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Rašo A. Bimba
Beveik tomis pačiomis die

nomis mūsų pažangusis judė
jimas neteko dviejų labai ge
rų draugų ir veikėjų. Juozo 
Bekampio ir Antano žemai

čio mirtis labai skaudus smū
gis, labai didelis nuostolis.

Juozas Bekampis buvo ilga
metis “Laisvės” bendradarbis. 
Antanas žemaitis taip pat ra
šinėdavo korespondencijas ir 
per eilę metų buvo labai 
darbštus “Laisvės” vajininkas 
Baltimorėje.

Todėl ypač “Laisvei” jų mir
tis didelis nuostolis.

Vardu viso “Laisvės” kolek
tyvo, vardu visų laisviečių 
reiškiu giliausią užuojautą 
Juozo ir Antano likusioms 
žmonoms ir jų artimiesiems. 
Jų nebėra mūsų gyvųjų tarpe, 
bet jų atlikti gražūs darbai 
dėl šviesesnio rytojaus visai 
žmonijai pasiliks gyvi ant vi
sados.

Labai džiugu, kad abudu 
^‘‘Laisvės” naudai piknikai pui
kiai pavyko. Man teko daly
vauti pas mieluosius draugus 
Ramanauskus Sellersvillėje. 
Svečių suvažiavo nemažas bū
rys.

Brocktono piknike “Laisvės” 
kolektyvui atstovavo draugas 
Mizara. Jis irgi sugrįžo iš 
pikniko pilnaia pasitenkinęs.

Kalbėjausi su visa eile niu
jorkiečių, kurie buvo nuvykę 
į “Expo 67” ir klausėsi lietu
viškų programų. Visi jie ne
gali atsidžiaugti ir atsidi- 
džiuoti tų programų pasiseki
mu. Tokio plataus Lietuvos 
vardo išpopuliarinimo nieka
dos niekur nėra buvę.

Visi vienu balsu sakė, kad 
visi iš Lietuvos atvykę svečiai 
visuose paliko neišdildomą įs-

0 Kaip gaila, kad aš negalė
jau dalyvauti ir kartu su vi
sais ten esančiais lietuviais 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti.

Neseniai mirė pažangi Ame
rikos rašytoja Dorothy Parker. 
Atsimenu ją dar nuo Sacco ir 
Vanzetti laikų. Puikiai ji pa
sirodė kaipo drąsi kovotoja už 
išgelbėjimą tų dviejų darbi
ninkų gyvybės. Vėliau ji ak- 
tyviškai dalyvavo Ispanijos 
anti-fašistinių pabėgėlių glo
bojimo komitete.

Iš savo raštų didelių turtų ji 
nesusikrovė. Bet ką turėjo 
susitaupius, viską paliko Dr. 
L^her Kingui vedimui kovos 

5 civilines teises.
Visa pažangioji Amerika 

šią taurią moteriškę visados 
prisimins. ,

Kad jau pradėjome apie 
mirtis, tai ir baigkime. Taipgi 
neseniai mirė Howard Gould. 
Tai buvo vienas iš stambiau
sių šios 
karalių.
315!

Kai 
žmonių

šalies kapitalistinių 
Jis paliko $64,392,-

milijonai Amerikoje 
skęsta didžiausiame 

HHprie (tik viename New Yor- 
JKdaugiau kaip pusė milijo
no gyvena iš mizemos valdiš
kos pašalpos), tai va jums vie
nas žmogus valdė daugiau

Asamblėjos sesija 
nesusitarė

Pašalpgaviai demonstruoja 
už didesnes pašalpas

Patriotų frontas

Tailande tebekovoja

United Nations, N. Y.— 
Posėdžiavusi per apie ketu
riolika dienų Jungtinių 
Tautų asamblėjos speciali 
sesija nebepajėgė priimti 
vienos bendros rezoliucijos 
Artimųjų Rytų padėties 
klausimu.

Vyriausia rezoliucija, ku
rią rėmė Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės šalys, te
gavo 53 balsus, 46 balsai 
buvo prieš rezoliuciją, o ki
tos valstybės neba 1 s a v o . 
Norint, kad rezoliucija bū
tų buvusi priimta, reikėjo 
gauti du trečdalius balsų 
visų valstybių, dalyvaujan
čių sesijoje.

Ši rezolucija smerkė Iz
raelį kaip agresorių ir rei
kalavo, kad jis tuojau iš
trauktų iš okupuotų sričių 
karines jėgas.

Kita rezoliucija, įteikta

Muhamedas Ali už 
negrų konferenciją

San Francisco, Cal. —- 
Čia lankydamasis, boksi
ninkas Muhamedas Ali (bu
vęs Cassius Clay) pasisa
kė už tai, kad tuojau reikią 
šaukti visų JAV negrų va
dovų konferenciją. Joje 
turėtų būti išaiškinta, kokių 
priemonių imtis, kurios ge
riausiai tarnautų negrų iš
silaisvinimo reikalui.

Kaip žinia, pats Muhame
das Ali yra teismo nuteis
tas penkeriems metams ka
lėti už tai. kad atsisakė 
stoti į JAV armiją, ir už 
tai, kad pasmerkė karą 
Vietname.

Ali sako: negrai tik tuo
met galės reikšmingai u ž 
savo reikalus, kovoti, kada 
kiekviename miesto blo
ke jie turės po gerą, suga- 
bų savo vadovą.

“Velioribas” daro žmonėms 
iškaščių

Kennebunkport, Me. — 
Goose Rocks Beach pakraš- 
tin Atlanto bangos išmetė 
apie 50 pėdų ilgio banginį 
(whale), žinoma, negyvą. 
Žmonės dabar susirūpino, 
ką su juo daryti, kur jį pa
dėti ir kas privalo jį iš čia 
išgabenti'?

Buvo kilę mūšiai 
palei Suezo kanalą
Praėjusį sekmadienį ir 

pirmadienį buvo iškilę ap
sišaudymai tarp Izraelio ir 
egiptiečių. Tai įvyko pa
gal Suezo kanala.

Izraeliečiai sako, egiptie
čiai mūšius pradėjo, o egip
tiečiai dėl to kaltina izra
eliečius.

kaip šešiasdešimt keturius mi
lijonus dolerių turto!

Ar begalima įsivaizduoti di- automobilio avarijoje netoli 
dėsnį socialinės santvarkos 
subeiprotėjimą ir išsigimimą?!

Lotynų Amerikos šalių, kur 
kas “švelnesnė” už pirmą
ją, ir ją rėmė JAV, taip 
pat negavo reikiamo skai
čiaus balsų. Vadinasi, ne
buvo priimta.

Priimta viena rezoliucija, 
smerkianti Izraelį už tai, 
kad jis įjungė į savo terito
riją dalį Jeruzolimo.

Dabar Artimųjų Rytų 
klausimas ir vėl paliktas 
Saugumo Tarybai spręsti.

Šiuos žodžius rašant, 
trečiadieni, susirinkę asam
blėjos dalyviai pasakoja- 
aiškinasi, kodėl jie balsavo 
tain, kaip balsavo.

Izraelis ir JAV, taip pat 
Anglija, džiaugiasi, kad ne
buvo priimta rezoliucija, 
našiuivta neutraliu šalių, su 
Jugoslavija priešakyje. JAV 
ir Anglija, mat. visaip re
mia Izraelio politiką.

Čiombė Alžyre, gal bus 
išdeportuotas Kongan
Algiers. — Buvęs Kongo 

ministrų pirmininkas Čiom
bė buvo atgabentas čia 
prieš jo norą ir dabar jo 
likimas svarstomas: grąžin
ti jį Kongan ar Ispanijon, 
kur jis pastaruoju metu 
gyveno, po to, kai jį išver
tė iš valdžios generolas Mo
butu, dabartinis Kongo dik
tatorius?

Moisė Čiombė lėkė savo 
lėktuvu į Majorką, su juo 
lėkė ir jo bičiuliai, belgai 
politikieriai. Bet atsirado 
vienas “drąsuolis,” priėjęs 
prie piloto su revolveriu ir 
pasakęs: lėk į Alžyrą ir ten 
nuleisk lėktuvą. Taip ir 
buvo padaryta.

Jei Čiombė bus nugaben
tas į Kongą, tai jį ten tuo
jau ir sušaudys, nes pernai 
Kongo teismas nuteisė (už 
akių) jį mirti “kaip šalies 
išdaviką.”

N. Podgornas buvo 
i Egipte ir Sirijoje

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos prezidentas N. V. Pod
gornas praleido keturias 
dienas Egipto sostinėje 
Kaire. Jis ten turėjo pa
sitarimus su Nasseriu.

Vos iš ten sugrįžęs, Pod
gornas sėdo į kitą lėktuvą 
ir nuvyko į Siriją tartis 
su tos šalies vyriausybe. 
Sirijoje jis buvo sutiktas 
didžiulės žmonių minios, 
kuri prezidentą sveikino.

Pasitaręs su Sirijos vy
riausybe, susipažinęs su pa
dėtimi šalyje, Podgornas 
grįžo atgal į Maskvą.

Pen Argyl, Pa.—Šio mies
telio kapinėse buvo palaido
ta Jayne Mansfield, filmų 
aktorė, kuri buvo užmušta

New Orleans, La. Laidotu
vės buvo privačios.

Washington. — Praėjusį 
penktadienį visoje šalyje, 
didmiesč i u o s e , vyko de
monstracijos tų žmonių, 
kurie minta iš miestavų pa
šalpų. O tokių mūsų šaly
je yra milijonai. Tik viena
me Niujorko mieste yra 
apie 600,000 žmonių, min
tančių iš gaunamų pašalpų.

Protestuotojai sako: vis
kam brangstant, jie nebe
galį pragyventi iš gaunamų 
pašalpų; reikalauja padi
dinti duodamas sumas.

Spėjama, kad iš šitų de
monstracijų gali išsivystyti 
vienas didžiulis frontas, į 
kurį išsilies visi biedniokai, 
visi skurdžiai iš pašalpų 
gyveną žmonės. Jei jie ap- 
sivienytų, būtų didelė jėga.

Kai kuriuose miestuose, 
pavyzdžiui Bostone, Spring* 
fielde ir Pittsfielde (Mass, 
valstijoje) pašalpgaviai de
monstravo ne tik už tai, 
kad pašalpos būtų padidin
tos, o ir už tai, kad būtų pa
keistos taisyklės, pagal ku
rias pašalpos yra moka
mos. Tos “taisyklės,” sa
ko jie, labai . žemina žmo
gų; kol biedniokas-vargdie- 
nis pašalpą gauna, jis turi

Sako: Tarybų Sąjunga ir 
Prancūzija--vienos nuomones

Maskva. — Grįžęs iš ke
lionės (buvo Niujorke, Ku
boje ir Prancūzijoje), Ta
rybų Sąjungos premjeras 
A. Kosyginas sako, kad Ta
rybų Sąjungos ir Prancūzi
jos vyriausybių pažiūros 
tūlais tarptautiniais klau
simais yra vienodos. Jis tai 
sakė bankete, įvykusiame 
vienoje Kremliaus salių. 
Banketas buvo suruoštas 
Prancūzijos premjerui, Ge
orges Pompidou pagerbti. 
Pompidou šioje šalyje pra
leido penkias dienas.

Kosyginas, tik neseniai 
turėjęs du pasitarimus su 
Prancūzijos prezidentu, nu
rodė, jog Tarybų Sąjunga 
ir Prancūzija daugmaž vie
nodai žiūri į tai, kaip Ar
timuosiuose Rytuose turė-

Negras priimtas 
i astronautus

El Segundo, Cal. — Avi
acijos majoras Robert H. 
Lawrence, Jr., tapo paskir
tas astronautu. Kadangi 
Lawrence yra negras, tai 
plačiai apie jį rašoma. Pro
pagandistai sako: “Žiūrė
kite, kokie mes geri, negrą 
skiriame net astronautu!” 
Kitaip į tai žiūri pats Law
rence.

Majoras Lawrence gimė 
Chicagoje, 31 metų am
žiaus vyras. Jis, beje, Ohio 
universitete gavo chemijos 
mokslų daktaro laipąnį.

, pereiti per tokią šerengą, 
kuri jį tiesiog nužmogina.

Philadelphijoje demonst
rantai reikalavo, kad jie 
nebūtų pažeminami, kad 
nebūtų skaitomi kažkokios 
visuo menės “atmatomis“ 
tik dėl to, kad ši santvar
ka įvedė juos į skurdą ir 
priverčia prašvti-reikalauti 
pašalpų. Jie sako: valdinin
kai neprivalo i mus “iš 
aukšto” žiūrėti dėl to, kad 
gauname pašalpas; jie mo
ka mums ne iš savo kišenių, 
o iš piliečių sumokamų mo
kesčių.

Clevelande pašalngaviai 
protestavo prieš mažas pa
šalpas — jie sakė, kad ne
begali jokiu būdu pramisti.

Čikagoje demonstrantai 
reikalavo padidinti pašal
pos maistui nusipirkti, taip 
pat reikalavo, kad būtų at
sižvelgta ir į rūbus, kad pa- 
šalpgaviai galėtu savo kū
ną padoriau pridengti.

Los Angeles pašalpgaviai 
demonstravo, reikalaudami 
didesniu pašalpų. Tame 
mieste šiuo tarpu iš mies- 
ta.vu pašaipu minta apie 
220,000 žmonių.

tų būti atsteigtas taikus 
sugyvenimas. Prancū z i j a 
pažadėjo veikti, kad Izrae
lis būtų “suvaldytas.”

Abidvi valstybės, nurodė 
Kosyginas, sutinka, kad ne 
tik Artimuosiuose Rytuo
se taiką reikia greit įgy
vendinti—reikia daryti vi
sa, kad kiekvienoje žemės 
skritulio vietoje, kur tik 
kyla taikai pavojus, ūmai 
turi būti jis pašalintas.

Dėl karo Vietname, nuro
dė Kosyginas, Prancūzijos 
ir Tarybų Sąjungos vyriau 
sybių nuomonės yra labai 
panašios: “Amerikine ag
resija prieš Vietnamo žmo
nes ir amerikinis kišimasis 
į vidujinius Vietnamo žmo
nių reikalus privalo būti 
baigtas.”

Prašo Argentinos 
kariuomenės

\

Buenos Aires. — Bolivi
jos valdžia prašo, kad Ar
gentina pasiųstų į Boliviją 
savo kariuomenės dalinius 
padėti nugalėti Bolivijos 
partizanus. Partizanai pa
staruoju metu Bolivijoje 
užkariauja vieną poziciją 
po kitos, ir valdžia nusi
gando, nebežino, ką su jais 
bedaryti, 

z

Bet Argentinos preziden
tas Ongania atsakė Bolivi
jos valdžiai, kad, girdi, tru
putėlį palauktų, gal vėliau 
išpildys jos prašymą.

“New'York Times” ko
respondentas Peter Braes- 
trup praneša iš Tailando, 
kad ten pradėjo veikliai 
kovoti Tailando partizanai, 
susibūrę į Suvienytą Patri
otų Frontą.

Ginkluoti partizanai vei
kia šešiose šiaurės vakarų 
provincijose, medžiais ap
augusiuose Fubano kalny
nuose. Jie kovoja prieš val
džią, reikalą u d a m i žmo
nėms laisvės ir geresnio 
valstiečiams gyvenimo.

Tailando partizanai, nu
rodo korespondentas, nėra 
taip gerai išsilavinę ir taip 
ginkluoti, kaip Pietų Viet
namo par t i z a n a i (Viet- 
cong). bet jie kovoja.

Tailando sostinėje nuolat 
jaučiama baimė dėl parti
zanų judėjimo, bet valdžio
je apsileidimas toks didelis,

Šiltai Kosyginas buvo 
sutiktas Kuboje

Havana. — Po ilgo pasi
tarimo su Fideliu Kastro, 
po poilisio, A. Kosyginas 
buvo iš čia išlydėtas didžiu
lės žmonių minios.

Stebėtojai sako, kad Ko
sygino sutikimas Havanoje 
nebuvo entuziastiškas, gal 
dėl to, kad buvo neišsnres- 
ti tūli tarp Kubos ir TSRS 
vvriausybių klausimai. Bet 
išleistuvės, tie patys stebė
tojai sako, buvo nepapras
tai didelės ir reikšmingos. 
Ir tai parodė, kad Kosygi
nui pavyko gerai susitarti 
su Kastro, navvko visus ne
aiškumus išsiaiškinti.

Popiežiaus atstovas JAV
Roma. — Popiežius Povi

las VI paskyrė Amerikai 
nauja atstovą. Juo esąs 
prelatas Luigi Raimondi, 
buvęs nuncijus Meksikoje. 
Tai 54 metu amžiaus po
litikas. ir iis Washingtone 
bus kaip Vatikano amba
sadorius.

Tongos karalius 
apsivainikavo

Nukualofa, Tonga.—Lie
pos 4 dieną apsikarūnavojo 
šios šalies karalius Taufa- 
ahau Tupou IV. Tai šešių 
pėdų dviejų colių aukščio 
vyrukas, 49 metų amžiaus, 
o sveria 300 svarų.

Pirmiau naujo karaliaus 
motina, karalienė Salotė, 
valdė šią šalį, bet Taufaa- 
hau buvo premjeras. Kai 
motina mirė (1965), tai jis 
tapo apkarūnavotas kara
lium.

