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KRISLAI
Rugsėjo mėnesį 
Geras derlius 
Apie tą “bombų lietų?’ 
Auditorija parduota

— Rašo R. Mizara —

šių metų rugsėjo mėnuo ža
da būti kupinas įvykių.

Rugpiūčio 31 ir rugsėjo 4 
dienomis Čikagoje bus didžiu
lis amerikiečių suvažiavimas-- 
Naujosios politikos suvažiavi- 
nfew.
.žada jame dalyvauti apie 

mi tūkstančius visokių pasau
lėžiūrų žmonių. Jie tarsis gy
vybiniais mūsų krašto klausi
mais :

Ką daryti su karu Vietna
me?

Ką daryti su vykstančiu ka
ru JAV miestuose?

Ką darysime 1968-aisiais 
metais, kuriais bus renkamas 
šalies prezidentas ir Kongre
sas?

Mūsų laikraščio korespon
dentu suvažiavime bus A. Gil- 
manas.

Rugsėjo 6 dieną baigsis ga
liojusi dabartinė automobilių 
pramonės savininkų sutartis 
su Auto darbininkų unija.

Unijos vadovai jau seniai 
skelbė, kad, darant naują su- 
'Muiį, jei samdytojai atsisakys 
įdėti jon įteiktus darbininkų 
reikalavimus, tai bus streikas.

Jei samdytojai atsisakys 
juos priimti, ar United Auto 
Workers unija išdrįs skelbti 
streiką ?

•

Amerikiniai “specialistai” 
nutarė pravesti Pietų Vietna
me prezidentinius rinkimus; 
diena—rugsėjo 3-ioji.

Tai bus ne rinkimai, o far
sas; šiuo farsu seiekiamasi 
pridengti baisią kriminalystę 
Pietryčių Azijoje.

Šią vasarą Lietuvos kuror
tuose ilsėjosi ne tik Tarybų 
Sąjungos premjeras A. Kosy
ginas, o ir Rytų Vokietijos 
premjeras V. Štofas.

Vasara, sakoma, Lietuvoje 
buvo šilta, saulėta, tik per 
m;Ma lietaus.

Derlius Lietuvoje šiemet 
puikus.

“Komunistus smarkiai plaka 
JAV bombų lietus..?’

Taip stambiomis raidėmis 
parašė Jackus Sonda-Sondec- 
kis š. m. rugpiūčio 23 d. “Ke
leivio” laidoje.

Tai anti-komunistine liga 
susirgusio žmogaus plepalai.

Krisdamos iš JAV bombo
nešių bombos ant gyvenamųjų 
namų Hanojaus mieste, ne
klausia, kas ten gyvena: ko
munistas ar jų priešas—už
mušą visus lygiai, ir senelius, 
ir^aikelius, ir kas tik pakliū
va; Jaunų vyrų ir moterų tur 
būt mažiau užmuša, kadangi 
jie yra fronte, gina miestą ar
ba gesina pleškančius gaisruo
se namus.

Prancūzijos žinių agentū
ra — Agence France-Presse— 
korespondentas Hanojuje ra
šo: daug civilinių žmonių jau 
buvo užmušta.

“Keleivio” redaktorius to 
niekad nesupras!

Čikagos marijonų “Drau- 
praneša, kad Lietuvių 

Auditorijos šėrininkai nutarė 
tą įstaigą parduoti privačiam 
asmeniui.

Ši auditorija pasiliks “gar-

Per vieną savaitę 
nukirto 13 lėktuvų

Įdarbinti vieną 
milijoną bedarbiu!

Saigonas.—Amerikinė ka
ro vadovybė skelbia, kad 
per vieną savaitę, kuri bai
gės su praeitu ketvirtadie
niu, Šiaurės Vietnamo gy
nėjai nukirto trylika JAV 
bombonešių.

Per tą laiką dingo 19-ka 
amerikinių lakūnų: vieni jų 
gal buvo užmušti, o kiti gal 
pateko į nelaisvę.

Vadovybė taip pat skelbia, 
kad per tą laiką amerikie
čiai lakūnai nukirto žemyn 
du Šiaurės Vietnamo lėktu
vus.

Iki praėjusio ketvirtadie
nio, sakoma, Šiaurės Viet
namo gynėjai bus nukirtę 
660 amerikinių lėktuvų, 
puolusių Šiaurės Vietnamo 
miestus.

Pastaruoju laiku, kai ame
rikiniai bombo nėšiai vis 
dažniau puolė Hanojų, šiau
riečiai pastiprino apsigyni
mą.

Maskva. — “Pravdos” ko

Sako: kariuomenė šaudė 
“be jokios atodairos”

Washington. — Du gene
rolai kalbėjo JAV Kongre
so atstovų bute Ginkluotųjų 
jėgų komiteto posėdyje apie 
sukilimo malšinimą Detroi
to gete.

Generolas John L. Thro
ckmorton ir jo padėjėjas 
gen. Charles P. Stone, sakė, 
kad Michigano valstijos ka
riuomenė (National Guard) 
be jokios atodairos šaudė i 
visas puses, neatsižvelgdami 
į isakymą to nedaryti. Vals- 
tijinė kariuomenė buvo 
“nervuota” ir nedisciplinuo
ta, sakė gen. Throckmlortas.

Jie tai kalbėjo praėjusią 
savaitę, kai buvo pašaukti 
padaryti pranešimą apie ne
grų sukilimo malšinimą De
troite.

si” ir tuo, kad joje 1930 me
tais seimo laiku tuometiniai 
SLA lyderiai, susitarę su mies
to policija, suruošę ten baisų 
košmarą, suskaldė SLA.

Lietuvių auditorija stovi ki
tame Halsted gatvės šone nuo 
Mildos pastato, kuriame vyks
ta Čikagos pažangiųjų mitin
gai, spektakliai, pramogos.

Įsitėmijimo verti žodžiai:
“Tuomet, kai vis didėja už

muštųjų skaičius karo fronte 
Vietname, jis didėja ir kare, 
vykstančiame mūsų miestuose. 
Per vieną 1967 m. liepos mė
nesio savaitę 164 amerikiečiai 
buvo užmušti ir 2,100 sužeista 
riaušėse Jungtinėse Valstijose. 
Iš tikrųjų, mes vedame karą 
dvejuose frontuose ir abe
juose kariauti mums nesiseka. 
Vienas karas ima lėšas iš ki
to. Ir nors prezidentas ra
mina mus, sakydamas, kad 
turime užtenkamai resursų 
abiems karams laimėti, tikru
moje, nelaimime nei vieno 
jų?* — Senatorius J. W. FUL
BRIGHT.

respondentas Šiaurės Viet
name,, A. Vasilijevas, pra
neša savo laikraščiui, 
kad amerikiniai bombone
šiai beveik sunaikino visus 
Šiaurės Vietnamo miestus, 
išskiriant Hanojų ir Hai- 
phongą.

Washington. — New Jer
sey valstijos senatorius Hu
ghes pareiškia, kad apdrau- 
dos (insurance) kompanijos 
privalo atlyginti savinin
kams namų, kurie buvo su
deginti arba apgriauti Ne- 
warko gete, kai ten įvyko 
sukilimas.

Athenai. — Graikijos mi- 
litarinis fašistų teismas tei
sia 37 asmenis, kaltinamus 
nusižengus naujai militaris- 
tų valdžiai. Iš viso šiuo tar
pu į Graikijos kalėjimus bei 
koncentracijos stovy k 1 a s 
yra sukišta 20,000 žmonių.

Kai kuriems kongresinio 
komiteto nariams toks liu
dijimas nepatiko. Vienas jų, 
Porter Hardy Jr., demokra
tas iš Virginia valstijos, 
net suriko ant gen. Throck- 
mortono, kad jis, gird i, 
šmeižiąs Michigano valsti
jos kariuomenę.

Abudu siti ėdu generolai 
buvo pasiųsti į Detroitą va
dovauti ginkluotomioms jė
goms, kurios buvo prisiųs
tos sukilimui malšinti.

38 civiliniai Detroito gy
ventojai — visi negrai—bu
vo užmušti riaušių metu. 
Užmušta ketverių metų am
žiaus mergaitė, buvusi bu
te, į kurį kariuomenė šau
dė kulkosvaidžiais.

Generolas Throckmorto- 
nas sako, jis daręs viską 
įtikinti Michigano valstijos 
kareivius, kad jie be jokios 
atodairos nešaudytų į žmo
nes, bet jie neklausė genero
lo įsakymo.

Siunčia “stebėtojus” 
į Vietnamą

Washington. — Preziden
tas Johnsonas paskyrė dvi
dešimt “žymių amerikiečių” 
ir siunčia juos į Pietų Viet
namą. Jų uždavinys būsiąs 
stebėti, kaip vyks “preziden
tiniai rinkimai” toje Pietų 
Vietnamo dalyje, kurią val
do generolai ir kurioje šei
mininkauja amerikiečiai.

Prezidentas šiuos žmones 
nutarė ten siųsti po to, kai 
daugelis žymių amerikiečių 
(tarp kitų sen. Kennedis) 
viešai pasakė, kad tie rinki
mai bus apgavikiški, sukti.

“Rinkimai”, beje, Įvyks 
rugsėjo 3 dieną.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Arlington, Va. — Rugpiūčio 25 d. čia buvo nušautas 

Amerikines Nacių, partijos įkūrėjas ir lyderis George 
Lincoln Rockwell. Sakoma, jį nušovęs jo buvęs sėbras 
John Patler, kurį policija suėmė ir padėjo po $50,000 belą.

Vilnius. — Rugpiūčio 19 d. JAV krepšininkai rungėsi 
su Vilniaus Statybos sporto komanda. Amlerikiečiai pra 
laimėjo 77 taškais prieš 98. žaidė sekami JAV krepši
ninkai: Alfonsas Galinaitis, Romas Gudas, Jurgis Janki- 
Jankauskas, Valteris Jausenas, Pranas Miniotas, Aloyzas 
Razutis ir Antanas Sapit-Saputavičius.

Rugpiūčio 20 d. Trakuose įvyko rungtynės su Vilniaus 
Studentų sporto komanda. JAV krepšininkai laimėjo 
83:73.

Rugpiūčio 21 d. Vilniuje Statybininkų Kultūros rūmų 
sporto salėje JAV krepšininkai rungėsi su Vilnias “žal 
girio” krepšininkais. Pergalėtojais buvo JAV krepšinin
kai. Daugiausia taškų pelnė čikagietis Jurgis Jankaus
kas. (Iš A. Vaivutsko telegramos.)

Komunistai ragina ginti 
Browną ir kt. puolamuosius
New York- — Jungtinių 

Valstijų Komunistų partijos 
pirmininkas Henry Wins
ton ragina komunistus ir 
ne komunistus padėti gin
tis puolamiems negrų vei
kėjams, kuriuos valžios or
ganai visaip persekioja. Jis 
ypatingai ‘kreipia žmonių 
dėmesį į puolimus H. Rap 
Browna ir Stokely Carmi- 
shaelį. Brownas kaip žinia, 
tik neseniai buvo išleistas 
iš federalinio kalėjimo Niu
jorke, padėtas po $15,000 
bėla.

Winstonas sako.> jog šis 
užpuolimas ypatingai ant 
Browno grūmoja ne tik 
drąsiems kovotojams, neg
rams, o ir visiems demok
ratiniams amerikiečiams.

Winstonas toliau nurodo, 
kad JAV komunistai patys 
buvę aukomis Smith o ir 
McCarrano įstatymų, buvę 
pulti, persekioti, kalinti, ge
rai supranta, ką reiškia 
šis negrų vadovų persekio

Žymus žurnalistas Debray 
teisiamas Bolivijoje

Camirl, Bolivija. — Boli
vijos militarinis teismas 
prie uždarų durų teisė jau
ną prancūzą žurnalistą Re
gis Debray. Nežiūrint į tai, 
kad Prancūzijos preziden
tas De Gaulle ir kiti Pran
cūzijos ir pasaulio. žymūs 
asmenys reikalavo Debray 
paleisti, Bolivijos reakcio
nieriai pasirįžo jį kalinti ir 
teisti-

Regis Debray buvo nuvy
kęs į Boliviją susipažinti su 
tos šalies partizanų judėji
mu. Jis, kaip žurnalistas ir 
rašytojas, labai troško pa- 
ž i n t i Bolivijos liaudies 
kovas už laisvę. Debray su 
partizanais gyveno, ir ji val
džios agentai suėmė Muyu- 
pampa miestely, esančiame 
pelkynuose, apie 300 mylių 
atstume i pietryčius nuo La 
Paz Bolivijos sostinės. II-’. 
gai jis buvo kalintąs.

