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KRISLAI
“Sovietai” ar “tarybos”? 
“Kolchozai” ar “kolūkiai”? 
Branginkime savo kalbą. 
Sekmadienį!

Rašo R. Mizara
Man asmeniškai ir redakci

jai tūli draugai rašo, klausda
mi, kodėl mes vengiame dėti 
laikraštin žodį “Sovietas” ar
ba “Sovietų Sąjunga”, kodėl 
sakome, kad reikią rašyti Ta
rybų Sąjunga, Tarybų Lietu
vį vieton “Sovietų Sąjunga” 
“Sovietų Lietuva”?
• Tai darome, išeidami iš to 

principo, kad Lietuvos kalbi
ninkai ir žurnalistai taip yra 
nutarę rašyti, taip rašo, taip 
kalba.

“Dabartinės Lietuvių kalbos 
žodynas” netgi neturi žodžio 
“Sovietas”; tuo klausimu tu
ri tik tokį aiškinimą:

“Sovietizmas, žodis ar po
sakis, būdingas tarybiniam 
gyvenimui ir pasiskolintas ki
tų kalbų.”

Kadaise, prieš daugiau kaip 
dvidešimt metų, mes, rašyda
mi apie Tarybų Sąjungą bei 
Tarybų Lietuvą, sakydavome 
“Sovietų Sąjunga,” “Sovietų 
Lietuva.”

Seniau atrodė, kad žodis 
^sovietas” taps tarptautiniu, 

visomis kalbomis jis bus 
naudojamas spaudoje ir gy- 

v voje kalboje.
Iš tikrųjų, ir šiandien anglų 

kalba spaudoje tasai žodis 
neverčiamas į “council”, bet 
rašoma ir kalbama “soviet”. 
Lotynų kalboje—tas pats: 
pav., prancūzai sako “sovie- 
tiąue”, ispanai panašiai. Ta
čiau lenkai, ukrainiečiai ir ki
tos socialistinės tautos šį pa
vadinimą išvertė į savo kalbą, 
panašiai kaip lietuviai.

"Negrai nori darbiu 
o ne tyrinėjimų..."

Vietnamo generolai planuoja 
valdyti šalį, kai ligi šiol

Pakels moe kesčius
ant pajamų

Washington. — JAV Se
natas patvirtino Cliffordą 
L- Alexander Jr. pirminin
ku Equal Opportunities ko
misijos (Komisija lygiam 
žmonių įdarbinimui)- Tai 
pirmas toks atsitikimas, 
kad negras paskiriamas to
kiai komisijai vadovauti.

Tuojau po to, kai jis buvo 
Senato užtvirtintas, Alex
ander turėjo pasikalbėjimą 
su spaudos koresponden
tais. Ir jis viešai ir atvirai 
pasakė, kad visokie tyrinė
jimai. kuriuose Senatas ir 
prezidento komisija dabar 
daro apie negrų getuose su
kilimus, yra bereikšmiai.

“Ncarai nori darbų, o ne 
tyrinėjimų,” sakė jis. Viso
kios komisijos, paski r t o s 
tirti, kodėl negrai getuose 
kyla, negrų bedarbių, skęs
tančių skurde, gyvenimo 
nepataisys, nepagerins.

Šis jaunas, pilnas energi
jos vvras piktinasi visokiais 
tyrinėjimais. Jis kar tojo

niujorkiškio “News” kores
pondentui:

“Negrai nenori tyrinėji
mų. Jie nori darbo. Jie no 
ri ko nors praktiško, ko 
nors apčiuopiamo.”

Clifford Alexander Jr.— 
33 metų amžiaus vyras. Jis 
gyveno ir dirbo Harleme. 
Jis mokėsi Harvard ir Yale 
universitetuose. Jis gerai 
pažįsta baisią, skurdžią ne
gru būseną.

Ir jis pažymėjo, kad ne
gras, ar jis gyventų Har
leme, ar kur kitur, nori bū
ti įdarbintas ir jam darbas 
turi būti duodamas “ne iš 
pasigailėjimo.” o dėl to, kad 
jis turi dirbti ir gyventi, 
kaip kiti piliečiai, pagarbiai 
ir saugiai.

Bangkok, T a i 1 a ndas. — 
Pietiniame Tailande buvo 
užmušta keturi policiiantai, 
o šeši smarkiai sužeisti. 
Manoma, kad tai padarė 
partizanai.

Saigonas. —- Pietų Vietna
mo generolų taryba planuo
ja ir ateityje valdyti tas 
Pietų Vietnamo dalis, ku
rios dar yra jų valdžioje. 
Generolai, apginkluoti ir vi
saip palaikomi amerikiečių, 
turi suorganizavę savo ta 
rybą, kuri yra visko prieš
akyje.

Bet, amerikiečių politikų 
sugalvoti, Įvyksta “prezi
dentiniai rinkimai,” — jie 
būsią š- m. rugsėjo mėnesio 
pradžioje. Prezidento vie
tai generolų taryba pasta
tė gen. Thieu, o viceprezi
dento vietai—dabartinį dik
tatorių gen. Ky.

Generolai tikisi, kad šitie 
kandidatai bus “išrinkti.” 
Net jei jie ir bus išrinkti, 
visvien jie, pagal generolų

tarybos nutarimą, nevaldys, 
—valdys generolų taryba. O 
jei tiedu generolai nebūti! 
išrinkti, jei vieton jų laimė
tų kiti kandidatai, tai ge
nerolai jiems neleistų būti 
valdovais. Taip jau yra nu
tarta.

Kiti dar kelia ir tokį klau
simą: ar iš viso prezidenti
niai rinkimai įvyks? Ar ne
atsiras “smarkesnių” gene
rolų, kurie rinkimus panai
kins ir patys sėsis valdžios 
kėdėn ?

Akylesni stebėtojai sako, 
kad šitie planuojami rinki
mai yra didžiausia komedi
ja. Jie sako: didesnė Pietų 
Vietnamo šalies dalis yra 
partizanų — liaudies gynė
jų fronto žinioje. Tai kokie 
ten gali būti rinkimai? — 
klausia stebėtojai.

Washington. — Preziden-® 
tas Johnsonas reikalauja, 
kad JAV Kongresas pakeltų 
mokesčius (taksus) ant pa
jamų. Tai bus nepaprasti 
(Surtax) mokesčiai ir jie 
turės būti mokami iki 1969 
metų.

Prezidentas reika 1 a u j a 
pakelti mokesčius 10 proc.

Prezidentas mano, kad 
toks pakėlimas duotų fede- 
ralinei valdžiai per metus 
apie $7.400.000,000 ekstra 
pajamų karui vesti Vietna
me.

Ta pačia proga preziden
tas pasakė, kad jis greitu 
laiku į Vietnamo karo fron
tą sius dar 45.000 kareivių 
ir sudarys ten 525,000 žmo 
nių armiją-

Prez 
Cliff

būk 
galvc

tiksi

e visai teisinga žinia 
apie taiką”

eoul, Pietų Korėja. — 
: dento pas i u n t i n y s 
brd pareiškė, kad spau- 
pasirodžiusios žinios, 
prezidentas Johnsonas 
jas apie karo baigimą 
t n a m e , yra “ne visai 
os-”

Tai bent nuostoliai!
shington. — Vėliausiai 
aiičuoti nuostoli ai, 
los teko panešti “For 
liui” gaisro metu, yra 
: laivui pataisyti-atre- 
uoti reikės $135,000,- 
o nuostoliai už lėktų -

apsk 
kuri 
reste 
tokie 
mont 
000, 
vus — sudegusius arba ap
gadintus — $75,000,000.

Skirtingos nuomonės apie 
De Gaulle "taktiką Kanadoj

Senate ir žemesniajame 
bute kyla protestai prieš šį 
prezidento pasiūlymą, bet 
manoma, kad abieji Kon
greso būtai sutiks preziden
to siūlymą įvykdyti, kadan
gi tai liečia karo vedimą.

Trys izraeliečiai sužeisti
Tel Aviv.—Trys izraelie

čiai kariai buvo sužeisti su
sirėmime su Jordanijos ka
riais palei Jordano upę.

Būdamas Lietuvoje, aš kal
bėjausi su visa eile laikrašti
ninkų ir kalbininkų. Sakiau 
jiems, kodėl nebuvo galima 
ir Lietuvai priimti žodį “so
vietai”? Bet Vilniaus dien- 

k rcSčio “Tiesos” vyr. redakto-
i rii^ H. Zimanas man plačiau
| ir išsamiau tai dėstė.
t —Lietuvos kalbininkąi ir

laikraštininkai, — sakė jis,— 
visapusiškai tuo klausimu di- 
skusavo. Ir priėjo išvadą, 
kad būtinai reikia vieton “so- 

♦. vietai” vartoti “tarybos”. Jei-
‘ gu norime lietuvių kalbą gry

ninti, tai ir gryninkime: kiek
vienam svarbiam pavadini
mui duokime lietuvišką termi- 

;i ną. Argi “taryba” nėra gra
žus pavadinimas?..

Zimanas ir toliau aiškino:
’ — Prasidėjo Lietuvos žemės

ūkio sukolektyvinimas, čia ir 
vėl mūsų kalbininkai ir publi
cists turėjo gerai apsvarstyti, 
Ytįkp sukolektyvintą žemės 

?ūkį pavadinti? Jie nutarė va
dinti kolektyviniu ūkiu. Bet 
vėliau įpriėjo išvadą, jog bus 
geriau, jei ir tai sutrumpinsi
me, pavadindami kolūkiu.

Taip dabar Lietuvos spau
doje ir gyvoje kalboje tie pa- 

♦ vadinimai ir vartojami.

Amerikos “veiksnių” spau
da, kuri nuolat rėkia, būk Lie
tuvoje viskas, girdi, rusinama, 

į pati tą rusinimą visaip propa
guoją. Pav., ji Tarybų Sąjun- 

Wdina “Sovietų Rusija”, 
į kolektyvinius ūkius Lietuvoje
f ji vadina “kolchozais.” Visa
< tai daroma, kad įbruktų į sa-

Rr' 15 .
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Kritikuoja negrą 
vadovą

Havana. — Vienas New 
York Times redak torių, 
James Reston, rašydamas 
savo laikraščiui korespon
denciją apie Lotynų Ameri
kos revoli u c i n i ų veikėjų 
konferenciją, kri t i k u o j a 
JAV negrų veikėją Stoke- 
ly Carmichael.

Reston sako, kad Carmi- 
chaelis, per daug revoliuci
niai kalbėdamas apie JAV 
negrus, pastariesiems nepa
sitarnauja. o tuo pačiu kar
tu jis suklaidina tuos žmo
nes, kuriems taip kalba.

vo skaitytojų galvas svetimą, 
ne lietuvių kalbą. Visa tai da
ro, kad sukeltų antagonizmą 
Lietuvai ir visai Tarybų Są
jungai.

Ką gi mes turime tuo reika
lu daryti?

Aišku, mes, kaip geri lietu
vių tautos patriotai, privalo
me daiktus vadinti tokiais 
vardais, kaip juos vadina Lie
tuva.

Dėl to prašome ir mūsų lai
kraščio bendradarbius to lai
kytis, ir nepykti, kad dažnai 
pataisome jų raštus, kaip turi 
būti.

Kiek begalėdami, saugoki
me savo tėvų kalbą, bandyki
me būti jos patriotais, nors 
tai nėra labai lengva, gyve
nant šalyje, kur lietuvių kal
ba kitataučių visaip persekio
jama — pav., lietuviškose pa
rapijose ir bažnyčiose.

O dabar prisiminkime, kad 
sekamą sekmadienį, rtigpiūčio 
13 d., įvyksta du “Laisvės” 
naudai dideli parengimai: 
kultūrinis piknikas — Olym
pia parke Worcesteryje, pie- 
tūs Čiurlių farmoje — Patten- 
burge, N. J.

Kitas karo laivas 
į Vietnamą

Washington. — Gynybos 
sekretorius McNamara nu
tarė ištraukti šarvuotlaivį 
“The New Jersey” iš “zo- 
posto’* ir pasiųsti jį į Ton- 
kino jūrą, ties Šiaurės Viet
namu, kad galėtų pulti tą 
šalį laivo kanuolėmis.

Bet “New Jersey” yra 
senas laivas, reikalingas di
delio remonto, kuris kaš
tuos apie $27,000,000. Ims 
apie dešimt mėnesių kol lai
vas bus atremontuotas.

Sakoma šis laivas turįs di
džiules kanuoles, kurios ga
li šauti į taikinį nenkiolikos 
myliu atstume. Tuo būdu, 
kai jis bus gatavas, galės 
daužyti Šiaurės Vietnamo 
pakraščius.

Laivui ir jo kariniams 
įrenginiams valdvti reikės 
anie 1,400 jūreivių ir apie 
70 oficierių. Juos reikės iš- 
treiniruoti.

Hooveris sako: nebuvo 
ten jokią sąmokslą
Washington. — FBI di

rektorius Edgar Hoover bu
vo pašauktas į prezidento 
paskirtos riaušių priežas
tims ištirti komisijos posė
dį tarti savo žodį.

Hooveris sakė, kad jo sek
liai (šnipai) nesurado nie
ko tokio, kas įrodvtų, kad 
riaušės buvo sugalvotos iš 
anksto kaž kokių suokalbi
ninku (konspiratorių). Jos 
prasidėjo spontaniškai, gai
vališkai.

____i..

Santa Rosa, Cal—čia mi
rė buvęs žurnalistas Ellis 
O. Jones, sulaukęs 93 metų 
amžiaus.

Paryžius. — Prancūzijos 
spauda ne vienodai pasireiš
kia dėl p r e z į d e n t o De 
Gaulle “taktikos” Montrea- 
lyje, kur jis iškėlė šūkį — 
“Tegyvuoja laisvas Kvibe- 
kas.”

Komunistų spauda sutin
ka principe, bet nepritaria 
prezidento taktikai. Komu
nistai mano, kad už prancū
zų laisvę Kanadoje reikėjo 
pasisakyti, tik ne tokiuo bū
du, kaip padarė De Gaulle.

Socialistų spauda taip pat 
principe pritaria De Gaulle 
nusistatymui, bet nesutinka 
su jo “taktika.”

Kiti laikraščiai prezidentą 
kritikuoja, sakydami, kad 
iš viso De Gaulle, nuvykęs į 
Kanada viešnagėn, neturėjo 
tokio šūkio kelti viešai; jam 
buvo reikėję tartis su Ka
nados federaline valdžia, o 
nepabėgti iš Montrealio, ne
užbaigus oficialio vizito.

Ottawa- — Kanados mi
nistrų pirmininkas Lester 
B. Pearsonas išleido dar 
vieną tuo klausimu pareiš
kimą. Jame pakartojama 
tik tai, kad De Gaulle ne
turėjęs teisės kištis į vidu
jinius Kanados reikalus.

500,000 Plaukiką 
per Yangtze upę

Hong Kong. — Apie šį 
laiką praėjusiais metais 
Mao Tse-tungas norėjo pa
sirodyti, kad jis geras plau
kikas. Jis, sakoma, perplau
kė skersai Yangtzę upę ties 
Wohano miestu — apie my
lią platumo.

Jeigu taip, tai, pranešimai 
sako, apie 500,000 kitų kinų 
šiemet padarė tą patį: per
plaukė skersai Yangtze toje 
pačioje vietoje, kur pernai 
Mao plaukė.

Kveikeriai atsišaukia 
už taikos reikalą

Guilford Qollege, N. C.— 
žiavę apie 1,000 iš 38 

kveikerių (quakers)
Suva 
šalių 
išleic o į pasaulį atsišauki
mą, 
Atsišaukime, 
vien 
ma:

likti 
naik 
kovo 
niek 
spre

kad kovotų už taiką, 
kuris buvo 

)alsiai priimtas, sako-

Jeigu pasaulis nori iš- 
gyvas nuo savęs susi- 
nimo, tai žmones turi 
ti už taiką... Karas 
id nieko teigiamo neiš- 
idė ir neišspręs....”

Ir JAV Senatas 
tyrinės riaušes

Sudaužė Shell Oil 
kompanijos stotį

Washington. — JAV Se
nato Pastovusis tyrinėjimo 
subkomitetas (Perman e n t 
Subcommittee on Investiga
tions) paskyrė komisiją iš
tirti vykstančių getuose 
riaušių priežastis, ir tai, 
kaip suvaldyti riaušes.