722 ASMENYS ŽUVO 
JAV KELIUOSE

Chicago, Ill.— Liepos Ket
virtosios švenčių proga JAV 
keliuose (automobilių ava
rijose) žuvo 722 asmenys; 
tūkstančiai buvo sužeistų. 

kad ji nežino už kurio galo 
griebtis. Amerikos valdžia 
supylė nemažą krūvą pini- 

<ovai prieš partizanus, 
iu tai mažai reiškia: 
y t, biurokratai pinigus

gų 
tači 
mat
prašvilpia “saviems reika
lam^,” nekreipdami dėmesio 
į ta 
mo 
kia 
bais

, kad reikia gerinti kai- 
žmonėms būvį, kad rei- 
jiems padėti pasikelti iš 
aus vargo ir skurdo.

Teritorija, kurioje parti
zanai labiausiai pasireiškia, 
anima West Virginia vals
tijos plota. Nėra ten pra
vesta jokių keliu, nieko* 
kulįū ringo, 
lies 
kojį įkelti.

Aukštieji 
valdininkai bijosi

v sa-
ten

M 
sirii 
pėd 
vo

exico City. — Bušui 
;us nuo uolos —apie 
j—astuoni asmenvs 
užmušti, o 11 sužeista.

nu-
100 
bu-

Keikia vokiečius 
už avariją

erlynas. — Penki Kini- 
diplomatai, vietinės am-jos

baskdos tarnautojai, sėdo į 
mašiną ir kažkur važiavo 
96-uoiu keliu.
smž 
šiai

Važiavo jie 
rkiai. nors kelias buvo 
ras ir šlapias, nes liio.

Pasiviję sunkvežimi, jie 
dideliu greičiu ji lenkė, bet 
iš priešakio atvvkęs sunk
vežimis trenkė i ių automo
bilį. ir keturi diplomatai bu
vo užmušti, o vienas sužeis
tas.!

Dabar Kinijos ambasada 
už tai kaltina ne tuos, ku
rie tain creit važiavo ir už
simušė. bet kaltina Rytų 
Vokietijos vvriausvbe. va
dindama ją “fašistine” ir

Baltimore, Md.
Mirė Antanas žemaitis 
šių metų liepos 1 d. čia 

mirė Antanas žemaitis, il
gametis veikėjas, buvęs 
“Laisvės” valininkas, pui
kus draugas. Ligi šiol mums 
nieks nepranešė nei apie jo 
mirtį neigi apie laidotuves. 
Tikimės, kad draugai para
šys.
. Liūdesio valandoje, reiš
kiame nuoširdžią užuojau
ta mirusiojo žmonai ir vi
siems artimiesiems.

Telefonu mums pranešė, 
kad lienos 4 diena no ilcros 
ir labai sunkios ligos mirė 
Paulina Vakselvtė - Mikuc
kienė. šiomis dienomis iš 
T/ietuvns sugrįžusio poeto 
Juozo Mikuckio žmona. Jos 
nalaikai tano siikremunti 
krematoriinie liepos G d.

Mūsų giliausia užuoiauta 
noetui ir visiems veliones 
artimiesiems!

Hong Kong. — Kinijos 
spauda pradėjo smarkias 
atakas ant B u r m o s val
džios.
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Agresija, jėga ir diplomatija
IZRAELIS yra viena iš mažiausių ir jauniausių 

valstybių, o kalba ir elgiasi kaip viena iš galingiausių 
ir didžiausių jėgų pasaulyje. Jos atstovas Jungtinių Tau
tų Asamblėjos nepaprastoje sesijoje atvirai ir pakarto
tinai sako, kad Izraelis nesiskaitys su jokiais pasaulinės 
organizacijos nutarimais.

O kad Abba Ebano žodžiai nėra vėju pamušti, tai 
ryškiai parodo tas faktas, jog Izraelis jau pilnutinai sa
vo seimo nutarimu ir valdžios patvarkymu “suvienijo” 
Jeruzolimo miestą, tai yra, užgrobtą arabų miesto dalį 
prijungė prie savo sektoriaus. Taip pat demonstruojami 
žemėlapiai, kuriuose dideli iš arabų pagrobtų žemių plo
tai jau laikomi “naujo” Izraelio dalimi. Visa tai pada
ryta ir daroma, net nelaukiant, ką iš tikrųjų Asamblėja, 
sušaukta Izraelio-arabų konfliktui apsvarstyti, nutars- 
pasakys.

Dalykas tame, kad Izraelio užnugaryje stovi galin
giausia kapitalistinė valstybė pasaulyje, būtent Jungti
nės Amerikos Valstijos. Tik didžiausias kvailys gali 
tikėti, jog Izraelis taip drąsiai kalba ir elgiasi, pasirem
damas savo locnomis jėgomis, neturėdamas mūsų šalies 
pritarimo. Tegu prezidentas Johnsonas viešai ir reiš
kia savo nepasitenkinimą, kad Izraelis sauvališkai pri
sijungė Jeruzolimo miesto arabų sektorių, bet tai tik 
dėl svieto akių.

Tai žino visas pasaulis ir tai reikia suprasti kiek
vienam amerikiečiui. Visi Vidurio Rytų diplomatiniai 
manevrai paremti brutališka jėga. Mažytis Izraelis at
stovauja didelei jėgai. Izraelio Ebanas drąsus, nes su 
savimi turi mūsų Goldbergą.

Nors ir gavo mušt, bet nepasimokė
SENIAI kalbama, kad arabų pasaulio vadai (monar

chai ir prezidentai) susirinks ir tarsis bendraisiais rei
kalais, kurių yra labai daug po to baisaus smūgio, kurį 
sudavė Izraelio ginkluotos’jėgos. Bet kol kas kalbos 
kalbomis ir pasilieka. Pasirodo, kad tarpe tų vadų vie
nybės nėra. Kiekvienas siekia būti aukštesnis už visus 
kitus. Jiems savo tautų ir kraštų interesai tebėra antroje 
vietoje, o asmeniškos ambicijos pirmoje. Kaip kitaip 
būtų galima suprasti ir išaiškinti tą jų nepajėgimą su
sieiti ir susitarti? Atrodė, kad gavę tokį smūgį, jie tuoj 
suras tarp savęs bendrą kalbą, bet nesurado ir nesu
randa ...

Tuo tarpu Izraelis šeimininkauja užimtuose plotuose 
ir nė negalvoja apie sugrįžimą į savo senąsias pozicijas.

To juk buvo tikėtasi
PRAĖJUSIĄ savaitę per kelias naktis Buffalo mies

to negrų biednuomenės kvartaluose ėjo žiaurios riaušės. 
Daug žmonių sužeista, daug žmonių nukentėjo.

O riaušes pagimdė žmonių baisus skurdas ir poli-y 
cijos brutališkumąs. Juk tie žmonės desperacijoje. Už
ėjus vasaros karščiams jų padėtis dar pablogėja. Mo
kykloms užsidarius ypač jaunimas pradeda nerimauti. 
Nėr kur išeiti, nė kuo užsiimti, per dienas ir naktis turi 
“kepti” tvankiose miesto gatvėse. Jų kantrybė turi iš
sisemti. “The N. Y. Times” korespondentas Thomas A. 
Johnson paduoda pasikalbėjimus su kai kuriais negrais 
jaunuoliais. Jie jam sako: Mūsų balso niekas neklau
so, su juo niekas nesiskaito. Tuoj visi išgirsta ir prade
da kalbėti tiktai tada, kada nuo plytos langas išbyra! 
Baltieji jaunuoliai turi darbus, o mes neturime. Baltieji 
jaunuoliai gražiai apsirengę, o mes neturime žmoniškų 
drabužių. Tai ką mes turime daryti?!

Štai riaušių šaknys.
' O ką atsako miesto, valstijos ir Washingtono val

džios? Atsakymą jos teturi vieną: policijos jėga. Neg
rų ghetas Buffalo mieste paverstas į karo lauką. Die
ną ir naktį nuo kojų iki galvos ginkluota'policija patru
liuoja gatves ir neleidžia negrams net poromis susitikti.

----------« e

Nusivylimas Jungtinėmis 
Tautomis

TARYBĄ SĄJUNGOS iniciatyva sušauktoji Jung
tinių Tautų Generalinės Asemblėjos nepaprastoji sesija 
baigė savo posėdžius, faktinai nieko nenutardama. Tik 
viena rezoliucija, kuri nepripažįsta Izraelio užgrobimo 
arabų sektoriaus Jeruzolimo mieste, tapo priimta. Vi
sos kitos rezoliucijos, kaip nors pasmerkiančios Izraelį 
kaip agresorų arba reikalaujančios, kad jis besąlyginiai 
išsikraustytų iš užgrobtų žemių, tapo atmestos.

Tuo būdu dabar visas reikalas sugrįžta į Saugumo 
Tarybos rankas. O šioje taryboje,kaip žinia, irgi nuo
monės griežtai pasidalijusios.

JAU VYSKUPAI 
UŽGROBĖ IR LIETUVIŲ 
KAPINES!

Lietuviškos parapijos nai
kinamos. Jų visas turtas su 
visomis bažnyčiomis ir kle
bonijomis pereina į aukšto
sios ierarchijos, į Romos 
trusto rankas.

Pasirodo, kad panašaus 
užgrobimo procesas veda
mas ir su parapijų lietuviš
komis kapinėmis su jų tur
tu ir numirėliais. Apie 
tai rašo Jurgis Janušaitis 
“N.”, birž. 23 d.):

Kai tik buvo įgyta pirmoji 
kapinių žemė, kapines tvarkė 
lietuvių parapijų patikėtinių 
rinktoji taryba, drauge su pa
rapijų klebonais ir pasaulie
čiais. Ir šv. Kazimiero kapi
nėse buvo įsigyvenę gražios, 
lietuvių nuo amžių puoselėja
mos laidojimo tradicijos. Lie
tuviai statė savo artimiesiems 
meniškus paminklus, ant jų 
užrašydami lietuviškus religi
nius ar patriotinius įrašus.

Ir tai tęsėsi daugelį metų. 
Tik pastarųjų kelių metų bė
gyje lietuviškųjų parapijų 
reikalai ėmė keistis, blogėti. 
Chicagos arkivyskupijos pa
tvarkymais buvo perimtos pa
rapijiečių sudėtos piniginės 
sumos savų parapijų reika
lams. Atrodo, mažiau imta 
paboti tautinių grupių tikin
čiųjų reikalavimų, pageidavi
mų ir lyg užsimota visas pa
rapijas suliedinti, nepaliekant 
joms tautinio charakterio.

Nebuvo pamirštos ir kapi
nės. Kaip žinia, Šv. Kazimie
ro kapinės sparčiai metų ei
goje išsiplėtė, buvo vis pri
pirkta naujų žemių dideli plo
tai ir turtas pasiekė milijoni
nę vertę. Atsimenant, kad lai
dojimo vieta brangiai kaštuo
ja, nenuostabu, kad Šv. Kazi
miero kapinių administracija 
sutelkė lėšų naujoms žemėms 
pirkti ir dar gražaus kapitalo. 
Tai matydama arkivyskupija 
negalėjo ramiai žiūrėti ir į šį 
reikalą. Ir čia atėjo su savo 
patvarkymais, žmonių kalba
ma, kad buvo paimti kapinių 
visi pinigai bendron vyskupi
jos kason ir šių sumų nebe
galima naudoti jokiems lietu
viškiems reikalams, kas anks
čiau buvo daroma.

Tuo pačiu buvo pastatydin
ta koplyčia ir įvesta nauja 
laidojimo tvarka. Laidojimo 
tvarką jau mes dabar žinome. 
Ji lietuviams svetima. Nieko 
negalima turėti prieš apeigas 
koplyčioje. Tai gerai, kai esa
ma labai šalto, ar lietingo 
oro. Tačiau karsto palikimas 
koplyčioje lietuviams sveti
mas. Atlydėjusieji nori ipaly- 
dėti į jo amžinąją poilsio vie
tą ir iš ten išsiskirstyti. Kaip 
tenka girdėti, darbininkai, vė
liau karstus vežantieji į duo
bes, labai grubiai elgiasi ir 
pats karsto pervežimas iš ko
plyčios į laidojimo vietą ke
lia tikrą pasipiktinimą.

Kaip atrodo, tai šių šv. 
Kazimiero kapinių nelaimė 
bustame, kad jos yra tur
tingos, kad jų ižde yra 
daug dolerių. Vyskupai

juos užuodė ir nusprendė iš 
lietuvių atimti. Ar pavyks 
kazimieriečiams atsilaiky
ti? Labai abejojame.

JIE LABAI 
NEPASITENKINĘ

Mūsų lietuviškieji kleri
kalai labai smerkia įvykusį 
susitikimą tarp prezidento 
johnsono ir premjero Ko
sygino. Tokie sutikimai, 
girdi, “negarbingi ir pavo
jingi.” Paimkime šį susiti
kimą. Šaukia “Draugas” 
(birž. 26 d.):

“Nors jis gali atrodyti tik 
‘diplomatinio mandagumo’ 
pademonstr avimu, tačiau 
vien jau susitikimo faktas 
ne Amerikai, bet Sovietų 
Rusijai eina į naudą.”

Ir klausia: “Kada paga
liau bus sustota vaikščioti 
slidžiais tupčiojimo ir nuo
laidų savo didžiausiam prie
šui keliais?”

dustrializuoti savo atsilikusį 
kraštą ir pasiekti šiandieninių 
laimėjimų.

Tai, ką mes rodome pasau
liui, — pasiaukojančio, kūry
binio darbo, teisingos Komu
nistų partijos ir Tarybinės vy
riausybės politikos brandūs 
vaisiai. Jais mes šiandien pa
grįstai didžiuojamės. Kartu 
galvojame ir apie neišspręstas 
ūkinės, kultūrinės sta t y b o s 
problemas, kurių turime ne
maža. Mūsų ateitis šviesi. Mes 
pakankamai sustiprėję, kad 
įveiktume visus sunkumus, 
pergales mums užtikrina pa
žangiausia visuomeninė san
tvarka, atverianti plačiausias 
galimybes jos išugdytų žmo
nių darbui ir kūrybai.

TIK JOS DĖKA 
TIE MILŽINIŠKI 
LAIMĖJIMAI

Birželio 23 dieną Vilniaus 
“Tiesos” vedamame “Lie
tuva Montrealyje” su. dide
liu pasididžiavimu sakoma:

Mes didžiuojamės tuo ir ta 
mažyte dalele, kuria atsto
vaujame šioje pasaulinėje pa
siekimų apižūroje mūsų kles
tinti respublika. Ir kartu ne
galime , nesusimąstyti, kaip, 
kieno dėka šie laimėjimai pa
siekti. ...

Visų pirma darbai pasauli
nėje parodoje — tai tarybi
niais metais išaugusių darbš
čių, sumanių žmonių kūryba. 
Labai vaizdžiai mūsų krašto 
vystymosi tempus apibūdina 
palyginimai, kad dabar per 20 
dienų Lietuvoje pagaminama 
tiek pramoninės produkcijos, 
kiek jos iš viso’'buvo pagamin
ta 1940 metais, pusantro kar
to daugiau žemės ūkio pro
duktų, negu prieš karą. Eks
ponatai pasaulinėje parodoje 
akivaizdžiai parodo ir kitą, 
nė kiek ne mažesnį ir ne leng
viau pasiekiamą kokybinį šuo
lį, kuris padarytas taip pat 
tarybiniais metais. Mūsų inži
nierių, darbininkų sukurti ir 
pagaminti gaminiai prilygsta 
geriausioms pasaulyje, į pa
saulinės kultūros lobyną kartu 
su visais, kaip lygūs su lygiais, 
įneša savo indėlį išaugę mūsų 
mokslininkai, kultūros ir me
no darbuotojai. Išties, tai ne
paprastai reikšmingas pasieki
mas kraštui, kuris prieš porą- 
trejetą dešimtmečių buvo at
silikęs visais atžvilgiais.

Koks gi stebuklingas varik
lis suteikė jėgų tokiam skry
džiui? Sunki ir sudėtinga lie
tuvių tautos istorija duoda 
vienintelį nenuginčijamą atsa
kymą—socialistinė santvarka. 
Tai ji sudarė puikiausias ga
limybes audringai vystytis ga
mybinėms jėgoms, iš liaudies 
gelmių išsiskleisti talentams. 
Tik jos dėka įgalėjome per 
nepaprastai trumpą laiką in

CELIULIOZĖ SUSTABDO 
KRAUJAVIMĄ

Atliekama sudėtinga ope
racija. Tačiau chirurgas, 
sulaikydamas kraujavimą, 
neperriša kraujo indų, ne
uždeda raiščių, nenaudoja 
tamponų. Jis ima iš oksi
duotos celiuliozės pagamin
tą marlę ir uždeda ja žaiz
das. Tarytum “gyvasis 
vanduo” ji sulaiko krauja
vimą, o vėliau audiniuose 
pilnai itirpsta.

Ši nepaprasta medžiaga 
išbandyta viename Ukrai
nos mokslinio tyrimo insti
tute. Dabar ji bus pradėta 
naudoti klinikose.

Į TĖVIŠKĘ
Virš marių, virš jūrų 
Uolynų juodų, 
Į gimtąją žemę 
Nakčia aš skrendu.

Pavargo sparneliai.
Naktis negyva, 
Rusena ugnelė 
Už girių rausva.