Su Debray buvo suimti ir 
du kiti žurnalistai: George 

jimas. “Galime sutikti su 
jų politinėmis pažvalgomis, 
galime ir nesutikti, bet čia 
yra kas kita: reikia ginti 
Teisių Bilių, kuris paliečia 
visus. Idėjos sprendžiamos 
debatais, 'Viešuose, mitinguo
se,, o ne teismuose, kurie gi
na bankininkų, draudimo 
kompanijų, , n e k i Inamojo 
turto spekuliantų ir kitų 
m/onopolistų ir rasistų in
teresus ...

“Sąmokslas prieš H. Rap 
Brown turi būti nugalėtas. 
Tie, kurie naudoja napalmą 
prieš Vietnamo valstiečius, 
kurie naudoja kulkas prieš 
neorus getuose, turi būti 
sulaikvti'; sulaikvti i uos te
gali tik amerikinės liaudies 
masinė galia, baltų ir neg
ru.”

Komunistu partiia pasi
žadėjo paremti visokiais bū
dais (net finansiniai) per
sekiojamiems neoru veikė
jams. sakė JAV Komunistų 
partijos pirmininkas.

Andrew Roth ir Carlos Al
berto Fructuoso.

Colorado Springs, Colo-— 
Įžymios solistės Ethelės 
Merman dukra, Mrs, Wil
liam Geary, rasta negyva 
motelyje netoli šio miesto. 
Policija ir gydytojai bando 
surasti jos mirties priežas
tį. Moterys buvo 25 metų 
amžiaus ir turėjo du ma
žus vaikus.

Honolulu, i — Čia mirė 
įžymus JAV fabrikantas H. 
J. Kaiser, sulaukęs 85 metų 
amžiaus.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Kaiseris pagarsėjo 
tuo, kad statė karo reika- 
lamfe laivus, paimdamas iš 
valdžios didelius pinigus. 
Sakoma, mirdamas, Kaise
ris paliko apie dviejų bili
jonų dolerių vertės visokio 
turto.

Washington. — Praėjusį 
ketvirtadienį čia įvyko “ne
oficialus” suvažiavimas, ku
riame dalyvavo apie vieną 
tūkstantį vsokių profesijų 
ir “pašaukimų” žmonių.

Dalyvavo miestų majorų, 
kapitalistų, darbo unijų vir
šininkų, visuomenininkų ir 
net dvasininkų. Jie pavadi
no šią Miestų koaliciją 
(Urban Coalition), kadangi 
čia buvo, kaip sakyta, iš 
daugelio amerikiniu miestų 
nerinktų, savanoriškai su- 
vykusių žmonių, einančių 
visokias pareigas.

Suvažiavimas nutarė, kad 
federalinė valdžia, valstijų 
ir miestu valdžios kuo 
greičiausiai parūpintu vie
ną milijoną darbų tiems, 
kurie iu nori, bet negauna.

Pasisakyta už te i. kad 
miestuose būtu naikinami 
lūšnynai, kad biednuomenei

Tarybų valdžia įspėja 
Jungtines Valstijas

Maskva. — Kai JAV bom
bonešiai pradėjo sėti bom
bas ant Šiaurės Vietnamo 
sostinės, Hanojaus, tai Ta
rybų Sąjungos vyriausybė, 
išleido tokį pareiškimu:

“Tarybų Sąjungos vyriau
sybės rateliai daro atitinka
mas išvadas iš naujų kri
minalinių veiksmų, kuriuos 
atlieka amerikiniai imperia
listai prieš Vietnamo De
mokratinę R e s p u b liką- 
Kiekvienas Ju'ngt. Valstijų 
naujas mostas praplėsti (es
kaluoti) karą Vietname ve
da į būtinus ‘atsiskaitymo’ 
žingsnius”.

Toliau pareiškime sako
ma, jog pastarieji Amerikos 
žygiai vis plačiau šakoti ka
rą Vietname veda į pavojin
gą padėtį ir gali privesti 
prie labai pavojingo tarp
tautinio taško.

TASS išreiškia užuojautą 
puolamiems Vietnamo žmo
nėms.

Užmušė deputatą 
ir jo dukrą

Guatemala. — Kažin kas 
užmušė Gvatemalos kong- 
resmaną Ruben Alfonso Me
rida, jo dukrą ir šoferį.

Visi trys rasti negyvi au- 
tomobiliuje, kuriuo jie va
žiavo. Užpuolimas įvyko ne
toli Meksikos rubežiaus, 
San Marco departamente- 
provincijoje.

Tokio. — Japonijos So
cialistų partija sušaukė spe
cialų savo suvažiavimą, vi
dujiniams reikalams aps
varstyti. Suvažiavimas nu
tarė pašalinti Kozo Sasakį 
iš partijos pirmininko vie
tos už tai, kad jis buvo la
bai palankus Mao Tse-tun- 
gui, Kinijos “bosui”.

ių namų nuomos būtų
,” nes per daug

tas prezidentas John- 
kadangi jis jautė,

būtų pastatyti geresni gy
venamieji namai, kad gyve
namų 
“vidutinės 
brangios.

Suvažiavime buvo praves
ta mintis, kad dabartinė fe
deralinė valdžia, vadovauja
ma prezidento Johnsono, 
nesirf 
reikal 
važiavimu buvo labai nepa
tenku 
sonas, 
kad visa, kas suvažiavime 
.buvo 
prieš

Su\ 
gal bi 
likom i 
bią rolę jame vaidino Niu
jorko 
say.

Su\ 
vieną

pina biednuo menės 
ais. Sakoma, šiuo šu

kalbėta, buvo atsukta 
jį, prieš jo valdžią.
ažiavime dalyvavo ir 
t “viršų ėmė” respub- 
i politikieriai. Svar

miesto majoras Lind-

ažiavimas tęsėsi tik 
dieną.

kurie politiniai ste- 
i galvoja, jog Mask-

Kai 
betoje 
va pradės teikti dar didesnę 
vietnamiečiams pa g a 1 b a, 
kad galėtų gintis nuo už
puolikų.

Išteisino motiną dėl trijų 
vaikų nužudymo

Teismas
kuri

Teuton, N. J. 
nenubaudė motinos, 
pereitą vasarą nuskandino 
tris savo vaikus.

Ta motina — Mrs. Che- 

oto liga. Dabar Mrs.

ril Hinds — sako teisėjas, 
žudydama savo vaikus, sir
go p
Fay Hinds jau pasveiko, ta
po išgydyta.

New York. — Senatorius 
Robe 
kad t. 
kima: 
ruoši 
neteiiingi, sukti.

rt F. Kennedis sako, 
. v. prezidentiniai rin- 
, kuriuos amerikiečiai 
a Pietų Vietname, bus

Nubaudė teroristą 
kukluksininką

Turner Cheney pen
ai metų kalėti už chu- 
zmą. Cheney yra ku-

Milwaukee, Wis. — Teisė
jas Herbert J. Steffas nu
teisė 
kiolik 
ligan 
kukluksininkas, atvykęs čia 
iš Harbor, Ill., metė bombą 
į krautuvę, kuri priklausė
Johnui Gilmanui, veikėjui 
už civilines žmonių teises.

Nuteisdamas Cheney, tei
sėjas sakė: “Tokiam, kaip 
tu, jokio pasigailėjimo netu
riu.”

Į Sasakio vietą suvažia
vimas išrinko Seiči Katsu- 
matą, 59 metų amžiaus so
cialistą.

Japonijos Socialistų par
tija didelė narių skaičiumi.
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Ar jau Hong Kongo kaleina?
JAU geras laikas, kai Amerikos spaudoje yra garsiai 

linksniuojamas britų kolonijos Hong Kongo vardas. Iš 
ten žinios pasakoja apie kiniečių darbo žmonių dideles 
kovas.

Hong Kongas yra per amžius buvęs Kinijos dalimi. 
Anglai jį užgrobė ir pasisavino. Dabar daugeliui yra ne
aišku, kodėl didžioji Kinija toleruoja britų koloniją sa
vo panosėje ir Hong Kongo neišlaisvina;? Juk šiaip Ki
nijos vadovybė visiems kitiems komunistams primeta 
“atsisakymą kovingumo,” o čia štai ji nieko nedaro, kad 
britus iš Hong Kongo išprašytų arba išmestų laukan. O 
kad ji galėtų tą lengvai padaryti, jeigu tik panorėtų, tai 
kiekvienam aišku.

Buvo aiškinama, kad Kinija nenori užtrenkti beveik 
vieninteles duris į prekybinį pasaulį. Bet, kaip sakėme, 
dabar Hong Konge kiniečiai pradeda bruzdėti.

Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad pagaliau Kinija 
ruošiasi britus išvyti ir Hong Kongą iš jų atsiimti?

Diplomatiniai ryšiai tarp Pekino ir Londono taip 
įtempti, jog visko galima tikėtis. Galimas daiktas, kad 
juos Anglija visiškai nutrauks.

Ką tokiame atsitikime užgiedotų Kinija?
Galimas daiktas, kad jeigu ji yra pasirengus Hong 

Kongą užimti, ji tokio žygio iš anglų pusės nesibijo.
Tačiau neatrodo, kad anglai sutiktų geruoju iš Hong 

Kongo pasitraukti. O jeigu jie atsisakys bėgti, ką darys 
Kinija? Ar ji varys juos laukan jėga’ •

Dabar sunku i šiuos klausimus' atsakyti. Bet į juos 
atsakys gana artima ateitis. Taip atrodo.

KUR DOLERIŲ 
NESTINGA

Kolumnistas Drew Pear
son pastebi:

“Kongreso Atstovų Bu
tas tik pasijuokė iš pasiūly
mo paskirti $400,000,000 ko
vai įsu žiurkėmis didmiesčių 
lūšnynuose..,

tarp 
Long 
“Pa- 
tilpo

KĄ DARYTI SU 
NELEGALIAIS 
“BETĖVIAIS” VAIKAIS?

Sunku net tikėti, bet tai 
faktas, kad Jungtinėse Val
stijose kasmet gimsta ne- 
1 e galių (“betėvių”) 275,- 
000 kūdikių. Taip pat skau
dus faktas, kad tokių kūdi-

Tuo tarpu jis nutarė pa
skirti $10,000,000 pastaty
mui aquariumo Columbijos 
distrikte... paskyrė mili
jonus dolerių išvalymui žo
lių iš vandenų pietuose, nes 
jos trukdo turčių laiveliams 
plaukioti. Atstovų butas 
paskyrė $20,000,000 perkėli
mui Maisto ir Vaistų Labo
ratorijos iš Beltsville, Md., 
į Madison, Wise....”

Matote, kam dolerių Kon
gresas suranda.

lias kalbas. Vilniuje, kur be
eitum, patarnautojai kalba 
lietuviškai, rusiškai, angliškai, 
lenkiškai. Aš Vilnių pažino
jau, kai aš buvau Lietuvoje. 
Tai buvo lenkiškas miestas. O 
dabar Vilnius sulietuvėjęs. Aš 
esu tikras, kad kas tą santvar
ką norėtų iš jų atimti ir grą
žinti seną, žmonės kovotų už 
ją, nes jie geriau gyvena 
bar, negu pirmiau.

da

AMERIKIEčIO 
ĮSPŪDŽIAI APIE 
NUOTAIKAS 
LIETUVOJE

KĄ MOKSLININKAI 
SURADO APIE 
PALANGOS SAULĘ

Gerai ir sveika saulėje 
pasikaitinti. Ypač laimingi 
tie miestų gyventojai, kurie 
gali nesunkiai pasiekti pa
jūrį ir pasinaudoti tyru oru 
ir saulės spinduliais. Tuo 
gali didžiuotis New Yorko 
gyventojai.

Bet jau yra surasta, kad 
per daug saule “apsidegin
ti” nesveika, ir net pavojin
ga. Tačiau kodėl ne visuo- 

. se pajūriuose saulė vieno
dai pavojinga, arba kodėl

Jie taip išmokyti...
'DAUGIAUSIA negrų kraujo pralieta New’arke ir 

Detroite. Kas už tai atsako? . Ar buvo galima to iš
vengti? ’ '‘ ’ - m į i t i;. .