Komisijai vadovaus sena
torius John L. McClellan iš 
Arkanso.

Komisija tyrinės ir gal
vos, ką daryti, kad riaušėms 
būtų užkirstas keliąs atei
tyje. Ji rūpinsis ne visuo
meninėmis priežastimis, ku
rios gimdo riaušes, o ban
dys 1 padaryti išvadas, ko
kius įstatymus pravesti, kad 
riaušėms būtų užkirstas ker 
lias ateityje.

Duos negrams darbų
Trenton, N. J.—New* Jer

sey valstijos gubernatorius 
Hughes pasakė, kad jis dė
siąs visas pastangas įdar
binti juo daugiau negrų į 
valstijinius darbus. Tuo bū
du, sakė gubernatorius, gal 
bus apramintos negrų ma
sės ir jos nekils.

Saigonas—Liaudiški par
tizanai (Vietcong), gerai 
ginkluoti, užpuolė milžiniš
ką aliejaus stoti, priklausiu
sią amerikinei Shell Oil C. 
Thabe miestelyje, apie as
tuonių mylių atstume nuo 
Saigono. Paleido keletą šū
vių, sukėlė milžinišką gais
rą ir 24 maerikiečius tar
nautojus sužeidė.

Demokratai debatuoja 
dėl taikos Vietname

Washington. — Pažanges
ni Demokratų partijos vei
kėjai mano, kad į 1968 me
tų rinkiminę partijos plat
formą reikėtų įdėti skirsnį, 
kad ši partija stoja, už mū
šių sulaikymą Vietname.

Jeigu, būtų sulaikyti ten 
mūšiai, jei būtų sulaikytas 
sėjimas bombų ant Šiaurės 
Vietnamo, tai privestų abi 
kariaujančias šalis prie ka
ro baigimo, sako Joseph L. 
Rauh Jr., vienas Demokra
tų partijos veikėjų. Bet tam 
priešinasi, to nenori deši
nieji demokratai.

Ragina arabus kovoti 
ir kovoti.

Chartumas, Sudanas. — 
Čia įvyko arabiškų valsty
bių užsienio reikalų minist
rų konferencija. Vienas iš 
pirmųjų jos darbų buvo iš
leistas atsišaukimas į tuos 
arabus, kurie yra Izraelio 
armijų užimtose žemėse. 
Konferencija ragina juos 
nepaliaujamai kovoti ir ko
voti prieš izraeliečių oku
paciją.

Kalba už susitarimą 
su liaudiečiais

Saigonas. — Į Pietų Viet
namo vice prezidento postą 
kandidatuoja civilinis vei
kėjas Phan Quang Dan, o į 
prezidento postą — Phan 
Kac Sun. Pirmasis pasisa
kė už tai, kad reikia baigti 
karą, kad reikia tartis su 
liaudiečiais dėl taikos.

Paryžius. — Viena Pary
žiaus radijo stotis pradėjo 
transliuoti žinias trimis kal
bomis: prancūzų, vokiečių 
ir anglų. Tai daroma tam, 
kad p a t e n k intų turistus, 
kurių šiame mieste yra ne
maža.

ęangaudžių komitetas 
šaltina komunistus
shington. — Kongresi-Wa

nis Neamerikinis komitetas 
(ragangaudžiai) paskelbė 
kad, 
villy 
nista 
riaušėms kelti.

girdi, Čikagoje, Nash- 
e ir Atlantoje komu- 
i “išjudino” negrus

Sako, užbaikime debatus
iryžius.—Vyriausybė ir 
ikai nusprendė, kad jau 

polemizuoti su Kana-
polit
gana
dos saldžia dėl prancūziško 
Kvib 
Kan

eko atsiskyrimo nuo 
ados.

Nauja valdžia Jordanijoje
Ammanas, Jordanija. Sa

ad č umaa sudarė naują 
Jordanijos ministrų kabi
netą Jis pats yra ministrų 
tary dos pirmininkas.

W ishington. — Preziden
tas t ohnsonas paskelbė spa
lio mėnesio 24 dieną Jung
tiniu 
gino 
labu 
cijor 
ei ja

Tautų diena. Jis ra- 
amerikiečius tą dieną 

u susipažinti su funk- 
lis, kurias ši organiza- 
atlieka.
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Visur raketierių ranka
ŠIUO TARPU Senatas tyrinėja vaistų pramonę ry

šium su Vietnamo karu. Pasirodo, kad ir čia sušilę 
darbuojasi raketieriai, didžiausi vagys ir plėšikai. Jie 
darosi milžiniškus pelnus. Paaiški, kad už karo reika
lams Pietų Vietname parduodamus vaistus tie vagys pa
sidaro 300 procentų pelno. Sakoma, kad raketierių klikai 
vadovauja anglas Clement Gubbay. Jis turi įkūręs tam 
reikalui biznio firmas keliose šalyse, per kurias vaistai 
pristatomi Vietnamo valdžiai.

Vyriausias raketierių centras yra čia pat Ameri
koje. Jie turi pasisamdę smarkius advokatus, kurie jų 
reikalus saugo ir gina.

Bet ar šitie vagys bus nubausti, tai jau kitas klau
simas. Paprastai tokie visokių kongresinių komisijų 
tyrinėjimai pasiliekame jokių rezultatų, žinomas nusi
kaltimas, žinomi nusikaltėliai, bet juos nubausti politi
kieriai nedrįsta. Mat, ir pačių tyrinėtojų ne visuomet 
rankos švarios. Tai aiškiai įrodė skandalas su senato
riumi Thomas Dodd.

Kongresinanij rankos 
irgi kruvinos

DR. MARTIN LUTHER KING savo vėliausiame 
laiške “The New York Timesui” (rugpiūčio 2 d.) krei
pia dėmesį į vieną įdomii vėliausių riaušių reiški
nį, būtent, kad beveik visur sukilę negrai puolė 
nuosavybę, o nelietė žmonių. Juk jeigu jie būtų 
šaudę i baltuosius žmones taip, kaip baltoji po
licija šaudė į juos, tai kraujo praliejimas būtų buvęs 
keleriopai baisesnis. Tai reiškia, girdi, kad negrai nėra 
nusistatę prieš baltus žmones kaip tokius. Paskendę gi
liausiame medžiaginiame skurde jie pirmoje vietoje puolė 
nuosavybę. 

4 * ■ .
Dr. King, kaip žinia, smerkia tuos, kurie per riau

šes plėšė ir degino namus. Jie tuo savo žygiu tik blogo 
padarė kovai už negrų būklės pagerinimą. Ne tuo keliu 
reikia eiti.

Taip, “yra kai kurių negrų rankos kruvinos, ir už 
tai prasikaltėliai turės atsiskaityti su visuomene,” sa
ko King. “Bet kaip apie kruvinas rankas Kongreso, ku
ris tik pasityčiojo iš visiškai menkučio biliaus, kuris bu
vo pasiūlytas sukontroliavimui žiurkių, kurios kasdien 
getuose kandžioja kūdikius, kuris išprievartavo Pavyz
dingų Miestų programą, atmetė nuomų subsidijų bilių, 
su Administracijos pagalba nukirto pusiau karui prieš 
skurdą lėšas?” Ir vėl: “Jau jeigu traukti ką nors atsa
komybėn, tai ar nereikia traukti lygiai visus, juoduosius 
ir baltuosius?”

Tiesiai kirsdamas valdžios politikai, dr. King sako: 
“Beveik nieko nedaryti palengvinimui negrų kančių 
reiškia tokį pat kurstymą prie riaušių, kaip kad tiesioginis j 
kurstymas. Pirmon vieton statyti Azijoje karą, kuris 
yra abejotinos reikšmės šalies interesams, o ne nami
nius reikalus, ir jį pastatyti prieš būtinai reikalingas re
formas, kurios jau ir taip visu šimtu metų užvilktos, yra 
daugiau negu akla politika. Tai yra provokatoriška po
litika.”

Dr. King dar kartą primena, kad negrai pabudo ir 
stojo j kovą už savo teises ir orumą, į kovą prieš savo 
baisią padėti, ir jokia jėga jiems kelio nebepastos.

Tai labai rimtas persergėjimas mūsų valdžiai, mū
sų kongresui ir visiems valdovams. Tai yra persergėji
mas rimto ir labai atsakingo negrų vadovo.

Vėl sekr. Thant žodžiai 1
JUNGTINIŲ TAUTŲ Generalinis sekretorius U 

Thant vėl išdėstė savo nuomonę Vietnamo karo klausi
mu- Kalbėdamas mieste Greensboro, N. C., jis pasakė, 
kad šis Vietnamo karas nėra kokia ten komunistų agre
sija, bet vietnamiečių karas už savo tautinę nepriklau
somybę.

Jo toks pasisakymas, jo toks šio karo apibūdinimas 
labai nepatiko mūsų prezidentui ir visiems, kurie sako, 
kad mes Vietname kariaujame prieš komunistų agresiją.

Kiek žinoma, iki šiol nebuvo užtiktas Vietname nė 
vienas kareivis iš jokios komunistinės šalies. Tuo tarpu 
Jungtinės Valstijos ten turi jau keturis šimtus tūks
tančių kareivių. Tam turi armijas Pietų Korėja, Naujo
ji Zelandija, Australija, Filipinai ir kitos kapitalistinės 
šalys. Vadinasi, sekretorius Thant teisingai karą api
būdina, sakydamas, kad jis yra vietnamiečių karas už 
savo tautinę nepriklausomybę.

KOVOJE Už DRAUGIŠ
KUMĄ IR BLAIVŲ 
PROTĄ

Kiekvieno mūsų gyveni 
me yra pasitaikę atvejų, 
kai norėtųsi autobuso ir ki
tokios kokios viešojo susi
siekimo įmonės vairuotoją- 
valdytoją paimti už spran
do ir smarkiai pakratyti. 
Jų nedraugiškumas, nesi
skaitymas su keleivių jaus
mais ir poreikiais sunku 
net suprasti.

Su panašia problema, ma
tyt, yra susiduriama ir Ta
rybų Lietuvoje. Vilniaus 
“Tiesos” kolumnoje “Die
nos aidai” skaitome tokį 
negražų atsitikimą:

Pakely iš Alytaus į Vilnių 
sugedo autobusas. Vystykluo
se klykė mažieji keleiviai, ne
ramiai trypčiojo vyriškiai, 
dairėsi į laikrodžius. Po po
ros trejeto valandų sustabdė 
pro šalį važiuojančią kitą ke
leivinę mašiną, žmonės patei
kė dargi sąrašą, kam reika
lingiausia pasiekti namus, ir 
nors stovėti vietos autobuse 
dar buvo, vairuotojas nepaė
mė net moterų su mažyliais.

— Sąrašas man į planą ne
įeina, — pasišaipė nuvažiuo
damas.

Dar kartais kyla ginčų tarp 
vairuotojų ir keleivių, tarp 
konduktorių ir važiuojančių
jų. Nors gal pagal visas in
strukcijas liko teisus vairuo
tojas, nepaėmęs žmonių, ta-j 
čiau yra mandagumas, drau
giško elgesio normos, kurių jo
kiomis instrukcijomis neužra
šysi, bet kurios yra įstatymas 
kiekvienam, žmonėms, de
monstruojantiems savo nepa
garbą kitiems, ar jie būtų ke
leiviai ar vairuotojai — įpra- 
vartu prisiminti, kad tokiu el
gesiu jie žemina visų pirma 
patys save. 

■ ■ ■ .N. .... i.,.....— . -.  ,

GYDYTOJAS 
NEGYDYTOJIŠKAI

\

Klerikalų “Drauge” yra 
įvestas skyrius “Kelias į 
sveikatą”. Jį tvarko dr. Jo
nas Adomavičius. Kartais 
jame užtinkame ir gerų 
sveikatos reikalais patari
mų. Bet kartais šis gydyto
jas nukalba tokias nesąmo
nes, kad tiesiog stebėtis 
reikia, kaip šiandien sveiko 
proto žmogus gali taip kai-1 
bėti. Pav., rugpiūčio 1 die
ną dr. Adomavičius užsima
nė savo skaitytojus “ap
šviesti” apie abortus, ir sa
vo straipsniui jis uždėjo 
antraštę: “Abortas — žmog
žudystė”. Ir plūsta jis, ir 
keikia jis visus, kurie į ab
ortus žiūri ne su prakeiki
mu.

Jo straipsnio viena poant- 
raštė skamba: “Nežmoniš
ki žmonės papildo tris mili
jonus žmogžudysčių kas
met”. ,

Bėda su šiuo gydytoju 
yra tame, kad į visus klau
simus jis žiūri fanatiško
mis klerikalo akimis. Ar jis 
tais savo išvedžiojimais ti
ki, ar tik pildio katalikų 
bažnyčios kvailas, seniai at
gyventas dogmas, sunku

pasakyti. Mums sunku ti
kėti, kad šiek tiek pasimo
kęs žmogus su gydytojo 
laipsniu tikėtų, jog kiekvie
nas abortas yra žmogžudys
tė.

ANGLIJOS KOMUNISTAI 
IR LEIBORISTAI 
(DARBIEčIAI)

“Tass-Elta” praneša, kad 
šiomis dienomis Londone 
pasirodė Anglijos Komu
nistų Partijos pareiškimas, 
kuriame aštriai kritikuoja
ma darbiečių valdžia.

Valdančiosios leiboristų par
tijos vadovybė, sakoma pa
reiškime, tęsia konservatorių 
politiką, stengdamasi išsau
goti vaidmenį, kurį Anglija 
vaidina kaip imperialistinė 
valstybė, ir Londono, kaip 
pasaulinio finansinio centro,' 
reikšmę.

Didžiosios Britanijos Komu
nistų partijos politinis komi
tetas labai nerimauja dėl to, 
koks likimas yra ištikęs “pus-1 
aštunto milijono žmonių, ta
me tarpe 3 milijonus vaikų, 
kurie gyvena skurde”.

Jo ipareiškime reikalaujama 
padidinti vyriausybės išlaidas 
socialiniam aprūpinimui ir ka- 
įpitalo įdėjimams į Angį, pra
monę, reikalaujama, kad An
glijos vyriausybė liautųsi rė
musi Amerikos agresiją Viet
name, likviduotų karines An
glijos bazes užsienyje, dvigu
bai sumažintų šalies karines 
išlaidas,^ pašalintų apriboji
mus prekybai su socialistinė
mis šalimis. f

JAU TAIP TOLI YRA 
NUĖJĘ TAUTOS 
ATMATOS

Iš Brooklyno kunigų 
“Darbininko”-' (rugp. 2 d.) 
sužinome, kad buvo atsira
dę ir tokių, kurie, norėda
mi užstoti 'krepšininkams 
kelią vykti į Lietuvą, krei
pėsi į Valstybės departa
mentą su skundu ir reika
lavimu, kad jis juos suval
dytų. Tokiais skundikais 
buvę Julius Smetona iš Cle
veland© ir Paulius Žygas, 
“Studentų sąjungos pirmi
ninkas”, iš Chicagos.

“Darbininkas” savo veda
majame bara “veiksnius”, 
kad jie nepakėlė protesto 
prieš krepšininkus vienin
gai, susitarę. Juos pasmer
kė atskirai VLIKas, AL- 
Tas, “Laisvės komitetas” ir 
kitos grupės, o turėję visi 
išleisti vieną didelį pasmer
kimą, kuris būtų buvęs 
daug “svaresnis”, ir būtų 
buvę įrodyta visų veiksnių 
vieningas autoritetas. Taip 
pat “Darbininkas” nepa
tenkintas, kad į Valstybės 
departamentą buvo palikta 
kreiptis su skundu atski
riems asmenims, o nebuvo 
pasiųstas visų vienas “ga
lingas” protestas.

Vadinasi, lietuvių tautos 
atmatų gretose ir šiuo klau
simu yra “gilus” pasidaliji
mas.

Tarybų Sąjungos paviljonas. Jo teatro salėje Lietuvos 
menininkai koncertavo savaitę laiko.— J. Siūrbos nuotr.

Stasys Laurinaitis

Ne žingsnis, o šuolis
Nuo Spalio dienų mūsų 

šalis praėjo kelią nuo medi
nės žagrės iki kosminių lai
vų. Nuo neraštingumo — 
iki pasaulinės mokslinės 
minties viršūnių. Nuo rau- 
dongvardiečių būrių — iki 
galingiausių pasaulyje gin
kluotųjų pajėgų. Ne žings
nis, bet šuolis, kokio dar 
niekuomet anksčiau nežen
gė niekas.