Saulele, saulele, 
Nubuski greičiau 
Žemelė gražioji 
Arčiau, vis arčiau.

Neleisk man paklysti 
Padangių kely...
Jau matos, jau matos 
Upeliai žali...

Vyt. Skripka

Mūsų komercinė spauda skubinasi su išvada, kad 
čia esąs didžiulis tarybinės diplomatijos pralaimėjimas. 
Girdi, sušaukė sesiją Izraelio pasmerkimui, o niekas iš 
to neišėjo.

Bet tai didžiausia nesąmonė. Argi galima skai
tyti pastangas taikai išlaikyti pralaimėjimu? Jau jeigu 
kas šioje sesijoje pralaimėjo, tai pasaulinės taikos rei
kalai ir Jungtinės Tautos kaip organizacija. Jungtinių 
Tautų prestižui suduotas skaudus smūgis. Visiems aiš
kus jų bejėgiškumas. Štai mažytis Izraelis sako, kad 
jis nesiskaitys net ir su ta beveik vienbalsiai priimta 
sesijos rezoliucija, kad jis sugrąžintų Jordanui užgrob
tąją Jeruzolimo dalį. Ir pasaulinė organizacija bejėgė 
jį priversti nutarimą pildyti!,

Tuo tarpu tarp Izraelio ir arabų paliaubos laikosi 
“kaip ant vištos kojos.” Konfliktas bile dieną gali at
sinaujinti visu įsiutimu.

Iš laiškų
Gerbiamoji Redakcija,
Per Jūsų laikraštį “Lais

vė” noriu širdingai padėko
ti Kalifornijoje gyvenan
čiam M. K. Jagminui už tai, 
kad jau keli metai mūsų bi
blioteka gauna “Laisvę”. 
Be to, šiemet gavome ir pir
mą numerį žurnalo “Švie
sa”, už kurį taip pat nuo
širdžiai dėkojame. Mūsų 
skaitytojai labai domisi A- 
merikos lietuvių spauda. 
Juk visiems įdomu sužinoti, 
kaip gyvena mūsų tautie
čiai svetur. Patinka mūsų 
skaitytojams ir tai, kad 
Amerikos lietuvių laikraš
čių kalba yra graži ir sodri, 
nenūtolusi nuo liaudiškojo 
kamieno.

Su geriausiais linkėjimais
Birute Plečkaitienė, 

/ Vilniaus m. 13 bibliotekos 
vedėja

Vilnius, 1967. VI. 7.

Washington. — Preziden
to Johnsono patarėjas 
Gardner Ackley tvirtina, 
jog šiemet būtinai bus pa
kelti žmonėms mokesčiai 
(taksai) ant pajamų.

Lloyd Harbor, L. L—Du 
“Cosa Nostra” (slapta 
gengsterių organiza c i j a) 
nariai tapo suareštuoti. Po
licija kaltina, kad juodu už- 
siimdinėja “nelegaliu biz
niu.”

Tikintieji ne kartą man 
sakydavo: “Dabar, kol svei
kas, drąsiai kalbi prieš ti
kėjimą ir dievą. Bet ką da
rysi, kai sunkiai susirgsi ir 
būsi mirties patale?” Ir 
pridurdavo: visi bedieviai 
prieš mirtį šaukiasi kunigo, 
nori susitaikyti su dievu, 
tik, deja, ne visiems pasi
taiko galimybė išsigelbėti.

Apie ateistų priešmirtinį 
“atsivertimą” ar bent pa
stangas “grįžti prie dievo” 
tikintieji daug kalba. No
rimą dalyką jie laiko fak
tu. Šis jų noras sukūrė 
daug prasimanymų ir šmei
žtų apie įžymių ateistų ta
riamai desperatišką mirtį. 
Antai tikinčiųjų tarpe pla
čiai p; K!idęs prasimany
mas apie baisią Volter’o 
mirtį: esą, jis šaukęsis ku
nigo, bet kai niekas jam 
kunigo nepakvietęs, jis iš 
nusiminimo čiupęs... nak
tinį puoduką, išgėręs jo tu
rinį ir numiręs.

Daugelis tikinčiųjų, ma
tyt, mano, kad ir man atei
sianti baisioji bedievių va
landa, ir aš pasmerksiąs sa
vo “paklydimą”, susitaiky
siąs su bažnyčia—arba 
mirsiąs panašiai kaip Vol
teras.

Protą nustelbia jausmai
Taip galvoj an tiems aiš

kindavau, kad žmogus mir
šta taip, kaip gyvena: ti
kintysis — tikėdamas, ate
istas — netikėdamas. Išim
čių šioje taisyklėje, žinoma, 
pasitaiko: kartais ir tikin
tieji senatvėje nustoja tikė
ję. Pavyzdžiu j, aukštas Lie
tuvos evangelikų dvasinin
kas J. Šernas nutraukė ry
šius su. religija pHeš pat 
savo mirtį. Vikertienė tapo 
žinoma ateiste irgi sulau
kusi žilos senatvės. '*

Pasitaiko, kad ir ateistas 
prieš mirtį šaukiasi dievo. 
Tokius reiškinius tikintieji 
apibendrina, laiko antgam
tiniais ir mano, kad jie įro
do dievo buvimą. Tuo tar
pu tai paprasčiausios “išim
tys ir taisyklės”, išaiškina
mos visai paprastai. Juk 
prieš mirtį žmogui dažniau
siai tenka sunkiai kentėti, 
kyla natūrali mirties bai
mė. Nusilpsta jėgos, ap
temsta sąmonė, proto veik
lą nustelbia jausmai. Žmo
gus kartais nebepajėgia 
blaiviai galvoti, pasiduoda 
jausmų poveikiui. Štai dėl 
to išimtinais atvejais ate
istas prieš mirtį “grįžta 
prie dievo”.

Dėl savęs paties aš tikin
tiesiems sakydavau: neži
nau, kaip bus su manimi 
mirties atvejų. Gal ir aš 
šauksiuos dievo mirdamas. 
Bet jei taip atsitiktų, tai 
būtų mano sąmonės sutri
kimo padarinys. Dabarti
niai mano ateistiniai įsiti
kinimai yra. tokie tvirti, 
kad neturiu dėl jų jokių 
abejonių. Ir jei mano sąmo
nės neaptemdys mirties 
baimė ir fiziniai skausmai, 
aš mirsiu ramiai, netikėda
mas nei dievu, nei pomirti
niu gyvenimų.
Mano paties išgyvenimai
Ir štai aš pavojingai ser

gu. Patyriau sunkią opera
ciją. Buvau atsidūręs ir, 
gal būt, tebesu mirties aki
vaizdoje. Vežamas į opera
cinę ir guldamas ant opera
cijos stalo, žinojau, kad 
operacijos metu gali neat
laikyti širdisį Todėl iš ank
sto padėkojau gydytojams 
ir medicinos seserims už jų 
rūpinimąsi manimi, galvo-

damas, kad gal nebeturėsiu?
kitos galimybės tai padary-^^. 
ti.

žodžii, buvau tokioje pa
dėtyje, 
nymu, j)ats laikas ateistui 
susirūp 
paniką, 
nybę.

kada, tikinčiųjų ma

nti, išsigąsti, pulti į 
galvoti apie amži-

O kaip buvo iš tikrųjų?
Tuo atveju, jei mirčiau, 

neatlaikęs operacijos, man 
buvo gaila palikti šeimą, 
artimuo 
čią gan 
knygas, 
panikos, 
mo” bai 
žiūroje 
timu, n V 7
abejoniiį dėl dievo nebuvi
mo. Jaučiausi ir jaučiuosi 
šiuo me 
baigtis
normaliai — taip, kaip jau
čiausi būdamas sveikas.

pavasarėjan-sius, 
itą, neperskaitytas
Ir viskas. Jokios 
jokios “dievo teis

inės. Mano pasaulė- 
neįvyko jokių paki
nklio nė mažiausių

tu, kai mano ligos 
tebėra neaiški, visai

š anų laikų
O prisimenu 1944 metų> 

vasarą, 
gyvenin 
rybinei 
Panevėž: 
aviacija 
tą. Tūnodamas slėptuvėje, 
aplinkui 
boms, 
Bijojau 
vau tiki, 
stovyje”, 
atveju mano siela nepateks 
į praga 
gailestį 
tiek bij

Tuo būdu aš savo kailiu 
esu patyręs tą tiesą, kad ti
kinčiam 
kiau, . 
Mat, jei 
tį pergyvena 
zoologįn 
tikiričiai 
tuo, 
nuo kr 
draudži 
jo.

Dievu ir pomirtiniu 
lu tada tikėjau. Ta- 
Armijai išvadavus 
į, naktį vokiečių 
bombardavo mies

sproginėjant bom- 
Irebėjau iš baimės, 
mirties, nes nebu- 
as, ar esu “malonės 
, tai yra, ar mirties

tą. Žadinau širdyje 
už nuodėmes ir vis 
n jau dievo.

. žmogui mirtį sun- 
iegu' netikinčiam.
ateistas prieš mir- K, 

. tik natūraliį^ 
ę mirties b'aimę, tai 
ųtn mirtis baisesnė- 

kąd jis bijo pragaro, 
rio religija neap- 

į, nė vieno tikinčio-

Visiškai nebijau
buvęs tikintysis, no-Kaip 

riu tienbs, kurie tikį dievą 
ir jo bit 
aš visai

Bijoti 
įsivaizduoto pavojaus. Reli
gija įvaro žmogui baimę 
pragaro, 
džiąs ni 
tu esu tvirtai įsitikinęs, kad 
dievo nė 
galėjau 
buvimu, 
vimais i 
šią išvą 
raštuose 
“Nenori

o, paaiškinti, kodėl 
nebebijau dievo, 
galima tikro arba

kuriuo dievas bau- 
sidėjėlius. Šiuo me

rą, ir stebiuos, kaip 
taip ilgai tikėti jo 
Kokiais samprota* 

•emdamasis, priėjau 
dą, išdėstyta mano 
, ypač knygoje 
a dangaus”.

Žinoįna, valia tikintie- 
ktintis ir sakyti, 
et ir prieš mirtį lie-

siems p
kad aš r
ku užsispyręs paklydėlis, 
dievo ni 
džiautoj
vieną k|rtą dalykus pava
dinti jų
reikia ilki galo tiesiai ir at
virai išsikalbėti su žmonė
mis.

ekintojas ir piktžo- 
as. Bet juk reikia-

tikraisiais vardais,

J. Ragauskas

ANTIS UGNIEW 
AUDINYS

Pradėtas gaminti nebijan
tis ugnies audinys. Savo iš
vaizda 
įprastų 
prineštais prie stiprios lieps
nos net 
formos,

Tokių 
įsisavino Volgos asbotech
ninių dirbinių gamykla. As
besto medžiagą mokslinin
kai sum 
šio spec 
vo gaui 
verpalai, 
elastingus, minkštas, 
malonų

jis nesiskiria nuo 
audinių. Tačiau

žsidega, nepakeičia 
spalvos.

audinių gamybą

aišė su lavsanu. Išy 
alaus mišinių ir 
i ugniai atsparūs 
. Naujasis audinys 

turi 
šilko atspalvį.
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Įspūdžiai iš Lietuvos ir lietuvių 
dienos Montrealyje -- Expo-67

Koncertinę programą pil
dė visi menininkai. Kalbė
jo K. Kairys, J. Matulis ir 
Alf. Bieliauskas. Pastara
sis vardan visų Lietuvos 
dalyvių įteikė klubui du Jo
no Kuzminskio piešinius 
(jie ikišiol buvo istatvti 
paviljone): “Lekia, lekia 
gulbiu pulkas” ir “Anoj pu
sėj ežero ti'vs liepelės žy
dėjo.” Priimdamas dova
na. klubo manadžerius Pet
rulis. dėkodamas, pareiškė, 
kad šiais metais klubas mi
ni savo 60 metų gyvavimą.

Dalyvius sveikino Juozas 
Lesevičius. žymus Montre
alio lietuvių veikėjas, ir 
rengėjų komisijos narys; 
Mr. Mackesy, Kanados par
lamento narvs. atstovaujas 
Verdun distriktą; Šv. Kazi
miero parapijos klebonas 
Jucevičius: Jonas Valaitis, 
“Vienybės” kolektyvo na.~ 
rvs: Roius Mizara. “Lais
vės” redaktorius: Zigmas 
Janauskas. “Liaudies Bal
so” redakcijos kolektyvo 
narvs. Pirmininkavo Jonas 
Vilkelis. Montrealio pažan
gaus judėjimo veikėjas.

Reikia tarti didelį ačiū 
ir pažangiojo judėjimo Ka
nados lietuviams. Dirbo 
visi kaip vienas. Juk tai 
nepaprasto banketėlio pa
rengimas. Draugai, atliko
te milžinišką darbą. Dide
lis ačiū Jums nuo visų 
tuviu, neatsižvelgiant 
politines pažiūras.

Kolonializmas turi baigtis!

Atvykę antradienio (bir-j rj davė iš Lietuvos atvykę nio “Ada n te, “C Molle,” 
Juozo Naujalio “Svajonė,” 
ir kitus.

Didelį malonumą suteikė 
ansamblio “Lietuvos” daly
viai, vadovybėje LTSR nu
sipelniusio meno veikėjo 
Vlado Bartusevičiaus. Jie 
šoko, grojo liaudies instru
mentais — birbynėmis, sku
dučiais, skrabalais.

Jųjų tarpe atvyko 22 me
nininkai, solistai, instru
mentalistai, šokikai. Žino
ma, tai ne visas ansamblio 
kolektyvas, — jo tik dalis.

Čia dalyvavo Aloyzas 
Kirvaitis. Kestutis Tamule
vičius, Vladas Krupickas, 
Almutė Kankevičiūtė. Gra
žina Vaitkevičiūtė, Janina ! 
Barniškienė, Gražina Mic
kutė, Elena Urbanavičiūtė, 
Henrikas Uznvs, Vaclovas 
Paukštė, Bronius Laurikė- 
nas, Vvtautas Banys, Ka
zys Budrys, Antanas Jonu
šas, Juozas Jauniškis. Juo
zapas Čiplvs, Ona Jankaus
kienė, Irena Kutkaitė, Al
gimantas Prusevičius, Ro
mualdas Mankelevičius, Ju
lius Škėma.

įdomus inst r u m e n t a s 
“Skrabalai” — tokio
man neteko matyti ir, jeigu pienės aprašomai iš įvy- "iu tdefonn stočių.

želio 20 d.) rytą Monre
alyje, skubinome į U S S R 
paviljoną sužinoti, kokia 
bus tą dieną programa.

Sutikome Albertą Laurin- 
čiuką, Stasį Jurčių, Felik
są Strumilą, Donatą Daniū- 
na ir Irena Marcinkevičie
nę, darbuotojus paviljone. 
Kalbamės su jais ir štai at
eina delegacijos nariai: K. 
Kairys, A. Barkauskas, J. 
Matulis, Alf. Bieliauskas, J. 
Vildžiūnas, J. Kuzminskis, 
S. Rapalienė, L. Diržins- 
kaitė, S. Pušinaitė ir J. 
Kondratas.

Buvo netikėta staigmena, 
kai priėjo Vladas Niunka, 
žurnalo “Komunistas” re
daktorius. Jis atvyko kaip 
svečias-turistas; su juo at
vyko aštuoni kiti lietuviai, 

gairių grupėje buvo Žemės 
Ūkio ministras R. Songai
la, Kauno miesto sekreto
rius K. Lengvinas, Griške
vičius, Vilniaus miesto me
ro navaduotojas ir kiti.

Tarp vietos draugi] pa
stebim B. Kvietinską ir A. 
Jonuši — kanadiečius; S. 
Veši ir J. Montvilą—čika- 
giečius: K. Barčienę ir H. 
Žukauskiene iš Massachu
setts: Mr. ir Mrs. Saulius 
iš Čikagos, ir t. t...

Tai toks buvo sutikimas 
tik per pusvalandį. Ir taip 
ėjo tie susitikimai su lietu
viais per visą savaitę. Kur 
tik pasisuksi parodoje, per 
visas dienas girdėjome lie

tuvišką kalbą. ;
Štai Jonas Beleckas iš 

Massachusetts, buvęs Cam
bridge Piliečių klubo pirmi
ninkas per ilgus metus. Štai 
Antanas Kaunas su žmona 
iš East Niujorko, “cater
ers” biznio savininkas; Pr. 
Lapienė su dukra iš Long 
Island; Ričardas Janulis su 
žmona Irena ir motina He
len Žilinskienė iš Massa
chusetts; advokatė S. Mu
sytė su motina ir N. Ast
rauskienė iš Detroito; Flo- 
ridiečiai Šimkai ir Stanči
kai, J. Davidonis, J. M. Mi- 
leriai; Brooklyno “Vieny
bės” štabo nariai — Vale
rija Tysliavienė, Jonas Va
laitis ir Salomėja Narkeliū- 
ękaitė; kanadiškio “Liau
dies Balso” kolektyvas — J. 
Yla su žmona, Z. Janaus
kas su žmona, K. Kilikevi- 
čius. Bet negalima jokiu 
būdu visų suminėti. Iki 
penktadienio jau suvyku- 
sius iš visų kampų lietu
vius buvo galima skaičiuo
ti tūkstančiais, o ne šim
tais bei desėtkais.

menininkai. Koncertai bu
vo duodami po du kart u 
per dieną per visas dienas, 
ir kiekvieną sykį nebuvo 
galima sutalpinti visų klau- 
sovų į salę (Cinema Hall, 
Tarybų Sąjungos pavil jo

I c

lie
ju

dvi-

Abejoju, ar kada nors 
teks išeiviams lietuviams 
girdėti tokius koncertus už 
Lietuvos ribų. Klausaisi 
žmogus ir per visą kūną 
eina šiurpuliai — nori verk
ti, nori džiaugtis... Di
džiuojiesi, kad esi lietuvis!