Taip, buvo galima. ' 'Pasirodo, kad žmones beveik be 
atodairos šaudė “riaušėms” numalšinti iškviesti Naciona
linės Gvardijos daliniai. Dabar paaiški, kad, pav., Det
roite gvardijos kareiviai taip biauriai elgėsi su žmonėmis, 
jog jais pasipiktino net jų komandierius Įeit, generolas 
Throckmorton. Liudydamas Kongreso komisijoje, kuri 
tyrinėja Detroito riaušes, jis pareiškė, kad ginkluoti ka
reiviai nesiskaitė su įsakymu. Jiems, girdi, buvo įsaky
ta kulkas iš šautuvų išimti ir jas vėl įsidėti ir šaudyti 
tik tokiame atsitikime, jeigu jie pamatytų kur nors 
“snaiperius” nuo stogų ar pro langus į kareivius šaudan
čius. Deja, jie jo įsakymo neklausė, užplūdo gatves pil
nai užtaisytais šautuvais ir pyškino iš jų į namus, į žmo
nes, kur tik pakliuvo. Štai kodėl tarp kritusių jų au
komis yra ir mažų niekuo nekaltų vaikų bei moterų.

Gerai, žinoma, kad Įeit, generolas Throckmorton tą 
faktą viešai pripažino ir pasmerkė gvardiečius už ne
pateisinamą brutališkumą. Bet reikia žinoti, kad nacio
nalinė gvardija tik tėra “riaušių” malšinimui palaikoma. 
Jos kareiviai yra išmokyti taip elgtis su civiliniais žmo
nėmis. Jiems nėra sakoma, “pirma surask kaltininką, o 
paskui į jį šauk.” Jie nėra mokomi kaltą atskirti nuo 
nekalto. Jie yra išmokyti į visus riaušių metu žmones 
žiūrėti kaip savo priešus.

Bet pasilieka klausimas, kaip tai yra, kad iš tų pačių 
žmonių į armiją ar nacionalinę gvardiją paimti jauni vy
rai taip subrutalėja, jog, kaip pats Throckmorton pa
sakė, pasidaro “trigger-happy,” tai yra, į žmogaus nu
šovimą žiūri kaip į nieką?

Del tos “garsiosios” rezoliucijos
KONGRESAS nebegali susikalbėti su prezidentu. 

Prezidentas su juo nebesiskaito. Jis plečia Vietnamo ka
rą, neatsiklausęs Kongreso nuomonės.

Kai kuriems senatoriams ir kongresmenams toks 
prezidento Johnsono savivaliavimas nebepatinka. Jie sa
ko, kad tik Kongresas turi teisę, pagal Konstituciją, 
skelbti ir vesti karą, o tokio karo Kongresas prieš Viet
namą nėra paskelbęs. Keliamas klausimas, kad prezi
dentas būtų .pašauktas “prie tvarkos.”

Bet prezidentas sako, kad jam su Kongresu skaitytis 
nebereikia. Kodėl? Ogi todėl, girdi, kad 1964 metais pri
imtoje taip vadinamoje “Gulf of Tomkin” rezoliucijoje 
Kongresas tos teisės išsižadėjo, kai jis pavedė preziden
tui “vesti konfliktą taip, kaip jis išmano.”

• Na, o jis “išmano,” kad reikia daugiau armijos siųsti 
į Vietnamą, kad reikia Šiaurės Vietnamą naikinimu iš 
lėktuvų paklupdyti ant kelių ir 1.1.

Kaip žinia, 1964 metais prie Vietnamo Tomkin įlan
koje buvo iš kranto baterijų apšaudytas Amerikos lai
vas. Įtūžę reakcininkai Kongrese pravarė tą rezoliuciją. 
Dabar daug kas norėtų ją atšaukti ir iš prezidento tą 
galią atimti, deja, neatrodo, kad jie artimoje ateityje 
galėtų sudaryti daugumą. !

kių skaičius kasmet didėja.
Kaip tą reiškinį išaiškin

ti ir suprasti? Ar tai reiš
kia šeimos krikimą? Ar tai 
reiškia, kad mūsų jaunimas 
nebesiskaito su jokiais mo
ralės principais?

Į šiuos klausimus neleng
va atsakyti. Neigi čia vieta 
j juos gilintis.

Vienas dalykas yra vi
siems aiškus, kad nelegalių 
kūdikių skaičius daug di
desnis, proporcionaliai im
ant, didmiesčiuose 
biednuomenės, negu 
pasiturinčių žmonių. 
Island Press žurnale 
radę” (rugp. 20 d.)
tuo klausimu įdomus Lloyd 
Shearer straipsnis “Negro 
Problem: Women Rule the 
Roost”. Jame autorius pla
čiai kalba apie nelegalius 
vaikus spalvotuose žmonėse 
(pirmoje vietoje negruose 
ir puertorikiečiuose). Jis pa
rodo, kaip skandališkai ne
legalių kūdikių skaičius pa
kilo nuo 1950 metų iki 1962 
metų. Chicagoje iš tūkstan
čio gimusių kūdikių 1950 
metais nelegaliai buvo 223, 
o 1962 metais jau 290, arba 
30 proc. daugiau; Detroite
— nuo 143 pakilo iki 198, 
arba 38 proc. daugiau ;h ša
lies sostinėje Washingtone
— nuo 218 iki 278, 28 proc. 
daugiau; Minneapolis, 
Minn., — nuo 165 iki 295, 
arba 78 proc. daugiau. Tas 
pats visur kitur.

Pamatinė priežastis, aiš
ku,. yra ekonominė. Bied- 
nuomenėje jauniems žmo
nėms susituokti ir susikur
ti šeimą labai sunku. O 
gamtiniai poreikiai “savo 
veikia”.

Žemas apšvietos lygis tu
ri savo poveikį. Dėl skurdo 
krinka šeimos. Jaunos mo
terys, palikusios gyvanašlė
mis, negali nuo gamtos pa
bėgti ...

Iš minėto autoriaus suži
nome dar ir tą baisų fak
tą, kad, pav., mūsų' New 
Yorko valdžia prisideda 
prie tos padėties pablogini
mo. Čia, mat, veikia įsta
tymas arba patvarkymas, 
kad biedna šeima negaus iš 
valdžios pašalpos, jei ji tu
rės duondavį. T^odėl esą 
šimtai ir tūkstančiai atsiti
kimų, kad su žmonos suti
kimu vyras nuo jos “pabė
ga”, nes tik likusi su vai
kais viena ji gali gauti sau 
ir vaikams pašalpą!

Reikia žinoti, kad tuo po
žiūriu ne sveikesnė padėtis 
ir tarp baltųjų biednų žmo
nių, gyvenančių miestų lūš
nynuose. Juo lygiai veikia 
tie patys faktoriai.

Daugiausia, žinortia, nu
kenčia kūdikiai. Patirta, 
kad vaikai be tėvų, bendrai 
paėmus, blogiau mokofsi ir 
blogiau užsilaiko mokyklo
se. O tai skaudžiai atsilie
pia į jų pasiruošimą gyve
nimui.

Tegu kalba, kas kaip no
ri, kol bus lūšnynai ir mili
jonai juose susikimšusios 

i biednuomenės, nelegalių įkū- 
I dikių problemos sprendi
mas nepasijudins iš vietos.

Kaip žinia, dėl pablogėju-i 
n onnriTiLriii rnun I o nvhn c c u o

Trakų pilyje šiemet ypač 
gausu lankytojų. Svetingai 
juos priima Trakų istorijos 
muziejaus darbuo tojai — 
gražiausio ir didžiausio mū
sų istorijos paminklo šeima- 
ninkai.

Pasakodami apie Trakus, 
jų pilių istoriją, muziejini- 
ninkai visada kalba ir apie 
karaimus — nedidelę tiur
kų kilmės tautelę. XIV a. 
gale Didysis kunigaikštis 
Vytautas 380 šeimų iš Kry
mo atvežė į Lietuvą. Tra
kai, tuometinių Lie t u v o s 
valdovų rezidencija, tapo ir 
jų sostine. Karaimai tvirtai 
įleido šaknis i savo naujo
sios tėvynės žemę, tačiau 
per daugelį amžių nenublu- 
xo jų r "cionalinis charakte
ris, išliko jų sava i m i n g a 
kultūra.

Suprantamas tas susido
mėjimas, su kuriuo tiek vie
tos gyventojai, tiek ir gau
sūs svečiai sutiko unikalios 
karaimų etnografinės eks
pozicijos atidarymą Trakų 
istorijos muziejuje.

Ekspozicija užima dvi sa-

kuriose išdėstyti kar^jT- 
kultūrą, buitį, meną ai
dintys daiktai — sudė- 

tipiškai rytietiškų

les, 
mų 
spir 
tingų, 
formų lempos ir ginklai, 
balr 
dab
rūbai ir spalvingi audiniai, 
siuv
ir inkrustuoti baldai.

tai ir indai, auksu ir si- 
t’u siuvinėti moteriški

inėtas apavas, kilimai

sa tai stebina savo me- 
umu, subtiliu skoniu ir 
iingumu savo spalvų ir 
ių, kurios tarytum atė-

nišk 
išra 
linij 
jo i| “Tūkstančio ir vienos 
nak

Kuriam tikslui ir kaip 
naudojami daiktai, aiškina į 
ekspoziciją įkomponu o t o s 
dide 
fiksavusios karaimų šven
tes 
kurilose trumpai išdėstyta 
karaimų tautos istorija.

Šia karaimų ekspozicija 
muziejus pagerbė žymaus 
mokslininko istorijos moks
lų d 
atm 
lekc: 
ekspozicijai.

les” pasaku

os foto nuotraukos, už-

r buitį, bei anotacijos,

a karaimų ekspozicija

ak t a r o H. S- šapšalb 
nimą. Jo sukauptos ko
jos ir davė pradžią šiai

R.
šių santykių tarp Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos, šie
met Amerikos lietuviams 
turistams buvo atdaras tik 
Vilnius. Gaila, kad jie ne
galėjo nuvykti į kaimus bei 
miestelius pas gimines. Aiš
ku, kad daugelis jų sugrįžo 
smarkiai nusivylę.

Vienas tokių yra brook- 
lynietis Pranas Spūdis. 
Kiek mums žinoma, Spūdis 
yra menševikinių pažiūrų 
žmogus. “Vienybė” paduo
da jo pasakojimą apie vieš
nagę Lietuvoje. Jis irgi pa
sakoja apie savo didelį pu
si vylimą, kad negalėjo nu
vykti į kaimą. Jo giminės 
turėjo atvykti į Vilnių, kad 
su juo susitiktų.

Bet Spūdžio pasakojimas 
apie kolūkiečius labai įdo
mus. Pasak “Vienybės” ko
respondento, Spūdis pasa-

Vilniuje išbuvau penkias 
dienas. Per tas penkias die
nas aplankiau netoli Vilniaus 
kolūkį, kuriame augina pa- 
midorus ir agurkus. Geriau
siai įrengtas. Kolūkio pirmi
ninką užklausiau, kiek čia pa
prastai darbininkai uždirba.

Jis atsakė: “Aštuoniasde
šimt rublių į mėnesį.”

“O kiek pats uždirbi?,” pa
klausiau kolūkio pirmininką. 
Jis man neatsakė. Tik tiek 
pridūrė, kad gaunąs gale me
tų premiją nuo penkių iki še
šių šimtų rublių. Aš daugiau 
apie algas jo nė neklausinė
jau.

(Nežiūrint, kad algos mažos, 
kalbantis su giminėmis iš kol
ūkių, jie nedejavo ir senos 
tvarkos, neraudojo. Jie pripa
žino, kad lygybės principas, 
nors ir su dideliais trūkumais 
ir sunkumais, ] įgyvendinamas. 
Mes atsimename, kaip buvo, 
kai dvarponiai ir ūkininkai 
viešpatavo. Kumečiai va,rgo 
dvaruose. Bernai ir mergos, 
piemenys vargo pas ūkinim 
kūš. O ką bekalbėti apie ma
žažemį ir daržininką. Menku
tę algą per metus uždirbda
mas ją savo reikalams išlei
džia. Išvargęs visus metus, ei
na pas senus tęvus namo, o 
ir ten duonos nėra. ,

O ką jau. bekalbėti apie 
piemenukus. Tai vargo pelės. 
Dabar to nėra. Kolchoznin- 
kai gauna pinigų, turi butus, 
karvę ir vieną kitą kiaulę, tu
ri daržus. Atvyko pas /mane 
į Vilnių, atsivežė sūrio, svies
tų ir lašinių. /‘Gintaro” vieš
butyje paūžėme geriau, negu 
pirma kaime gyvendami! .