Iš 50 tarybinių metų Lie
tuvai vos truputį daugiau 
kaip pusę šio laiko teko 
praeiti tuo 'keliu. 1965 me
tais visa tarybinė liaudis, 
mūsų draugai ir bičiuliai 
užsienyje iškilmingai pažy
mėjo socialistinės Lietuvos 
jubiliejų. Tartis nuo aukšto 
kalno mes apžvelgėme lie
tuvių tautos kelią. Neleng
vas buvo šis kelias iš bur
žuazinės santvarkos palikto 
ekonominio atsilikimo, iš 
karo griuvėsių, iš skurdo 
bei tamsos. Partija, drą
siai vedė Lietuvos darbo 
žmones per klasių kovos sū
kurius. Kelias darėsi leng
vesnis, kai mes drauge jau
tėme ir jaučiame visų bro
liškųjų Tarybinių tautų pe
tį, draugiškai ištiestą ran
ką. Taip gimė nauja socia
listinė Lietuva — energe
tikos milžinų ir chemijos 
galiūnų, mašinų ir tobu
liausių prietaisų gamybos, 
mechanizuoto žemės ūkio, 
klestinčios kultūros respu- 
lika.

Kur prieš ketvirtį am
žiaus pro samanotas bakū
žes ir medinius smūtkelius 
vingiavo neišbrendami ke
liukai, dabar tiesiasi asfal
tuotų plentų juostos. Kur 
tik tamsoje Skendėjo “trak

tieriais” ir klebonijomis 
garsėję miesteliūkščiai, da
bar auga fabrikų, daugia
aukščių namų miestai.

Gūdžią rudens naktį, va
žiuodamas per buržuazinę 
Lietuvą, matei ją tamsoje, 
kurioje tik kur-ne-kur ru
seno blankios žibalinės 
spingsulės. O pervažiuok 
per Tarybų Lietuvą dabar, 
ir matysi ją visą, nuo Bal
tijos iki Zarasų, nuo Mūšos 
iki Merkio, skendinčią švie
sos jūroje. Šviesa atėjo. 
Tai skamba įspūdingai ne 
tik tiesiogine, bet ir per
keltine prasme.

Prieš keliolika metų na
cionalistinis banditas, nužu
dęs viv- : kaimo klubo-skai
tyklos vedėją ir suvertęs 
knygas į šulinį, ant sienos 
iškeverzojo grasinančius 
žodžius: “Kas eis šiuo ke
liu, to laukia toks pat liki
mas.” Nežinia, kur šian
dien šis niekingas žmogžu
dys, kurių nemaža išaugino 
lietuviškoji- buržuazija, bet 
gerai žinoma, kas ir kokio 
likipio susilaukė.

Spalio vėjai atnešė kul
tūros šviesą į Lietuvos mie
stus ir kaimus. Ir vaikai 
buvusių beraščių Lietuvos 
valstiečių nuo Kvėdarnos 
ar nuo Aluntos šiandien 
gina mokslines disertacijas, 
kuria mokslo darbus, ku
riais domimasi visame pa
saulyje. Tų pačių beraščių 
dievdirbėlių vaikai, anū
kai tapo meno drobes, kur
ia kūrinius, kurie toli neša 
garsą apie lietuvių tautos 
talentus. Ir skamba plačiai 
Lietuvos vardas, išaukštin
tas darbo žmonių pasiauko
jamo darbo,' liaudies kūry
binio genijaus. ‘ . ■ ,

Smuikininkas Algis Stulgys
Jo pavardė muzikinei vi

suomenei, koncertų lanky
tojams ne’ taip gerai pažįs
tama kaip kitų mūsų Lietu
vos smuikininku — A. Li- 
v o n t o, K. Kalinauskaitės, 
E. Paulausko. Ką gi, nėr ko 
stebėtis, — juk Algis Stul
gys ne tik stažu, bet ir sa
vo amžiumi gerokai jau
nesnis už šiuos nusipelniu
sius meno veikėjus. Kada 
pastarieji jau žengė savo 
pirmuosius žingsnius kon
certinėje estradoje, Algiu
kas dar tik pradėjo kartoti 
pirmuosius skiemenis ele
mentoriuje. O tapti smuiki
ninku Šiaulių odos gamyk
los šaltkalvio sūnus gal ne
svajojo. ..

Tik pasireiškusiems busi
mojo smuik i n i n k o gabu
mams kelias buvo atviras: 
dar besimokydamas pradi
nėje mokykloje, jis pateko į 
Šiaulių septynmetę muzikos 
mokyklą, kur pas prityrusį 
pedagogą V. Jauniškį ir 
pramoko groti smuiku.

Šešiolikmetis jis atvyksta 
Vilniun, čia tęsia mokslą 
dabartinėje M. K. Čiurlio
nio meno mokykloje, mokosi 
smuikuoti pas V. Rodovičių. 
Sėkmingai baigusį vidurinį 
mokslą A. Stulgį priima stu
dentu į Valstybinę konser
vatoriją, o 1959 m. persike
lia tęsti studijų į P. Čai
kovskio vardo konservato
riją, davusią pasauliui tiek 
įžymių smuiko virtuozų.

Mokslas, kasdieninis 
įtemptas darbas tarsi trum
pino ne tik dienas, mėne
sius, bet ir metus. Ir štai A. 
Stulgio rankose — aukštojo 
mokslo diplomas. Tačiau A. 
Stulgys neišvažiavo iš 
Maskvos. Čia jis toliau gili
no savo žinias — sugebėji
mus pas tą patį profesorių 
B. Kuznecova — tik dabar 
jau aspirantūroje.

Viešai kone e r t u o t i A. 
Stulgys pradėjo, dar būda
mas studentu. Ir, matyt, jis 
užsirekomendavo neblogai, 
nes jau 1962 m. siunčiamas 

i su koncertine brigada netgi

Jungtinių Valstijų paviljonas.— J. Siurbos nuotrauka

užsienin — į Suomiją. Vė
liau
lankyti daugelį plačiosios 
mūs

su koncertais teko ap-

ų Tėvynės vietovių. 
spirantūros metais 
gini teko dar konceiW 
i ir Vengrijos Liaudies 
publikoje, ir pernai —

Stul 
tu o t 
Res 
tolimojoje Japonijoje. Ypač 
jam 
rosi

atmintinos šios pasta- 
ds gastrolės.

1066 m. rudenį jaunnasis 
ikininkas vėl pastoviaismu 

apsigyveno gimtoje Lietu
voje
Lietuvos Valstybinėje kon- 
serv 
gini
bo jis tęsia savo koncertinę 
veiklą.

Ką gi, kol kas aš dar la- 
mažai tepadarau,—kuk- 
šypsosdamasis kalba A. 
gys, — koncertai televi- 
5 studijoje, Paveikslų 
rijoje...
iuo metu ruošiu naują- 
B. Dvariono bei A.

s.

. Jis dirba dėstytoju

atorijoje. Šalia pedago- 
o ir visuomeninio dar-

bai 
liai 
Stu 
zijo

sias
Bražinsko smuiko sonatas. 
O kai jos suskambės kon
certe, tikiuosi, mūsų kom- 
poz 
binę 
spėj 
niai

toriai lietuvišką taryti 
smuiko literatūrą bus 

ę papildyti dar naujes
nis kūriniais.

P. Šimkūnas

Balty alyvų žiedas
Daugiau kaip prieš pen

kiasdešimt, kuomet imigra
cija buvo pasiekus aukš
čiausio laipsnio prieš Pir ' 
mąjį pasaulinį karą, lietu
viško jaunimo privažiavo 
tūkstančiai į J A V ir dau
giausia grupavosi tam tik
ruose kvartaluose. Vieni bė- 
go iš Lietuvos nuo caro ka
riuomenės, bežemių bei ma
žažemių vaikai, kiti iešk(r< 
darni naujo pasaulio, nauįfcr 
gyvenimo, naujos ateities. 
Svetimame pasaulyje, be 
kalbos ir be amato, buvo 
sunkus išeivio gyvenimas.

Jaunimas buvo pilnas 
energijos, organizavo drau
gijas, klubus, chorus, para
pijas. Atsirado dvasiškių, 
kurie pradėjo- neapykantą 
kelti tarp lietuvių ateivių. 
Prasidėjo kova. Vieni nuė
jo su dvasiškija, kiti
progresyviomis organizaci
jomis. Progresyvus jauni
mas mokėsi, gerino savo bū
vį. i

Kur tik progresyvus judė
jimas yra, visur jis pirme
nybę ima. Tik mūsų dvasiš
kiai ir veiksniai dar to rre- 
supranta ir nemato, O Q4S1 
nenori suprasti.

Bostone buvo iįsteigtas 
laikraštis, rodos 19 0 5 me
tais, kuris ne vienam atei
viui akis atidarė. Bet šian-

su

dien kas iš jo? Pašlijo ir 
visiškai iškrypo iš vėžių, se
ka dvasiški ją ir veiksnius.

Lankydamas progresyvių 
koncertus, piknikus bei su
sirinkimus, pastebėjau: kur 
tik pažiūrėsi, ar tai pikni
ko aikštėje, ar tai svetainė
je, visur matosi “baltų aly
vų žiedas.” Tai jaunimas, 
su kuriais per metus teko 
veikti bei draugauti, 
jaunimas, kuris per pen
kiasdešimt metų padarė di
delę pažangą kultūroje ir 
apšvietoje lietuvių išeivių 
tarpe.

Šiandien jau kas kita. Lai
kas nuo laiko pasigendame 
vienas kito, bet mūsų nu
veikti darbai nelieka tušti. 
Jaunoji progresyvioji karta 
užima vietas ir tęsia naujo 
gyvenimo gadvnės progre
są, nauja kultūrą, naują 
tvarka. Kol darbo žmMpaiįį 
gyvenimas pilnai nepage
rės. tol kova už būvi ne
paliaus. Bromus S.

i
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NAUJI RAŠTAI

Muziejininko Pauliaus
I Galaunės knyga

Šimtai Amerikos lietuvių 
aplankė Paveikslų galeriją 
(buv. Katedroje) Vilniuje. 
Jie matė, jie stebėjo didžiu
lę visokių portretų kolekci
ją — buvusių Lietuvos di
dikų ir kitokių žymūnų 
portretų. Tai savita Lietu
vos istorija paveiksluose.

Nežinau, ką kiti stebėto
jai galvojo, man tai kilo ir 
tokis klausimas: kaip, iš 
kur, kokiuo būdu ta didžiu
lė paišybinio meno kūrinių 
kolekcija čia atsirado?

—Viskas palaipsniui buvo 
surinkta iš dvarų rūmų, iš 
didikų meno galerijų, — 
aiškino gidė. — Bet reikia 
suprasti: ne viskas vienu 
kartu atsirado. Ir toli gra
žu rinkimo darbas dar ne
sibaigė. ..

Šis pokalbis Meno gale- 
ftjoie man prisiminė per
skaičius įdomia P. Galaunės 
knvgą ‘“Muziejininko nove
les.” kuria “Vaga” išleido 
1967 m. Vilniuje. Knvga ne
didelė — tik anie 164 pusla
pių, bet idomi. bvloja anie 
svarbius kultūrinius reika
lus.

Mokslininkas — dailės is
torikas. muziejin i n k a s — 
Paulius Galaunė gyvena 
Kaune ir, rodosi, jau baigia 
aštuntąjį dešimtmeti, bet 
jis tebėra aktyvus,atsiliepia 
spaudote vis o k i a i s mena 
liečiančiais klausimais, dali
jasi su visuomene praeities 
patvrimais.

Savo knvgoie P. Galaunė 
pateikia šiek tiek ir autobi

ografiniu duomenų: kaip 
9#igo. kain siekėsi mokslo. 
Pamėgęs daile, mena, auto
rius toje sritvie daugiausiai 
ir dirbo, ir šiandien taria
mas io žodis apie dailę turi 
didelio svorio.

Pastudii avės Parvžiuje, 
grižo i Lietuva ir Kaune 
suorganizavo nirmaii lietu
viu dailės muzieiu—Čiurlio
nio galerija. Vėliau buvo 
paskirtas to muziejaus di
rektorium.

Anie visa tai autorius gra
žia kalba, lengvu pasakoji
mo stiliumi rašo savo “No
velose.”

Man Įdomiausi tie kny
gos skyriai. kuriuose auto
rius nasakoia anie tai. kain 
j* rinko Lietuvos muzie- 
jlfns dailės kūrinius. Tuo 
reikalu P. Galaunė sielojosi, 
rūpinosi. dėio visas pastan
gas. kad kuo daugiau dailės 
kūriniu, buvusiu Lietuvoje, 
būtu išgelbėta, sukaunta.

Peikia suprasti. jog ka
dare Lietuvoje buvo daug 
didiku — grafu ir kitokiu 
"dideliu vvrn.” Jie valde 
milžiniškus dvarus, kuriuos 
pridirbdavo pirmiau bau
džiauninkai. naskui "laisvi” 
valstiečiai—bežemiai ir ma
žažemiai. Dvarininkai su- 
kaunė i savn rūmus nema- 
ža^ailes kūriniu—sukauna.

ima. baudžiauninkų pra
kaitu.

Ilgainiui dvarai pradėto 
bankrūtnoti — iii savinin
kai aerė. kortomis iš ninioni 
mušė miestuose ir nradėio 
n u s i v v e n t i nuo koto. 
Daugelis iii nradėio savo 
tėvu snkaiinfns dailės kūri
nius nardavineti — i užsieni 
siusti visnklpvns vprtplo’nrns 
dažnai nusdvkiai atidnntj. 
Lietuva nerorvveno du dide- 
linsinasaiiliniiis karus—bu- 

tikinai o k n n 11 o f a . ir 
nkunantai tain na t be ato
dairos ėmėsi, kas jiems pa
tiko, ir vežėsi namo.

1921 metais autorius buvo 
Maskvoje apie aštuonis mė
nesius, ir ten jis kiek bega
lėdamas ėjo į krautuves, 
kur parduodami seni meno- 
dailės kūriniai; ėjo pas 
žmones, kurie visokiais bū
dais turėjo įsigiję vertingų 
senienų. Vieną kartą P. 
Galaunė pamatė pas tūlą 
asmenį “Napoleono genero
lo Miurato miniatūrą.” No
rėjo pirkti, bet neturėjo už
tenkamai pinigų. Kai apie 
radinį papasakojo tūlam iš 
Lietuvos advokatui, pasta
rasis pasakė, kad jis norįs 
tai nupirkti. Ir nupirko; 
Galaunė manė, kad advoka
tas parveš miniatūrą į Lie
tuvą ir praturtins muziejų 
ar savo butą, — vis tai bus 
Lietuvoje. Kai po dvejų me
tų P. Galaunė nuvyko į Pa
ryžių, “vieno didelio anti
kvariato lange pamačiau iš
statytą tiktai vieną minia
tūrą — tą pačia, kurią nrieš 
pora metų norėjau nupirkti 
Maskvoje ir kuria nupirko 
advokatas N...” (puslp. 
91).

Būdamas Dailės muzie
jaus direktorium. P. Galau
nė, kai tik sužinodavo, kad 
tas ar kitas dvarininkas 
vra turėjęs, dailės kūrinių 
kolekcija, vvko ten. bandv- 
damas nupirkti. Bet daž
niausiai rasdavo tik rėmus, 
kuriuose dailės kūriniai ka
daise buvo!

P. Galaunė rašo:
“Menininkai, vpač daili

ninkai. prieškariniais me
tais daug dėio pastangų 
kultūros ir meno turtui ap
saugoti. stengėsi ii suregis
truoti. neleisti gabenti i už
sieni. imtis Įvairiu priemo
nių tinkamai išlaikyti ir tt- 
Tačiau visos geros pastan
gos atsimušdavo kain i sie
na i privačios nuosavvbės 
nelie č i a m u m o principą” 
(nuslp. 107).
Ir to meninio turto graibs- 

tvma ir išvežimą i užsieni 
“sustabdė tik 1940 m. tarv- 
bn valdžia. Dabar išsipildė 
menininku svajonės ir pa
stangos: buvo išleistas kul
tūros paminklu ansaųgos 
isfatvmas. inareigoies ati
tinkamas įstaigas suregist
ruoti ir na imti valstybės 
vi oho n kultūros bei meno 
turtą...” (pusln. 108).