Koncertines programas 
pildė solistai Vaclovas Dau
noras, bosas; Elena Saule- 
vičiūtė, sopranas. Abu Vil
niaus operos solistai. V. 
Daunoras buvęs LaScala 
operoje, mokėsi Milane, ir 
dar rengiasi ten grįžti. Jo 
dainos ir šiandien skamba 
mano ausvse. Tai retas bal
sas! Didžiausiai sukietėjęs 
lietuvis negalėtų klausy
damas Daunora dai
nuojant “Kur bakūžė sa
manota” (muzika S. Šim
kaus) bei “Lietuva bran
gi“ (muzika J. Nauja
lio. žodžiai Maironio) ne
nubraukęs ašaros. Apart 
šių dainų, eigoje koncertu 
Daunoras dainavo arija iš 
Verdi operos Don Carlos, 
J. Tallat-Kelnšos harmoni
zuota “Žaliojoj lankelei.” 
“Oi laukia, laukia,” “Sal
dus alus,” “Tu mergelių 
dainavimas” ir kitas.

Elena Saulevičiūtė dai
navo arija iš Pučinio ope
ros “Madam Butterfly,” 
Aleksandro Ka č i n a u s k o 
“Vai gražu ant kalno,” K. 
Kavecko “Na tai kas” ir ki
tas liaudies daineles.

Kalbant apie solistus, ma
loni staigmena buvo pasku
tini vakara Montrealio Vy
tauto Piliečių klube, kai at
sistojo dainuoti delegacijos 
narė Stasė Rapalienė. Ji 
gražiai, grąžą i sudainavo 
Juozo Tallat-Kelnšos “Ma
no sieloj šiandien šveniė” 
ir Viktoro Kuprev i č i a u s 
knmnoziciia. o Salo m ė i o s 
Nėries žodžiai.—“Saulytė.” 
Stasė Rapalienė Kauno mu
zikinio teatro solistė, labai 
gerai valdo savo skambų 
soprano balsą.

Jau ir pasauly gerai žino
mas Styginis kvartetas, ku
rį sudaro Eugenijus Pau
lauskas, Kor n e 1 i j a Kali
nauskaitė, Jurgis Fledžins- 
kas ir Ro m u a 1 d a s Kuli
kauskas kiekvieną kartą 
maloniai nustelbė žmones. 
Jųjų muzika aukšto kalib
ro. Bijojau, gal mūsų iš
eivijos lietuviai jų nesu
pras, neįvertins, bet apsi
rikau. Kiekvienas jų nu
meris buvo lydimas gau
siausiais aplodismentais.

Dainininkams ir kvarte
tui akompanavo kompozito
rius Stasys Vainiūnas, Vie
nos tarptautinio pianistų 
konkurso laimėtojas, išski
riant kai kurias solistų 
liaudies dainas, kurias atli
ko solistai, akompanuojant 
instrumentalistams. Vieną 
Vainiūno kompoziciją, for
tepijoninį kvintetą, atliko 
kvartetas su pačiu S. Vai
niūnu ; Kvartetas taipgi 
atliko D. šostakov i č i a u s 

Po konferencijos, ten pat kvartetą Nr. 1; vieną kom- 
įvyko pirmas koncertas, ku-1 poziciją Handl’io; čiurlio-

Pirmos dienos programa 
buvo itin įdomi. Spaudos 
konferencijoj kalbėjo dele
gacijos nariai K. Kairys, 
jį&e g a c i j o s vadovas; A. 
Barkauskas, L. Diržinskai- 
tė ir J. Matulis. Žinau, apie 
konferenciją bus parašyta 
atskirai, nes tai buvo svar
bus įvykis. Man ypatingai 
patiko delegacijos atsaky
mai į klausimus, statytus iš 
publikos. Vieni klausimus 
statė, norėdami tikrai su
žinoti kai ką apie dabarti
nę Lietuvą, o kiti (kaip 
Kardelis, Montrealio laik- 

redaktorius) gal iš

dar

Kiekviena diena per visa 
kvaito Montrealio snauda 
vnšė anie ivvkius. Buvo iš- 
anansd i n t o s artistu nno- 
^-vonhos: 
ūkiamos pranešant, 
buvo veikiama ta

Tarybų Latvijai — 
dešimt šešeri metai, 
respublika per šiuos metus 
nuėjo šimtmečio kelią.

Palyginti su 1940 metais 
pramonės gamyba padidė
jo 19 kartu. Mašinų ir me
talo apdirbimo pramonės 
produkcija padidėjo 175 
kartus. Respublikos maši
nų gamintojai per vieną 
narą padaro tiek, kiek bū
davo padaroma per ištisus 
metus!

Ir tokie pat kontrastai 
visur.
Elektros energijos 
ūkyje sunau d o j a m a 
kartu daugiau. Vien 
o’oie kas penkeri-šešeri 
tai gyvenamųjų namu
statoma trigubai daugiau, 
negu nėr 20 nrie^akrinėie 
visoi^ Latvijoje. Resnubli-

k u r bepažvelgtum, 
žemės 

150 
Ry- 
me- 
na-

‘ kasdien d i d e 1 ė s i ka išleidžia dane* magistrą- . a, a 1 • T _

neklystu, tai tik vienas toks koncertu, kalbu, 
instrumentas ir randasi da
bartiniu laiku. Vladas Kru
pickas grojo solo “ant 
skrabalų“ ir bend r a i su 
grupe.

Kęstutis Tamulevičius at
liko solo šokį “Gaidys,” 
Antanas Jonušis grojo solo 
birbyne. Instrumentalistai 
grojo birbynių kvintetą, 
kvartetas ypatingai gra
žiai atliko “Piemenukai,” 
visi instrumentalis
tai grojo valcą, polką ir 
kitas, liaudies kompo
zicijas. 'Šokėjai pašoko 
“Kepurine.” “Ruguči u s , ’ ’ 
“Lenciūgėli,” “Pakeltkojį,” 
“Kvadrilių” ir kit. Daug 
smagaus juoko buvo^ kada 
šokėjai šoko Vilniaus kraš- 
to^pagyvenusių šokėjų šokį 
“Rugeliai.” Rodosi, galėtų 
jie šokt, grot per dieną nak
tį ir nenusibostų.

šeštadienio vakare, 
želio 24 d., atvyko visi 
nininkai, delegacija ir turis
tai į Didžiojo Kunigaikščio 
Vytauto klubo salę Montre- 
alyje, kur laukė jų 600 lie
tuvių iš plačios Kanados ir 
JAV (o apie tiek pat buvo 
nusivylusių, kurie norėjo, 
bet negalėjo patekti į salę), 
ir išpildė programą.

bir- 
me-

Paviljone Tarybų Lietu
vos vėliava visur nlevėsavo. 
Lietuvos delegaciją priėmė 
įvairūs Kanados valdžios 
atstovai, kviesdami juos i 
pasikalbę i ima. i pietus, pa- 
matvti iu miestą, iu pavil
jonus. Menininkai ėio. kvie
čiami, pasirodyti per tele
vizija.

“Moscow New's” pašven
tė dang vietos nvmervj 24- 
tam lietuviams. Viršeli da
bino graviūra Vytauto Va
liems. nedaryta. Eduardo 
Mieželaičio poezijos rinki
nėliui “Gintarėlio Saule.” 
T’ilno Antano Sniečkaus 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto nirmnlo sekreto
riaus raštas “Kelias i nro- 
rrresa”* ponto J U S t i n O 
Marcink e v i č i a U s raštas 
“Kontribucija na šaulio kul
tūrai.” Daug fofonuotran- 
kn. kain tai: Gedimino Jo
kūbėlio skulptūros “Pirčiu
pio Motina”: Styginio kvar
teto nariu ir kitų 
ku.

kas bum vagonu, beveik puse 
diena: TSRS gaminamu automati- 

. mone- 
du. šeštadalį tramvajų va
gonu.

Latvijos imoniu ženklu 
nnženkb’^omas kaa ketvjr- 
f-aa radilo nnaratas. kas 
devinto skalbimo mašina.

devinta plekams lempu
tė. gaminami Tarvbu S-a- 
iungoie. Latvijos produk
cija ekc-nortuojama i 70 pa
saulio šalių.

T-atvijo in —< daug rnm an
tikos. Juk npatdifiktirai 
sakoma, inn* čia “vionaa— 
inppjvia kitas — 7.vmvs ” 
Rpsnubliknc! žvnivbos Injvv- 
nas turi šimtus narnančių

vatoviii Ir dideliu nlaukio- 
ian^in bazių.

o rRv> — čia la-
■hni vnvl] go^S. Kaa peram 

nalikes g i m t n i n 
taq nocnmrac: tvo- 

in d^icnirrctmn marina 
nv>f, Vrnnfn mylimąją an vn_ 
rziil nnnkaf*r P n n g p Pr i n

meninin

rodėsi 
atsieki-

Paviljone visur
Tarvbu Lietuvos 
mai — mašinos, suvenyrai, 
išradimai Yvnatino’ai med- 
pinos sritvie), piešiniai... 
Kasdien demonstru o i a m i 
filmai, Lietuvoj sukurti.

e’ll e« ir 
čin p*’n_

niicri^omnc! gnlna.
Jūra ir o'ėlną. 

lūrn — štai koka 
4-civjnin kroato si™
Ina l-nrvtiim simbnll^nojo 
T ntvilna 1’ondloa nūdinnn — 
Vlpatl'nt* Injvnlncro <Y5nrn-ni_ 
win čemkionti i rmiins lol_ 
vūėiimus.

"D Got’nloana

BOMBMM

Draugystės šventė M. Baranausko

UK’ W " 'V' W r

Mūsų žemė dar žaizdota. 
Jos žaizdos — tai kolonijos. 
Čia labiausiai niekinamas 
žmogus, trempiamos jo tei
sės, čia nebranginama nei 
jo sveikata, nei gyvybė. 
Kolonizatoriai — dvidešim
tojo amžiaus vergvaldžiai.

Į Arabijos pusiasalio pie
tus laikosi įsikibusi Angli
ja. Nemažą dalį Afrikos 
apsiglėbusi Portu g a 1 i j a . 
Juodajame žemyne dar li
kę ir “ispaniškų” bei 
“prancūzišku” žemiu. O 
didžiuliuose vandenynu — 
Atlanto, Ramiojo ir Indi
jos — plotuose išsimėtę 
daugybė didesnių ar mažes
nių salų .kurias taip pat kas 
nors “globoia,” kur vietos 
gyventojai tėra tik “čiabu
viai.”

Šiuo metu vyksta Jung
tinių Tautų specialaus ko
miteto — vadinamojo 24-ių 
komiteto išvažiuojamoji se
sija. Jis įkurtas 1961 me
tais, no to. kai JT Generali
nės Ahamblėios 15-oii sesi
ja priėmė Deklaracija dėl 
nepriklausomybės suteiki
mo kolonijinėms šalims ir 
tautoms. Komitetas tiria 
nadėti kolonijose ir patei
kia Generalinei Asamblėjai 
rekomendacijas, kaip jas 
dekolonizuoti. kain padėti 
pavergtoms tautoms.

Bendradarbiaudamas su 
Afrikos ir arabu valstybė
mis komitetas yra nemaža 
nuveikęs. Daugelis koloni
jų nenriklausomvbe gavo 
būtent po 1961 metu. Bet 
visgi nemaža rezoliucijų 
liko tik rezoliucijomis. Juk 
kasmet buvo kalbama anie 
Adena, anie Angola ir Mo- 
'znmika. o kas pasikeitė? 
Kaltos visu pirma imneria- 
Hah’nės valstvbės. kurios 
siūlo kompromisą, su kolo
nizatoriais. kurios ardo 
viprvhe komitete.

Pažymėtina, kad komite
to s pripažįsta ne tik tautu 
Mise i laisve, bet ir toise 
kovoti už ia. 
mos “antraeilėmis” ir y.-.y 
žos salos — tai kas. kad los 
mažos, ioms tain naf, tinka 
deklaracija dėl dekoloniza- 
vimo!

Peržvelkime narių sąra
šą. Septyni “afrikiečiai”: 
Dramblio Kaulo Krantas, 
Etiopija, Malgašija, Malis, 
Siera Leonė, Tanzanija ir 
Tunisas. Azijai atstovauja 
penkiese: Indija, Irakas, 
Iranas, Kambodža ir Sirija. 
Trys Lotynų Amerikos 
valstybės: Čilė, Urugvajus, 
Venesuela. Keturios socia
listinės šalys : Bulgarija, 
Jugoslavija, Lenkija TSRS. 
Išsivysčius i a m kapitalisti- 
ka.pita.list i n i a m pasauliui 
priklauso tik penkios vietos 
(Australija, Danija, Didžio
ji Britanija, Italija ir

jamos kovai prieš naciona
linį išsivadavimo judėjimą.

šioje sesijoje (jos darbo 
vietos — Kinšasa, Lusaka, 

r es Salamas ir Damas- 
?) spre n d ž i a m a daug 

svarbių klausimų. Kalba
mą apie rasistinės Rodezi- 

boikotą. Anglija aiškiai 
veidžiauja: ji blokuoja

jos 
dv 
Beiros uostą, ir naftotiekis 
neyeikia, bet 
ka
ter 
su 
ziq< 
vo 
na

“nepastebi,”
1 nafta į Solesberį pa- 
ka geležinkeliu iš Loren- 
Markišo. Zambijos pre- 
entas Kounde pareikala- 
prieš Smito režimą pa- 

idoti jėgą.
^.pie padėti Portugalijos 
oniiose panasakoio na- 

1 a f r i k iečiai sukilėliai, 
golietis Dom i n g a s da 
7a išvardijo, kieno gink

lais kariauta, Salazaras. Tai 
—JAV. VFR. Izraelis, Bel
gija ir Prancūzija.

Išsivaduoti dar turi be
veik 40 miliionų afrikiečiu, 
kejinlika tautų kitose na- 

Iš žemėla-

ko i 
tvs

šaulio dalyse.
nio turi išnvkti tokie pava
dinimai,

j Gvinėja. “Prancūzu” Soma
lis
nializmas gains, kenurėm 

nenžmėtvsi. kalb11 srautu 
jžliesi. Laukia ilga ko-

kain “Portugalu”

“Isanu” Sachara. Kola-

Čia nplaiko- 
ir ma-

Dabar mums aišku, kodėl 
daugeliu klausimų komite
tas laikosi pažangių kon
cepcijų. Jau kuris laikas 
kolonijinė Anglija bevelija 
nedalyvauti komiteto dar
be, o kitų kapitalistinių ša
lių atstovams irgi nėra ma
lonu klausytis kai čia kal
bama apie tai, kad koloni
zatoriams ginklus teikia 
NATO nariai. Amerikie
čiams ausį rėžia kaltinimas, 
kad JAV “skelbia savo an- 
tikolonializmą sekmadienį 
i r yra pagrindinis koloni
zatorių ginklų tiekėjas ir 
bankininkas kitom savaitės 
dienom.” Susirūpinti juos 
verčia ir replikos dėl ka
rinių bazių, kurios naudo-

io
ne
va

VI. Motiejūnas

Tai ne poeto fantazija
Australijai priklausančio

je Magneto saloie netoli 
Kėzaus uosto, šalia įėjimo 
i nakvynės namą au^a ato- 
gražinis mango medis. Jis 
pagarsėjo tuo, jov medžio 
forma primena klūpančią 
moteri. Moters kūno linijos 
išryškintos dažais. Tikrai 
egzotinis vaizdas atogrąžų 
kampelyje.

žuvis — šaulys
Pietryčių Azijos jūrose ir 

upėse gyvena žuvis, kurią 
vadina šauliu. Ji minta 
vabzdžiais. skraidančiais 
virš vandens paviršiaus. 
Kai, pavyzdžiui, musė pra
skrenda keliasdešimties 
centimetru aukštyje, žuvis 
paleidžia i ją vandens sro
ve. Ji gali pasiekti savo 
auką net 150 cm atstumu, 
nors pati yra vos 10—12 
cm ilgio.

Ar labai pavargai?
Japonų daktaras Akira 

Sato sukūrė mokslinį meto
dą nuovargiui nustatyti. Jo 
pagaminto aparato veiki
mas remiasi hipoteze, pagal 
kurią, didėjant nuovargiui, 
didėja seilių rūgštingumas. 
O tos rūgštys, dalinai tir- 
pindamos dantų emalį, iš
skiria magnį ir kalcį. Eks
perimentas, atliktas su 130 
žmonių, patvirtino aparato 
efektyvumą. A. Šato nuo
mone, tokiais įrengimais 
tikslinga pasinaudoti suda
rant mokymo programas.