Kolūkiečių (vaikai lanko mo
kyklas. O mokyklų yra vi
sur, ir jau ntto pradinės mo
kyklos vaikai mokosi net ke-

apdegina, negu kitą?
Šiuo klausimu Vilniaus 

“Tiesoje” (rugp. 19 d.) 
skaitome įdomų straipsnelį 
“Apie Palangos saulę”. Ja
me kalbama apie saulės ra
diaciją ir jos intensyvumą. 
Specifiškai, aišku, kalbama 
apie saulės radiaciją Pa
langoje, bet tie patys dės
niai veikia visur kitur.

Straipsnelyje sakoma:
Šiais metais Palangoje Mas

kvos Lomonosovo vardo uni
versiteto mokslininkų grupė, 
vadovaujama prof. V. Belins
kio, kartu su Eksperimentinės 
ir klinikines 'medicinos insti
tuto ir Lietuvos profsąjungų 
kurortų valdymo tarybos ku- 
rortologijos mokslinio tyrimo 
laboratorijos moksliniais ben
dradarbiais tyrė ultravioleti
nės radiacijos režimą ir helio-Į 
terapijos (saulės vonių) įtaką 
žmogaus organizmui.

Kai kurie šios ekspedicijos 
tyrimų duomenys yra labai 
įdomūs ne tik mokslininkams, 
bet ir kiekvienam besiilsin
čiam Palangoje.

Palangos kurorte saulės ra
diacijos intensyvumas yra 
ypač didelis. Giedriomis bir
želio ir liepos mėnesio dieno
mis 15 arba 20, o kai kuriais 
atvejais ir 50 procentų dides
nis, negu tokiame plačiai ži
nomame kurorte kaip Eupa
torija. Tai priklauso nuo oro 
skaidrumo, jo grynumo. Į Pa
baltijį dažnai įsiveržia šiaurės 
poliarinės, o kai kada net ark
tinės oro srovės, turinčios ma
žai dulkių ir garų. Tuo tarpu 
Eupatorijoje vyrauja tropinės 
srovės, ateinančios iš pietų, 
arba kontinentinis vidurio pla
tumos oras/ pasižymintis di
deliu kiekiu dulkių ir van
dens garų. Viršum Palangos 
esančiuose atmosferos sluoks
niuose taip pat yra daugiau 
ozono, negu kituose kurortuo
se. Tai sąlygoja biologiškai 
labiausiai aktyvią radiaciją.

Iki šiol vyravo pažiūra, kad 
saulė daugiausia ultravioleti
nių Spindulių paskleidžia iš 
ryto. Deja, mokslinių tyrimų 
duomenys rodo ką kitą: bio
logiškai labiausiai aktyvi ra
diacija saulei pakilus 30° (9 
valandą ryto 4 kartus mažiau 
turtinga ultravioletiniais spin
duliais, negu vidurdienį — 
apie 1 valandą).

Dvi poilsio dienos— 
labai gerai

Šiaulių rajono Gilvyčių 
tarybiniame ūkyje įvesta 
penkių darbo dienų savai
tė.

‘—Dvi poilsio dienos—ge
rai,—sako ūkio darbininkai. 
Žmonės turi daugiau gali
mybių ilsėtis, įvairesnis 1 ir 
gyvesnis tapo kultu ri n i s 
gyvenimas, šeštadienius ir 
sekmadienius saviveiklinin
kai išriaudoja repeticijoms, 
konceftdm.s. Žemdirbiai jau 
buvo nuvykę į Druskinin
kus, Zarasus, Pirčiupį.

Daug įdomių varžybų su
rengė sportininkai, kurių 
Gilvyčių tarybiniame ūky- 

' j e daugiau kaip šimtas. Mo
terų tinklinio komanda, mo- 
tociklistai, žirginio sporto 
mėgėjai garsėja visame ra
jone. Neatsilieka ir turis
tai.

Labai patenkintos penkių 
darbo dienų savaite mote
rys, Šeimos dabar gali ge
riau tvarkyti savo buitį, 
turtingiau praleisti laisva
laikį.

“Baige savo darbą”
Washington,—Amerikinis 

erdvių laivelis “Lunar Orbi
ter 5” baigė fotografuoti 
Mėnulio “tamsiąją pusę”, 
ir dabar jis, pasiuntęs Že
mėn “nuotraukas”, baigs 
savo darbą, kuriam buvo 
pasiųstas.

Philadelphia, Pa
Sumažinsime rūpestį

Mūsų draugai Ram'anaus- 
gyvenantys Sellersvil- 

Pa., paskelbė įdomią ži- 
, kad pas juos įvyks 
oniečiui draugui Tilvi-east

kui pagerbti pokylis rugsėjo
3 di
pine
čiuc

eną. Tuojau ir susirū- 
taip mylintieji pasisve- 

ti pas Antaną ir B ro
mutę Ramanauskus. Sako, 
taip, mes mylime jų dra&- 

ą, (vaišingūmą, d čiajrr 
LL.žindmų dtaiigįjTil-

viEt n*Wkaktis. Retai kam 
ten! 
skai 
tūs
juos nuvažiuoti tikra bėda.. 
O gėdoje kitų pagalba vi 
šuo 
kiu

a sulaukti tokio metų 
čiaus. O jie dar darbš- 
tebėi/a. Bet kad pas

net reikalinga. Šiuo sy- 
pasinaudokime draugo 

tasiukarčio pagalba.
asiukaitis į parengimus 
ome t atvyksta, kaip jis

> •
Nuotraukoje: bibliotekos 

vedėja Zofija Čižauskienė 
skuba su k n y g o m i s pas 
skaitytojus.
A. Dilio (ELTOS) nuotr.

KLAIDOS PATAISYMAS
Praėjusio penktad i e n i o 

“Laisvėje” straipsnyje “Gi
lios mintys, gražios dainos” 
ketvirtas paragrafas prasi
deda: “Nors žinau, kad 
mažai kas su manimi nesu
tinka” ir t t., turėjo būti 
“tesutinka” ir t. t.

Ar jau 
“Laisves” 
kričio 12 
tional Hali, 261 Driggs Ave 
Brooklyn, N. Y.

žinote, kad šiemet 
koncertas įvyks lap

otą dieną, New Na-

St 
visu 
sako, be jokio vargo. Jis ir 
į bi] 
keli 
saki jau žinąs visus “urvus 
Bro 
pas! 
kait 
Sell 
Jis 
Are 
Sus 
ven

ooklyniečių parengimus 
ą lengvai susiranda. Jis

oklyne. Naudokimės jo 
auga. Drg. J. S- Stašiu- 
is važiuoja busu Jki 
arsville, o, iš ten taksiu, 
paima busą ant fe 
her Sts. 9 valandą ryte, 
tiksime su juo. Jis gy- 

a 544 N. 11th St.
:ių metų paskutiniame 

vasariniame parengime tu
me, apart svečių iš visų, 
inkių, dar ir keletą tu- 
į, tik ,ką sugrįžusių iš 

Jie pa-

rėsi 
apy 
rišt 
tėvynės Lietuvos, 
sakys, ką regėjo, ką girdėjo.

Kulius žino pirmiau buvę, 
o naujieji važiuos iš dauge
lio T 
važ
no j— dar nedavažiavę Sel
lers

kraštų” keliu 309. Per- 
avę, o kiti — nuo Easto-

v i 11 ė s, ras 563. 
toniečiai suks į dešinę, 

. ben; už poros mylių ras ke-' 
liuką tik kairėj—Lonely Rd. 
Įvažiavus į tą keliuką, juos 
sutiĮks šeimininkė ar josios 
pat kimi.

Bjenkimiės ten nuvykti.
Južintiškis

Kauno F. Dzeržinskio var
do gamykla išleidžia moder
niškas kokordinatinio ište- 

mo stakles. Jos nekartą 
o eksponuojamoj 

parodos ir mugese-

kin 
buv 
riose parodos ir mfigeše- 
Šiomis dienomis staklės iš
keliavo į Austrijos sostinę 
Vielą, kur įvyks tarptauti
nė nugė.
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Vladui Niunkai--60 metų
JPrieš keletą savaičių kal- 

fffausi su lietuviu X, šiuo 
tA*pu gyvenančiu Niujorke. 
Jis, gimęs ir augęs Šiau
liuose, ir šiandien žymus in
telektualas-marksistas - le- 
ninistas. Jis man prasita
rė:

— Vladas Niunka man 
padėjo atidaryti akis.

V. Niunkai š. m. rugpiū
čio mėn. 17 d. sukako 6 0 
metų amžiaus. Jis gimė Bai
sogaloje, dabartiniame Kė
dainių rajone-

1925 metais Niunka bai
gė gimnaziją Šiauliuose, o 
1936 metais teisių fakulte
tą Kauno universitete. Ad
vokato duonelės jam neteko 
valgyti, kadangi jau 1928 
metais V. Niunka įstojo į 
Lietuvos Komunistų partiją 
ir tada atsivertė naujas la
pas jo gyvenime.

Tuomet Lietuvoje siautėjo 
fašizmas, reikėio organi
zuoti ir šviesti darbo žmo- 
i4bs. kad kovotų; reikėio 
skleisti pogrindine literatū
rą - spaudą, reikėjo jai ir 
rašyti.

1928 metais V. Niunka 
buvo suimtas ir pasiųstas į 
Varnių koncentracijos sto
vyklą- Vėliau jam teko bū
ti kalėjime, dar vėliau Di
mitravo priverčiamojo dar
bo stovykloje. Nuolat teko

Vladas Niunka 
slapstytis, mėtyti pėdas, 
kad būdamas “laisvėje,” ga
lėtų daugiau ir plačiau pa
skleisti revoliucinį anti-fa- 
šistinį žodį. Gyveno kurį 
laiką Šia u 1 i u o s e , vėliau 
Kaune. Kur jis gyveno — 
“laisvėje” ar kalėjime — V. 
Niunka mokėjo prieiti prie 
žmonių, įdiegti jiems žodį 
prieš fašizmą, už laisvą, so
cialistinę Lietuvą.

Jis mokė kitus, o pats — 
iš jų. Ir jo triūsas, jo dar
bas nebuvo veltus. Šiandien 
jubiliatas gali ramiai atsi
grįžti, mesti žvilgsnį j nu
eitąjį kelią ir tarti: jis bu
vo nelengvas, sudėtingas, 
bet našus.

Kai užsiliepsnojo Didžioji 
Spalio revoliucija, V. Niun
ka tebuvo tik dešimft metų 
amžiaus. Nūnai jis—vienas 
iš žymiųjų Lietuvos mark
sistų - leninistų. Jis —vy
riausias žurnalo “Komunis
tas” redaktorius. Jis parašė 
eilę knygų, tarp kitu—“Nuo 
v<t*ano Pirmojo iki Vati
kano Antrojo.” V. Niunka 
— stambus piliorius ideolo
giniame fronte komunistų 
gretose. Jis — mokslinin
kas, LTSR Mokslų akade
mijos narys koresponden
tas. Jis vienas LKP vado
vų.

V. Niunka vra buvęs vi
sokiose svarbiose pareigo
se: LKP CK antruoiu sekre
torium1, Lietuvos Ministrų 
tarybos pirmininko pava- 
dJbtdįu ir kt-

Minint 60-asias gimimo 
metines Vilniuje, A. Snieč
kus, Lietuvos vyriausybės 

vardu, savo ilg a m e č i a m 
bendražygiui įteikė raštą 
“apie Lietuvos TSR nusi
pelniusio kultūros veikėjo 
vardo suteikimą ir karštai 
jį pasveikino,” “Tiesa” ra
šo. Ta proga visa^ eilė ju
biliato bičiulių sakė kalbas, 
sveikindami jį. G. Zima
nas priminė, kad V. Niun
ka — “vienas mūsų seniau
siųjų spaudos darbuotojų.”

Šių meti] birželio mėne
sio dienomis Montrealyje 
atsitiktinai man teko pro
ga dar kartą šiam malo
niam. pernelyg kukliam 
p u b 1 i cistui. revoliucionie
riui. veikėjui, mokslininkui 
ir draugui pasnausti ranką 
ir su juo ansikeisti žodžiu. 
Jis atrodė gerai: judrus ir 
sugebiąs greit žmones su
prasti.