Atitinkamos ištaigos šian
dien saugo kiekviena įdo
mesni pastatą, kiekvieną 
skulptūra bei paveikslą, ne
žiūrint. kur jis bebūtu. Lie
tuvos Pornos katalikų baž
nyčiose. pavyzdžiui, vra ne
maža vertingu dailės kūri
niu. ir joks klebonas ar za
kristijonas neturi teisės 
prie jų kišti savo nagus.

Autorius vaizdžiai pasa
koja anie Il-oio nasaulinio 
karo metus, kai Lietuva bu
vo okunuota vokiškųjų fa
šistu. Buvo mota si api
plėšti ir Dailės muziejų bet 
nenavvkor Tarybinė Armi
ja kirto nriešui tokius smū
gius. kad iis turėio iš Kau
no greit bėgti, nesu spėda
mas muziejaus aninl ė š t i. 
Bet vis tik priešas padar-ė 
muziejui nuostoliu: išdina- 
mitavo nalei muzieiu stovė
jusia ploktraine. Skeveldros 
pasiekė muziejaus našta ta 
ir ii labai sužalojo: tekn 
daug dirbti, kad būtu ap
saugotas brangus kultūros 
turtas.

Savo noveles P. Galaunė 
baigia tokiu sakiniu:

Jaunieji meninio 
žodžio meistrai

Kaunas.—Kauno jaunųjų 
rašytojų sekcijos ruošiami 
literatūriniai vakarai jau 
tampa tradicija. Neseniai 
jis vėl įvyko Kauno Muzi
kiniame teatre. Čia susirin
kusieji kauniečiai klausėsi 
svečių iš Vilniaus — poetų 
V. Šulcaitės, V. Palčinskai
tės, rašytojo I. Mero skaito
mų naujausių kūrinių, kau
niečių - literatų inžinieriaus 
A. Dabulskio, farmacinin
kės A. Grigaliūnienės, pe
dagogės G. Randienės, IV 
vidurinės mokyklos moks
leivės D. Saukaitytės eilė
raščių.

Vakarą praturtino ge 
riaušių miesto agitmeninių 
brigadų programa.

Didelis bibliografinis 
darbas

Didžiulį darbą pradėjo 
Lietuvos bibliografai. Jie 
išleido pirmąjį nacionalinės 
bibliografijos tomą. Jame 
daugiau kaip trijų tūkstan
čių leidinių aprašai — nuo 
pirmosios lietuviškos kny
gos (M. Mažvydo “Kate- 
kizmūsa prasti žadei”, 1547 
m.) iki 1861 metais išėju
sių M. Valančiaus kūrinių 
ir L. Ivinskio kalendorių. 
Bibliografijoje taip 
pat surinkta visa papildo
ma medžiaga — trumpa 
knygų istorija, autorių 
biografijos, nurodyti 
straipsniai, studijos apie 
jas, duodamos titulinių 
puslapiu nuotraukos, patei
kiami tikslūs adresai, ku
riose pasaulio bibliotekose 
saugomi šių knygų egzemp
lioriai.

Tokių bibliografinių leidi
nių numatoma išleisti apie 
60 tomu. Jie apims periodi
nių leidinių bibliografiją, 
Lietuvoje išėjusias knygas 
svetimomis kalbomis, užsie
nyje išleistus leidinius apie 
Lietuvą, žurnalų ir laikraš
čių straipsnių analizinę bi
bliografiją, rankraščių bi
bliografiją, pagrindinę 
spaudą. x į

Jordanija ginkluos 
ir civilinius

Ammanas, Jordanija. — 
Jordanjios karalius Hussei- 
nas paskelbė naują progra
mą, pagal kurią bus sutvir
tintos šalies ginkluotosios 
jėgos.

Einant potvarkiu, Jorda
nijos valdžia nesitenkins tik 
50,000 karių armijoje. Ji 
sieksis apginkluoti ir civili
nius jaunus žmones. Juos 
treiniruos, mokys karinio 
muštro ir organizuos į gink
luotus būrius — į pulkus, į 
divizijas.

Visa tai Jordanija pradė
jo atlikti po karo su Izra
eliu. Kaip žinia, Izraelis 
smarkiai apmušė Jordaniją, 
pasii m d a m a s Jeruzolimo 
dali ir plotus Jordanijos že
mės.

“Kultūros paminklų, jų 
tarpe ir architektūros, glo
bai ir apsaugai atsirado 
naujos, bendros Tarybų Są
jungai įstaigos ir galimy
bės?’

Šiandien griežtai drau
džiama bent koki dailės kū
rini gabenti į užsieni be ta
rybinės vyriausybės žinios.

P. GaĮaunės “Muziejinin
ko novelės” — įdomi ir su
teikianti iš kultūros baro 
svarbių žinių knyga!

Rojus Mizara

Apie Nevados gemblerių 
karalystę

Nevados valstijos 110,540 
kvadratinių mylių teritoriją 
sudaro kalnai ir dideli plo
tai smėlėtų dykumų. Tų 
nublukusių kalnų gelmėse 
randasi nemažai vario, si
dabro, aukso, titoniumo ir 
kitokiu mineralu. Netoli 
Las Vegas yra užtvenkta 
sraunioji Colorado upė: 726 
pėdu aukščio ir 1,244 pėdų 
pločio užtvanka turi sulai
kius didelius kiekius van
dens. kuris ir sudaro 115 
ketvirtainiu mvlių • ežerą, 
vadinamą Lake Mead. Už
tvanka vadinama Hoover 
Dam.

Ši milžiniška vandens sau
gykla suteikia vandens dir
bamos žemės plotams drė
kinti. Taipgi suka galingas 
turbinas elektros gamybai, 
kuri teikia elektros energi
ja ne tik Nevadai, bet ir 
Pietų Kalifornijai.

Apie 65 mylias nuo
Vegas miesto. Yucca ir 
Frenc h m a n s Flats. 1,350 
kvadratiniu mvlių dykumų 
nlotai yra “USA Atomic 
Energy Commission Test 
Site” naudojami eksploda- 
vimui visokiu branduolinių 
^abūklų — pirmiau atmos
feroje, o dabar po žeme. 
Ryšium su tais visokiais 
eksperimentais dirba tūks
tančiai darbininku. Apart 
visu tų viršminėtu “bizniu.” 
didžiąsias Nevados valstijos 
biznis — gemblingas.

Las Vegas— 
gemblerių Meka

Prieš apie 35 metus buvo 
“garsus“ Reno, Nevados 
miestas, čia gemblingas ei
davo visais garais, bet gar
siausias tai buvo divorsu 
malūnas. Kadangi Nevadoj 
reikalaujama tik 6 savaites 
nagvventi, o po to divorsas 
labai lengva gauti. Dėl to 
daug turtingu žmonių va
žiuodavo i Reno divorsuo- 
tis. Bet Reno miestas per
daug neaugo, nes netoli 6,- 
000 pėdu aukštyje kalnuose, 
prie Lake Tahoe, gemble- 
riai pastatė didžiausius ho- 
folius ir gambling kasinus. 
Kadangi vasara ten vėsus 
oras, pušų miškas, tai va-

Hotelių aptarnavimui dirba 
14,600 darbininkų. Ir tiems 
visiems svečiams palinks
minti baruose ir teatruose 
dirba 6,800 visokiu rūšių 
“artistų.” Dabar Las Vegas 
Chamber of Commerce gi
riasi, kad per metus miestą 
atlanko 12 milijonų turistų 
ir čia palieka 200 milijonų 
dolerių. Dėl to, matydamas 
tokius gražius pelnus, Kali
fornijos milijonierius, or
laiviu ir elektroninių išdir
biniu industrialistas How
ard Hughes nupirko du ko
telius: Desert Inn ir Sands, 
už kuriuos užmokėjo arti 
30 milijonų dolerių. Ponas 
Hughes susikrovė milijonus 
doleriu iš valdžios kontrak
tų militarinių pabūklų ga-; 
mybos. Dabar padavė pra
šymą Nevados State Gamb-
ling Boardui gemblingui 

Las 1 leidimą gauti. Aišku, kad 
gaus. Šis ponas, matvt. už-

sarotojus ir gemblingo mė
gėjus atitraukia nuo Reno 
miesto.

Prieš dvidešimt metu 
Amerikęs gembleriai pradė
jo konce n t r u o t i s netoli 
Lake Mead, smėlėtomis dv- 

1 kumorhis ansnnta, Las Ve- 
o*as miestą. Miestas tuo lai
ku niekuo nenasižvmėio: 
buvo geležinkelio stotis ir 
keletas nenerdidelių gemb
lingo kasimi.

Bet kada gemblingo “spe
cialistai” pradėjo miesto pa
krašty, užpirke dykumų 
sklypus, statvti didelius ko
telius su puošniais kasinais 
ir teatrais, tai Las Vegas 
pradėjo augti kaip ant mie
lių.

Netrukus iškilo tokiais 
dvkumu egzotiškais vardais 
puošnūs koteliai kaip Saha
ra, Desert Inn, Dimes 
Sands, Tropicana, Star 
Dust ir kitokiais vardais. 
Pats miestas išaugo iš ap
snūdusio nrovinciios mies
tuko į didelę gemblerių me- 
ka.

Dabar Las Vegas turi su 
priemiesčiais daugiau kain 
virš ketvirti milijono gy
ventojų. Priimti ir nernak- 
vindinti turistus koteliai ir 
moteliai turi 23.000 kamba
rių ir gali pernakvindinti 
daugiau kaip 45,000 žmonių.

uodžia, kur lengvatikių do
leriai plūduriuoja.

Spalvingi hotelių 
spektakliai

Kada eini per didžiulius 
hotelių parkingo lotus, ma
tai automobilių “pleitus” 
viek iš visų 50 valstijų. 
Daugiausia iš Kalifornijos. 
Kodėl tie žmonės čion taip 
plūsta, kad praleisti savo 
sunkiai uždirbtus pinigus 
ant įvairiausių gemblingo 
itaisu — stalų, rolečiu ir 
“slot” mašinų? Slot maši
nas čia vadina “vienran
kiais banditais.” Nors visi 
žino, kad kiekvienos rūšies 
lošimas taip sudarytas, kad 
vien tik kasino savininkas 
vra tikras laimėtojas, bet 
žmonės vis bando “savo lai
me.”

Kad palaikyti savo “sve
čius” arčiau prie gemblin
go, koteliai turi įruošę gra
žius parkučius su maudv- 
mosi baseinais. Šalia gemb
lingo kasinų — puikios au
ditorijos, teatrai, kuriuose 
gali susodinti nuo 700 iki 
1.400 svečiu. Kas vakaras 
yra statomi du spektakliai, 
nors įžanga — nuo 7 iki 10 
dolerių asmeniui. Ir taip

visus pripildo, kad be re
zervacijų kartais negali 
gauti vietos.

Kada užsibaigia spektak
lis, publika užplūsta kasi- 
ną ir daugelis kimba į “vie
narankius banditus” ir kito
kius “laimės” bandymo bū
dus.

Tarp hotelių vis eina kom-1 
peticija — vienas kitą sten
giasi spektaklių programo
mis pralenkti. Čia nepasi
tenkinama vien Amerikos 
talentais. Prieš septyne
rius metus puošnus Star
dust hotelis atsivežė iš Pa
ryžiaus garsaus kabareto 
“Le Lido de Paris” didelį 
buri kabaretinių artistų. 
Tuo vardu kas metai su ma
žais pakeitimais, per sentv- 
nerius metus eina didelis 
puošnus snektaklis. Teatro 
scena mechanizuotai Įreng
ta. greitai vvksta scenų pa
kaitos be jokio trukdvmo. 
Kai reikia lietaus — Iv ja. 
Kai reikia vandeųpuolin — 
vanduo puola. Iškyla tiltai, 
išauga pilis. Kvla raketos, 
skrenda d a u s u satelitai. 
Skėsta laivas ir tuo pačiu 
Eikų filmas parodo, kaip 
laivas grimsta į jūros dug
ną.

Pn metu laike kitas di
džiulis kotelis—Tropicana- 
atsivežė iš Paryžiaus kito 
garsaus kabareto progra
ma. vadinama “Follies Ber- 
geres ” O hotelis Dunes 
nevadino savo nrovramn 
“Casino de Pan’s.” Ir tie 
narvžiniai spektakliai eina 
ųpr neųkeriųs metus.

Kiti b oteliai naudoja ame
rikinius talentus — Hollv- 
wnodn ir televiZ’ioS ž,v™mo- 
ciųs talentus, kaip Miltnn 
BerE Džimi Dimante. Di
na, Shore. Budi Hakot. Din 
Martin ir visa, eile kitu, ku
rie sudaro savo programas 
su eile pagelkiniu artistu, 
nasamdo orkestrą. Ir k^i 
Vnpip tų omina iki 50 
tūkstančiu dolerių į savai
te atlyginimo.

Pereitais metais pastatė 
už 25 milijonus dolerių ko
teli ir pavadino “Caesars 
Palace.” Hotelio sumoder
nizuota romėniškos arki- 
tektūros išlaukinė išvaizda 
atrodo mažai turinti ką 
bendro su Romos imperija.

Čia laisvi vergai atneša do
lerius paaukoti gemblerių 
dievaičiui.

Atstokai nuo gatvės įėji
mą į hotelį puošia šeši van
dens fontanai, kuriuose 
stypso viduramžių Italijos 
sku 
Do’fidas ir vyno dievaitė— 
Mic 
jau 
statys hotelį už 40 milijo
nų dolerių.

Jau visai baigiamas sta
tyti 
“Fr 
su 
diena, 
galvoja, kaip padaryti ge
resnę programą 
čiaųis palinksminti, 
pės 
mebta, kad leistų jiems at
sivežti programos atlikėjus 
iš socialistinių šalių, 
din 
art 
iš

ptorių kūrinių replikos:

halangelo ir kitų. Šalia 
yra užpirkta žemė, kur

naujas hotelis. vardu 
ontier,” bus atidarytas 
š. m. rugpiūčio pirma

Hotelio savininkai

savo sve-
Krei-

j JV Valstybės departa-

Lei- 
a gavo. Ir atsivežė 130 
stu — sako, daugiausia 

Čekoslovakijos.
Didelėmis raidėmis rėk

iau uo ja “Europa 67.” Pui
kiausi artistai iš už “gele
žinės uždangos.”

Per 
tai 
kia 
leri 
svs

anksti nuvažiavau, 
neteko jų matyti. Vei- 

nsiai jie ten nabuvos ke- 
us metus. Tas priklau- 

; nuo biznio ir nuo val
os leidimo.

Ilgis Rimbas

tuc

Pas gintaro meistrus
Vilnius.— Nerasime, tur 

būt, moters, kurios nevilio- 
skaidri, jūros dugną pri

menanti gintaro segė, kuri 
nesidžiaugtų pasidabinusi 

lą gintariniais vėriniais. 
Nujsprendėme ir mes apsi- 

kyti ten, kur gimsta šie 
nuostabūs tarsi saulės la- 

papuošalai. Jie gamina- 
Vilniaus “Meno” dailių 

binių įmonės gintaro 
skyriuje. Kas rytą čia, prie 

cialių gintaro apdirbi- 
i skirtų mašinų, sėda 
taro skyriaus darbuoto- 

Nedidelis skyriaus ko- 
tyvas. Vos vienuolika 
onių. Ir iš jų aštuonios 
terys.
Pati jauniausia amžiumi 

ir darbo patirtimi — meta
liste Elvyra Sasnauskaitė. 
Neseniai merginai sukako 
devyniolika. Elvyra paruo- 

metalą, jį jungia su gin- 
u. Bendradarbiai ir mei- 
ė ją giria kaip gabią me

ka

la

šai 
mi 
dir

spe 
m v:
gn
jai 
lėk 
žm<
mo

Lietuvos operos ir baleto teatro solistė Elena Saulevičiūtė
J. Siurbos nuotrauka

šia 
tai 
str

O štai V. Užpalienė ir S. 
Ivanauskienė. Dar besimo- 

damos Dailės institute, 
jos svajojo būti keramikė- 

s. šiandien jos gintaro 
skyriuje seniausios darbuo- 

os. Tai Vacės Užpalie- 
s sukurti gintaro mode- 
i-etalonai. Pagal juos vė

liau gaminami įvairūs gin-
’o dirbiniai Vilniuje ir 
aipėdoje, jie pabuvojo ir 

Čekoslovakijoje, 
“žu- 

Lietuva”, segė 
“Snaigė” ir karoliai “Undi
nė? buvo pažymėti respu
blikos suvenyrų konkurse.