Derva ant dantų
Japonijos prof. Micucha- 

ru Takenti atrado naują 
dantų apsaugos metodą. 
Dantys padengiami plonu 
sintetinės dervos sluoksniu. 
Bandymas, atliktas su 160 
moksleivių, parodė, kad 
toks būdas 9 mėn. apsaugo 
dantis nuo gedimo 100 pro
centų. Kaip tvirtiną‘Taken
ti, dengiant dantis kas pusė 
metų, visiškai galima ap
saugoti juos nuo gedimo.



Ksavera

Negrų riaušes mūšy miestuose
kompanijos, fabrikai, gele
žinkeliai, aliejaus magnatai 
bei stambieji ūkininkai bu
vo sukišę savo nagus į fe- 
deralinį iždą, tai buvo skai
toma pagirtina svarbiau
sios valdžios pareigos iš
raiška. Bet kuomet skurde 
skęstantieji manė, kad val
džia turi atsakomybę ir 
jiems teikti pagalbą, tai 
federalinė piniginė grei
tai užsidarė. Ne tik kad 
piniginė užsidarė, bet tie, 
kurie bandė pakelti prieš 
tai balsą, kaip asmeniniai, 
taip ir organizaciniai, turė
jo nukentėti įkalinimus bei 
terorizavimus.

Ten eina bilijonai
Šalies privatinė industri

ja, profsąjungos ir valdžia 
per mažai rūpinosi išspręs
ti negrų ekonominę dilemą. 
Mūsų šalies m i 1 i t a r i n ė 
avantiūra Vietname kai
nuoja daugiau kaip du ir 
pusę bilijono dolerių per 
mėnesį, bet pasaulio turtin
giausioje šalyje, kur metinė 
šalies gamyba siekia 750 
milijonų dolerių, valdžia 
nesutinka išlaikyti taip va
dinamą “didingąją bend
ruomenę” ir patiektą prieš 
skurdą programą sumoje 
tik vieno ir penktadalio bi
lijono dolerių per metus.

Todėl, norėdami išsiverž
ti iš šiukšlynų, purvo ir al
kio, nerimaudami namuose, 
jaunoji negrų karta kelia 
riaušes. '

< i’., ’’i '

Šią krizę turi rimtai 
svarstyti šalies pareigūnai, 
nes, kitaip, sUsikels antrą 
civilinį karą.

Kova už rasių 
lygiateisiškumą

Amerikos negrai nusi- 
sprendė, kad atėjo laikas 
patiems nusistatyti savo li
kimą. Jie daugiau nepri
ims tuščių pažadų ir ko
vos už savo demokratinių 
teisių realizavimą.

Dramatiškas sustiprinan
tis šiai, socialinei revoliuci
jai incidentas įvyko Bir
mingham, Alabamoj, kuo
met “Bulius” Conner davė 
įsakymą savo sadistinei po
licijai ir taip vadinamiems 
“baltiems piliečiams” nau
doti prieš negrus pačias 
brutališkiausias priemones. 
Tie sadistiniai įrankiai bu
vo naudojami ne tik prieš 
suaugusius, bet ir prieš ma
žus vaikus, kurių vieninte
lis prasižengimas buvo, kad 
jie gimė juodi, ir kurių vie
nintelis pageidavimas buvo, 
tai naudotis Pirmojo JAV 
Teisių Biliaus garantija tai
kiam sambūriui ir teise 
prašyti savo valdžios, kad 
atitaisytų skriaudas.

Šiurpas ima, kai matai tą 
barbarizmą, kuris priimtas 
per ilgus metus kaip nor
malus baltųjų amerikiečių 
elgesys prieš juoduosius 
amerikiečius.

Negrų šūkis 
“juodoji galia

Šis negrų šūkis ir veikla 
labai išgązdino tūlus neg
rų priešus. Pastaruoju lai
ku labai dąug girdime kal
bant, kad tas sukeltų neg
rus viską paimti iš baltųjų. 
Ręikia rinitai pastudijuoti 
šį klausimą.

Dabartiniame negrų judė
jime yrą pasireiškusi kri
zė — krizė tarp prisitaikė
lių įr kovingųjų negrų. 
Skaitydami istoriją apie

Šiuo pasaulinio nepasto
vumo momentu kyla klau
simas, kaip žmogus gali 
panaudoti savo gyvenimą 
kovai už pagerinimą būk
lės. Tą klausimą vis dau
giau ir daugiau stato skurs
tančioj i žmonija, ypatingai 
kuomet jis mato pasaulio 
kolonijales šalis, kovojan
čias už nepriklausomybę ir 
laisvę. Šiandien tą klausi
mą vis daugiau ir daugiau 
stato Jungtinių Vai s t i j ų 
ekonom i n i a i ir politiniai 
nuskriausti žmonės, ypatin
gai negrai.

Sakoma, kad trys nelai
mės gręsia žmonijai šian
dien: rasizmas, skurdas ir 
karas. Todėl bandau apie 
tai kalbėti.

“Negrų riaušės”
Užstojus vasarai, vėl pra

sidėjo negrų riaušės mūsų 
miestuose. Jau jos įvyko 
Bostone, keliuose miestuo
se (Floridoj, Ohio ir kitose 
valstijose.

Negrų jaunuoliai ir šiaip 
kovingai nusista č i u s i e j i 
žmonės, patyrę sužlugdytas 
viltis ir nepatenkinti dery
bomis tarp baltųjų valdi
ninkų, darbdavių ir politi
nių vadų, kaip baltų, taip 
juodų, griebiasi kartais ne
pagirtino agresyvaus elge
sio. Jie miestų.getuose dau
žo langus, degina namus ir 
baltųjų vertelgų krautuves. 
Jie kovoja su vietine polici
ja ir neretai su valstijoj 
gvardija. Juos muša, sužei
džia, areštuoja. Bet tos 
riaušės tęsiasi miestas nuo 
miesto ir nesulaikomai plin
ta visoje šalyje.

Kiek mes galime juos pa
smerkti?

Pereitais metais vienas 
areštuotų nuvežtas į polici
jos nuovadą San Francis- 
ke sušuko: “O ką mūsų 
šalis daro Vietname? Juk 
mes ten naudojame masinį 
prievartavimą, kad privers
tum žmones pasiduoti mūsų 
užmačioms?” Čia pasaky
ta daug tiesos.

Ryšys su Vietnamu
Ar nebus tiesa, kad dali

nai tie jauni negrai, tai 
atspindys mūsų šalies ag
resijos Vietnamo kare? Jie 
žino, kad 22 procentai tų 
amerikiečių, kurie miršta 
Vietname, yra negrų. Jei 
mūsų jaunuolių elgesys ag
resyvus ir antagonistiškas, 
tai todėl, kad jie pasiryžę 
įgyvendinti kiekvieną teisę, 
kuri yra garant u o j a m a 
Amerikos Nepriklausomy
bės Deklaracijoje ir vėliau 
priimtuose įstatymuose.

Po šimto metų nuo 
Emancipacijos Proklamaci
jos, po visų tų ilgų metų 
teroro, linčiavimo, šaudy
mo, smalavimo, neprileidi- 
mo prie mokslo, geresnių 
darbų ir t. t., negrai pasi
ryžo tą viską išsikovoti da
bar. Laikas nusitęsė per 
ilgai ir jaunoji karta neri
mauja ir nebepasitiki pa
žadais.

Prieš neteisybę
Mano manymu, mūsų val

džia pasiekė krizę. Per ik 
gai ji garantavo asmenines 
laisves ir teises privilegi
juotai mažumai mūsų šaly
je, ir jie tą priėmė kaip mū
sų “gyvenimo būdą.” Val
džia davė materialinę para
mą prekybai ir visai stam
biajai pramonei. Kuomet 
lėktuvų kompanijos, laivų 

negrų vadą Booker T. 
Washington, randame, kad 
jis labai gerai apibūdina pa
dėtį. Apie prisitaikėlius 
negrus jis kalba perspėda
mas, kad Juodojo Kodekso 
nupilietinimo pietinėse vals
tijose dienomis negrai vi
siškai apleido dėmesį politi
nės galios, per kurią galė
jo įsigyti ekonominę ir 
mokslinę teisę. Gi kovin
gieji negrai — tai paveldė
tojai garsaus W. E. Du- 
Bois mokymo, kad jie turi 
reikalauti pilnų politinių, 
ekonominių ir mokslo tei
sių, ir reikalauti... dabar.

Nebandysiu apibūdinti vi
sas naujas idėjas, kurios 
atsiranda negrų tarpe, bet 
didžiuma negrų vadų yra 
įsitikinę, kad 1966 m. Civi
linių Teisių įstatymas yra 
negyva raidė. Pradėjo neg
rų tarpe rodytis naciona
lizmas kaip taip vadinama 
Juodoji Galia (Black Pow
er). Toji galia atstovauja, 
kaip sako vienas jų vadų 
Floyd McKissick, neabejoti
ną pripažinimą, kad negrai 
gali suorgan i z u o t i savo 
grupinę galią pasiekimui 
progresyvaus, reikšmingo 
siekio savo žmonėms.

Toliau, tas reiškia, kad 
nauja jaunų negrų karta 
nusistatė siekį, kurį jie ga
li įvykdyti savo apylinkėse, 
kuo met susiorganizuos į 
galingus grupių blokus. Mc
Kissick sako, kad tikreny
bėje nėra nieko naujo. Isto
riniai žiūrint, negrai nere
tai organizuodavo tokius 
blokus, kad išgautų sauges
nę poziciją Amerikos bend
ruomenėje.

Kalbėdami rimtai ap į e 
“juodąją galią”, n e g r ai 
tikrenybėje nesip r i e š i n a 
integracijai, netgi jei tas 
reikštų dirbti ranka ran
kon su kitomįs nacionalinė
mis bei religinėmis grupČT 
mis, bei abelnai su darbi
ninkų judėjimu, su bažny
čių vadais bei liberalais.

Vien tik integracija ne
permaino pamatinės ekono
minės sistemos, kuri verčia 
negrus į getus, palaiko dis
kriminaciją darbuose ir 
mokyklose, paneigia lega
lias teises, apvagia, ap gau
na juos.

Todėl šis naujas sąmo
ningas. mąstymas veda prie 
tos idėjos, kad negrų gru
pės turi jungti Savo jėgas 
ir taip laimėti bendruome
nėj. Tas, kitais žodžiais, 
reiškia negrų apsisprendi
mą, kad per bendrą veiklą 
ši mažuma taps dauguma, 
ir galės išvystyti savo vals
tijose bei miestuose ekono
minę, socialinę bei politinę 
kontrolę dėlei laimingesnio 
gyvenimo.

Kalbant apie jungimą jė
gų, reikia turėti galvoje 
jungimą bendrai kaip neg
rų, taip ir kitų mažumų, 
kurios taip pat gyvena ša
lies miestų getuose.

Tai taip negrų vadai, 
kaip McKissick, Carmi
chael ir kiti supranta “Juo
dąją galią”.

Negraį pasisakę kovoti 
UŽ taiką

Šiandien negrų kova už 
laisvę yra tik toji dalis, ku
ri matoma paviršium. Pa
žvelgus gilyn, matome, kad 
jie nebesiskiria nuo tų, ku
rie savo gyvenimo saulėly
dyje siekia savo namų sau
gumo, pilnos medikalinės
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pagalbos; nesiskiria nuo 
visų skurstančių, kurie su
daro daugumą gyventojų 
mūsų miestuose, nuo tų, 
kurie vaikšto be darbo, ku
rie dirba tik retkarčiais, 
nuo tų, kurie negali dirbti, 
ir dabar nuo tų mūsų drau
gijoje, kurie atkakliai ko
voja už taiką.

Taikos politika artimai 
surišta su politika prieš ra
sinę diskriminaciją. Taip, 
negrų getuose išsivy s t ė 
nauja politinė filosofija. 
Taikos politika artimai ri
šama su rasine lygybe.

V letnamo karas gręsia 
ne tiK visiškai sunaikinu 
mažą šalį, kuri randasi uz 
dešimties tūkstančių mylių 
nuo mūsų, bet gręsia visiš
kai sutriuškinti mo r a 1 i n į 
mųsų salies žmonių charak
terį Niekuomet pirmiau in
telektualai, jaunuoliai, tū
la dvasiskija, mokslininkai 
ir rasines mažumos nebuvo 
taip nusistatę prieš šį mili- 

' tarinį užmojį musų salyje. 
N ežiurint mūsų valdžios 
pareigūnų ir jos tarnų ka
pitalistų spaudos ir abelnai 
žinių agentūrų ignoravimo 
to takto, taikos jėgos spar
čiai plinta. Tos jėgos žiuri į 
Vietnamo karą kaip į ne
morali karą, o į musų ša
lies elgesį kaipo į Amerikos 
gėdą ir žmonijos naštą.

Todėl, kad negrai pridėjo 
naują šūkį “taiką” prie šū
kio “Juodoji galia”, tai nie
ko stebėtino.

Jų vadas Martin Luther 
King pereito bal. 15-tos 
demonstracijoj N. Yorke 
tarp kitko pareiškė: “Man 
daug kas primeta, kad aš 
klystu stovėdamas už tai
ką. Taika ir kova už civili
nes teises neturi bendrumo 
—man sako, r-Tikrenybėje 
abi kovos rišasi. Prieš porą 
metų aš ir kiti, kurie kovo
jome už rasinę lygybę ir 
skurdo panaikinimą, matėm 
šviesos momentą viltyje, 
būk skurde skęstantiems 
baltiesiems ir juodiesiems 
bus galima gauti pagalbą 
per taip vadinamą “Skurdo 
Programą”. Bet štai Viet
namo karo plėtimas tą pro
gramą nustūmė taip, kad 
ji liko tik žaislas visuome- 
menėje, kuri beprotiškai 
kariauja. Mes siunčiam 
jaunus juodus vyrus, kad 
garantuotų laisvę Pietryti
nėje Azijoje, kuomet jie 
jos nerado Georgijos valsti
joje bei Harleme (N. Y.). 
Mes pakartotinai matėm tą 
žiaurią ironiją, kur negrai 
ir balti vyrai žudo ir mirš
ta už šalį, kuri nesodina 
juos į bendrą mokyklos suor 
lą. Mes matėm juos bruta- 
liškai deginant Vietnamo 
kaime gyvenimo lūšneles, 
ir žinom, kad jis sugrįžę 
negyvens vienam Detroito 
miesto bloke. Aš negaliu 
tylėti, matant tokią mani
puliaciją.”

Tapytojas P. Raudavę poilsiauja <— A. Sutkaus nuotrauka

Martin Luther King atsi
šaukė už veiklą prieš karą. 
Jis sakė: “Mes turime rasti 
naują būdą veikimui už tai
ką Vietname.”

Šį rudenį ruošiamos nau
jos demonstracijos prieš 
karą, kuriose daly v a u s 
tūkstančiai žmonių ir, be 
abejo, negrų bus žymi da
lis. Tai naujas svarbus po
sūkis prieš karą.

Vytautas Putinas kaip 
pilietinio karo didvyris

“Apdovanojamas Raudo
nosios Vėliavos ordinu už 
daugybę kovinių žygdarbių 
ir ilgalaikę kovinę veiklą 
įvairiose pareigose.” Nese
niai viename karinės istori
jos žurnale perskaičiau 
šias eilutes iš įsakymo, ku
riuo Respublikos revoliuci
nė karinė taryba 1920 me
tų liepos 31 dieną apdova
nojo Vytautą Putną aukš
čiausiu to meto apdovano
jimu. Aš tartum vėl išvy
dau raudoną didvyrio or
dinų knygutę. Man ją ka
daise rodė karvedžio našlė 
Natalija Putnienė, kruopš
čiai renkanti visa, kas su
siję su vyro atminimu.

Kngyutėje vienas po ki
to įrašyti trys Raudonosios 
Vėliavos ordinai. Visi jie 
rodo, koks narsus buvo 
žmogus, kuris, negailėda
mas gyvybės, gynė Spalio 
iškovojimus pilietinio karo 
mūšiuose.

Jaunystėje Putna svajojo 
tapti dailininku ir lankė 
dailės studiją Rygoje. Tuo 
pat metu jis dalyvavo dar
bininkų judėjime, už ką bu
vo suimtas. Prasidėjus pir
majam pasauliniam karui, 
Putna buvo paleistas iš ka
lėjimo ir mobilizuotas į Ru
sijos armiją. Ten 1917 me
tų vasario mėnesį jis įsto
jo į Komunistų partiją. 
Susikūrus Raudonajai Ar
mijai, Putna daug jėgų ati
duoda jai stiprinti būda
mas eilės karinių dalinių 
politiniu komisaru ar va
du.

Paskutiniaisiais gyveni
mo metais (jis tragiškai 
žuvo 1937 metų birželio 11 
dieną) vV. Putna buvo 
TSRS atstovybių kariniu 
atašė Japonijoje, Vokietijo
je, Suomijoje ir Anglijoje. 
Jis parašė eilę karinių teo
rinių, o taip pat grožinių 
kūrinių. Stambiausieji jų— 
tai knygos “Iki Vyslos ir 
atgal,” “Kronštadtas,” apy
braižų rinkinys “Rytų fron
tas.”

T. Jurgėia

Johannesburg. — Pietų 
Afrikos valdžia ištrėmė 
anglikonų bažnyčios vysku
pą Crowtherį už tai, kad jis 
kritikavo jos politiką negrų 
klausimu.