Lai jis būva sveikas ir te
gu ilgai gyvena!

Rojus Mizara

Worcester, Mass.
Dar apie J. Skliutą

Jonas Skliutas buvo ilga
metis Worcesterio gyven
tojas, tik pastaraisiais ke
liais metais gyveno Bosto
no priemiestyje Mattapan 
pas dukra, o žiemas pra
leisdavo Floridoje. Grįžęs 
namo buvo nuolatinis wor- 
cesteriečių svečias, pramo
gų lankytojas. Rugpiūčio 
13 d. jis buvo “Laisvės” 
piknike. Būdavo smagu su 
juo pasikalbėti abelnaisiais 
politiniais klausimais, ypa
tingai pažangaus judėjimo 
reikalais. Buvo plačiai su
sipažinęs su abelnaisiais 
visuomeniniais klausimais.

Velionis atvyko į Worces
ter] 1907 metais ir visa lai
ka čia gyveno, dirbo dratų 
išdirbystėje. Jis buvo kilęs 
iš Dzūkijos, nuo Varėnos, 
iš Dainavos krašto. Jau pa
čioj jaunystėje jis suspėjo 
daina pamilti, nors chore 
nedainavo, bet visuomet su 
choriečiais gražiai sugyve
no, kiekvieną dainininką 
mylėjo ir dar pavaišindavo, 
juos pagirdavo ir reikiamai 
pakritikuodavo. O dainuoti 
pavadintas atsakydavo: 
Motulė gamta didele meile 
mane apdovanojo dainai, 
bet pamiršo duoti balso dai
navimui.

Apsigyvenęs Worcestery- 
je Jonas greitai įsijungė į 
pažangųjį judėjimą, kuris 
jau tuomet buvo prasidėjęs 
ir visą savo gyvenimą išlai
kė su pažangiu judėjimu. 
Suorganizavus vaikų drau
gijėle “Žiburėlis”, jis nuo
širdžiai rėmė ir reikalui 
prisėjus vaikučius pamoky
davo lietuviu kalbos. Tūlą 
laika buvo Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugijos pir
mininku. Rugniūčio 13 d. 
“Laisvės” piknike ji skun
dėsi, kad ši viešnagė Olym
pia parke jam liūdniausia, 
nes Lietuvos Sūnų ir Duk
terų salė paskubėta parduo
ti. Žadėjo dar atvykti rug
sėjo 3 ir 4 dienomis. Bet 
netikėta mirtis jį nuo to su
laikė.

Rugpiūčio 21 d. palydėjo
me j Vilties kapus, kur il
sisi jo du broliai, Juozas ir 
Feliksas. Ilsėkis, Jonai, Dė
dės Šamo žemėje. Pasiges 
tavęs draugai, menininkai, 
worcesterieciai, bostonie
čiai ir Floridos pažangie-1 
čiai, su kuriais susipažinęs 
palikai visiems giedrių pri
siminimų.

Draugas

Inkvizicijos siaubas Prancūzijoje
Šiaurinėje Prancūzijos da

lyje niekad nebuvo tiek 
daug t. v. “eretikų”, kiek 
jų buvo pietuose, vadina
moje Languedoko kuni
gaikštystėje, kur senovėje 
buvo daugiau laisvės ir to
lerancijos. Šiaurėje kara
liaus valdininkai ir kunigai 
stropiai saugojo savo valdi
nių mintis bei sąžinę. Ta
čiau kryžiaus karai ir in
kviziciniai procesai pietuo
se, uždėjo savo antspaudą 
ir šiaurėje. 1233 m. ir čia 
buvo įvesta inkvizicija, su 
buvusiu patarimu (katarų) 
atsivertėliu domininkonu 
Robertu kaip vyriausiu in
kvizitorium. Mat, norėta 
sunaikinti katalikų bažny
čios konkurentą, pasireiš
kusį originalių krikščionių 
(katarų) forma. Robertas, 
permirkęs atsivertėlio uolu
mu ir beprotišku fanatiz
mu, buvo idealus popiežiaus 
įrankis ir negailestingas ki
tatikių persekiotojas. Ne 
be reikalo jis buvo vadina
mas žiauriuoju. Popiežius 
Grigalius IX suteikė jam 
neribotą galią “naikinti 
“ereziją,” o karalius Liui- 
sas visa tam pritarė.

Savo griežtumui parodyti 
Robertas pirmiausia pasi
rinko La Charite miestą, 
kuris iš seno1 buvo nužiūri
mas kaip “erezijos” cent
ras. Daugybė gyventojų 
Robertui prisipažino “kly
dę”, atsivertė ir priėmė 
jiems skirtą bausmę. Kiti 
neprisipažino ir buvo nutei
sti visą amžių kalėti arba 
lauže degti. Kitus, baus
mės metodo paįvairinimui, 
nuteisė gyvus žemėje už
kasti. Roberto parodytas 
žiaurumas buvo toks bai
sus, kad prieš jį skundėsi 
popiežiui net vyskupai ir 
pralotai, kurių diecezijose 
veikė minėtasis galvažu
dys. » Dėl šių skundų popie
žius 1234 m. buvo laikinai 
Roberto siautėjimą sulai
kęs, bet neužilgo ir vėl jam 
gražino visas vyriausiojo 
budelio teises. Tasai sadis
tas. “didesnei dievo gar
bei”. žudė iš pamėgimo ne 
tik kaltus, bet ir nekaltus; 
prieš šį pamišėlį drebėjo 
visa Prancūzija. Tūkstan
čiai nekaltų prancūzu buvo 
nubausti žiauria mirtimi ar 
visam amžiui įstumti j dvo
kianti kalėjimo urvą. Prieš 
inkvizitoriaus Roberto bar
bariškas egzekucijas sukilo 
net Prancūzijos kilmingieji 
sluoksniai. Su šiuo balsu 
turėjo skaitytis ir popie
žius. 1238 m. Robertui bu
vo iškelta byla, o sekamais 
metais jis pateko kaltina
mųjų suolan. Savo’amžių, 
kaip kriminalinis nusikaltė
lis. jis baigė kalėjime.

Sadistas vienuolis Rober
tas būvo pašalintas, bet in
kvizicija pasiliko. Dominin
konai teisė ir žudė žmones 
be nerštojo. Roberto vieto
je didžiuoju inkvizitoriumi 
tapo domininkonų prioras 
Pons de L’Ssparre. 1266 m. 
Marselio apygardoje dėl in
kvizitorių pajamų susiniovė 
domininkonai su pranciško
nais: jie varžėsi už pirme
nybę, nenasidalijo žudiko 
“garbe”! Dėl šios savitar
pinės kovos nukentėjo ir 
inkvizicijos darbas. Dėlto 
pop. Klemensas IV inkvizi
toriais paskyrė benedikti
nus, kurie buvo nė kiek ne 
humaniškesni už savo pirm
takus. Masinė inkvizicija 
šiaurės,Prancūzijoje dūra- 
vo suvirš šimto metų.

Prancūzijos inkvizitoriai 

skundėsi, kad jų darbui 
kenkia nuo seniai įsigyve
nusi tos šalies bažnyčiose 
prieglaudos (“sanctuary”) 
tradicija, gymi si net di
džiausius nusikaltėlius. Nei 
vienas policininkas neišdrį
so areštuoti žmogų bažny
čioje. Už tokį bažnytinės 
globos prievartavimą kuni
gas galėjo policininką eks
komunikuoti. Šita prieglau
dos teise dažnai pasinau
dodavo “eretikai” ir net žy
dai , kai jiems tekdavo 
bėgti nuo inkvizitoriaus na
gų. Pop. Martinas IV atė
jo inkvizitoriams pagalbon. 
Jis 1281 m. speciale bule 
tą seną prieglaudos tradi
ciją nulifikavo. Nuo to lai
ko inkvizitoriai galėjo areš
tuoti nužiūrimus asmenis 
net ir prie altoriaus!

XIV amž. pradžioje atsi
rado iki tol nebuvusi sekta, 
davusi inkvizitoriams naują 
postūmį. Tai buvo Laisvo
sios dvasios brolių draugija, 
itin populiari Vokietijoje. 
Šių krikščionių vadovė buvo 
Margarita la Porete, kurią 
1310 m. Paryžiaus inkvizi
toriai, kartu su jos parašy
ta knyga, gyvą sudegino. 
Šios sektos nariai buvo per
sekiojami tokiu pat uolumu, 
kaip ir katarai.

Apie XIV amž. vidurį ma
sinis inkvizicijos įkarštis 
Prancūzijoje pr a d ė j o at
slūgti. Visuomenės nuomo
nė pakito, karalius vis dau
giau kišosi į “dvasios reika
lus,” o svarbiausia tai—ka
ras su Anglija absorbavo 
prancūzų dėmesį- Kara
liaus taryba (Parlamentas) 
ir Paryžiaus universiteto 
teologų kolegija dažnai nū- 
lifikuodavo inkvi z i t o r i ų 
sprendimus. Krašte buvo 
tūkstančiai ekskomunikub- 
kuotųjų, kurie visai nesi
stengė ta dėriiė nusikraty
ti. O ekskomunika po metų, 
jei nenuimta, — tampa ere
zija, baudžiama mirtimi. In
kvizicija ir vyskupų tary
bos į tokius “nusikaltėlius” 
pradėjo žiūrėti pro pirštus. 
Karui pasibaigus, inkvizici
ja kiek pagyvėjo. Laisvo
sios dvasios broliai tiek pa
plito, kad net pop. Urbonas 
V 1365 m. ragino inkvizi
torius pasitempti. Dvi jų 
vadovės sumokėjo savo gy
vybe.

Lietuvių publikos dalis lietuvių koncerte Pasaulinėje 
parodoje Montrealyje.

“Klumpių” šokis buvo atliktas lietuvių dienoje koncerte 
Montrealyje.

1388 m. iškilo naujas pa
mokslininkas Tomas Apu- 
lietis, skelbęs, jog visa kam 
turi vadovauti evangelijos 
žodis; jog sakramentų, 
šventųjų, popiežių ir kuni
gų nereikia; jog jie yra ap
gavikai bei ištvirkėliai, etc. 
Jį nuteisė gyvą sudeginti, 
jo sekėjai pripažinti “ereti
kais.”

Kad inkvi z i c i j o s itaka 
Prancūzijoje buvo kritusi, 
tai rodo dar ir tai. kad ji 
neatsigavo net didžiųjų 
valstybės krizių metu: 1) 
kai 1364 m. Londono kalė
jime mirė anglu nelaisvėn 
patekęs jų karalius Jonas, o 
kol buvo vainikuotas Karo
lis V — šalis buvo visai be 
valdovo; 2) ’kai karalius 
Karolis VI išprotėjo, krašte 
siautėjo pilniausia anarchi
ja. Formaliai kalbant, in
kvizicija dar buvo, bet ji ve
getavo, savo darbais pasiro
dydavo tik sporadiškai. Pa
ryžiaus universiteto ir Par
lamento įtaka bei galia vir
šijo inkvizicijos pastangas. 
Kai 1498 m. vienas asketiš
kas pranciškonas Jean Vit- 
rieras pakėlė maišta prieš 
išsigimusios bažnyčios ko
rupcija bei simoniią ir kuni
gų ištvirkavimą — jo bylą 
nagrnėjo ne inkvizicijos tri
būna, bet universiteto teolo
gų kolegija- O kai 1502 m. 
Prancūzijos kunigai atsisa
kė mokėti pop. Aleksandrui 
VI kryžiaus karams renka
mus mokesčius ir jis juos 
ekskomunikavo, universite
tas patvarkė, kad popie
žiaus prakeikimas neturi jo
kios kanoninės galios ir ku
nigams nereikia jos paisyti, 

I —popiežius nurimo. Tai ro
do, jog popiežiaus itaka bu
vo smukusi. Inkviziciją iš
laikyti nebuvo pinigų, kon
fiskuojamųjų turtų nepaka
ko. Valstybė senąsias sti
pendijas sulaikė, o vysku
pai jos šelpti nenorėjo. 
Valstybė senąsias stipendi
jas sulaikė, o vyskupai jos 
šelpti nenorėjo. Pop Alek
sandras V (1409 m.) ir Mar
tinas V (1418 m.) ragino 
vvskūpus surasti kokį nors 
iplauku šaltinį, iš kurio bū
tu galima finansuoti inkvi
zicijos darba. Visų akys 
nukrypo į žydus, kuriuos 
nutarta aptaksuoti. Tačiau 
ir čia inkvizitoriai turėjo 
daryti nuolaidų: duoti žy- 

gynėsi 
Ivgiai buvo 

Pierre de Vo 
mylimas val- 
Jie buvo pa

dams teisę skirti savo ase
sorių, kuomet buvo svars
toma jų reikalai.

