo išduoti, nes 
dar ne visi bilietai surink
ti, tik pareiškė, k a d ban
ketas pavyko pilnai, nes 
žmonių buvo pilna svetainė 
ir visi buvo patenkinti 
maistu, gėrimais ir linksma 
nuotaika.

Kuopa nutarė surengti 
išvažiavimą kur nors į miš
ką.

Sekantis kuopos susirin
kimas bus laikomas rugsėjo 
12 d. Per liepos ir rugpjū
čio mėnesius susirinkimų 
nelaikysime.

Išvaž i a v i m a s į mišką 
i vyks rugpiūčio 2 0 d., tai 
bus sekmadienis. Komisija 
paskelbs vėliau per “Lais
vę.” C. N.

DuBois organizacija 
smarkiai darbuojasi
Pažangi jaunimo organi

zacija, DuBois Club, ren
giasi .smarkiai darbuotis 
šią vasarą. Organizacija 
numato koncentruoti šią va
sarą veiklą trijose New 
Yorko srityse : Bedford- 
Stuyvesant, Lower East 
Side ir Coney Island. Tai 
vis apylinkės, kur koncent
ruojasi neturtingų klasių, 
įskaitant negrų, jaunimas.

DuBois klubas organi
zuos jaunuolius kovai prieš 
karą Vietname, prieš skur
dą, nedarbą., Bus organi
zuojamos mobi 1 i z a c i j a i 
priešingų grupės. DuBois 
klubai savo veiklą skaito 
bendra taip vadinamos 
“Vietnamo Vasaros” (Viet
nam Summer) dalimi. Tai 
akciją, kurią visos taikos ir 
pažangos jėgos ves šią va
sarą. .

Kad sukelti fondus savo 
veiklai, DuBois organizaci
ja surengė meno parodą, 
kuriai savo kūrinius pado
vanojo apie 40 pažangių 
dailininkų, tarp jų Anton

Referendumas apie 
taiką Vietname

Taikos judėjimas New 
Yorke dabar platina žmo
nių tarpe įdomią ir svarbią 
peticiją. Tai peticija, ku
ri reikalauja, kad ateinan
čiuose lapkričio rinkimuo
se New Yorke būtų praves
tas tam tikras referendu
mas apie taiką Vietname. 
Kaip tai žinoma, visokie 
klausimai, kurie nesiriša 
tiesioginiai su miesto rei
kalais, gali būti prijungti 
prie rinkimų kaip tam tikri 
“amendmentai.”

Kad Vietnamo taikos 
klausimas būtų patiektas 
balsuotojams, po peticija 
turi pasirašyti bent 150,- 
090 nih’nčiu. 
surinkti tiek 
sunku. Gal 
apie 150,000.

Laiškas iš Vilniaus

Manoma, kad 
narašų nebus 
bus surinkta

Padėkos žodis
Norime per spaudą padė

koti visiems draugams, ku
rie išreiškė užuojautos žodį 
mūsų liūdesio vala n d o j e . 
Gegužės 13 d. staiga mirė 
mūsų mylima anūkė Geral
dine Thonus-Inca, turėda
ma tik 27 metus amžiaus. 
Ji gyveno Hackettstown 
(Port Murray), N. J.

Tariame ačiū Draugei už 
aprašymą “Laisvėje,” ir 
tiems draugams, kurie ra
mino mus per laiškelius, at
virukus, telefonu ir asme
niškai. Mums amžinai pa
siliks mūsų mylima anūkė 
(paliko tris mažiukus vai
kučius) mūsų mintyse. Jai 
pagerbti aukojame “Lais
vei” $10.

Kancijonas ir Irena
Le.vanai

Brooklyn, N. Y.
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Sellersville, Pa.
VAŽIUOKITE PAS RAMANAUSKUS Į

Iš Brooklyno važiuos keletas automobilių. Tikimės 
čia pasimatyti ir su mainieriais iš Scrantono 

ir Shenandoah, Pa.

Piknikas pas Ramanauskus
Įvyks 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 ryšikus, 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 Sellersvillėj, išlipsite 
prie Washington House. s

dos padaryt dėl apšvietos'. 
Taip padariau i ir šiemet. 
Birželio 11 d. sukviečiau 
būrelį draugų. Pasidarė 
biskį įplaukų.. Paskyrėme 
“Laisvei”, “Vilniai”, “Liau
dies Balsui” ir apsigynimo 
reikalams. Štai “Laisvei” 
prisiunčiu $10.

Iš San Francisco, Calif., 
V. Taraškienė rašo: Ge
riausių linkėjimų nuo bu
vusio brooklyniečio Adomo 
Dagio. Jis aukoja laikraš
čiui “Laisvei” $11. Dagis 
sveikina visus laisviečius ir 
Aido Choro narius. Jis čia 
S. Franciscoje daug laiko 
aukojo dirbdamas Russian- 
American Institute. Beje, 
prašau pasveikinti ir nuo 
manęs visus brooklyniečius 
ir aidiečius.