Penktadienis, Liepos(July) 7, 1967

Apie vieną žynių lietuvių 
literatūros bičiulį

Lietuvių tauta ir lietuvių 
literatūra turi daug nuo
širdžių bičiulių užsienyje— 
tiek liaudies demokratijos 
šalyse, tiek ir kapitalisti
niuose kraštuose. Vienas 
tokių yra Vakarų Vokieti
joje, Heidelbergo mieste, 
gyvenantis pažangių pažiū
rų literatūros mokslininkas 
dr. Hermanas Budenzigas 
(Buddens i e g ) — lietuvių 
klasikinės poezijos vertėjas 
į vokiečių kalbą.

H. Budenzigas gimė 1893 
m. birželio 3 d. Eizenache. 
Jaunystėje studijavo teisę, 
tačiau advokatu netapo. 
Pirmojo pasaulinio karo 
metu buvo mobilizuotas. 
Pusantrų metų jam teko 
prabūti ir Lietuvoje, kai ją 
buvo okupavusi kaizerine 
armija. Būdamas huma
niškas, H. Budenzigas ne
pritarė okupaciniam tero
rui, taikingai bendravo su 
lietuvių valstiečiais, sten
gėsi kuo įmanydamas jiems 
padėti, netgi buvo pramo
kęs kiek lietuviškai. Vėliau 
pateko į Prancūzij os frontą, 
kur paskutinėmis karo die
nomis buvo sužeistas ir li
ko invalidu. Pats betar
piškai patyręs visus karo 
baisumus, H. Budenzigas 
tolesnį savo gyvenimą nuta
rė paskirti aukštesniems 
humanizmo idealams, dar
buotis tautų savitarpio su
pratimui, pasišvęsti litera
tūrai. Daug nuveikė tyri
nėdamas antikos ir klasiki
nę vokiečių literatūrą, vo
kiečių proletarinę kultūrą. 
• Kai UNESKO organizaci
ja 1955 m. pagerbė didįjį 
lenkų poetą A. Mickevičių 
jo šimtųjų mirties metinių 
proga, H. Budenzigas įkū
rė Vokiečių Mickevičiaus 
draugiją (Das Mickiewizc- 
Gremium der Bundesrepub- 
lik Deutschland) ir iki šiol 
jai vadovauja.

Draugijos tikslas — vo
kiečių kalba populiarinti 
Mickevičių, o, taip pat. kitus 
mažiau žinomus lenkų poe
tus bei jų kūrinius. Tad 
draugijos vardas savo pras
me daugiau yra simbolinis, 
negu dalykinis. H. Buden- 
zigo manymu, vokiečių tau
tai, geriau pažinus lenkų 
tautą ir jos kultūrą, grei
čiau subręs abipusįo supra
timo ir pasitikėjimo dvasia. 
Mickevičiaus draugijai pri
klauso arba priklausė eilė 
įžymių Vokietijos mokslo, 
kultūros,; švietimo veikė
jų—įvairių politinių pažiū
rų, religinių įsitik i n i m ų , 
luominių sluoksnių žmonių. 
Pavyzdžiui, jai priklausė 
plačiai išgarsėjęs socialisti
nės krypties vokiečių rašy
tojas Leonhardas Frankas 
iš Miuncheno «(miręs 1961 
m.), kurio autobiografinis ro
manas “Kairėje, kur plaka 
širdis” išverstas į lietuvių 
kalbą. Draugijos narių tar
pe yra Heidelberge gyve
nantis rašytojas, mokąs lie
tuvių kalbą, Fricas Bajoras 
(Bajorat).

Draugijos tikslui siekti 
H. Budenzigas jau dvylikti 
metai leidžia “Mickevi
čiaus žurnalą” (“Mickie- 
wicz-Blatter), kurio išeina 
po tris stambius sąsiuvinius 
kasmet. Šiame žurnale jis 
išspausdino išvertęs į vokie
čių kalbą didžiąją A. Mic
kevičiaus poemą “Ponas 
Tąęlas.” Greta lenkiškosios 
medžiagos pastai* a i s i a i s 

met|ais jis pradėjo publikuo
ti i 
tai,

lietuviškąją. Taip, an- 
1964-1965 m. išvertė ir 

išspausdino K. Donelaičio 
“Me tus,” 1966 m.—A. Bara- 
nauĮsko “Anykščių šilelį,” o 

me tų pirmajame “Mic- 
.čiaus žurnalo” sąsiuvi

o (“Jūratė ir Kasty- 
) ir Salomėjos Nėries

lituanistiniais klausi- 
s. Tokiu būdu H. Bu- 
zigas tapo pagrindiniu 
ikinės lietuvių poezijos

u nuoširdžiausių lietu- 
literatūros bičiuliu ir

šių 
kev:
nyjtjj (34 iš eilės)—D. Poš
kos 
Lietuvos.
išsp
atliktų liaudies dainų, Mai- 
roni 
tis”
poežijos vertimų, straips
nių 
mai 
den 
klas
vergėju į vokiečių kalbą, 
vier 
vių
populiarintojų Vakarų Vo? 
kieti joje.
nek;
virtą kartą) suskambėjo 
vokiškai, o A. Baranausko 
kas 
mą 
žem
versimu prideda ir paltes- 
nius straipsnius, kuriuose 
nuš riečia verčiamų poetų 
gyvenimo ir kūrybos kelią, 
padėdamas vokiečių skaity
toji! geriau suprasti seną
ją mūsų poeziją. Šiuos H.

“Mužiką Žemaičių ir
” Žurnale buvo 

ausdinta ir kitų vertėjų

Jo dėka K. Do
bi tis iš naujo (jau ket-W'

ir D. Poška iš viso pir- 
kartą atėjo į vokiečių 

ę. A. Budenzigas prie

Budenzigo vertimus su 
straipsniais apie poetus 
Vilhelmo F i n k o leidykla 
Miunchene dar išleidžia ir 
atskiromis knygomis. Ypač 

dai išleisti K. Donelai- 
“Metai.” Be to, H. Bu- 

i žigas išvertė ir poeto 
Marcinkevičiaus poe- 

“Donelaitis.”
I. Budenzigas pats lietu- 

kalbos, tiesa, nemoka.

PUL 
čio 
den 
Jus 
mą

vių
Jank talkininkauja Vilniuje 
gyvenantis germanistas ir 
ver 
litu 

sėjas E. Astram s k a s, 
mistas Ernstas Kavolis 

iš Heidelbergo, paruošdami 
tikslius pažodinius lietuvių 

nių vertimus. Jais rem- 
asis, H. Budenzigas su-

kalba. Paskiau kartu

oliu vertimus tikslina

stengiasi ne tiek per
si išviršinę kūrinio pusę,

kūr
dan
eiliuoja tuos kūrinius vokie
čių
su įhinėtais F. Bajoru ir E. 
Kav
ir tĮikrina pagal originalą.
Jis 
duo 
kiek pagauti jo dvasią, ka$ 
vertimas galėtų padarytį 
tokį 
skai
daro lietuvių skaitytojui. 
Todėl jei kurio lietuviško 
kūr 
kiec 
silabinė, 

aas galėtų padaryti 
pat įspūdį vokiečhy 

tytojui, kokį originalas

nio eilėdara netinka vo- 
ių kalbai (pavyzdžiui, 

kuria parašytas 
ykščių šilelis”), H. Bu- 
žigas imasi kitos eilė-den

darčs — klasikinio vokiško 
hegzametro. Kūrybiškai at
likt
tiškf ir tikslūs. Vertėjas jų 
nė
periiliavimais, perkūrimais 
(nachdichtung).

jo vertimai yra poe-

nevadina vertimais, o

ors H. Budenzigas 
ūkė gana garbingo am- 
s, tačiau dirba su neiš-

Lietu- 
*ali tik džiaugtis turė- 
a tokį uolų, tokį nuo- 
ų savosios literatūros

sulai 
žiat 
senkančia energija, 
va 
dan 
šird 
bičii

J. Petronis

Kairo. — Mus u 1 m o n ų 
dvasininkai Egipte savo 
mečetėse šaukė pavapi jie- 
čius skelbti “šventąjį kat^^J

eliui. Jokių nuolaidų* 
neturį būti. Jeruzoli- 
turįs būti arabiškų mu-

jam 
mas 
sulmonų.
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LLD Reikalai
CENTRO RAŠTINĖS

alime pasigirti, kad bir
elio mėnesį gavome stam

bią auką Draugijai nuo 78 
kuopos, Yucaipa, Calif., per 
J. K. Alviną, sekretorių,— 
$100. Pacifiko pakraštys 
puikiai veikia.

Worcester, Mass. 11 kuo
pa, per W. Žitkų, prisiuntė 
$10; P. J. Martin (Martin- 
kus), Wexford, Pa., irgi 
prisiuntė $10 (tai ne pirma 
auka, gauta iš P. J. Martin- 
kaus šiais metais). Fran
ces ir Niek Pakalniškiai, 
Chicago, Ill., aukojo $5, man 
viešint Čikagoje.

19 kuopos, Chicago, Ill., 
sekretorius J. Kaminskas 
prisiuntė $5 nuo Vyt. Yu- 
den (Judzentavičiaus) ir $2 
nuo savęs. S. Sapiega, 1- 
os kuopos narys, Niujorke, 
aukojo $6.
01g. Klevinskas, 39 kuo- 

2^js, Pa., sekretorius, uždė
jo mokestį už J. Grinevičių. 
Nuvažiavęs iškolektuoti iš 
jo pinigus, gavo ir $2.90 au
ką Draugijai, prie to pats 
Klevinskas pridėjo $2.10. 
Baltimorės, Md., Liepojų 
Juozas, mokėdamas duok
les, pridėjo auką $1.

Ačiū visiems!

Naujų narių nuo praėju
sio pranešimo gavome se
kamai: 1 kp., Brooklyn, N. 
Y., 3 (dabar jau turi 4); 
19 kp., Chicago, Ill., 2 (da
bar jau turi 4); 22 kp., Cle
veland, Ohio, 2; 78 kp., Yu
caipa, Calif.

Taigi, jau pusė metų pra
arto, o mūsų kvota daėjo tik 
iW7 87 naujų narių. Kada 
gi pasieksime 250 kvotą?

Pilnai užsimokėjusių mo
kesčius kuopų priaugo per 
mėnesį šios: 7 kp., Spring
field, Ill.; 13 kp., Easton, 

n Pa.; 63 kp., Brid g e p o r t, 
Conn.; 218 kp., Ludington, 
Mich.

Juozo Baltušio knyga 
“Tėvų ir brolių takais” jau 
išleista ir mes tikimės, kad 
mus pasieks už kelių savai
čių. Knyga bus siunčiama 
tik tiems nariams, kurie 
užsimokėję už šiuos metus. 
Kad išvengt nemalonumų, 
šilingai prašau visus na
rius užsimokėti duokles 
ktffc greičiausiai. Juk ir 
konstitucijoj mūsų Draugi
jos pažymėtą, kad narys 
turi duokles užsimokėti iki 
liepos 1-os. •

Ieva Mizarienė
Centro' sekretorė

Pasirodė f. Engelso kny
ga “Liudvikas Feuerbachas 
ir klasikinės vokiečių filo
sofijos pabaiga."

Autorių kolektyvo knyga 
“TSKP istorijos apybrai
žos” — Tai vadovėlis pra
dedantiems studijuoti parti
jos istoriją partinio moky
mo sistemoje.

A. Daukštos knygos 
“TSRS valstybinis biudže
tas” uždavinys yra supažin
dinti finansų ir kredito spe
cialybės studentus su TSRS 
biudžetine sistema, valsty
bės pajamomis bei išlaido
mis, jų planavimu, pajamų 
ir mokesčių apskaičiavimu 
ir ėmimu, TSRS valstybinio 
biudžeto sudarymu, tvirti
nimu ir vykdymu.

Autorių kolektyvo knyga 
“Pradinis filosofijos kur- 

, sas” trumpa ir prieinama 
j forma supažindina skaity
tojus su marksizmo-leniniz
mo filosofija, nagrinėja pa
grindinius jos teiginius, su
siedama juos su šiuolaiki
niu mokslu ir komunizmo 
statybos praktika.

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
Teisės fakulteto dėstytojų 
kolektyvas paruošė knygą 
“Tarybinės valstybės ir tei 
sės pagrindai.”

Vertinga E. Stanciko bro
šiūra “Kaip nagrinėti pro
dukcijos savikainą.”

V. Belkino ir G. Cholod- 
najos knygoje “Pramoni
nės gamybos organizavimo 
ir ekonomikos pagrindai” 
nagrinėjami pagrind i n i a i 
planavimo, normavimo, 
darbo užmokesčio, apskai
tos ir ūkiskaitos organiza
vimo metodai. Lietuviška
sis leidimas pataisytas ir 
papildytas, duodamas pa
vyzdžiu iš mūsų respubli
kos.

Knygoje “Rekomendaci
jos žemės ūkio mechaniza
toriams” nagrinėjami že- 
žemės ūkio mechanizavimo 
ir elektrifikavimo klausi
mai. Joje naudingų pata
rimų ras mechanizatoriai, 
kolūkių ir tarybinių ūkių 
specialistai. Pag r i n d i n ė 
knygos dalis skiriama gy
vulininkystės fermų me- 
chanizavimui ir elektrifika
vimui.

B. Baginsko ir J. Nar- 
kevi č i a u s “Agrochemijos 
laboratoriniai darbai” ir 
autorių kolektyvo “Agro
chemijos pagrindai ir nuo
dingieji chemikalai” — šios 
knygos bus naudingos že
mės ūkio ekonomijos, ag
ronomijos ir kitų specialy
bių studentams.

Gausiai iliustruotoje V. 
Gasiūno knygelėje “Rokiš
kis” (lietuvių ir rusų kalbo
mis) pasakojama apie Ro
kiškio ir jo artimesnių apy
linkių istorinę ir revoliuci
nę praeitį bei šiandieninį 
gyvenimą, apžvel g i a m o s 
Rokiškio ir jo artimesnių 
apylinkių istorinę ir revo
liucinę praeitį bei šiandie
ninį gyvenimą, apžvelgia
mos Rokiškio miesto atei
ties perspektyvos.

Iš A. Urbonienės knyge
lės “Kad būtų linksma ir 
smagu” kultūros namų, pi
onierių rūmų, sanatorijų bei 
poilsio namų pramogų ir 
žaidimų vadovai galės iš
mokti daug gražių įdomių 
žaidimų, atra k c i o n ų bei 
viktorinų ir paįvairinti po
ilsio vakarus, gegužines, 
“žiburėlius,” teminius vaka
rus, žodinius žurnalus, kar
navalus. Čia aprašomi žai
dimai lavina atmintį, ugdo 
jėgą, grakštumą, supažindi
na su literatūra, muzika.

Išėjo dvi knygelės iš se
rijos “Mokslo naujienos vi
siems.” Tai—N. Eidelma- 
no ir G. Zalenkos “žmo
gaus protėvis? Ne, ne bež
džionė” ir g e o gr a f i j o s 
mokslų kandidato V. Šče
meliovo “Saulės ar lietaus ' 
Prašom!” Pastarosios au
torius tikina mus: “Ateis 
laikas, kai agronomas orą 
savo laukuose keis taip pat, 
kaip sėjomainas.”

St Petersburg, Fla.
Susirgo Walter P. Kelley 

(buvęs montellietis). Pasi
davė ligoninėn patikrinti 
cveikatą. Nežinia kaip ilgai 
jis ten bus. Linkiu jam 
gretai pasveikti ir vėl mu
mis linksminti dąinomis.Jis 
dainavo su mūsų daininin
kų grupe.

K. Vilkauskas

Tel Aviv. — Trys asme
nys žuvo eksplozijoje, ku
ri iškilo amunicijos sandė
lyje netoli Galilėjaus mies
telio. Liepsnos ir “šaudy
mai” tęsėsi per apie tris 
valandas. Valdžia mano, 
kad eksplozija iškilo dėl 
kai kurių darbuotojų atsar
gumo stokos. Kiti mano, 
kad kas nors tyčia tai pa
darė.

ST. PETERSBURG, FLA. 
Mirus

Jonui Vilkeliui-Bijūnui
a ^Reiškiu užuojautą jo giminėms ir draugams, gy- 
* venantiems Amerikoje ir Lietuvoje. Aš jo išleistą 

eilėraščių knygą “Gyvenimo Sūkuriai” skaičiau, 
ir man patiko, kad jis taip gražiai perstatė žmo
nių gyvenimą ir kvietė į susipratimą, štai ir Die- 

; vui biskį iškalbėjo:
Jei būčiau aš dievas, 
galią jo turėčiau, 
Tai soste be darbo 
veltui nesėdėčiau...
Jei būčiau aš dievas, 
velnio nelaikyčiau; 
Už sprando nutvėręs, 
“kaput” jam padaryčiau!

— tai man labai patinka, nes velnio niekas 
nemyli.

—J. Vaicekauskas,
Binghamton, N. Y.

St. Petersburg, Fla.
Slinkdamas laikas atneša 

naujų prisiminimų, o ku
riuos asmenis jie liečia, 
tiems, aišku, yra svarbiau
sias jų gyvenime dalykas.

Štai pažangiečiams veikė
jams Juozui ir Rožei Užu- 
sieniams suėjo metai laiko, 
kaiz jiedu susituokė. Pavyz
dingai gyvena, gražiai vi
suomenės darbus atlieka, 
gausiai ir spaudą paremia. 
Gaila Rožės, jos sveikata 
nėra labai geroje padėtyje, 
ji be gydytojo ir vaistų ne
apsieina. Tik dabar grįžo 
nuo gydytojo iš Čikagos.