Inkvizitorių veiksmai 
pasmarkėjo

Išvijus anglus ir karui 
pasibaigus, Prancūzija ap
rimo. Pop. Mik a 1 o j u s V 
1451 m. speciale bule pa
skyrė vyriausiu to krašto 
inkvizi t o r i u m Hugles. le 
Noirė, kuriam suteikė nepa
prastas teises: teisti “ereti
kus” nepaisant j v y s k ū p ų 
nuomonės ar jų autoriteto. 
Tačiau jau buvo “šaukštai 
po pietų.” pervėlu: žmonių 
opinija buvo suvis kitokia. 
Lijono inkvizitorių, vienuolį 
Berarda Tremo (Tremoux), 
už jo žiaurius darbus natys 
žmonės įmetė i kalėjimą. 
Tik popiežiaus ir jo legato 
pastangos tepajėgė jį išva-

; duoti.
Atskirų inkviziciijos išsto

jimų Prancūzijoie randame 
dar net XVI amž-; 1521 m. 
domininkonų prioras Jo
hannas Bomm sudegino du 
savo priešu.

Be katarų, skaitlingiausia 
“eretikų” grunė Prancūzi- 
ioie buvo valdiečiai. Jie tu
rėjo savo mokyklas, bažny
čias. klubus ir kt. Savo dog
momis ir liturgija jie daug 
kuo skyrėsi nuo katarų bei 
husitu. Tačiau prieš katali
kiškąją inkviziciją jie suda
rė “bendra frontą,” 
bendrai, visi 
persekiojami.
(Vaux) buvo 
diečiu vadas.
prasti tarpukalnių gyvento
jai, neturtingi, dėlto ir in
kvizitoriams iš ju buvo ma
ža naudos. Veikiausiai dėl 
to, kol buvo pakankama 
turtingų katarų, o jų tarpe 
buvo ir turtingų kilmingų
jų, — valdiečiai. vadinami 
“burgu ndieeiais.” buvo Ivg 
pamiršti. Dėl šito inkvizi
torių. “ansileidimo.” popie
žiai Benediktas XII 1335 m. 
Ir Klemensas VI 1348 m. 
kreipėsi į pasaulietiškuosius 
valdovus, kad šie padėtų in
kvizitoriams išnaikinti šią 
erezija. 1336-46 m. buvo 
suruošta prieš valdiečius 
keli kryžiaus žygiai, bet ma
ža iie davė naudos. Kai 
1370 m- noniežium buvo iš
rinktas Grigalius XI, jis ra
do savo avininka neginči
jamai demoralizuotą. Val
diečius rėmė net doresni 
jo kunigai, kurie negalėjo 
pakęsti sugulovinės klerio 
sistemos, pardavinėjimo in
dulgencijų ir kitu ištvirka
vimo požymiu. Valdiečiai 
skelbė, jog skaistyklos (čvš- 
čiaus) nėra, dėlto ir mišios 
bei kitos maldos už miru
siuosius nebereikali n g o s ; 
jog kreinimasis i Maria ar 
kokius “šventuosius” neturi 
prasmės; jog komunija pa
leistuvio kunigo rankose 
vra bevertė, etc. Visa tai 
griovė religijos dogmas ir 
popiežiaus bizni. I k o v ą 
nrioš valdiečius.buvo iiung- 
ti domininkonai, pranciško
nai karmelitai ir augųstini- 
ionai. Buvo suimta tiek daug 
žmonių, kad pristigo ne tik 
kalėjimų, bet ir maisto ba
daujantiems kaliniams. 
Naujų kalėjimų statybai 
buvo suruoštas specialus 
indulgenc i j ų pardavinėji
mo vajus, renkama aukos iš 
kunigų, valstybi ninku ir 
kitų. Karaliaus iždas buvo 
apytuštis, dėlto jis daug ne
galėjo duoti, o konfiskuo
tas kalinių turtas buvo men
kas. Pon. Grigalius 1376 m. 
išleido šiuo reikalu net ne
paprastą bulę, kuria skelbė, 
jog aukojusieji kalinių bei 
kalėjimų fondui gaus pilnu*

šis Grigaliaus pasiu- 
jei šį n eg a r b ingą 
nebūtų nutraukusi jo 
mirtis (1378 m.) 

joji schizma (buvi- 
rijų popiežių tuo pa
irtu) irgi sutrukdė

tinį nr 
šokių : 
bandė 
jų pin 
patim 
kvizitorius, kad šie kodau- 
giausii žmonių gabentų į 
kalėjimus!

Kasžin prie ko būtų pri
vedęs 
timas, 
darbą 
paties

Did: 
mas t 
tim k 
inkvizlicijos siautėjimą. 
1380 n. pop. Klemensas VII 
patvii 
skirtą 
nuolį 

odėmių atleidimą. VL 
masalų pagalba jis 
prieiti prie tikinčių- 
iginės mašnos, o tuo 
kartu — skatino in-

tino Grigai i a u s pa- 
jį i n k v i zitorių vie- 
Borelį, kuris masiniai 
o. korė, smaugė ir ka- 
ekaltus žmones. Tik

93 m. šis sadistas su-

! Po Borelio, vyriau- 
kvizitoriaus vainikas 
vienuoliui San Vicen-

skesnis- Be to, baž- 
?s schizmos metu po- 
i labiau rūpinosi nai-

ereziia. Pav., Aleksan- 
V 1409 m. rašė inkvi- 
ui vienuoliui Pons Fe-

,liau« XII- Be siu no-

skaičiumi, 
ir t almu- 
(fjdmndo 
laikomas

“raganų” 
a tai s žvdais

susirinki-

lino r 
viename Grenoblio mieste 
iki 13 
deginp 150 žmonių viena 
diena 
šio ii 
teko
te Feį'rerui. kuris buvo kiek 
žmon 
nvtin 
niežia
kiniu u savo konkurentų, 
negu 
dras 
zitori
ugevronui i Liiona, kad tas 
nesigailėtų adoratorių po
piežių Benedikto XIII ir 
Grigų
niežim’ii disidentu snsilpnė- 
ie inkvizitoriai turėio pa
kankamai darbo su ne didė- 
jusiu 
anost
do skaityto lai s 
okaitvmas buvo 
“ereziia”).

Po Konstantos 
mo (1414-18), kai Pornos 
bažnyiča kiek susitvarkė ir 
buvo pripažintas vieno po
piežiaus autoritetas, inkvi- 
ziciia vėl nagvvėio. 1432 
m. Daugės bažnvtiniame su
sirinkime nonie ž i n i n k a i 
grandžiai skundėsi, jog val
diečiai ir husitai neduoda 
iiems ramiai minėti. ino- 
iie nlinta. Pon. Sikstas IV 
rimtai susirūpino esama pa
dėtim ir skundėsi Prancū
zuos karaliui Linisui XI dėl 
stokos naramos iš io pusės, 
šios koresnnndeneiios pasė
ka buvn ta. kad 1478 m. ge
gužės 18 d. karalius išleido 
savo “ordonanca.” aiškiai 
nsstačinsi valstybe aukš
čiau bažnyčios. Karaliusne- 
nuslėniamai ironišku tonu 
pabrėžė, kad io gyventojai 
vra geri katalikai, kad el
getaujantieji popiežiaus or
dinai (na si vadine inkvizito
riais) ieško sau grobio ir 
konfiskuoia nekaltu žmonių 
turtą: kad iie savanaudiš
kai naudojasi karališkai
siais ir vvskūnu teismais: 
kad ju tikslai neginčijamai 
grobuoniški, todėl iis už
draudė savn pareigūnams 
dslwauti tokiuose konfis
kavimo procesuose. Dar 
daugiau: iis pareiškė, iog 
nuskriaustiesiems turi būti 
atlyginta ir iis griežtai už
draudė nkvizitoriams dary
ti kokius nors kėslus prieš 
io niliačins.

Inkvizitoriams ir nonie- 
žiiii teko nrarvti karčia pi
liule* tai buvo “atųildas” už 
in 950 metu darbo, tai “na
rį p V q” monarch i los. kuria 
kn^,nxrnio. gvnė ir glohnio. 
TTž daug mažpcsnp ^preziia” 
nopležiaiis budeliai sunaiki-

Ravmnnda VT ir in sūnui 
R et, dj’hnr.inn buvo kiti Įni
ksi ek^nmunikn nnstnio 
o-nlios. dūitn popiežius tu
rėjo nurimti.
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Krislai iš Lietuvos
Batų nėra, o visi apsiavę
Reakcinėje spaudoje se

niau rašydavo apie visokias 
baisenybes, kurios laukia tų, 
kas išdrįstų atvažiuoti į Lie
tuvą. Kai jau daugybė Ame- 

’ rikos ir kitų kraštų lietuvių 
aplankė senąją tėviškę, o 
nemažai jų sugrįžo nuolati
niam gyvenimui, jau tokių 
kvailybių net pikčiausi juo
dašimčiai kalbėti ar rašyti 
nedrįsta- Užtat dabar jie 
bando atrasti bet kokius 
trūkumus Lietuvos gyveni
me, nagrinėja, blusinėja ir 
stengiasi iš musės dramblį 
padaryti.

Tokias pastangas darė re
akcininkai rašydami apie 
Bostono lietuvių moterų 
grupės apsilankymą Lietu
voje. Negalėdami nutylėti, 
kad visos jos laimingai at
vyko ir grįžo,. kad susitiko 
su giminėmis, jaudinosi tie, 
kas aplankė gimtąsias vie
tas, pripažįsta, kad net pa
reigūnai mieli ir geri. Ta
čiau tuoj pasiskubinama 
medaus bačką atmiešti de
guto kibiru. Girdi, esą Lie
tuvoje daug ko trūksta o 
ypatingai batų, aprangos ir 
apavo. Kažkas stovėjęs prie 
krautuvės ištisas valandas 
eilėje ir neberado kažkokių 
norimų šliuraičių

Niekas Lietuvoje ir nesa
ko, kad visko jau būtų per
teklius, kad jokių trūkumų 
nebūtų. Dažnai būna, kad 
krautuvėse pritrūksta pre
kių ypač geresnės rūšies 
prekių. Paprastų batų ir 
drabužių niekada netrūks
ta, bet pirkėjai dabar nori 
geresnių ir brangesnių. Tai 
liudija, kad žmonės turi pi
nigų ir gali įsigyti ne tik 
paprastas, b e t ir geresnes 
prekes.

Norėtųsi priminti senų 
laikų garbintojams, kad po
nų valdomoje Lietuvoje bu
vo krautuvėse ir vitrinose 
daug batų, drabužių ir įvai
rių prekių, bet pirkėjų bu
vo mažai. Krautuvėse batų 
ir medžiagų buvo pertek
lius, o daugybė žmonių, ypač 
kaime, vaikščiojo basi, 
klumpėti ar naginėti bei ap
skurę. Negi užmiršo i už
jūrius pabėgę ponai kokie 
skarmaloti žmonės vaikš
čiojo net laikinosios sostinės 
Kauno priemiesčiuose, o 
ateidavo ir į centrą.

Šiandien reiškinys prie
šingas — krautuvėse geres
nių batų ar medžiagų kar
tais pritrūksta, esant dide
liam pareikalavimui, bet 
užtat žmonės mieste ir kai
me vaikšto batuoti ir gerai 
apsirengę, o klumpes bei 
nagines pamatysi tik mu- 

/ ziejuose.
Sunkų buvo ką nors nu

sipirkti bedarbiui arba vals
tiečiui, kurs už savo paga
dinto sviesto kilogramą te
galėdavo nusipirkti 15 dė
žučių degtukų. Gi šiandien 
už tokį pat kilogramą vals
tietis nusiperka 250 dėžučių, 
o panašių palyginimų pa
darius su kitų .prekių įper- 
kamumu, galima lengvai su
prasti kodėl prekės krau
tuvėse neužsiguli, bet jas 
greitai išperka.