Refregier, Raphael Soyer, 
Anthony Toney, R. Bara- 
nikas, Stefano Cusumano, 
May Stevens, Leon Golub. 
Paroda bus atdara šį sek
madieni. birželio 24, 322 
West 85 St. Kartu su pa
roda J vyks ir muzikalinė 
programa, kurioje tarp ki
tu dalyvaus žymus negrų 
dainininkas Eric Bibb.

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)

Atvyko kalifornietės
Brooklynietė Bronė Ker- 

šulienė pranešė, kad tre
čiadienį atvyko kalifornie
tės K. Karosięnė, M. Baltu- 
lionytė, Telda King ir K. 
Mugianienė.

Jos atvyko trečiadienio 
ryte į Kennedy Airport, o 
iš ten pasikeitė orlaiviais ir 
išvyko į Expo 67, Montreal, 
Canada.

Šį sekmadienį grįšta iš 
Montreal ir apsistos pas W. 
ir B. Keršuliųs. Pasisvečia
vę pas brooklyniečius, mū
sų' viešnios vyks į New Jer
sey pas Karosienės dukrą 
ir šeimą, Stanelius.

Mielai lauksime mūsų ma
lonių viešnių. '

L. K—te

Chicagos turistų 
grupė Vilniuje

VILNIUS. — Birželio
d. čia paviešėti tėvų žemė
je atvyko nauja Amerikos 
lietuvių grupė. Svečius su
tiko Kultūrinių' ryšių su už
sienio lietuviais komiteto 
pirmininko pavaduo t o j a s 
V. Kazakevičius, “Inturis- 
to” Lietuvos skyriaus at
stovai, atvykstančiųjų gimi
nės ir artimieji, žurnalistai.

—Man labai malonu pa
sveikinti jus visus mūsų 
nedidelės, bet labai savo 
gimtojo krašto išsiilgusios 
grupės vardu, — pasakė 
ELTOS k o r e s p o ndentui 
JAV lietuvių grupės vado
vė, dainininkė ir kompozi
torė O. Kubilienė. — Mes 
visi labai džiaugiamės at
vykę į Lietuvą. Nuoširdžiai 
linkime jums, broliai ir se
sės: dirbkite mūsų visų 
brangiosios gimtinės labui, 
ir jūs pasieksite savo di
džiuosius tikslus.

Nuoširdžiausius sveikini
mus Tarybų Lietuvos žmo
nėms perdavė taip pat su 
grupe atvykęs žinomas 
JAV lietuvių rašytojas Al
girdas Margeris. Tai jau 
trečioji A. Margerio kelionė 
i gimtinę — Lietuvoje jis 
lankėsi 1959 ir 1960 metais.

Birželio 11, 1967
Jau antra diena Vilniuje. 

Dar tik teko kojas sušilti. 
Mažai ką naujo mačiau. 
Mes esame “Gintaro” vieš
butyje. Visi patenkinti. Va
kar linojo, bet šiandien jau 
saulutė šviečia. Vakar nie
kur iš viešbučio nevežė, — 
davė progą su giminėmis, 
kurie atvyko į Vilnių, pasi
kalbėti, na, ir susieiti su 
kai kuriais jau amerikie
čiams 
kaip 
čium 
prašė 
labas dienas.-

Kapočius labai gerai at
rodo. Vilniaus aerodrome 
buvome sutikti su gėlėmis 
ir šiltais sveikinimais — 
“SVEIKI ATVYKĘ Į GIM
TĄJĄ ŽEMĘ!”

Reikia nutraukti šį raši
nėlį, kadangi jau kviečia 
ant pusryčių. Žiūrėsiu, ką 
šiandieną matysiu.

Šiandieną nieko visai įdo
maus nemačiau. Kadangi 
mūsų grupę vedžiojo po 
Vilniuje jau man matytas 
vietas dar 1961-ais ir 1965- 
ais metais, tai aš nėjau.

Buvau nuvykęs pas savo 
brolio sūnų Antaną Gabrė
ną. Jis tarnauja Lietuvos 
TSR Buitinio gyventojų ap
tarnavimo ministerijoj kai
po mechanikas-inžinierius, 
ir man buvo įdomiau pra
leisti dieną su juo.

Ten, pas jį bute, susirin
kom net dešimt Gabrėnų, 
nuo manęs seniausio iki. Al
dutės Gabrėnytės. jauniau
sios,— vos tik dviejų metų. 
Kaip jos paklausi, kiek jai 
metuku, tai ji parodo du 
pirščiuku ir sako “du”. Ji 
mano brolį Jokūbą vadina 
“senelis”, o mane — “kitas 
senelis”. Yra mano brolio 
sūnaus Antano dukra.