Kuomet jiedu suėjo į po
rą, dėl tūlų sumetimų sve
čių neturėjo. Dabar sukak
čiai priartėjus, susikvietė 
eilę artimų draugų į Kapok 
Tree šaunią pasivaišinimo 
užeigą, visus skaniai pavai
šino. Dalyvių tarpe sukinė
josi ir Dainos mylėtojų mo
kytoja A. Pakalniškienė.

Suminėtas restoranas ga
na įdomiai įrengtas; jame 
jauti daug malonumo, tos 
statulos, želmenys, gėlės ir 
vandenpuoliai ir t.t. Jame 
duoda gerą maistą ir daug 
sykių duoda ir popierinius 
maišelius, ką nesuvalgai, 
gali neštis namo. Daug 
žmonių nešasi, kiti nedrįs
ta.

New Haven, Conn.
Teamsterių unija, lokalas 

677, streikavo virš šešias 
savaites, bet laimėjo. Algos 
pakeltos ir darbo valandos 
pagerintos. Kontraktas pa
sirašytas penkiems metams. 
Darbininkai džiaugiasi to
kiu laimėjimu.

Mano kaimynas atnešė 
iškarpą iš vietinio 
ning Register”, kur sako, 
kad USSR aukščiausis teis
mas reikalauja didinti bau
smes visiems, kurie bandys 
apgauti valdiškus įstaty
mus, kaip dirbtuvėse taip 
ir kolūkiuose.

Gal būt, už tokius prasi
žengimus pakėlus bausmes 
ir čia būtų neblogai

“Eve-

Vienas dipukas, aiškinda
mas, kodėl tūli dipukai 
priešinasi važiavimui į Lie
tuvą, — pasakė, kad jie bi
jo. O gal grįžę iš 
parveš 
rių jų 
darbus

žinių apie 
padarytus 
lietuviams.

Lietuvos 
kai ku- 
biaurius

Kunca

Walteris Kelley (brockto- 
nietis) buvo pasidavęs į li
goninę jo sveikatai ištirti. 
Kai ši žinutė pasirodys, vei
kiausia jau bus namieje.

Walteri, nepasiduok ligai!
Vikutis

ELEKTRIFIKUOTAS 
APAVAS

Tiems, kam žiemos metu 
šąla kojos, viena Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
firma pradėjo gaminti spe
cialius elektrifikuotus kili
mėlius. “Batai” gaminami 
dviejų rūšių — 40 ir 60 va
tų galingumo.

Partizanai veikia 
Piety Korėjoje

Seoul, Pietų Korėja.—Ir 
čia, Pietų Korėjoje, prasi
dėjo tvirtas partizaninis 
judėjimas. Valdžia nusi
gandusi, ir ji už partizaninį 
judėjimą kaltina Šiaurės 
Korėją.

Šen ir ten Pietų Korėjoje 
partizanai steigia savo ba
zes, ginkluoja žmones kovai 
prieš reakcinį režimą ir 
prieš JAV ginkluotų jėgų 
palaikymą Pietų Korėjoje.

Maskva. — “Izvestijose” 
tilpo ilgokas straipsnis, api- 
b ū d i n ąs M a o Tse-tungą. 
Straipsnio autoriai — Del- 
jusinas ir Kiuzadžas — ra
šo, kad Mao yra reakcionie
rius, egoistas, baimės per
imtas žmogus, trokštąs pa
sauliui diktuoti.

PRANEŠIMAI
LMS Cleveland© skyriaus 

susirinkimas įvyks šeštadienį, 
liepos (July) 8 d., 3 vai. po
piet, EGUV Club Hali, 12678 
Shaw Ave., Cleveland, Ohio.

Prašome visus narius daly- 
vaut šiame susirinkime, nes 
turime daug dalykų aptart,— 
svarbiausia—turime apkalbėt, 
ką darysime su choro turtu.

Kviečia visus,
Sekr. S. Kuzmickas

(50-51)

HELP WANTED MALE

BAKER. 1st class & DECORATOR 
to rin small retail shift in large 
Bakeiy. Excellent working condi- 

steady employment. Must be 
dable. Salary depends on abi- 
Apply RICHMOND BAKERY, 
Richmond St. RE 9-2332.

(48-51)

tions, 
depen 
lity.
3038

AUTO mechanic, 
rough 
work.
No Sat. High pay. Many fringe be
nefits 
tors.

must be tho- 
ly experienced in imported car 

Excellent working conditions.

. Buzz Marcus, Glenside Mo- 
TU 7-9070. . (50-51)

STATIONERY—Office supplies & 
office 
handle phone orders, expediting, etc. 
For interview phone Mr. James Fos
ter, IO 4-5120. All replies confiden
tial.

furniture. Exp’d person to

Foster Bros., 1227 Race St- 
(49-53)

ILDING SUPERINTENDENT.BL
Interesting permanent position. Exp. 
all maint. Full charge of office bldgs, 
in Trenton area. Salary $7000 per 
annum. Call or write Looman Asso- 
ciato^
ASSOCIATES, 420 Third Ave., New 
York

, 212—MU 5-7154. LOOMAN

City, N. Y. (51-58)

ELECTRICIAN
High salary. Steady job.

Fringe benefits.
Call Monday

DA 9-5004

Help Wanted Female

R.: 'J. Superv. for infirmary, if you 
are interested in Christian service, 
Baptist home of Phila. has opening 
for infirmary Supervisor. We also 
need
2 LP
3 PM. MA 4-7575.

RNs for .night shift, relief and 
Ns. Call Mon. thru’ Fri. 9:30—

(50-52)

ELEKTRONINĖ SLAUGĖ
Ligoniai, susirgę miokar

do infarktu, pirmomis die
nomis po priepuolio turi 
būti ypač kruopščioje prie
žiūroje. Ketvirtoje Minsko 
klinikinėje ligoninėje pa
naudota įdomi naujovė. 
Virš ligonio lovos įmontuo
tas nedidelis panelis. Nuo 
jo eina laidai su davikliais 
į kabinetą, kuriame stovi 
elektroninė “slaugė.” Apa
ratas vienu metu seka pen
kiolikos ligonių stovį. Jei
gu tik širdies raumenų rit
mo pakitimai pradeda kel
ti pavojų, aparatas įjungia 
signalą gydytojo kabinete.

Elektroninę “slaugę” su
konstravo Minsko Medici
nos instituto darbuotojai 
doc. G. Sidorenka ir inž. A. 
Jemeljanovas.

AR JIEMS PASISEKS 
TAI ATLIKTI?

Washington. — Apie 100 
Glassboro gyventojų nori 
vykti į Tarybų Sąjungą 
pasisvečiuoti. Jie jaučiasi 
turį teisę ten vykti, kadan
gi jų mieste premjeras Ko
syginas svečiavosi ’ ir čia 
tarėsi su prez. Johnsonu.

Bet glassboriečiai neturi 
kelionei pinigų, — nori, kad 
Washingtonas duotų $60,- 
000. Bet Washingtonas at
sako: pinigų jūsų kelionei 
ir mes neturime.

Pekinas. — Valdine Kini
jos spauda dar kartų bai
siai pasmerkė prezidento 
Johnsono ir premjero Ko
sygino pasitarimus.

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienio popietį/ lie- 
pos-July 8 dieną, 2 valandą.

Parengimų komisija išduos 
pranešimą iš savo veiklos. Pa
sitarsime apie tolimesnę vasa
rinę veiklą. Prikalbinkim nau
jus narius įstoti į mūsų kuo
pą. . Valdyba

(50-51)

WORCESTER MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas 

įvyks liepos 10 d., 2 :30 popiet 
29 Endicott st. Kviečiame na
rius dalyvauti šiame svarbia
me susirinkime, kuriome turė
sime prisiruošti prie spaudos 
pikniko, kuris įvyks rugpiūčio 
13 d., Olympia Parke.

Jaskevičius, sekr.
(50-51)

Greatneckiečių Išvažiavimas

KINGS POINT PARK, AREA 7
Įvažiavimas nuo Red Brook Rd.

WAITRESS
Experienced. Over 21, full time 

and weekends.
CHESTNUT HILL HOTEL 

Call CH. 7-7303.
(51-54)

MANICURIST
GIRL. Experienced to work in upto 
date 
ant:
Rd., ikewtown Square, Pa. EL 6-5885.

SHAMPOO

Beauty Shop. Full time. Apply 
JONY ORDILLE, 3618 Chapel

(51-54

Id ALE & FEMALE

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day & Night Shift

1 PANTRY GIRL

Experienced only 

' Night Shift

Apply

SHERATON PENN PIKE
MOTOR LODGE

Ft. Washington, Pa.
(39-52)

SAN LEANDRO, CALIF.
Mirus

Antaninai Balčiūnienei
Reiškiu užuojautą Ksaverai ir jos vyrui Juozui 

Karosams, netekus mylimos motinos. Taipgi ir ki- 
. tiems šeimos nariams ir artimiems draugams.

Marcella Vasiliauskienė
v Chiacgo, III.

Įvks Sekmadienį

Liepos 16 July, 11 A. M

WEAVERS
Ihcperienced. C & K AUTO 

LOOMS, 2nd & 3rd shifts. Apply 
SOUrfAN-KENT MFG. CO., 

Cliftcn Heights, Pa. MA 3-1400.
(51-54)

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Jonui Vilkeliui-Bijūnui
Reiškiame gilią užuojautą jo- giminėms, drau

gams ir artimiesiems Amerikoje ir Lietuvoje. 
Jis buvo mūsų ilgų metų draugas.

Ilsėkis ramiai, mielas Jonai.
— Agnes ir K. Naravai

Emily ir K, Motuzai
Shenandoah, Pa.

Nuoširdžiai kviečiame visuomenę atsilankyti, 
gerai papietauti ir linksmai laiką praleisti gražia
me miške.

“LAISVĖS” PARAMAI PIKNIKAS

Worcester, Mass.
* Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 13 August
Olympia Parke

, SHREWSBURY, MASS.
Jau dabar ląikas rengtis vykimui į tą pikniką. 

Iš kur galima, pasisamdykite busus ir iš anksto or- 
ganizuoiktes basais važiuoti.

'Ūsteriečių Olympia parkas labai puikus ir la
bai patogus piknikams. Atvykę į šį pikniką būsite 

pasitenkinę vieta- ir gera sueigos nuotaika.
Rengėjai

1

Redakcijos Atsakymai
J. M. S taneliui.— Už pri- 

siųrtimą iš angliško laik
raščio atkarpos dėkojame, 
prie progos pasinaudosime.

MIAMI, FLA.
Mire

'rumpai sirgęs, George
Dominaitis, mirė pereitą sa
vaitę, trečiadienį, birželio 
28 c L, palaidotas šeštadienį, 
liepps 1. 
Tek 
būrį

Paliko žmona 
lė ir dukra Virginia su 
u vaikų-anūkų. 
ominaitis buvo ilgame- 
“Laisves” skaitytojas.tis

Reiškiame giliausią užuo
jautą šeimai ir artimie
siems. J.
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Grįžimas su raudoną j a velia va Antinacinio komiteto veikla Pasikaitinę Kalifornijoj
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Nuotraukoje; (iš kairės) V. Kapsukas, V. Ja
saitis, Baltrušaičiai ir K. Giedrys.

t.

I

Šiai nuotraukai — 50 me
tų. Ji daryta Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Seat- 
lio mieste. Nežinomas fo- 
togr a f i j a s įamžino trijų 
Lietuvos revoliucionierių — 
Vinco M i c k e v ičiaus-Kap- 
suko, Kazio Giedrio ir Vla
do Jasaičio lankymąsi šia
me mieste. Čia jie užsuko 

' pakeliui į Rusiją.
Pirmąsias žinias apie 

buržuazinės demokrati n ė s 
Lietuvos revoliucijos laimė
jimą Rusijoje įžvmus Lie
tuvos revoliucinio judėji
mo veikėjas Vincas Kap-. 
sukas gavo paskutinėmis 
1917 metų kovo dienomis 
Filadelfijoje, kur jis nuo 
1916 metu vasaros gyveno 
kaip politinis emigrantas. 
Netrukus draugai Iš Petro
grado atsiuntė jam tele
gramą: “Važiuok kartu su 
draugais i Rusija. Esi bū
tinai reikalingas.”

Tai buvo bolševikų parti
jos Petrograde lietuvių or
ganizacijos kvietimas kuo 
skubiau grižfi į R u siją 
dirbti partinio darbo. V. 
Kapsukas nedelsdamas pa
siuntė atsakyma: “Važiuo
ju pirmuoju laivu,” ir ėmė 
rengtis kelionei. O kelionė 
pasirodė esanti labai sudė
tinga ir sunki: politinių 
emigrantų grupei buvo leis
ta grįžti ne per A.tlantą, o 
tik aplinkiniu keliu — per 
Ramu ii vandenvnn. Japoni
ją ir Tolimuosius Rytus.

1917 metu balandžio vi
duryje V. Kapsukas atsi
sveikino su Filadelfijos lie
tuviais darbin inkais, su 
JAV Lietuvių socialistu są
jungos organizacija. Šim
tai lietuvių dar b i n i n k u , 
LSS nariu susirinko išlydė
ti savo organizacijos vado
vaujančio veikėio. sąjungos 
leidiniu “Kovos” ir “Naujo
sios gadvnės” redaktoriaus, 
kuris taip vaisingai padir
bėjo Amerikoje nuo 1916 
metu birželio mėnesio.

Palydovais V. Kapsukas 
pasirinko aktyvius LSS na
rius Kazį Giedrį ir Vladą 
Jasaitį. Kaip ir V. Kapsu
kas, abu jie veržte veržė
si į Rusiją, kad galėtų ten 
kovoti už socialistinės re
voliucijos pergalę. Kartu 
su kitais Rusijos politiniais 
emigrantais netrukus jie iš
vyko i Niujorką, o iš ten— 
į Seatla, esanti vakarinia
me JAV pakraštyje.

Politiniams emigrantams 
Filadelfijos darbininkai at
sisveikindami įteikė raudo
nąją vėliavą su užrašu: 
“Lai gyvuoja Rusijos re
voliucija!” Jie prašė nuga
benti ją į Rusiją kaip pri
tarimo revoliucijai ženklą. 
Ši vėliava plevėsavo Seatle, 
kai emigrantų grupė kartu 
su vietos socialistais susi
rinko pažymėti Gegužės 
pirmosios. Ji buvo išskleis
ta San Franciske. kai dar
bininkai išlydėjo laivą, ku

riuo plaukė Rusijos revoliu
cionieriai. Ji ple v ė s a v o 
daugelyje kitų pakelės uos
tų bei geležinkelio stočių.

1917 metų birželio 25 
(12) dieną V. Kapsukas, K. 
Giedrys ir V. Jasaitis kar
tu su visa politinių emi
grantų grupe atvyko j Pet
rogradą. Tiesiog iš gele
žinkelio stoties apie 30 emi
grantų internacion a 1 i s t ų 
būrys su išskleista raudo
ja vėliava nuvvko į bolševi
kų partijos Centro Komi
teto būstinę tarsi j mo- j 
bilizacinį revoliucijos kar- 
reivu štabą. V v

Kartu su kitais sugrįžu
sių revoliucionierių įgalio
tais atstovais V. Kapsukas 
kreipėsi sveikinimo laišku į 
RSDDP (b) CK. Laiške, 
kuris netrukus buvo iš
spausdintas“ Tiesoje” (1917

Birželio 15 d. susirinkime 
New- Y o r k o Antinacinės 

; kovos komitetas apsvarstė 
keletą svarbių klausimų, 
susijusių su kova prieš na
cius kriminalistus ir anti- 
semitistus. Susirinkimui va
dovavo kunigas Lee H. Bali.

Komiteto sekretorė Anne 
Friend lander raportavo, 
kad komitetas užprotestavo 

į prieš Expo-67 Vakarų Vo- 
' kietijos pavi 1 j o n ą , kurio 
j konstrukcija ir žemėlapis 
savinasi Rytų Vokietiją ir 
dalį Čekoslovakijos, Lenki
jos, taipgi Tarybų Sąjungos 
ir kad nacinis kriminalis
tas H. Lubke skaitomas ofi
cialiu Vokietijos atstovu ta
me paviljone. Išpla tinta 
500 kopijų antifašistinio 
leidinio “Fact Memoran
dum.”

Kadangi komitetas finan
siniai sunkiai verčiasi, tai 
išrinkta speciali komisija, 
kuri darbuosis kaip sukel
ti finansų. Prašoma visų tą 
svarbų darbą paremti.

Iš antifašistinės konven
cijos, įvykusios Chicagoje 

! geg. 27 d., raportavo Fried- 
! lander. K o n v e h c ija bu
vo sėkminga, atstovų daly
vavo iš daugelio miestų ir 
miestelių. Priimta penkios 
rezoliucijos krimin alinių 
nacių klausimu, Vietnamo 
karo klausimu/ remiant ci
vilių teisių kovą. Viena re
zoliucija reko m e n d u o j a 
miestų, valstijų ir fedįra- 1 • 1 . . • 1 X - • V 1 I • _ ! •
įstatymą, draudžiant mili- 
tariniai fašistines organiza
cijas veikti. New Yorko 
komitetas pasisakė prieš tą 
rekomendaciją. Jis nurodo, 
kad tuo klausimu įstaty
mų pakankamai, tik svar
bu, kad atsakingi žmonės 
juos vykintų.