Šioje įmonėje suradome ir 
liaudies meistrę A. Jasai
tienę. Ne viena moteris 
šiais metais pasipuoš Aldo- 

s sukurtais gintariniais 
“Varpelis”, 

” į s i g y s segę 
ai”, kitus papuo-

ky

mi

to; 
nė 
lia

tai
K1
parodose
Rumunijoje. Ženkleliai 
vėira”,

no 
medalionais: 
“Kapitelis, 
“Krepšiuk; 
šalus.

Pernai gintaro įmonė 
metinę užduotį žymiai vir- 

Tai viso kolektyvo 
nūoširdaus darbo rezulta
tą1!. Šiais metais meistrai 

savins ir pateiks gamy
bai trisdešimt naujų ginta- 

etalonų, jų tarpe nema- 
papuošalų.

S. Krisiūniene

ši'«

įs

re
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XII amž. gale ir XIII a. 
pradžioje Prancūzijos kata
likų bažnyčia džiaugėsi ma
siniu inkvizicijos darbu, lai
kė ją savo pagalbininke. 
Tačiau inkvizicija savo kru
vinais darbais žmonių aky
se save taip diskreaitavo, 
kad tai atsiliepė ir į bazny- 
č i o s reputaciją — liaudis 
neapkentė abiejų. Be to, 
kai inkvizitoriai nusiaubda
vo kurią apylinkę, ten ma
ža naudos iiko ir bažnyčiai: 
nebuvo nei turto, nei žmo
nių- Net ir išlikusieji orto
doksai katalikai galų gaie 
pamatė jog inkvizitoriams 
rūpi ne tiek tikėjimo rei
kalai, kiek turto grobimas. 
Kivirčai tarp vienuolių in
kvizitorių ir vyskupų vis 
dažnėjo; erezija plito 
net tarp kunigų. Pop. Gri
galius 1X 1233 m. buvo įsa
kęs inkvizitoriams deginti 
“erezija apsikrėtusius” ku
nigus, o Inocentas IV 1245' 
m. patvarkė, kad nei jokis 
nužiūrėtas pralotas nepa
tektų į vyskupus. Gi tuos 
kun i g u s, kurie inkvizito-1 
riams gelbėjo, patys para
pijiečiai persekiojo.

inkvizitoriai nesiskaitė su 
jokiu legalumo aspektu ar 
investigacij o s procesu : 
jiems tiksiąs pateisino prie
monę. rav. Kremos moky
tojas Rolandas, atsiųstas is 
Paryžiaus teologijos dėstyti 
Touiouse universitete, suži
nojo, jog tame mieste yra 
daug "eretikų” ir be jokio 
įganavimo ar paskyrimo— 
ėmėsi inkvizitoriaus parei
gų. Jis susekė, jog neseniai 
miręs kanauninkas Jean Pi
erre .Donatas, palaidotas 
vienuolyne,—prieš pat mir
tį tapęs “eretiku.” Rolan
das, su keliais savo patikę-; 
tiniais, iškasė Donato lavo- 
ną$ valkiojo jį miesto gatvė
mis ir užmiestyje sudegino. 
Tą patį jis padarė ir su įžy
maus valdiečių kunigo (an- 
tipopiež i n i n k o ) Galvano 
lavonu: iškasė iš kapo, 
valkiojo gatvėmis ir sude
gino, o jo namus sugriovė.

Po albigiečių (antipopie- 
žininkų) nugalėjimo (1229 
m.) Prancūzijos žmonės vis 
labjau pradėję inkvizito
riams prieštarauti. Kai kur 
civiliniai konsulai užtarda
vo persekiojamu o s i u s pi
liečius, o kai kada įpykę 
žmonės net pačius inkvizi
torius užmušdavo. Tokių 
įvykių buvo Albbi, Cordes, 
Carcassonne ir kitose apy
linkėse. Kai ink vizito- 
rius A. Catala norėjo iškas
ti ir sudeginti kaulus vienos 
moters, kurią jau mirusią 
jis buvo pasmerkęs, žmo
nės masiniai tam pasiprieši
no ir net pati Catala apmu
šė. Kai kada susirinkę žmo
nės atimdavo iš inkvizito
riaus suimtus kalinius. 
Toulouse miesto gyven
tojai vienu tarpu ne 
tik išvijo iš ten inkvizito
rius, bet dar badu dvasino 
ir likusius vienuolius — ne
pardavė jiems duonos nei 
kitų maisto reikmenų, ne
davė vandens ir pagaliau 
visai iš miesto išvarė.

Tik atvykę į kurį miestą 
inkvizitoriai p a s k elbdavo, 
jog iki tam tikros datos bus 
priimami visi “nusidėjė
liai,” kurie tik savanoriai 
ateis ir laisvai išpažins sa
vo nuodėmes- Tokiems buvo 
taikoma lengvesnės baus
mės, nors ir jie be bausmes 
nelikdavo. Atsivertusi e m s 
“eretikams” buvo taikomos 
kalėjimo bausmės, piniginės 
pabaudos, geltono kryžiaus 
ženklo prie švarko nešioji
mas, etc. Gi jaunus vyrus

Mislinčius

Prancūzijos disidentų vargai
dažniausiai verbų o d a v o į 
Kryžminių Kariuomenę ir 
siusuavo i raiesuną ar ra- 
oanijį su "ereUKais" Ka
riama. urtoaoKsiniams Ka- 
laimams, turėjusiems Kokį 
nors KontaKtą su “ereu- 
Kais,” sKiruavo lengvesnes 
bausmes: versdavo lanKyti 
ton esančias "šventas vietas" 
ir kt. Tokią kelionę reikė
davo atlikti nepraeinamais 
bei pavojingais kalnų tar
pekliais pėsčiam ir basam! 
rausdavo net ir tuos, kurie 
kalbėdavosi su kitatikiais, 
davė jiems maisto ar van
dens atsigerti, ar net tuo 
patim keltu kada nors, per 
upę persikėlė ir pan.

Tačiau daugiausia naudos 
iš savanorių atsiver t e 11 ų 
inkvizitoriai turėjo ta pras
me, kad iš jų sužinodavo 
kaip laikosi (tikybos atžvil
giu; jų draugai bei kaimy
nai. rokie atgailautojai iš
duodavo savo pažįstamus 
ir prieš juos liudydavo. Pa
sitaikydavo net ir tarp “ere
tikų” vadų silpnavalių, ku
rie parduodavo savo pase
kėjus. Taip va 1237 m. Tou
louse miesto valdiečių vys
kupas Raymondas Gross 
“atsivertė” prie katalikų 
ir išdavė visą savo kongre
gaciją; daug žmonių dėl to 
buvo nužudyta, kiti šiaip 
sunkiai n u k e n tėjo. Bau
džiami buvo net gydytojai, 
kurie “eretikus” gydė. To
lerancija ir huma n i z m a s 
buvo užmiršti. Nubaustųjų 
šeimos, netekusios duonda
vio, patekdavo į baisų skur
dą-

Vienintelė saugi disiden
tams vieta Prancūzijoje bu
vo kalnuose esanti Montse- 
guro pilis, atstatyta Ray- 
mondo de Pereille; inkvizi
toriai jos dar buvo nesu
griovę. Ši pilis suvaidino 
svarbų vaidmenį 12 4 2 m. 
pavasarį, kai jos gyventojai 
užmušė vienuolika inkvizi
torių, apsinakvojusių Kay
in o n d o d’Alfaro pilyje, 
esančioje netoli Toulouse. 
Inkvizitoriai buvo atvykę i 
Avinjonetą katarų ir val
diečių teisti. Žuvusius inkvi
zitorius pop. Pijus IX 1866 
m. pakėlė į “šventuosius.”

Sekamais metais J1243), 
kryzinmKai, vyskupų veda
mi, apsupo Moniseguro pilį, 
o kilu metų kovo men. ± u., 
pasmauaoję Kaimynų išda
vyste, — ją paėmė, biai per
galei atžymėti .inkvizitoriai 
stirnose didelę kraujo puo
tą :pakalneje buvo sukrau
ta daugybe rąstų, įkasti 
stulpai kankiniams priristi 
ir vyrai bei moterys 
vienu kartu gyvi sudeginti! 
'Lai buvo pragariškas regi
nys, kuriuo gėrėjosi “šven
tieji tėvai.” Kitus kalinius, 
po ilgos interogacijos bei 
kankinimų, uždarė visam 
amžiui kalėjime. Tai bu
vo skaudus smūgis pasku
tiniesiems didvyriškai išsi
laikiusiems katarams ir val- 
diečiams. Po šios katas
trofos, netekę prieglaudos, 
jie smarkiai silpnėjo. Dalis 
jų pabėgo į Tomb a r d i j ą 
(Siaurės Italijos provinci
ją) bei Aragoniją (Ispani
jos kunigaikštystę), kur gy
venimo sąlygos buvo kiek 
humaniškesnės ir persekio
jimas ne toks žiaurus kaip 
jų šalyje, Languedoke, ku
rią tuomet valdė Raymon
das VII. Šis savo amžiaus 
gale tapo fanatišku katali
ku ir negailestingu kitati
kių persekiotoju. Prieš pat 
mirtį, 1249 m., jis vienu kar
tu sudegino 80 katarų- Jis 
nebuvo toks tolerantingas 
kitatikiams kaip jo velionis 
tėvas, Raymondas VI.

Liejasi Prancūzijos 
žmonių kraujas

Po Raymondo VII mirties 
jo valdoma provincija atite
ko jo žentui, Prancūzijos 
karaliaus Liuiso broliui Al
fonsui, vedusiam jo dukrą 
Jeannę. Alfonsas buvo ki
tatikių atžvilgiu dar žiau
resnis valdovas n e g u jo 
uošvis. Jis net skundėsi 
pop. Inocentui IV, kad jo že
mės inkvizitoriai nepakan
kamai stropiai vykdo savo 
darbą. Alfonsas skyrė ne
mažas valstybės pinigų su
mas inkvizicijai ir liepė sa
vo valdininkams pildyti, vi
sus inkvizitorių įgeidžius. 
Albigiečiams teko slėptis gi
liai pogrindyje. Liaudis de-

javo slegiama inkvizicijos 
ir valstybės letenos.

Netekę Montseguro pilies, 
kitatikiai įsigijo Pirinėjų 
kalnuose tvirtovę Queribus, 
bet ir tą 1255 m. iš jų atė
mė Pierre d’Auteuil iš Car
cassonne. Albigiečiams slėp
tis liko tik miškai ir kalnų 
urvai! Kur tik buvo galima 
prieiti, inkvizitorių mobili
zuoti katalikai net ir miš
kus iškirto, kad tik negalėtų 
juose pasislėpti katarai ir 
valdiečiai.

Alfonsas su Jeanne valdė 
Languecloką 20 metų. 1271 
m. juodu abu mirė nepalikę 
vaikų, l'o jų mirties kalba- 
masai kraštas atiteko 
Prancūzijos karaliams.
Lnkvizicijos teroras siautė
jo be sustojimo- Kiek leng
viau liaudis atsiduso tik kai 
1291 m. karalius Pilypas 
savo dekretu šiek tiek pa
žabojo krauju mintančius 
popiežiaus gončus. Nors 
raukydamįesi ir anatemom 
švaist y d a m i e s i žiaurūs 
šventeivos vis tik turėjo be
tarpiškai priimti karaliaus 
“Urdonancą” (potvarkį).

Neužilgo, 1293 metų ru
denį, karalius Pilypas ku
to inkvizitoriams dar skau- 
desnį smūgį: jis įsakė jiems 

.neliesti žyuų, kuriuos (nuo 
Itada) galėjo teisti tik kara- 
I liaus teismai. Nors žydų 
! persekiojimas ir iki tol ne- 
! puvo inkvizi torių kompe- 
; tencijoje, bet dalis vadina- 
'mų “eretikų,” norėdami iš-

Sakmė apie gamtą- 
iš parodos Vingio parke

GimtojKLietuva... Tu 
kaip lasens tyro gintaro— 
ne p a k a r t o j a m a, sava. 
Brangus mums tavieji upių 
Kloniai, žalių lankų platy
be, senovę menantys pilia
kalniai. JJel to 'jau vaikys
tėje taip) lengvai mūsų Šir
dyse įsižiebia didelė meilė 
tavajai gamtai.

Kas myli gamtą, tas myli 
savo Tėvynę.

Sakmę apie nuostabią 
žmogaus ir gamtos drau
gystę seka paroda, kuri 
atidaryta Vilniuje, Vingio 
parko estradoje. Trijų 
aukštų paviljonas primena 
klėtį, pilną gamtos gerybių. 
Čia galima pamatyti viską, 
ką respublikos gyventojams 
duoda miškai ir laukai, 4 
tūkstančiai Lietuvos ežerų 
ir 29 tūkstančiai jos upių

siraičiusi šaknis nagingų 
liaudies meistrų rankose ta
po B r i s i a u s “portretu.” 
“Gamtos keistenybių” kam
pelis linksmina ir senus, ir 
mažus.

Oi, grybai, grybai... Jūs 
tikra lankytojų patieka. Ir 
kas dar nėra rovęs ru
dagalvio baravyko, tą pa
roda tikrai sugundys šią va
sarą nukeliauti į Varėnos 
pušynus. O kartu čia gali
ma pasimokyti, kokius gry
bus rinkti ir kaip juos ska
niai paruošti.

“Žinai, blizgių-—devynios 
galybės. Rinkis kokių šir
dis geidžia. 0 lydekų, šamų, 
ešerių! Tik puškenasi, uode
gas kaišioja. Užmeti
yra,”—taip man apie žvejy
bos skyrių pasakojo pažįs
tamas žvejas. Ir tikrai šį

ir

ka tą jis nemelavo — paro
doje nuostabios žūklės nuo
traukos!

O medžiotojai “apmiršta”* 
7 šernų, stirnų iškamšų^pn
Vaizdūs standai pasakoja' 
kad mūsų resp u b 1 i k o j e 
sparčiai gausėja fauna, me
džioklės trofėjai eksportuo
jami į daugeli Europos ša
lių.

Igai dar būtų galima akis 
;,nyti parodoje, žavėtis 
sko chemijos produktais, 
nstinių kelionių po Lie- 

maršrutais. Tačiau

mi 
tui 
tūtą 
bevaikščiodamas po parodą 
nejučiomis stabteli: gamta 
mums dosni, o mes jai? Ana, 
ten upelyje vairuotojas nu
plovė tepaluotą mašiną, ūž
te 
ah'

Lietuvos operos Ir baleto teatro solistas Vaclovas Daunoras 
J. Siurbus nuotrauka

davo žydų tikybą. Kiti žy
dai, kurie anksčiau buvo ta
pę krikščionimis, bet paty
rę inkvizicijos smūgius — 
grįžo.į judėjų gretas. To
kius pusžydžius inkvizito
riai smarkiai puldavo, laikė 
juos “eretikais” ir be pasi
gailėjimo siuntė ant laužų, 
arba lupo iš turtingųjų pi
nigus. Jie tai darė remda
miesi pop. Klemenso IV 
1268 m. išleista enciklika 
“Turbado Corde.” Naujieji 
karaliaus žygiai smukdė in
kvizicijos prestižą ir maži
no -jos pajamas- Karaliaus 
“Ordonancai” i n k v i z ko
riams buvo labai nemieli. 
Dėl to pop. Bonifacas VIII 
1296 ir 1297 m. karalių bom
bardavo savo bulėmis, reikš
damas protestą dėl jo teisių 
siauririimo.