Kam labiau rūpi tautos
- •- reikalai-

Lietuvoje jau išleista ke
li tomai senosios kartos ra
šytojos Gabrielės Petkevi- 
čkitės-Bitės raštų. Neseniai 
išėjo naujas tomas, kuria
me telpa abi dalys jos roma
no “Ad astra” Romane 
vaizduojami įvykiai, susiję 
su lietuvių tautos naciona

linio judėjimo reiškiniais 
19-j o šimtmečio gale*.Žymė
tina, kad buržuazijos valdy
mo metais tas romanas bu
vo išleistas vos 2,000 egzem
pliorių tiražu. Tuo tarpu 
dabar jo išleista 15,000 eg
zempliorių. Toks dide 1 i s 
skirtumas yra vienu iš dau
gelio įrodymų apie tai, ko
kia liūdna buvo lietuvių li
teratūros būklė vadinamoje 
“tautiškoje” Lietuvoje ir 
kaip dabar toji literatūra 
suklestėjo, kaip išaugo kny
gos poreikis.

Užsienio reakcinė spauda 
mėgsta plepėti, kad Tarybų 
Lietuvoje esanti leidžiama 
tik tarybinė propagandinė 
literatūra. Gi kaip matome, 
toji propaganda apima ir 
dideliais tiražais leidžiamus 
Maironio ir Žemaitės, Va
lančiaus ir Tumo-Vaižgan
to, Daukanto ir Stanevi
čiaus, Krevės-Mickevičiaus 
ir Sruogos, Vaičaičio ir Tys- 
liavos bei kitų toli gražu ne 
tarybinių p r o p a gandistų 
raštus. Tai todėl, kad dabar 
aukštai įvertinama visa, kas 
buvo vertinga praeities lie
tuvių kūryboje.

Prisimintina, kad su rusų 
istorikų pagalba buvo iš
leistas toks retas Lietuvos 
istorijos dokumentas, kaip 
didžiojo Lietuvos kunigaik
ščio Gedimino laiškai popie
žiui. Išleista ir visa eilė kitų 
mažai žinomų arba užmirš
tų raštų iš Lietuvos senovės, 
apie kurių surinkimą ir iš
leidimą buržuazijos valdo
moje Lietuvoje negalėjo ir 
galvoti. Iš tų faktų lengva 
padaryti išvadą — kam la
biau rūpi lietuvių tautos 
reikalai.
Apie Jono Meko kino meną

Šio mėnesio pradžioje 
“Pravdoje” buvo atspaus
dintas žinomojo apžvalgi
ninko J. Žukovo platus 
straipsnis, pavadintas “Po
grindinis kinas.” Straipsnis 
paremtas pasikalbėjimu su 
Aemrikos lietuviu filmų re
žisieriumi Jonu Meku, ku
ris papasakojo apie jo ir jo 
talkininkų kovą už naujos 
krypties kino meną, kuris 
vis labiau ima pakeisti 
smunkantį Holivudą. Tai ne 
tiktai kova už naują kino 
meną, bet ir kova už naują 
visuomenę, kaip pažymi J. 
Mekas.

J. Žukovas atpasakoja ke
leto naujosios krypties fil
mų turinį, pabrėžia, kad tik 
po to, kai Meko filmas 
Tarptautiniame festivalyje 
Venecijoje gavo pirmąją 
premiją, pasisekė gauti lei- 
dimą parodyti filmą 
nedideliame kino teatre. 
Straipsnis baigiamas taip :

“ ‘Pogrindinis kinas’ iš es
mės jau nustojo buvęs po
grindiniu. Jo nepasisekė 
nei uždrausti, nei pasmaug
ti, nei numarinti nutylėji
mu. Nors dar jaučiama 
daugelis vaikiškų ligų,—ja
me yra sveika srovė, skam
bi gaida, kuri girdisi vis 
ryškiau.”

I '

Knyga apie Jurgį Smolski
Istorija apie soči a 1 i s t ą 

Jurgį Smolskį, kurį juodo
sios reakcijos tarnas bude
lis Grigaliūnas-Glovackis be 
jokios kaltės sušaudė, yra 
plačiai žinoma. Smolskis 
buvo ne tik politinis veikė
jas, bet ię rašytojas, nors ir 
nedaug spėjo parašyti. Kai 
kas iš jo raštų išleista Ta
rybų Lietuvoje.

J. Smolskio žmona buvo 
Belgijos pilietė, mokytoja. 
Po vyro žuvimo ji kurį lai
ką mokytojavo Kapsuke

(Marijampolėje), o paskui 
išvyko į Belgiją, kur užau
go jos ir Smolskio duktė 
Jurgita Smolski, taip pat 
tapusi mokytoja.

Prieš keletą metų Jurgi
ta Smolskytė atvyko į Lie
tuvą. Jai rūpėjo sužinoti 
daugiau apie jos ^tėvo - gy
venimą ir jo tragišką žuvi
mą. Ji susitiko su tėvo gi
minėmis, lankėsi tėvo žuvi
mo vietoje netoli Rokiškio. 
Tai buvo ne šiaip tik no
ras pagerbti žuvusio tėvo 
atminimą, bet ir p latesnis 
sumanymas. Būtent, ji su
manė parašyti knygą, ku
rioje būtų išdėstytas Jurgio 
Smolskio, kaip socialisto, 
kovojusio už liaudies gero
vę, gyvenimas ir jo žuvimas 
nuo nacionalistinių budelių 
rankų. Dar du kartus ji 
atsilankė Lietuvon surink
dama vis daugiau medžia
gos knygai. Pernai ji knygą 
jau užbaigusi- Ji rašė pran
cūzų kalba, nes lietuviškai 
rašyti jai dar sunku, nors 
kalbėti Lietuvoje kiek pra
moko. Rašytojas A. Gu- 
daitis-Gu z! e v i č i u s, kuris 
skaitęs rankraštį, pripaži
nęs, kad tai bus vertinga 
knyga. Į lietuvių kalbą kny
gą išvertė Vytautas Kau- 
neckas.

“Kunigas-maištininkas”
Šiomis dienomis įsigijau 

naujai išėjusią knygą, kuri 
bus įdomi ir Amerikos lietu
viams. Tai K. Vairo-Rač
kausko knyga apie veikusį 
Amerikoje kunigą Dembskį. 
Toji knyga buvo spausdina
ma atkarp o m i s “Vilnies” 
dienraštyje. Knyga “Kuni
gas-maištininkas” vertinga 
ir įdomi tuo, kad patiekia
ma daug medžiagos ir faktų 
apie Amerikos lietuvių pa
žangųjį judėjimą ir jo vei
kėjus, kurių tarpe žymią 
vietą užima Jonas Šliupas. 
Visa tai jaunesniajai Lietu
vos žmonių kartai mažai 
žinoma, o ir senesnioji ne
daug žinojo apie tą judėji
mą, kuri buržuazijai val
dant nebuvo nušviečiama.

Žymėtina, kad lietuvių li
teratūros garbingas vetera
nas K. Vairas-Račkauskas, 
nors jau peržengęs 80 metų, 
nepameta plunksnos, bet 
nuolat dirba lite r a t ū r o s 
srityje. Šią knygą išleidęs, 
jis ruošiasi leisti kitus savo 
kūrinius ir turi daug nau
jų sumanymų. Linkėsime 
jam tvirtos sveikatos ir dar 
daugelio vaisingų metų!

J. Paliukonis 
Vilnius, 1967—VIII—14

Montreal, Kanada
ar

V. Noreika dar sykį 
mums padainuos

Įžymusis Lietuvos operos 
solistas Virgilijus Noreika, 
kuris su tokiuo dideliu pa
sisekimu gastroliavo Mon.t- 
reale tarptautiniuose festi
valiuose Place des Arts Te
atre t ir Maurice Richard 
Arenoje, taipgi lietuvių 
ruoštuose koncertuose 
Montreale, Toronte, Wind
sore ir Hamiltone, grįš at
gal į Lietuvą.

Montrealio Lietuvių Sūnų 
ir Dukterų Pašalp. Drau
gija ruošia jam ir kankli
ninkams Danutei Juodval
kytei ir Pranui Budriui iš
leistuves — atsisveikinimo 
koncertą penktadienį, rug
sėjo (Sept.) 1 d., 8 vai. va
kare, D. L. K. Vytauto Ne- 
prikl Klubo salėje, 2161 St. 
Catherine St. E. Montrea- 
lyje.

Čia mes, atsisveikindami 
jį, pagerbsime šį taurų, ta
lentingą dainininką ir jo 
akompanuoto jus, o jis mus 
atsisveikins dar sykį, pa
linksmindamas savo malo
niu balsu, gražiai skamban
čiomis lietuviškomis daino
mis. s

Kviečiame ne tik Montre- 
lio, bet ir apylinkių lietu
vius kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Draugijos Valdyba

Praną Višniauską prisimenant

Pasibaigė respub 1 i k i n ė 
kaimo aplinkos tvarkymo 
apžiūra, kurią surengė 
“Tiesos” laikraščio redakci
ja ir Žemės ūkio darbuoto
jų profsąjungos respubliki
nis komitetas. Ir šiemet ge
riausiai aplinką tvarkė Jo
niškio rajono “Pergalės” 
kolūkis. Jam paskirtas 
prizas, kuris pasiliks ūkyje 
visą laiką.

Antrasis prizas, Raudo
noji vėliava ir piniginė pre
mija, iškeliaus į Plungės 
rajono “Pergalės” kolūkį, 
užėmusi pirmąją vietą., Ant
roji vieta pripažinta Kėdai
nių rajono Pilionių kolū
kiui. \

Tarybinių ūkių kategori
joje antrąsias vietas iško
vojo Jurbarko rajono I. Mi- 
čiūrino vardo vaismedžių 
medelynas ir Šilutės rajono 
Juknaičių tarybinis ūkis.

Pirmą kartą šiemet išaiš
kintos gražiausios žemdir
bių sodybos. Jų tarpe—43 
pavyzdingiausios sodybos- 
Jų savininkams bus įteik
tos vertingos dovanos.

So. Boston, Mass.
Jau baigiasi vasariniai 

parengimai ir su rugsėjo 
menesio pradžia turime 
pradėti rūpintis žiemos se
zono veikimu.

Pas mus £>outh Bostono 
apylinkėje bus. sunku su 
veikimu.
labai mažai beliko iš progre
syvių žmonių —• visi pase
no, nenori lankyti susirin
kimų, tai susirinkimai 
įvyksta maži.

Lietuvių Amerikos Pilie
čių klubas užlaikė svetainę 
per ilgus metus, kur nąūsų 
organizacijos laikydavo pa
rengimus, suvažia v i m u s, 
mitingus. Bet dabar atrodo, 
kad turėsime paleisti tą 
svetainę, nes nėra kas dir
ba.

Todėl, aptarti šį svarbų 
reikalą, šaukiame ekstra su
sirinkimą visų L.A. P. klubo 
narių rugsėjo (Sept.) 2 d. 
Visi klubo nariai, kuriems 
tik rūpi progresyvus veiki
mas, ateikite į šį susirinki
mą.

Taip pat tą pačią dieną 
(rugsėjo 2) įvyks ir LLD 
2-os' kuopos susirinkimas. 
LLD nariai taipgi turi su
sirūpinti svetainės reikalu, 
nes jeigu klubas neturės šių 
patalpų, bus klausimas, kur 
laikys susirinkimus LLD ir 
LDS kuopos?

S. Rainard

Gegužės 25 d. š. m. su
laukęs 73 metus amžiaus, 
po sunkios ir ilgos ligos, sa
vo namuose Molliere 2570, 
Buenos Aires mirė Pranas 
Višniauskas L.

Sunkaus gyvenimo ver
čiamas, fašistinės reakcijos 
persekiojamas turėjo ap
leisti jis savo gimtinę ir 
1927 m. atvyko į Argentiną. 
Nuo pirmųjų Argentinoj 
dienų jis prigulėjo prie pa
žangiųjų organizacijų ir 
sąžiningai jose veikė. Po 
slapyvarde “Pašešupietis” 
rašinėjo į Argentinoj lei
džiamus laikraščius “Ryto
jus”, “Dabartis”, “Momen
tas”, “Tėvynė” ir “gagoje”. 
Įgauta Lietuvos drėgnuose 
kalėjimuose reumatizmo li
ga žymiai atsiliepė į jo svei
katą.