I

Svarbus buvo raportas iš 
antinacinių kovotojų sąjun
gos, kuri turėjo konferen
ciją gegužės 6 d. Izraelio 
sostinėje Tel Aviv. Rapor
tavo Simon Federman, toje 
konferenci 'j o j e dalyvavęs. 
Tai buvo aštuntoji eilinė 
konferencija. Toje konfe
rencijoje buvo priimtos net 
6 labai svarbios rezoliuci
jos, reikalaujant, kad Vaka
rų Voki e t i j o i e būtu už
drausta hitlerinė veikla ir 
hitlerininkai būtų išmesti iš 
valdiškų vietų, taipgi per
duoti teismui; kad kova

prieš Vakarų Vokietijos 
premjerą Kiesingerį, kaip 
buvusį nacį, būtų tęsiama 
kova; kad iš Graikijos kalė
jimų būtų išleisti antifa
šistiniai kovotojai; kad ka
ras Vietname būtų sulaiky
tas.

Konferencijoje at s t o v ų 
buvo iš daugelio šalių, o Iz
raelis buvo atstovaujamas 
nuo pačių kairiųjų ir kai 
kurių dešiniųjų. Rep.

lietutis 
bet 
ne-

su 
di-

pavėsiaus Kanadoj
Įdomus tas mano drau

gas maspethietis dzūkas 
Vladas Valangevičius iš 
Trasnyko. Bet visų paslap
tingų įdomybių apie jį negi 
imsi “visam svietui” išpa
sakoti. Užteks pasakyti tik

Tai daugiametis “Laisvės” 
draugas ir rėmėjas. Jis ap
rūpina “Laisve” ir savo gi
mines Lietuvoj.

Praėjusį rudenį Vladas 
išvvko pas sergantį brolį 
Kalifornijoj. Ten per žie
ma saulėj pasikaitinęs, pra
žydusi pavasari kartu su 
paukščiais parskrido atgal 
į Maspethą.

jAporlUv) ji g nian telefo-

m. liepos 5 d.) buvo pa- pnę ]egįs 1 a t ū r a s išleisti 
reikšta, kad grįžusieji yra 
ištikimi bolš e v i z m o idė
joms. Jame buvo rašoma: 
“Grįždami iš Amerikos, po
litinių pabėgėlių, revoliuci
nių socialdemokratų inter
nacionalistų grupė, 30 žmo
nių, siunčia sveikinimą Ru
sijos socialdemokratų dar
bininkų partijai (didžiumie- 
čiams), nuosekliai ginančiai 
revoliucinio marksizmo 
principus ir nenuolaidžiai 
kovoj anččiai prieš augan
čią kon trr evoliuciją...”

Šitaip prieš penkiasde
šimt metų bolševikų parti
jos gretos pasipildė nauju 
kovotojų būriu.

Sugrįžusiam iš emigraci
jos V. Kapsukui partijos 
Centro Komitetas iš karto 
pavedė dirbti vadovaujantį 
darbą RSDDP (b) Petro
grado lietuvių organizaci
joje ir “Tiesos” laikraščio 
redakcijoje. Partiniam dar
bui Petrograde buvo pa
liktas ir K. Giedrys. V. Ja
saitis turėjo vykti į Rygą, 
kur jis jau 1914 metais 
prikalausė Lietuvos social- 
demoratų' partijai.

Po sunkios kelionės, tru
kusios anie du mėnesius, 
nebuvo kada ilsėtis. Rusi
joje brendo socialistinė re
voliucija, ir kiekivena boį- 
ševikų partijos kovotojų 
diena buvo skiriama jos 
pergale1’ ir priartinti.

R. Maliukevičius.

Draftas pasilieka dar 
ketveriems metams
Washington. — Preziden

tas Johnsonas pasirašė 
įstatymą, pagal kurį bus 
verstinai imami amerikie
čiai jauni vyrai į kariuo
menę. šis įstatymas ga
lios per būsimus ketverius 
metus. Nedaug kas jame 
pakeista, tuo būdu reikia 
manyti, kad šaukimas vyrų 
į kariuomenę bus atlieka
mas taip, kaip per pasta
ruosius kelerius metus.

VELNIAPLAUKIS
Kadaise liaudis mėgo ma

žai ■ suprantamus gamtos 
reiškinius priskirti velnių 
darbams. Taip ( atsirado 
“velnio pirštai” — suakme
nėję . priešistorinių laikų 
liuskai — belemnitai, “vel
nio pėdos” — atspaudai ak
menyse ir t.t. O kiek pa
slaptimi dvelkiančiu liūnų 
nonkrikštvta velniarais- 
čiais, , velnežeriais, dabar 
sunku besuskaičiuoti...

Taip atsitiko ir su savo
tiška vandenų kirmėle. Mū
sų proseneliai, pastebėję 
vandenyje susiraizgiusi į 
gumulą judanti “gvvąplau
ką,” pavadino jį velnio plau
ku. Atsirado pasakojimai, 
esą velniaplaukiai tik ir ty
ko, kaip isiskverbti 
maudančio žmogaus 
o paskui keliauja 
link ir, kai ją 
kia, žmogus miršta, 
nevykęs pavadinimas apąi- 
gaubė dar nelemtesniais 
prietarais, kuriais kai kas 
dar tiki.

į besi- 
kūną, 

širdies 
pasie 
Taip

Sako: “Laisvės” 
piknikas buvo geras
Grįžę iš “Laisvės” pikni

ko R. ir E. Mizarai, sako, 
kad jis buvo geras, gyvas, 
spalvingas. Oras pasitaikė 
nekarštas, ir per visą die
ną saulėtas. Tik jau bai
giantis piknikui,
pradėjo truputėli kristi, 
jis piknikui iš tikrųjų 
pakenkė.

Laurenciečiai, iš vien 
haverhilliečiais, atvyko
džiuliu autobusu. Buvo 
žmonių iš visokių miestelių 
ir miestų. Programa buvo 
puiki: duetus dainavo Ire
na Janulis ir Helen Smith, 
taip pat Irena dainavo ir 
solo. Sakė trumpas kalbas 
R. Mizara, Ks. Karosienė 
(kalifornietė) ir E. Miza- 
rienė. Pirmininkavo George 
Shimaitis.

Smulkiau apie pikniką, 
aišku, parašys mūsų kores
pondentai.

Pakaitos kandidatuose 
Piety Vietname

Saigohas. — Pietų Viet
namo generolai nutarė, kad 
premjeras ky neturįs tei
sės kandidatuoti prezidento 
vietai. Kandidatu į prezi
dentus būsiąs generolas 
Nguyen Van Thieu, O Ky 
būsiąs kandidatas į vice
prezidentus.

Kadangi ligi šiol buvo ži
noma, jog Ky buvo Ame
rikos statomas kandidatu, 
tai su šiuo generolų nuta
rimu, manoma, kad JAV 
buvo užduotas smūgis. Bet 
kiti spėja, kad, kol rinki
mai ivyksr čia dar visko ga
li būti — gali ivykti dar 
ne vienas generolų pervers
mas.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Kiesingeris 
pranešė prezidentui John- 
sonui Washingtone, kad iis 
neatvyks, kaip buvo žadė
jęs, pas ii i svečius liepos 
7 ar 8 dienomis. Girdi, “ne
susipratimai valdžioje” ke
lionę padarė neįmanoma.

GeležinkelioVaršuva.
nelaimėje žuvo septvni as
menys. Nelaimė įvyko apie 
90 mylių atstume nuo Len
kijos sostinės, kai nasažie- 
rinis. traukinys nusirito nuo 
bėgių.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle š. m. 
rugsėjo 12 d. lankysis Len
kijoje.

Beirutas, Lebanonas.—Čia 
mirė Sukri ai - Kuvatlv, su
laukės 7 6 metu amžiaus, 
dviem atvejais buvęs Siri
jos prezidentu.

Londonas. — Didžiosios 
Britanijos valdžia sutinka 
ištraukti iš Libijos savo 
militafines bazes, kaip rei
kalauja Libijos valdžia.

dinti iis skrisi as i v^siaią 
Kanadą — i Montreaįį, pas 
gimines. O kai ten užeis 
šaltas ruduo, vailokinių ba
tų tikrai nenirksias, o “žie- 
mavoc” kartu su paukščiais 
skrisias “in saulėtu Flori
du.” iš kur. sako, “in žie
mius gryžci jau nekecina.”

Montrealvi Exno-67. jis 
nori būtinai “apžūrėc visas 
svieto mandrvbes.”

Iki šiol Vlado buveinė 
buvo pas sūnėną ir jo ma
loniąja žmonele Maspethe. 
Bet sūnėnas savo narna nar
dą ve ir rengiasi vvkti Flo- 
ridon. kur darbas jo laukia. 
Tai ir Vladas pas juos ap
sigyvens.

Taigi, giminės iš Dzūkiios 
mm “grnmatu” i Masnetha 
lai nerašo. Iki rudens jo 
adr^a.s bus—

V. Volano-evičius
089 Desmarshais Blvd.
Verdun 19
Quebpc. Canada.

Geros kloties. Vladuk! V

Apvogė S. Griškų
Brooklyn ietis Simonas 

Griškus mums rašo, kad jį 
kišenvagis an vogė—ištrau
kė dvidešimt dolerių. Vy
ko žmogus autobusu į Niu
jorką. Greta jo atsisėdo 
jaunas vyrukas. “Aš nie
kad nemaniau, kad jis va
gis.” rašo Griškus. “O jis 
įkišo ranka i mano kelnių 
kišene ir dui laukan—taip 
ir pabėgo, nesučiuntas. Vi
si turėtu pasisaugoti, nes 
vagišių šiandien yra. pilnas 
miestas.”

Atsiprašau
Praėjusiame “Laisvės” 

numeryje buvo rašyta apie 
kalifornietes viešnias, bet 
rašytojas nepažymėjo, kad 
jos, atsilankiusios į mūsų 
laikraščio leidyklą, “Lais
vę” apdovanojo: M. Baltu- 
lionytė — $20, K. Mugia
nienė—$10 ir Tilda King— 
$10.

Didelis joms ačiū!

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Laisvės” laidoje birželio 

30 d., žinutėje apie sunkų 
padėjimą Mykolo Riskevi- 
čiaus, pasidarė techniška 
klaida ligonio adrese. Tu
rėjo būt 125 Stae’g Walk, 
(ant 1-mo floro), Brooklyn, 
N. Y. 11206. —P. š.

Pranešimas
LDS 46 ikiuopos narių domei

Kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 12 d., 2 vai. 
poipiet, Laisvės svetainėje, Vi
si nariai, kuriem laikas pa
vėlina, prašomi dalyvauti.

Valdyba .
(51-52) '

Petras Smalstis 
lankėsi “Laisvėje”

Birželio 29 d. “Laisvę” ir 
LDS raštinę aplankė Pet
ras Smalstis, tik grįžęs 
iš viešnagės Lietuvoje. Su
sipažino su visu mūsų kul
tūriniu centru, kuriame pir
miau nėra buvęs.

Petras džiaugiasi aplan
kęs Lietuvą. Pasimatė su 
giminėmis, nuvyko į savo 
gimtinę Kamajų apylinkę. 
Visur jam labai patiko. 
Gaila, kad toji maloni vieš
nagė greit prabėgo ir rei
kėjo namo grįžti.

New Yorke ir New Jer- 
sėje praleidęs porą dienų, 
šeštadienio rytą lėktuvu iš
skrido įį Detroitą, kur jį pa
sitiko dukra. Iš Detroito 
parvyko namo — į Luding
ton, Mich.

Petras—ilgametis “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas, 
taipgi ir jo žmona Marytė, 
kuri, Petrui išvykus į vieš
nagę Lietuvon, prisiuntė 
“Laisvei” $10 auką.

iš

Mano žinutės
Sužinojau, kad Valys ir 

sra Bunkai išvyksta 
pgų. Jie vyksta į MonL. 
al, Canada. Kartu su jais Įl 

važiuoja ir Verutės broliai 
Juozas ir Vladas Misiūnai. 
Ten pasisvečiuos pas gimi
nes ir, aišku, nepraleis pro
gos nenuvykęs į Expo 67.

Valys ir Vera darbuojasi 
Įsų organizacijose. Jisai 

yra mūsų vietinių kuopų 
nuilstantis veikėjas, taip- 
ir “Laisvės” vajininkas. 

Verutė darbuojasi N. Y. 
oterų klube ir yra narė 

__ do Choro. Prieš išvažia
vimą Valys pridavė atnau
jinimų, kurių jis gavo pik
nike, liepos 2 d. pas Rama
nauskus, Sellersville, Pa.

Laimingos kelionės Va
liui, Verutei ir jos broliams, 
Juozui ir Vladui.

St
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Great Neck, N. Y.
IŠVAŽIAVIMAS Į 

KINGS POINT PARKĄ
Sekmadienį

Liepos 16 July
Pietūs 1-mą valandą

Nuoširdžiai kviečiame
Long Islando ir iš Brooklyno 
visuomenę atsilankyti. Puikus 
parkas ir geri pietūs čia lauks į 
visų.

Iš anksto rūpinkitės atvažia
vimu automobiliais. Atvažiavę 
čia linksmai laiką praleisite 
tyrame ore gražiame miške.

IŠLEISTUVĖS ,
ALDLD 1 kuopa ruošia 

išleistuves trečiajai grupei 
vykstant Lietuvon. Prašo
me vietinių ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame pokylyje. 
Įvyks liepos 29 d., “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke. Pradžia 
5 vai. vakare.

Bus daugiau informacijų 
pranešta apie viršminėtą 
parengimą.

Valys Bunkus

i.

te

Pereitą sekmadienį, lie
pos 2 d., įvyko du piknikai. 
Vienas pas Ramanausku^-, 
S e 11 e r s v ille, Pa., antras 
Brockton, Mass. Sugrįžę i* 

n newyorkieciai sako, kad
abu piknikai navvko gerai.

Į Sellersville buvo nuvy
kę ir griže Elena Feiferie- 
nė, Nastė Buknienė. S. Več- 
kvs, A. ir I. Bimbai (Bim
bai iš ten vyko i Philadel- 
phiia dalyvauti J. Bekam- 

n laidotuvėse).
T Brocktona nuvvko ir 
ūžę Ieva ir Rojus Miza- 

kalifnrnietės K. Karn-

pi

g 
Hi, 
šiene. K. Mugianienė ir M.

v
a'
n 
m

Ntulionvtė.
Pirmadieni užėjusios 
ešnios i “Laisvės” raštine 
;sisveikino su laisviečiais, 
?s ruošėsi kelionėn i no
us, San Francisco, Cali£
Atsisveikindamos naliw)

dovanų laikraščiui “Lais
vei”
$20, Telda V. King $10 ir 

Jonstance Mugianienė $10.
Ačiū joms už aukas. Ti- 

Luosi. kad savo namus 
asieks laimingai.

Marie Baltuh’nnvtė

i

k 
p

Havana. — Kuba naskvrė 
Raid Valdas Vivo būti jos 
ambasadoriumi nrie Pietų 
Vietnamu Tautinio Išsilais- 

nimo Fronto.V]

8 Priežastys kodėl Podarogifts, Ine., pritraukia 
tūkstančius naujų kliei 

DOVANAS 
eikvoti laiko sup

2.
8.
4.

5.

Jiems nereikia 
mo raštines.
Jiems nereikia

ntų, kurie siunčia H
I USSR i

il rktl Ir vežti paklotus j išsiun-

spėiioti mieras aiba spalvas.
Jie sutaupo ant visų muitų, pakavimo ir išsiuntimo lėšų.
Jie Išsirenka tam tikros rūšies dovanas kaip tai: Automobilių, 
motųrcyklų, televisorių, radijų, šaldytuvų, arba — 
Jie gali pirkti PREKINĮ PIRKI: 
giminės gali įsigyti prekę pagal 
Vneshposyltorge.

MO UŽSAKYMĄ, su kuriuo jų 
jų pasirinkimą, specialiai

DOLERINĖS KRAUTUVĖS
6. Jų giminės gali gauti pažymėtų valgių, audinių, drabužių ir batų 

pagal jų skonį ir pritaikymų.
Jie sutaupo laiko, nes nereikia na 
Jie sutaupo pinigų, už tai, kad p 
V£SE apkainuotos labai žemai.

Užeikite' į Mūsų Parodų Rūmus New Yorko Mieste!
Siųskite užsakymus

PODAROGI
220 Park Avenue South,

Tel. 212-228-9547
(Vienatinis atstovas dėl dovanų Jungtinėse Valstijose)

Arba į sekamus skyrius:
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1580 Bedford Ave., Brooklyn, N.

Tel. 212 IN
♦ *

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New Ycrk, N. Y. 10086 

Tel. 212 CI
♦ ♦

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Str., Philadelphia Pa., 19106

, Tel. 215 WA 5-3455

7.
8.

idoti transatlantinj persiuntimų, 
irekės DOLERINfiSE KRAUTU-

ar klausimus į:

FTS, INC.
New York, N. Y. 10003

Y. 11216 
7-5522 
♦

5-7905 
♦

I