Dėl minėtųjų smulkių re
formų kai kas pasiskubino 
įžiūrėti karaliaus liberalu
mą bei humaniškumą. Ta
čiau esmėje tai buvo tik lai
kini “liberalaus” kodylo 
smilkalai, kuriais karalius 
norėjo nešvankią atmosfe
rą pasmilkyti. Popiežiaus 
prigrasintas, karalius at
šaukė visas savo reformas, 
valdininkam s ir žydams 
įsake paklusti inkvizicijos 
organams. Tokia “sandara” 
dūravo iki 1300 m., kol po
piežius su karalium ir vėl 
susiniovė, tik ši kartą daug 
aršiau. Nežinia kuo šita 
popierinė kov a būtų pasi
baigus, jei 1303 m. rugsėjo 
8 d. pop. Bonifacas nebūtų 
buvęs suimtas ir seka m ą 
mėnesį kalėjime miręs. Ka
ralius tapo ir vėl kiek atlai
desnis, nors inkvi z i c i j o s 
siautėjimui jis ir nekliudė. 
1305 metų vasarą karaliaus 
teism. nuteisė 15 konsulų ir 
kitų valdininkų Carcasson
ne, o Lino (Linoux) mieste
lyje net 40 piliečių, drįsusių 
reikalauti savo kraštui lais
vės. Visi jie buvo pakarti.

XIV amž. pradžioje žydai 
susilaukė iš pop. Klemenso 
V šiokių tokių lengvatų. 
Dvasininkų susirin k i m a s 
1312 m. Vienoje, pateikė kai 
kurių menka verčių “kle-

Pakeliaukime po parodą.
Kas mėgsta atidžiau įsi

žiūrėti į žolių, gėlių gyve
nimą, tam jau pirmieji eks
pertai atvers didžiąją gam
tos paslapčių knygą. Puokš
tės laukų, miškų ir pievų 
žolių. Gal būt pro jas kas
dien praeinate ir jūs. Ta
čiau ne kiekvienas žinome, 
kuri žolelė ką savyje slepia. 
Vienos iš jų — vaistažolės. 
Liaudies medicina žino dau
giau kaip du tūkstančius 
vaistingųjų augalų. Respub
likoje jų renkama apie du 
šimtus.

Iš žiedelių ir lapelių vie
nintelis šalyje Švenčionių 
’vaistažolių fabrikas gami
na gydanei ą s i a s arbatas, 
vaistus, Jie siunčiami be
veik į du šimtus Tarybų Są
jungos punktų, i užsienio' 
šalis. i ..a.

Pasigrožėję nuostabiais 
lelijų, rožių žiedais, apsvai
gę nuo jų aromato, kylame 
į antrąjį parodų paviljono 
aukštą. ;

Kas tai? Iš karto ne- 
suprasi, kad ne Brisius 
pavirto pušies šaknim, o su-

mensinių” reformų, bet ir 
tos buvo nepaskelbtos iki 
1317 m- pabaigos; o ir po 
paskelbimo jų niekas nevyk
dė, su jomis nesiskaitė. In
kvizicija iškerojo visa savo 
negarbinga galia popie
žiaujant Jonui XXII'; 
budeliai dirbo netrukdomi. 
Jie kalino bei degino gyvus 
ir mirusius. Baudė net to
kius, kurie buvo “nusikaltę” 
prieš 20 ar daugiau metų. 
Jie griebė net doras kata
likes moteris, prie kurių 
kitaip negalėjo prilysti. 
Turtingi biurgeriai, dvari
ninkai bei kiti “aukštuome
nės” nariai irgi neišvengė 
inkvizicijos nagų; jų turtai 
masino gobšius sadistus.

Inkvizicija kaip audra nu
siaubė Languedoko sritį. 
Prekyba, pramonė, menai, 
mokslas ir kultūra bendrai 
—, viskas buvo sugriauta. 
Laisvė dingo. Tie žmonės, 
kurie dar išvengė inkvizito
riaus kilpos ar laužo, buvo 
nuskurdinti iki elgetystės. 
Turtinga, tolerantinga, kul
tūringa ir savaranki Lang
uedoko kunigaikštystė tapo 
pietine Prancūzijos provin
cija, kurion buvo įvesta 
žiauri šiaurės feodalizmo 
baudžiavinė sistema ir 
šiurkštūs romėnų kodekso 
nuostatai. Asketiškųjų al
bigiečių ryžtas buvo palauž
tas, žmonės išžudyti. Tai 
popiežijos nuopelnas!

ršdamas vandenį, amoni- 
o vanduo nunuodijo vė

žius, pokštelėjo brakonie
riaus šūvis... Paroda kelia

ugybę problemų, susiju
sią su žmogaus elgesiu gam
toje, su šeim i n i n k i š k u ,

upiu jos gėrybių naudoji-
i. $

J. Budrys A

d

ta 
m

SU KNYGA SUTINKANT NAUJUOSIUS METUS
Nekantriai verčia rank

Taip knieti, maga sekt

os naują knygą, 
Ręmano naują tomą, 

toliau intrigą, 
liojančią, įdomią, 
ą sielos stygą.Užgaunančių slapčiaus

Kokie nauji netikėtumaji laukia 
Centrinio personažo?

Į kur nerimstantį jį veda, traukia
Kąrštų vilčių miražai 

psiniaukę?
Stebiesi kompozicija darniausia

Šios daugiatomės knygos, 
ą slapčiausią
aidžiuos veikėjo žygiuos; 
puslapis vis klausi.

Nemaža tomų perversta lig šiolei, <
Beskaitant juos virpėta,

Širdim—lyg priešingi magneto poliai — 
Nekęsta ir mylėta,

Sparnais skrajota laumių, fėjų, trolių.
Naujus Metus sutinkanp, naują knygą 

;verčia rankos tavo; 
intrigą, 
liojančią ir žavią,

Suteikiančią drąsos ištverti žygy.
J. Subata

Ir toliai, miglomis dar

Stengies įžvelgti išmin

Kaip bus toliau?—kas

Seki supintą autoriaus

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba 

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite 
visą eilę labai aktualių klau 
rikos Valstijų darbo liaudies 
tik skyrių pavadinimai pa 
klapsimų apimtį. Pavyzdž:

ir jų vieš; 
Amerikoj

nušviesta ir apibūdinta 
simų iš Jungtinių Ame- 
kovų istorijos. Jau vien 

rodo didžiulę temų ir 
ui:

pačiai 
e

Baltieji vergai 
Negrų vergove 
Laisvieji darbininkai senovėje ų
Revoliucija ir nepriklausomybės karas 
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860) 
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija
JAV ekonominis vystymas 
Aštriųjų kovų laikotarpis 
Streikai, Darbo Riteriai,

|880-1886
Profesinės sąjungos ir
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia 
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais 
Streikai, profesinės sąjungos ir 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

LAISVE

K

is po polietinio karo 
(1873-1880) 

profesinės sąjungos

pirmasis pasaulinis karas 
veikla

Naujoji dalyba 
ir komunistai

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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“Technologija-negrų bėdos”,! 
sako valdovai

R. oficialus Darbo sta- eis, kur dings?
raukos ips d’rnV

Jam liko 
viena išeitis: bučiuoti savo 

'•vtinei Jn n g t i n i ų ponui rankas ir kojas, kad 
Amerikos Vaisiui dalia1 jis duotų jam darbo—užsi- 
.He.rhort Ripn^tpęk nesonia1 
sakū kad didžiausia Ameri
kos neoru būda — tai tęch- 
noloeriia, Technologija atė
mus is negru darbus, todėl, 
kad jie nemokyti, nemoka 
naudotis technologija — ne
moka operuoti masinu, ne
moka jų pasidaryti, neturi 
abelno supratimo apie tech
nologija jokioje jos šakoje.

Čia skamba iaoai paprasta 
problema. ūkią problemą 
laoai lengva išrišu net ir 
neuiueiitis gabumus turint. 
Viso labo čia reiKia tik iš
mokyti visus Amerikos ne
grus tecnnoio gijos, kas ^uvo bežemiai, kaip mano 
lengvai galima pauaryti, jei pro tuviai, tiems atkirto 
panaudotume tuos pinigus, nors kįek žemės iš tų buvu-

— --------(Sįų vergų, ir atidavė tiems,
' kurie nieko neturėjo. Tai 

Ir tuojau visi negrai buvo šiokia tokia žemės re- 
twi darbus ir nebeaaužo 1 forma 
mums langų ir namų. Bet...! Bet ’ Amerikos vaklančio-

Bet buvo laikai, kai tos jj k]asg tokiais paibeliais ne
sudėtingos technol o g i j o s užsigmg jr neužsiima. “Že- 
gamyboje nebuvo, o bedar-; 
bių skaičius buvo procenti-; 
niai nemažesnis kapitalisti
nėse šalyse, kaip ir dabar.
lai vien tik negrų išlavini- į pe]į0 žemės, kur jie galėtu 
m u technologijos nedarbo1 
negrams (o ir baltiesiems) 
nepašalinsi-

Pavyzdžiui, pietinėse vals
tijose, Kur beveik visi Ame
rikos negrai gyveno, baltie
ji dvarininkai šimtais sam- ■ 
dydavo negrus medvilnes 
laukams apdirbti. Bet atė
jo technika — mašinos že
mei arti, akėti, kultivuo- 

visą vatą nurinkti. Kur 
reikėjo, sakysime, 300 dar
bininkų vatai nurinkti, tai, i 
atėjus technikai, dabar tą 
darbą atlieka tik trys dar
bininkai su trimis mašino
mis.

Bet tos mašinos, ta tech
nika išstūmė negrą darbi
ninką iš darbo ne todėl, kad 
jis nesupranta technologi
jos. Ten vis tiek pasiliko ne
gras tas mašinas operuoti. 
Tai reiškia, kad technikai 
tas pats, ar dirbtų juodas 
darbininkas ar baltas su ko
legijos laipsniu, jis vis tiek Conn., atvežė dovanų ir mus i 
būtų buvęs nuo darbo at- nuvežė į restoraną pietums, 
leistas. Taigi čia kaltė jau Labai smagiai laiką pralei- 
ko kito, o ne technologijos■ dome.
neAdkėjimas. ! Prisimindami savo 60 me

tų vedybinio gyvenimo ju
biliejų, mes nusitarėme do
vanoti “Laisvei” po dolerį 
ant metų, tai susidaro $60.

Balandžio 18 d- netikėtai 
mano mielas draugas mirė 
ir paliko mane nuliūdime. 
Po šermenų, kiek pasilsėju
si, išpildau mudviejų nuta
rimą: pasiunčiu $60.

Aš ir mano šeima pasi- 
gabenti Amerikon ir taip > liekame dideliame liūdesye, 

1 netekę mylimo vyro ir tėvo, 
Juozo Petriukaičio.

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo su 
pagalba šermenų ir laidotu
vių laiku.

Agnes Petriukaitienė

••Arjnc

Kuriuos isieidziame vieina- 
nueciams ir jų šaliai naikin
ti. ‘: ■ ■

5 pusi.

HELP WANTED FEMALE HELP WANTED MALE— puiki šeimininkė. Bus ir 
skanių baravykų, ir kvap
nios grybienės. Vyrai su 
krepšiais jau po girią iškly
do. Ir štai — skamba Ne
muno krašto dainos. Putoja 
alutis ir skaidrus šampanas. 
Keliami tostai už puikius 
artojus, žemės šeimininkus. 
Yra kuo džiaugtis. Mūru 
virsta rugiai ir vasarojus 
Dzūkijos žemėje.

Po dainų — muzika. Ir 
pirmasis į ratelį dzūkę — 
jauną agronomę — kviečia 
seniausias' Dzūkijos agro
nomas — Kazimieras Dro- 
bužis.

—Į loteriją, į loteriją, — 
aidi skambus balsas.

Kiekvienam “laimės ieš
kotojui” merginos užriša 
akis. Reikia būti labai mik
liu, kad nematydamas nu-j 
kirptum pakabintą prizą. O | 
dovanos įvairios — prade
dant saldainiais, lietuviš
kais suvenyrais ir bai
giant... vaikišku čiulptu
ku. Nesijuokite! Tai irgi 
geras daiktas. Gandrai vi
sada virš. Dainavos žemes 
skraidė.

Kiti — sėda į dailias val
tis. Smagu nuplaukti ten, 
kur kaip baltos gulbės ant 
vandens supasi lelijos, kur 
gargena briedžių versmės.

Netrunka ir vakaras. Tar
si pasakoje sutemose skęs
ta pušys. Liepsnoja laužai...

Leonardas Grudzinskas
Varėnos rajonas

Dzūkų žemėje piknikas prie 
ežero Glūko

gių laukymės. Bėga ir bėga 
tiesios kaip žvakė pušys.., 

Kur keliaujame?.. Ogi 
prie mėlynojo Glūko — gra
žiausio Varėnos krašte eže
ro. Pasislėpusio girių pa- 
unksmėje, apsupto geriau
sių baravykynų, briedžių 
takų apjuosto. Šiandien šeš
tadienis ! Šiandien linksmo 
pobūvio renkasi rajono ag
ronomai. Smagiai šventei 
jie pasirinko poetišką gam
tos kampelį.

O gražuolis Glūkas jau 
pasitinka svečius. Iš tolimo-

Kaip briedis neria auto
mobilis, drėgna asfalto 
juosta. Pro mašinos langus 
skrieja, lekia nepakartoja
mai gražūs dzūkų žemės 
vaizdai. Tolumoje — dunk
sančios girios, gėlavandenis 

. Tai tokia negrui Merkys, įpuolęs į žalių žil
vičių ir ievų glėbį. O štai ir 
sodybos su stiklinėmis gon- 
komis, rūtų ir bijūnų dar
želiais. Koks pakelių gražu
mas ! Tarsi melsvi ežerė
liai sužydę miško lubinai.

—Svečių džiaugsmui šias 
Gera, kai

dirbti maisto ir pastogę. O 
jei to susimylėjimo pas sa
vo poną neranda — negrui 
badas.. 
laisvė!

Mūsų, lietuvių, protėviai 
irgi buvo dvarponių ver
gais, irgi tapo “išlaisvinti” 
iš tos vergijos savu laiku. 
Bet jų valdančioji klasė ma
tė reikalą užtikrinti buvu
siam vergui kokį nors p ra- girias sėjome.
gyvenimo būdą- Mūsiškė • žmogų visą kelionę lydi žie- jo Dubičių kaimo, nuo Mer- 
valdančioji klasė atidavė; dai,—pasakoja jaunas Glū- kinės ir Liškiavos, iš senu
vergams, nors išperkamai, 
po sklypą žemės ant kurios 
jie gyveno. O kurie vergai

■ mės reformos” jų žodyne 
; nėra. Amžius vergavę že
mių savininkams, Amerikos 
negrai “nebuvo verti” skly-

savo koją padėti!
Taigi, ne technologija pa

darė Amerikos negrus ir ki
tus bedarbiais, o prasta val- 
dančiųjųjų tvarka. Prie ge
ros tvarkos technologija 
gali būti palaima visiems— 
ne tik baltiems, o ir neg
rams, jei ji būtų panaudota i 
visuomenės gėriui, o ne vien j 
turčiams turtus krauti.

A. Gilman

Stoughton, Mass.
Nors ir pavėluotai nori

ame prisiminti savo 60 metų 
vedybinio gyvenimo sukak- i 
tį, kuri buvo atžymėta mūsų I 
namuose šių metų vasario 5 
d. Duktė Agnes ir jos vy
ras Jordon iš Virginijos 
valstijos atsiuntė labai gra
žių raudonų rožių buketą. 
Atvažiavo anūkė su savo 
šeima iš New London,

neAdkėjimas.
<įfigu kalbėsime vien tik 

apie Amerikos negrus ir jų 
biednuomenę, tai didžiau
sia kaltė už tokią negrų pa
dėtį krenta ant Amerikos 
valdančiosios klasės nuo se
niausių laikų. Prasta buvo, 
kai Amerikos valdančioji 
klasė leido savo turtingiems 
piliečiams medžioti Afriko
je negrus, prievarta juos

pat prievarta tarnauti pieti
nių valstijų dvarininkams 
vergais — be jokių žmoniš
kų teisių. Bet net ir po to, 
kai migrų vergija pietinėse 
vaituose oficialiai tapo pa
naikinta, jie vis tiek buvo 
laikomi beveik beteisiais pi
liečiais, nuo visko atstumti.

Kai 1865-1869 metų Civi
linis karas išlaisvino negrus 
iš vergijos, tai plantatoriai 
negrams pasakė: 
tu dabar 
kur tavo
sis- veda; aš paleidžiu tąve 

: amžinai ”

“Negre, 
laisvas; eik sau, 
akys mato ir no-

turi nė maisto. Kur gi jis

ko girininkijos girininkas jų Subartonių — iš kaime-
T A 1 • T T v 1 1 I 1 * 1 • • —Ramutis Večerkauskas.