Daug su inž. Antanu Ga
brėnu kalbėjome aį>ie bė
gančius reikalus ir apie Ta
rybų Lietuvą, bet, žinoma, 
čia tik privątiškos ir ypa- 
tiškos nuomonės ir negi ra
šysi apie tai į laikraščius.

Tai buvo vakar. Šiandie
na, birželio 12-ta, gerai iš
simiegojęs Gintaro viešbu
tyje, pakilau 8-tą ryto. Li- 
noja. Dienos programa — 
aniankvmas Tarybinio ūkio 
“Paneriai]’.

Ai, kaip gražus Vilnius ir 
Vilniaus apylinkės birželio 
mėnesi, kuomet Vilniuje 
žydi liepos! Kad ir lynoja, 
v a i z d ai, vaidentuvė, kre-

dinčios liepos, Mičiurino 
gatvėje gėlių darželiai* 
Vilniaus užmiestyje mėlį 
nai žydintys lubinai, išsiff 
kiavę pakelėmis, ir laukai, 
kiek tik akis užmato, nu
kloti geltonai žydinčiais lu- 

s. Tikrai jaudina jau
smu^ ir žavi vaidentuvę.

., pasiekiam ir Panerių 
binį ūkį. Pasitinka vy-

binai

žinomais draugais, 
tai: Sutkum, Kapo- 
ir kitais. Kapočius

Tary 
riauąias ūkvedis, agrono
mas
pasveikina ir sako: “Mažas 
mūsų čia ūkis. Mes turime 
tik

Povilauskas. Jis mus

...........— —----- > tik apie vieną tūkstantį
perduoti draugams Į hektarų, tik vieną šimtą 

ų ir pusantro hektarokarv 
šiltadaržį.

Te 
tikra 
virkAi 
aukš 
dora 
džio, 
menų, kuriuos, man nesant 
agro 
dinti

i šiltadaržiuose matėm 
i stebuklus: pamidorų 
čios virš žmogaus 
čio, apkorusios pomi- 
is, agurkai arbūzo dy- 

, ir kitokių visokių aug-

nomu, negalima įvar-

Inž. Gabrėnas A-

Nušovė 18 britų
enas. — Arabai karei- 
sukilo prieš savo bri-viai 

tiškuls karininkus. Susirė
mime žuvo 18 britu, taipgi 
du arabai policininkai, ku
rie tarnauja britams. Ade
nas yra britų kolonija, nors 
oficialiai turi tam tikrą ne
priklausomybę.

iras. — Egipto radijas 
kad Izraelio kariniaisako

orlaiviai provokavo du 
egiptiečių civilinius orlai
vius virš Viduržemio jūros.

A jie 
daug

135,000 asmenąM 
iaušia jaunuolių, prflf 
savaitgalį d a ly v a v o 
•arės Streissand kon- 

po atviru dangumi 
ral parke. Kad užim- 

kai ku-

Barb 
certe 
Cent 
ti tinkamą vietą, ......
rie jaunuolių atvyko į par
ką r et 24 valandos prieš 
koncerto pradžią.

The Committee of the 
Profje s s i o n s Against the 
War 
ciia,
Vietname, norėio patalpinti 
apmokamą skelbimą Daily 
New 5 puslapiuose. Bęt laik- 
raštis atsisakė skelbimą 
dėti.

Mi 
deda 
riu.
fesijih žmonių, kurie stoja 

čiantys Sodų gatvėje, žy-luž taiką Vietname.

in Vietnam, organiza- 
kuri stoja už taika

nimas komitetas sugi- 
iš gydytojų, profeso- 

inžinierių ir kitų pifch

Mirus

Magdalenai Juškienei
Richmond Hil

Šioje liūdesio valandoje raiškiame mūsų nuo
širdžią užuojautą velionės vyrii Jonui ir artimie
siems.

Menininkai
Juozas ir Marija
Judžentai

—Gulfport, Fla.

Sveiksta
Sužinojome, kad draugė 

M. Krunglienė jau sugrįžo 
iš ligoninės po operacijos 
ir gydosi namuose. Pasiro
do, kad operacija gerai pa
vyko ir ligonė gražiai 
sveiksta. Linkime šiai ge
rai draugei greitai ir pil
nai sugyti. . L '

Mirus

Magdalenai Juškienei
N. Y.
velionės vyrui Jo-

Richmond Hill,
Reiškiame gilią užuojautą 

nui, sūnui Henrikui ir jo šeimai, seserims, švo- 
geriams, ir kitiems artimiesiems.

ir A. Jonikai 
Dočkiene

Chicago, Ill.