— Žemuogės, žemuogės! 
Ruoškit krepšelius, — šau
kia linksmas Kibyšių kolū
kio pirmininkas Antanas 
Gaidys. Žmogus — vietinis, 
nuo vaikystės pamilęs smė
lėtus Dzūkijos kalnelius ir 
žalius kaip rūta, pilnus gė
rybių miškus.

Smagi kelionė tęsiasi... 
Dardame per 1 pušinių rąs-

—Varėnė, Merkio sesuo. 
Upėtakių ir lydekų upelė,— 
nenurimsta gale susėdę 
meškeriotojai.

Žalios daubos... Kalne
liai, apaugę garba uotais 
ėgliais. Išsirpusių žemuo-

lio, kuriame gimė garsus 
mūsų rašytojas, grožio dai
nius Vincas Krėvė. Atrūks
ta automobiliai nuo Kabe
lių, Marcinkonių pusės.

Plačiai atvertos vasaros 
spalvomis išdažyto vasarna
mio durys. Ant palangių— 
rasotų gėlių puokštės. O 
kas ten, ežero pakrantėje?.. 
Tarsi pasakų namelis ant 
sukaltų polių, virš vandens 
iškilo pirtis. Ne paprasta, o 
suomiška. Su plačiais plaur 
tais, lauko akmenų krosni
mi, smagiu garu.

Skanūs kvapai virsta iš 
lauko virtuvės upelio kran
to. Ant ugnies vartosi keps
niai. Anelė Daraškevičienė

LAISVES" PIKNIKAS
Worcester, Mass.

Išanksto rengiatės jame dalyvauti ir linksmai laiką praleisti.

Įvyks Sekmadienį,Rugpiūčio 13-tą d.
Sunday, August 13th

OLYMPIA PARK, SHREWSBURY, MASS
Labai gražus parkas ir patogus piknikams, ant kranto gražaus 

ežero. Yra įruošta puiki maudynė.

Įspūdingą programą atliks:

Hartfordo Laisves Choras
Vadovybėje Wilma Hollis, dainuos gražias dainas

WOMAN for pantry work, also 
woman to cook. Must be exper
ienced. Good pay. Apply:

FLYING W. RANCH 
Fostertown Road

Medford, N. J. Call 609-267-5801.
(59-60)

COOK & LIGHT HOUSEWORK
Live in Good wages.
Exp. and references.

Conv. loc. LA 5-0400.
(59-60)

HOUSKEEPER
Gen. Good cleaning woman. 

Mature. 5 days a week. 8:30 to 4:30.
For Doctor’s home & office. 

Refs. & exp. 
Call HO 7-3443. (59-60)

Brockton, Mass.
1

Bušo reikalai važiavimui į 
1 “Laisvės” pikniką eina ge
rai. Kaip žinia, piknikas 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
rugpiūčio 13 d., Worcester, 
Mass. Jau turime užsirašiu
sių važiuoti 37 asmenis, vie
tos yra dar 5 asmenims.

Bušo išvykimo laikas pa
keistas. Buvo skelbta, kad 
busas išvyks 12 vai. dieną, 
bet išvažiuos 11:30 v- prieš 
pietus, nuo Lietuvių tautiš
ko namo. Prašome nesivė- 
linti.

Mūsų ligoniai, 
“Laisvės” skaitytojai

K. Railienė — jos opera
cija pavyko gerai. Guli God
dard ligoninėje, Stoughton, 
Mass.

Antanas Biliūnas — pasi
davė operacijai ant patrū
kimo. Šiaip jaučiasi neblo
gai. Guli Pfaneuf Hospital, 
688 N. Main St., Brockto
ne-

John Sastavickas — pa
gulėjęs keletą dienų ligoni
nėje, gerokai pasveiko, jau 
namie.

Frank Masaitis — nesi
jaučia gerai. Jaučiąs šir
dies sunegalavimą. Gydosi 
namie po gydytojo priežiū
ra.

Linkiu visiems ligoniams 
laimingai pasveikti.

George Shimaitis

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos užsienio' reikalų 
nistras Brandt lankėsi 
munijoje.

mi-
Ru-

C(pOKS, BAKERS, general kit

help. Exp. Excellent oppty to 
with national Concern. Feed

production. Positions open ‘2nd
' \ ‘ ‘ ‘ 1 

kitchen expd. Exc. working con-

villing to train. TR 6-2533 for

chen
grow
ing an area College. Exp. in quan
tity
cook£, helpers, bakers & helpers and
gen.
ditiojis and Company benefits. We
are
interview. CANTEEN CORP. PMC
COL
opportunity employer.

EGES, Chester, Pa. An equal
(56-61)

COOK & COOK’S HELPER
Sope experience. 5 days, 40 hours. 

PO 9-2100. Ext. 280 Mrs. Mary 
:k. St. Lukes Children Hospital.

(59-62)

Call :
Holu

CHEF, also short-order cook. Ap
ply n person. The Rainbow Diner, 

& Green Sts., Marcus Hook, 
(directly across from Sun Oil 

cry). (57-60)

10th 
Pa.
refin

MEb
GOODYEAR 

Tire & Rubber Co. 
RETREAD PLANT 

ing Men. Looking to the future 
starting positions as: SUPERVISORS, 
INSPECTORS, BUFFERS, MOLD
MEb.

We will train you. Develop for 
rapic advancement & promotions. 
Gooc 
pens j 
ance 
hosp 
GooU starting salary.
215-- 
legh< 
Equip Opportunity Employer.

year insurance program offers 
on & retirement, group insur- 

life, accident, sick benefits, 
|talization & surgical benefits.

Call collect, 
425-0498, or write, 2743 E. Al

ii my Ave., Phila., Pa., 19134. An

(59-61)

SHEET METAL M ECUS
& SHEET METAL HELPERS
E^xpd in Commercial Kitchen 

Equipment.
MECHANICS

Must be capable of own Layout 
HELPERS

Must have exp. in Assembling.
pay. Paid vacation & holidays, 

hospitalization & sick benefits, Life 
insur., etc. Phila (WA 3-0335), NJ. 
(60S-NO 5-3300) (59-60)

Top

ATTENTION! Mechanic wanted. 
Experience on foreign and domestic 
oars. $100 a week guaranteed. In
surance benefits, paid holidays, va- 
cati >n, bonuses, pleasant working 
conditions with modern equipment. 
Cali 
ner.

777-6711. Ask for Mr. Bredben-
Reading, Pa. (59-63)

OIL BURNER MECHANIC, Ex
perienced. Norristown areas. Full 
employee benefits. Year ‘round em
ployment. Company Truck provided. 
Good pay.

SPRINGFIELD OIL COMPANY
Phone 272-4434 (59-60)

Sta 
per

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10-tos kuopos susirin
kimas įvyks šeštadienį, rug
piūčio (August) 12 d., 2 vai. 
popiet, salėje 1154 N. 4th St.

Draugai ir draugės: Atvy-' 
kite į šį susirinkimą pasitarti, 
padiskusuoti apie organizaci
jos bėgančius svarbius reika
lus. Pakalbinkit įrašyti ir nau
jus narius į mūsų kuopą.

Valdyba
(59-60)

Jonas
Sabaliauskas

Ona
Dirveliene

dainuos solus

Irene
Janulis

Helen
Smith

irgi dainuos duetus

kasHong Kong. — Kaž 
(gal teroristai) metė bombą 
į britų laivyno o f i c i e r i ų 
būstinę; sužeidė vieną žmo
gų.

REAL ESTATE
LARGE Single, 5 bedrooms, 4 

baths, solid stone. Large lot, rea
sonably priced. 124 E. Crocus Rd., 

• Wildwood Crest, N. J. Can see any 
time. Phone: 1-609-522-25.

(59-62)

BUSINESS OPPORTUNITY

Plastic, Stucco, Cinder Blocks. 
Rough cast cement, cellar walls and 
floor white wash.

CATHERINE STARKS,
2308 No. Fairhill, Phila., Pa.

PO . 3-2480. . (59-61)

Geri valgiai ir įvairūs gėrimai, o labiausia malonūs pasimatymai.
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. Pradžia 1-mą valandą dieną

Pranešimas
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ros kuopos susirin
kimas įvyks rugpiūčio (Aug.) 
12 d?, E.O.U.V. svetainėje, 3 
vai. popiet. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, o ypatingai 
tie nariai, kurie už šiuos me
tus; dar nėra mokėję duokles. 
Netrukus bus siuntinėjama 
nariams nauja knyga “Tėvų 

į ir Brolių Takais”. O ji bus 
'siunčiama tik užsimokėjusiem 
: duokles nariam.

22 kp. sekr. J. Žebrys 
(59-60)

WATCHMAN-FIREMEN
Lionery Engineer must have ex- 
ence. License required. Apply— 
DOWN CARPET COMPANY 
Indiana & A Sts., RE 9-5500.

(59-60)

MECHANIC
Excellent wages and vacation plan. 

Other benefits.
Apply in person. W. D. GARDNER
445 Donnan Ave., Washington, Pa.

(59-60)

MALE & FEMALE
FRESSER FINISHER EXP. On 

silk and rough work. Year round, 
goed pay. Apply:

LABELLE CLEANER
Rt. 130, Riverside, N. J.

Near Millside Shopping Center.
(59-62)

FOR SALE
C 

she | 
Ideal for Veterinarian. Antiquaria 
or 
willh stone additions 
173: 
authenticity, kitch w/walk-in fp. LR, 
DR, 
ball 
bari

HESTER COUNTY. Grand work- 
p for rehabilitation of antique.

Restaurateur. A 1710 stonehome 
in 1722 and 

3 completely restored w/exquisite

,, 3 bedrooms & delightful mod 
h. Has one of the largest pegged 
■ns in Chester Co., a delightful 

stolne house w/walk-in fp, 
could 
house. 
Thi; 
the 
area.

which 
be converted to a guest 
Many extra out-buildings. 

is magnificent property is one of 
few commercial locations in this 

Over 4 acs. Asking $69.500. 
CARLTON-CAIRNS, INC.

21S-MI 2-2520. t (59-62)

Is Kongo pranešama, kad 
susirėmime tarp Kongo ka
riuomenės ir pas a m d y t ų 
įsįveržėlių apie 50 karių 
buvo užmušta.
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V. Noreika dainuos 
Kanados lietuviams

Šiomis dienomis lankan
tis Montrealyje Expo-67, be 
kitko, TSRS pavlijone teko 
užsukti ir į spaudos biurą, 
kuriame dirba da u g e 1 i u i 
Amerikos lietuvių žinomas 
žurnalistas Albertas Lau- 
rinčiukas.

Šnekantis prie kavos puo
duko, džiugu buvo išgirsti, 
kad įžymusis lietuvių daini
ninkas Virgilijus Noreika, 
jeigu neįvyks nenumatomų 
susitrukdymų, duos net ke
lis koncertus Kanados lie
tuviams. Koncertai numa
toma suruošti: Montrealy
je, Toronte ir Windsore. 
Kada tai įvyks, kol kas dar 
nežinoma.

Virgilijus Noreika vra Mi
lano La Scalos ir Lietuvos 
operų solistas, dėka Lietu
vos Tarvbu valdžios atras
tas didžiulis talentas. Savo 
baisa p r a d ė i o lavinti pas 
įžymiuosius Tarvbu Lietu
vos profesorius- Paskui bu
vo pasiustas i Maskva. Iš 
Maskvos Tarvbu valdžia ji 
pasiuntė tobulintis i Milana. 
Dabar Virgilijus Noreika 
ne tik Lietuvoje, o ir visoie 
Tarvbu Sąjungoje, vienas iš 
įžymiausių solistų, garsė-

jantis visame pasaulyje.
Į Kanadą Virgilijus No

reika atvyksta su 40 tary
binių menininkų trupe į Ex
po-67, kur rugpiūčio 15 die
ną, TSRS dienos proga, 
duos koncertą. Be koncerto 
Expo-67 koncertų salėje, 
trupė duos dar 6 koncertus 
Montrealyje. Įžangos bilie
tų į šiuos koncertus jau 
nebėra—išpirkti.

Su minimais 40 tarybinių 
menininkų, be Virgilijaus 
Noreikos, atvyksta dar du 
kiti lietuviai menini n k a i, 
liaudies muzikos instru
mentų meistrai: Danutė 
Juodvalkytė ir Pranciškus 
Budrius'. Ar ir jie su No
reika dainuos Kanados lie
tuviams. dar nežinia.

Į TSRS dienos iškilmes 
tarybinius menininkus atly
di gausi Tarybų Sąjungos 
vyriausybinė delegacija, va
dovaujama Polianskio.

Laukiama, kad rugpiūčio 
15 diena bus įspūdingiausia. 
Tikimasi nemaža svečių iš 
JAV ir kitu kraštų. Nema
ža bus iš Niujorko. Čikagos, 
Detroito ir kitu miestų 
Amerikos lietuviu.

Korespondentas X.

lyvavo apie 4,000 tauragie- 
čių, pasiv a i š i n o žuviene, 
gerai pailsėjo.

Poilsiui vietų čia yra 
daug. Kelis rajono parkus 
specialiai saugo valstybė. 
Bene labiausiai žinomas 
Adakavo parkas, kurio dy
dis — pusseptinto hektaro.

Dažnai rengiamos paro
dos. Su savo darbais jose
pasirodo liaudies meninin
kai — medžio drožinėtojai, 
metalo, akmens kalėjai, gra
žių užtiesalų, štai tiesių, 
rankšluosčių, juostų audė
jai.

Darbšti žemaičio ranka 
užgvdė karo žaizdas, prikė
lė Tauragę ir jos apylinkes 
naujam gyvenimui.

K. Valius.

Kaip atrodo Taurage Šiandien
Tauragiečiai puikiai ži

no, koks nedidelis anksčiau 
buvo jų miestas — anuome
tinis Lietuvos aps k r i t i s . 
Tauragėje veikė nedidelė 
plytinė ir akcinė bendro
vės “Maistas” fabrikas, ku
ris skersdavo ir apdorodavo 
iš gyventojų superkamus 
gyvulius. Senieji gyvento
jai prisimena dar vieną ki
tą smulkią dirbtuvėlę.

Tačiau, kaip ir kiti karai, 
taip ir praėjęs šį buvusį pa
sienio miestą pavertė pele
nais ir griuvėsiais. Taura- 
giečiams teko pradėti gyve
nimą iš naujo.

Neatpažįstamai pasikeitė 
šiandieninė Tauragė.

—Kokios naujovės jus la- 
labiausiai dži u g i n a ? Į šį 
klausimą kiekvienas taura- 
gietis vis kitaip atsako.

Vienas jų labiausiai užke
ri— statybų, įkurtuvių mas
tai. 'Miestas — ištisa staty
bų aikštelė. Nuo seno aplin
kiniai valstiečiai vargo dėl 
drėgnų ir pelkėtų dirvų. 
Pokario metais rajone nu
sausinta 27 tūk s t a n č i a i 
hektaru, tame skaičiuje 13 
tūkst. ha uždaru drenažu. 
Tačiau drenažo vamzdžių 
Tauragėje pag a m i n a m a 
daug daugiau negu reikia 
savo rajono žemdirbiams. 
Nemaža jų išvežama i ki
tus raionus, kitas tarybines 
respublikas bei užsienio ša
lis. Pavyzdžiui, švedai jų 
nusiperka po pora milijonų 
per metus.

įmonė nuolat plečiama. O 
tai taip pat naudinga tau- 
ragiečiams. Kai pernai čia 
buvo įrengti ir paleisti du 
nauii cechai, tuomet i įmo
nę buvo priimta dar 500 
darbininku. Sneciab’stu te
ko ieškotis ir iš kitu Lie
tuvos miestu. Ar gali būti 
kokia nors kalba anie be
darbi. neužtikrinanti rvto- 
iu? žinoma, ne. Juo labiau, 
kad čia nanasakojome tik 
anie viena įmone. O iu po
karinėje Tauragėje, iš tie.- 
su. nemaža. Nenanrastai 
išaugo mėsos kombinatas. 
Kolūkiu ir tarybinių ūkiu 
žemdirbiai išaugina dabar 
tiek gyvulių, kad sezono me-

tu net nėra kur padėti sker
dieną. Nuolat statomi nau
ji įmonės, šaldytuvai. Bet 
jų vis dar maža. Tuoj pra
sidės dar vieno didelio šal
dytuvo statyba.
; Rajone specializu o t o s e 
fermose dabar užauginama 
labai daug paukščių. Pavyz
džiui, tik .vienas Tauru ta
rybinis ūkis savo fermose 
laiko. 135,000 sparnuočių, 
per metus pateikia vartoto
jui daugiau kaip 4 milijo
nus kiaušinių. Paukštienai 
perdirbti pastatytas cechas, 
kuris yra stambiausias Pa
baltijy.

Augant žemės ūkio ga
mybai. gyvulininkystei, pri
reikė kombinuotos pašarų 
gamyklos. Ir ji buvo pasta
tyta. Tauragiečiai didžiuo
jasi skaič i a v i m o masinu 
mazgų gamykla ir kitomis 
naujomis įmonėmis. Būdin
ga tai, kad čia darbuojasi 
daugiausia jauni žmonės, 
tik—ką baigę vidurinei mo
kyklas. ~~'

Tauragė garsėja ir kain 
žvmus kultūros centras. 
Rajono kultūros namuose 
nuo rvto iki išnaktų virte 
verda darbas. Pęnetuoia 
choristai, ir šokėjai or
kestrai ir dramos entuzi
astai. moksleiviai ir žila
galviai seneliai. Ir iu dar
bas nenueina veltui. Per 
norą dešimtmečiu pagarsė
jo trvg kolektvvai. kuriems 
suteikti garbės vardai — 
liaudies dramos teatras. 
T iaudies Eilharmo n i j a. ir 
Liaudos dainų ir šokių an
samblis.

Taura orė — išnykusiu Lie
tuvos giriu karalių- tauru 
tpvom’na,. .Tu ragai, tiesiog 
stebuklu išliko iš senu laiku, 
tobenunšia stambiausia 
miesto svetainę.

Ir dabar tauragiečiai di
deli gamtos mylėtojai. Žvė
reliai ir paukščiai ne tik me- 
džioiami, bet ir globojami. 
Todėl šiandien rajono miš
kuose yra maždaug 60 brie
džių, 1.200 stirnų. 400 šer
nu. apie 7,000 kiškiu. Per
nai prie gražuolio Draude- 
nio ežero įvyko didelė gam
tos bičiulių šventė. Joje da

Myli vilniečiai dainą
1966 metų pavasarį Kau

ne vyko respublikinis solis- 
tų-vokalistų bei vokalinių 
ansamblių konkursas. Vil
niaus medicinos darbuotojų 
klubo vokaliniam ansamb
liui jau eile metų iškovo- 
jančiam prizines vietas res
publikiniuose konkursuose, 
buvo pripažinta pirmoji vie
ta. Bet kas tai? Ne dažnai 
pasitaiko, kad reikli verti
nimo komisija “dubliuotu” 
pirmąsias vietas. Pirmoji 
vieta atiteko ir jaunam 
Respublik i n ė s bibliotekos 
moterų vokaliniam ansamb
liui. Tai didelio abieju an
samblių meistriškumo i ver
tinimas- Kiek vėliau šiam 
kolektyvui nrinažintas ab
soliutus “Sidabriniu balsų” 
konkurso nugalėtojo var
das.

Ir štai darnus, niūkiai su
sidainavęs bibliotekos dar
buotojų kolektyvas tapo ži
nomas toli už sostinės ribų.

Du rusai mokslininkai 
baigė kelionę

Maskva. — Dmitris Buto
rinas ir Michael Skorochdo- 
vas š- m. gegužės 14 d. sėdo 
į nedidelį laivelį ir pasiryžo 
plaukti apie šiaurės polių, 
tarybiniais vandenimis. Ke
lionė buvo numatyta 1,600 
mylių.

Dabar gauta žinių, kad 
šitie du tarybiniai moksli
ninkai jau nuplaukė dau
giau kaip 1,000 mylių. Gal
vojama, kad jie savo moksli
nę kelionę užbaigs sėkmin
gai.

Sveikina
Liepos 29, 1967I

Širdingiausi linkė j i m a i 
nuo mūs visų, nuo St.Ųlair 
ežero. Visi atostogaujame; 
žuvaujame kiekvieną dieną, 
bet tuoj vėl r e i k ė s stoti 
prie darbo!

Stefanija, Mikas, Anna 
ir S. J. Jokubka

SUŽEISTAS
Ketvirtadienio vakare, 

rugpiūčio 3 d., Charles Bu
kas, gyvenantis 12 Kent St., 
New Hyde Park, buvo pri
trenktas automašinos ant 
Hillside Ave., arti jo. namų. 
Avarijoj jis nukentėjo trū
kumus kaulų rankoje ir ko
joje, ir dabar randasi Long 
Island Jewish Ligoninėje, 
New Hyde Park, L. I.

Chicago, Ill.—Mirė Claude 
A. Barnett, įžymus negrų 
žurnalistas ir veikėjas. Jis 
buvo 77 metų amžiaus.

MIESTE PASIDAIRIUS
Edna Kelly nori žiaurios

jėgos getui
Brooklyno 12-ojo distrik- 

to atstovė Edna Kelly pa
reiškė, kad ji negali pasi
tenkinti policija, kuri “per 
švelniai” susidoroja su neg
rais gete. Jinai norėtų to
kios policijos, kad ji “šau
dytų iki užmušimo” ((shoot
to kili).

Majoro Lindsay įsakymu 
buvo pasiųsta į jos Bedford- 
Stuyvesant distriktą tūks
tantis. policistų prieš neg
rus, kurie tame distrikte 
šturmavo. Bet šio distrik- 
to atstovė Kelly nepatenkin-
tai pareiškė, kad jie per 
švelniai su negrais bando 
susidoroti.

Presbyterionų bažnyčios 
kunigas Milton A- Galami- 
son (negrų vadas) ir dau
gelis kitų pasiuntė protes
tus. Sako, Mrs. Kelly pa
reiškimas esąs “barbariš
kas,” negrus provokuojan
tis. Žiaurumu juk negalima 

j negrų getuose skurdo pa
naikinti.

Fitzgerald: Vietnamo 
karas skurdą didina

Jungtinės Elektros Dar
bininkų unijos prezidentas 
Albert Fitzgerald, N. Yor
ke kalbėdamas unijos susi
rinkime, pasmerkė prezi
dento Johnsono karinę po
litiką. Jis nurodė, kad Viet
namo karas mūsų šalyje 

i skurdą didina.
Darbininkų klasė karo me

ti? daugiausia nukenčia, sa
ko Fitzgerald. Jų sūnūs 
praranda kare gyvastis. 
Tenka mokėti didesnius 
taksus, pragyvenimo kainos 
smarkiai kyla.

Elektros darbininkų vado
vas nurodė, kad reikia vi
siems kovoti už taiką. Uni
jos konvencijoje turėtų bū
ti priimta taikos klausimu 
rezoliucija. Kon v e n c i j a 
įvvks rugpiūčio 7-11 dieno
mis San Francisco mieste-

Taikos kovotojai kasdien 
piketuoja militarinę stoti
Daugelis organiz a c i j ų , 

kovojančių prieš karą, pa
laiko nuolatinį piketą prie 
karinių jėgų stoties, kur 
yra draftuojami jaunuoliai 
militarinei tarnybai.

Per pastarąsias dvi savai
tes piketas buvo palaikomas 
kasdien. Jis bus tęsiamas 
iki spalio 16 d., kuomet dau
gelis naujokų susirinks ir 
drauge tą dieną savo pašau
kimus į karinę tarnybą su
naikins.

Niujorkiečiai ruošiasi 
taikos demonstraciiai

New Yorkas turėtų pa
siųsti labai dideli atstovų 
skaičių į Washingtoną spa
lio 21 d. Užsakomi trauki
niai, bušai ir kitos priemo
nės atstovų kelionei.

Nacionalinis niobiliazcijos 
komitetas turėjo daug po
sėdžių su įvairiomis prieš
karinėmis grupėmis. Taip
gi jis Nusitarė su civilinių 
teisių organizacijomis, kad 
šioje demonstracijoje prieš 
karą Vietname turėtų būti 
iškelta kova už negrų tei
ses, prješ visokią rasinę 
diskriminaciją, už skurdo 
naikinimą Amerikoje.

. Komitetas taipgi primena 
piliečiams jau dabar budė
ti: ruoštis demonstracijai, 
susisiekti su savo kongres- 
manais ir senatoriais, pri

minti jiems, kad demonst
racijos metu jie būtų Wa
shingtone.

• 
Labiausia užterštas oras

New Yorko mieste
Public Health Service 

skelbia New Yorko gyven
tojams labai nesmagią ži
nią: Nei viename kitame 
Jungtinių Valstijų mieste 
nėra tiek užteršto oro, kaip 
mūsų mieste.

Pirmiau buvo skelbiama, 
kad Los Angeles, Calif., tu
ri nepakenčiamai užteršto 
oro. Bet dabar New Yor
kas pralenkia ir Los Ange
les.

Komitetas kovai su oro 
teršimu daug kalba, bet la
bai mažai ką daro. Ateis 
ruduo, padėtis gali dar pa
blogėti.

Nori padėti skurdžių 
rajonuose biznieriams
Majoras Lindsay sudarė 

“New Yorko koaliciją.” ki
taip sakant, komitetą, kuris 
tyrinės ir rekomenduos, 
kaip padėti skurdžių rajo
nuose mažiesiems biznie
riams. vnač negrais ir pu- 
ertorikiečiais apgyventuose 
raionuose (getuose)-

Būtų gerai, kad tas komi
tetas patyrinėtu, kaip tuose 
raio nuošė tūli biznieriai, 
imdami už prekes aukštes
nes kainas kaip kituose ra
jonuose. apiplėšia vietinius 
gyventojus.

Vengrų filmas New Yorko 
festivaliui

New Yorko filmu festiva
lini ian mautas narsus Veng
rijos filmas “Tėvas.” kuris 
Maskvos filmu festivalvie 
gavo Įveria nremiia. kain ir 
geriausias Tarvbu Sąjungos 
filmas “žurnalistas.”

Filmu festivalis čia ivvks 
r u g s ė i o mėnesi. Festiva- 
Ivie bus demonstruojami 
geriausi pasaulyje filmai.

J. G.

Mus sveikino iš 
Montrealio

Vilniečiai J. ir O. Jokub- 
kai, iš Čikagos, pagavę po
ra savaičių atostogų, buvo 
nuvykę į Montrealį, į Expo- 
67. Aplankę Tarptau t i nę 
parodą, pasisvečiavę pas 
kanadiečius, jiedu prisiuntė 
laisviečiams sveikinimą.

Jonas rašo, kad. paroda 
padarė jam gilų įspūdį, kad 
nesigaili jon nuvykęs. Be 
kitko, jis susitiko ir iš Lie
tuvos žmonių ir gražiai su 
jais pasikalbėjo. Šios sa
vaitės pradžioje Jokubkai 
jau ir vėl stojo kasdieninin 
savo darban.

PADĖKA
Liepos 29 d. Literatūros 

Draugijos pirmoji kuopa 
surengė turistam išleistu
ves. Dalyvavo nemažai tu
ristų. Juos atsisv e i k i n t i 
draugų-bičiulių irgi nema
žai susirinko.

Rengėjai labai dėkingi už 
dalyvavimą.

Kad viską nuosekliai pri
rengus, Kaziūnė Čeikaus
kienė su Helena Siauriene 
ištisą dieną iškaitusios šil
toje virtuvėje triūsėsi. Joms 
talkino Valys Bunkus, pasi
kinkęs juoduką reikmenis 
gabenti.

Prie stalų svečius aptar
navo Nastė Buknienė, Vera 
Bunkienė, Ieva Mizarienė, 
Nelė Ventienė. Joms talkino

maisto priedus nešdami Va
lys Bunkus, M. Stakovas, 
Povilas Venta-

Rengėjai labai vertina, dė
koja visoms-visiems už taip 
nusisekusiai atliktą visų už
davinių.

Vienas Jūsų

Walteris Keršulis— 
Klubo sekretorius

Lietuvių Amerikos pilie
čių klubas liepos 2 d. turėjo 
savo [nariu susirinkimą.

Kadangi ilgametis klubo 
sekretorius ir veikėjas Jo
nas Buivydas ruošiasi ap
leisti Brooklyną (mano vy
kti gyventi Floridoje), tai 
jis iš protokolų sekreto
riaus' pareigų pasitraukė. 
Tuomet jo vieton buvo iš
rinktas ilgametis veikėjas 
ir visuomenininkas Walte
ris Keršulis.

Klubo narių mitingas įvy
ko Bručo salėje, Woodhave
ne. — Ns

Lankėsi “Laisvės” 
leidykloje

nies” buchalterė Mild-
, Friberg - Šavukaitė

“Vi 
r e d c 
grįžo iš Lietuvos praėjusi 
trečiadienį, ir čia keletui 
dienų pasiliko pas savo gi
mines Woodhavene, N. Y.

Penktadienį Mildreda bu
vo užėjusi į “Laisvės” lei
dyklą; ji papasakojo apie 
linksmą savo kelionę Lietu
voje. Ji vyko su 39 kitais 
lietuviais turistais-

Grįžo L. Vladimirovas
Praleidęs Lietuvoje apie 

mėnesį laiko, grižo namon 
Juųgt. Tautų bibli o t e k o š 
Niujorke direktorius d-ras

1

Parengimų kalendorius
Rugpiūčio 13 d., 12 vai.

Pattenburg, N. J., pietų#’ 
jas Čiurlius. (Sekite skeįį 
bimus.)

Rugpiūčio 20 d., LLD 185 
<p. pietūs, Forest Parke.

Rugsėjo 9 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubas ruošia rodymą 
paveiksiu iš Montrealio Ex- 
jo-67 ir iš Lietuvos, šešta- 
lienįyY vai. vakare, White 
Jor^e Tavern, 86-16 Jamai
ka ve., Woodhaven, I

Rugsėjo 23 d.
Aido choro banketas Lais

vės salėje, Ozone Parke.

Spalio 8 d-
Pietūs “Laisvės” salėje. 

Rengia A. Bimbos pilietybę* 
ginti komitetas atžymėjl- 
nui bylos laimėjimo ir už# 
baigimui savo veiklos.

Spalio 22 d., LLD 2Apsk. 
konferencija, Harrison, N. 
Jersey.

Spalio 29 d., LDS 3 Aps. 
konferencija.

Y. Vladimirovas.
Lietuvoje, sakė jis, viskas 

jkei. O sugrįžęs čia, surado 
daug užvilkto darbo, ka
dangi ir jo vyriausias padė
jėjas buvo išvykęs atosto-

L. Vladimirovas pažadėję 
jei laikas leis, suteikti žiup£? 
nelį “Laisvei” keliones 
įspūdžilį. Ns

Pietūs Pas Čiurlius
JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J.

Sekmadienį, Rugpiūčio 13 d
Pietūs bus duodami 12 valandą 

Pietų kaina S4 asmeniui

JEI IR LYTŲ, PIETŪS ĮVYKS, NES YRA 
ERDVI PASTOGĖ

NEW YORKO k

■ Portą laikykitės dešinėj, 
okite apie 50 mailių ik# 
ano, nuo čia tėmykite ma- 
ažiuosite ant naujo tilto,

KELRODIS Iš
Pravažiavus Newarko Air 

imkite kelią No. 22 ir važii| 
Mountain View 
žą užsisukimą į kairę, 
pervažiavę tiltą laikykitės (dešinėj ir privažiuosite kitą 
mažą tiltą, pervažiuosite to lituko apačia — ir penktas 
naiinas bus čiurlių.

Iš EASTONO imkite kelk 
burgą sukite dešinėn, ir 
liuš (Churlis).

Trentoniečiai važiuokite 
ią 22, privažiavę Patter 

valiavę naują tiltą laikyk 
Čiurlių ūkio.

Inn restor
užv

78-tą; privažiavę Patten- 
78-tu keliu pasieksite čiur-

ke

iki

keliu 69 iki privažiuosite 
burgą sukite kairėn. Per- 
tės dešinėj ir važiuokite

<su

Anglę-Lietuviv Kalbu
ŽODYNAS

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškąi išdėstomi bei išaiškinami Jh 

f— Kaina $3.50511 Puslapių
Gaunamas “Laisvės” knygyne

Užsisakydami kartu pris 
perlaidas (money ordeifius) ar čekius rašykite:

“LAI

ųskite Ir mokestį. Pinigų

SVĖ”