Spigliuotas buvo jo gyye- 
•nimo kelias, apart vargin
go batsiuvio amato Lietu
voje, jam daug kartų pri
sėjo nukentėti nuo 1914— 
18 metų vokiškųjų okupan
tų žandarų, vėliau nuo Lie
tuvoje siaučiančio Smeto
nos kruvinojo režimo. Ųž 
profsąjungini veikimą Ša
kių apskričio viršininko 
Haufmano ir jo padėjėjo 
Banaičio įsakymu, pradžio
je 1918 metų tapo areštuo
tas ir patalpintas į Nau
miesčio kalėjimą. Nepaken
čiamos kalėjimo sąlygos, 
drėgnas oras, blogas mais
tas, nepaprastas kalėjimo 
viršininko Kubilsčio žiau
rumas palaužė ir Prano 
sveikatą, jis tada gavo ne
pagydomą kaulų reumatiz
mą. •

Po 6 mėn. kalėjimo jis bu
vo paleistas į laisvę. Tačiau f • 1* “ *1 • • . 1; Priežastis, tai kad I Laisv%r?e.ilgaj tet,r.u]f0- 

11920 m. Vismauskas skina-

Į Vilnių atvyko Lenkijos 
Liaudies Respublikos užsie
nio prekybos ministro pa
vaduotojas T. fOlechovskis 
su žmona ir ministerijos de
partamento viršininkas S. 
Leškovičius. Svečiai daly
vavo Lenkijos parodos ati
daryme. i

Vilniuje įvyko Visasąjun
ginis “Žemės ūkio, techni
kos” sistemos darbuotojų 
pasitarimas - seminaras. Jo 
dalyviai išnagrinėjk) Lietu
vos, taip pat Kursko, Fer- 
ganos, Voronežo ir kitų že
mės ūkio susivienijimų pa
tyrimą, laikant mineralines 
trąšas ir nuodin g ia o s i u s 
chemikalus bei juos? centra
lizuotai pristatant nikiams.

mas nuo Šakių miesto dele
gatu į vykstantį Kaune 
profsąjungų suvažiavimą. 
Pora dienų prieš tai, Bar- 
niškos vadovaujama žval
gybininkų grupė, užpuola 
jo namus, nežiūrint, kad ir 
kratos metu jiems nepasi
sekė ką nors surasti kom
promituojančio, Višniauską 
areštuoja ir išveža į 
balio kalėjimą. Nors 
tu va tuom laiku buvo 
priklausoma”, tačiau 
dymas buvo vedamas 
kalba pabėgusiu caro 
daru su lietuvio žvalgybi
ninko Barniškio pagalba. 
Tardymo akte jis buvo ver
čiamas pasirašyti, būk kra
tos metu rastas kariškas 
šautuvas, kur ištikrųjų, tai 
buvo tik senas šovinys. Už 
3 lapų tardymo akto nepa- 
sirašymo jis buvo grąsin- 
tas paliai veikiantį karo 
stovio įsakymą sušaudymu. 
Nežiūrint į tai, Pranas ne
išsigando nei vieno nei ki
to. Jis neišdavė nei vieną 
mažiausį dalykėli, jis buvo 
pilnas pasitikėjimo, kad 
Kaune ruošiamasis profsą
jungų suvažiavimas įvyks 
ir tame suvažiavime bus iš
keltas balsas už jo ir tūks
tančių Lietuvos įkalintų 
žmonių paliuosavimo iš ka
lėjimų obalsis.

Po Šakių žvalgybos tary- 
mo, policijos lydimas nuga
bentas į Centralinę Kauno 
žvalgybą. Kelyje jis matė, 
kaip tuo pačiu traukiniu 
vyko jo pažįstami draugai 
1 Kaune ruošiamąjį suva
žiavimą.

Į Kauno geltonąjį kalėji
mą jis buvo nugabentas an
trą valandą nakties — į pe
reinamąją kamerą. Apie 
Kauno geltonąjį kalėjimą 
Pranas savo prisiminimuo
se pasakojo: pereinamoji 
kamera yra požeminis rū-

sis, didesnio ūgio žmogus 
turi pasilenkti, kad galvos 
neprasimušus, lubų aukštu
moje vienas mažytis lange
lis, pro kurį vos prasi
skverbia vidurdienyje švie
sos spindulėlis, kampe riog
so skardinė atlikimui savo 
reikalų. Oras nepavydėti
nas, sienomis ryškiai maty
ti, kaip laipioja visokios rū
šies gyvūnai, grindys gry
nai cemento be jokio atsi
gulimui įrengimo. Jei turi 
kokį škarmalą, tai pasitie
si, o jei ne, tai turi varty
tis ant plikų cementinių 
grindų. Keletas aplūžusių 
šaukštų, trys dubenėliai ir 
vienas didelis, visi aplūžę ir 
surūdyję.

Šiame urve išlaikoma ke
letą dienų ir net savaičių. 
Per šį urvą turi pereiti 
kiekvienas Kauno geltonojo 
kalėjimo kalinys. Po viso 
įkalinimo proceso, po smul
kaus apžiūrėjimo kiekvieną 
švarko lopą kalinys įkali
namas į kamerą.. Kameroje 
nedaug skiriasi būklė nuo 
perėjimo kameros, gyvių 
netrūksta ir čia, tik skirtu
mas yra tame, kad čia yra 
narai, kur gali atsigult, yra 
iš lentų sukaltas stalas ir 
suolas atsisėsti- ir tris kart 
į dieną leidžiama ant savo 
reikalo ir vieną valandą į 
dieną pasivaikščiojimo. Ne
žiūrint kitų pagerinimų 
Kauno geltonojo kalėjimo 
gyvenimas buvo nepavydė
tinas. Kalėjimo kameros 
buvo perpildytos, kur caro 
laikais vienoje kameroje 
buvo kalinama 8—12 polit
kalinių, z tai tautininkų va
dovavimo Lietuvoje laiko
tarpiu tose pat kamerose 
buvo' prigrūsta 18—20 po
litkalinių.^ Tas viskas buvo 
daroma dėlto, kad pakenkti 
kalinių Sveikatai, ir nukan
kinti juos moraliai, daugu
mą jų paversti džiovinin
kais ar i kitos rūšies invali
dais.

Miami Beach, Fla.
Širdinga padėka

Dėkojame Bostono die
gams už surengimą išleis

iu banketo mums išva- 
ojant į Floridą apsigy

venti. Vyriausiai ačiū šei
mininkei Julijai Rainardie- 

ir jos pagalbininkėms.
Taipgi norime tarti ačiū 

S. Rainardui už parašymą 
“Laisvėje.” Gavome net 
laišką iš Lietuvos nuo pus- 

lio Kajetono Vaičaičio, 
•is džiaugiasi, paskaitęs

tuv 
žiu

nei

brc 
kui 
“Laisvėje,” kad mums drau
gai 
būvį.

Ačiū visiems atsilankiu
siems į banketą, kurių šū

 

vy ko tiek daug, ir tėjp 
lonių svečių.

Ačiū draugams už 
neles, taipgi ir Mr. ir 
Pechuliams už dovaną, 
sip 
luo

surengė pagerbimo po-

ma-

v
rs.

At
rašome, kad taip pave
rtai visiems dėkojame, bet

mūsų sąžinė neduotų mums 
ramybės, jeigu nepadėkotA-

Mes niekados nep>'me
mi]’Šime mūsų draugų ir 
linkime visiems geros sėk
mės.

Pageidaujame, kad drau- 
atvyktų į svečius pas 

muls Floridoje. Čia mes su- 
pme labai daug malonių 
ugų ir greit prigijome 
? šios aplinkos. O ypač 
sų geri kaimynai Marie 
John Koch mums labai 
lonūs.
Mary ir Frank Kvietkas

gai

tik 
dra 
pri 
mū
ir 
ma

radicinis Latvijos, Lietu- 
ir Estijos esperantinin- 
susitikimas vyksta Vil- 
je. Jame dalyvauja daug 
čių iš kitų Tarybų Są- 
gos respublikų ir užste- 
— iš Bulgarijos, Vdig-

vos 
kų 
niu, 
SVC 
jur 
nio 
rijos,'VDR, Lenkijos, Jugo
slavijos, Suomijos.

Tadas Kriaunietis
(“Vaga”)

Washington. — JAV ge
nerolai ir admirolai tebekal
ba 
daiigiau bombų pasėti ant 
Šiaurės Vietnamo. Tuomet, 
girdi, jis bus švelnesnis ir 
sut

už tai, kad reikia kuo

iks pasiduoti.

Vir- 
Lie- 
“ne- 
tar- 

rusų 
žan-

1

i • .

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

' ' '

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija *
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šibje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klaus mų iš. Jungtinių Ame- 

;ovų istorijos. Jau vienrikos Valstijų darbo liaudies 
tik skyrių pavadinimai par 
klausimų apimtį. Pavyzdžiai:

)do didžiulę temų ir

įčiaiBaltieji vergai ir jų viešp 
Negrų vergove Amerikoje 
Laisvieji darbininkai senov 
Revoliucija ir nepriklausomybės karas 
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860)
Pilietinis karas arba antroj
JĮAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, p-ofesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir p:
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Am 
Didžiųjų kovų audra 
Bedarbių kovos 1928-1940 
Streikai, profesinės sąjung 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba1

ėję

i Amerikos revoliucija

rmasis pasaulinis

erikoje pradžia

metais
os ir “Naujoji dalyba

** ir komunistai
Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 

Siųskite užsakymus,

LAIS
adresuokite:

VE
102-02/Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

*

karas 
veikla
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Antradienis, Rugpjūčio (August) 29, 1967
/

Inkvizicijos siaubas 
} Prancūzijoje

(Atkelta iš 3 pusi.)
Nelaimei, 1483 m. Liui- 

sas Al mirė (teigiama, jog 
popiežininkai jį nunuodijo), 
o jo įpėdinis Karolis Viii 
varė proitališką politiką, 
dėlto jis pasidavė pop. Ino
cento Vili norams ir įsakė 
atgaivinti vegetuojančią in
kviziciją. Vyriausiu inkvi
zitorium buvo pas k i r t a s 
žiaurumu pasižymėjęs Jean 
Veileti, kuris atnaujino vi
sas senąsias tortūras ir iš 
naujo uždegė, išblėsusius 
laužus. Emoruno arkivys
kupas 1486 m. įsakė valdie- 
čiams išsižadėti savo religi
jos, arba išsin e š d i n t i iš 
Prancūzijos. Jie nepadarė 
nei viena, nei antra, dėlto 
ant jų užgulė visu sunku
mu ‘‘šventoji” inkvizicija. 
1488 m. popiežius sumobili- 
&vo kryžiaus karą, kuris 
^kamais metais Pragelato 
slėny išskerdė ar įkalino 
tūkstančius valdiečių. Buvo 
nusiaubtos net trys provin
cijos. Vai L u o i s e srityje 
žmonės, egzekucijų išsigan
dę, pabėgo į kalnus ir išsi
slapstė urvuose. Negalėda
mi jų ten surasti, budeliai 
vienuoliai sukūrė ties urvų 
angom laužus ir dūmais už- 
troškino ten pasislėpusius; 
konfiskuotus gyventojų 
turtus pasidalijo inkvizito
riai ir vyskupas.

Naujasis Prancūzijos 
karalius Liuisas XII buvo 
tolerantingesnis. Jis sušau
kė Paryžiuje konferenciją, 
kurioje dalyvavo kancleris, 
naujasis Embruno vysku
pas ir kryžininkų nuterio- 
tos provincijos ats t o v a s . 
Buvo nutarta pasiųsti į vai- 
diečių gyvenamąją sritį ka
raliaus ir popiežiaus atsto
vus. Šie grįžę raportavo, jog 
tenykščiai gyventojai yra 
lojalūs katalikai ir ten jo
kios erezijos nėra- Gi vys
kupas teigė, kad jie esą ap
simetėliai eretikai, kad jie

similiuoja. Tačiau 1502 m. 
spalio 12 d. karalius rapor
tą patvirtino, o pop. Alek
sandras VI irgi priešintis 
negalėjo, nes jo ištvirkėliui 
sūnui Cezariui Bordžiai ka
ralius pavedė Valentinoiso 
kunigaikštystę valdyti.

Nors valdiečiai oficialiai 
buvo toleruojami, bet jų 
turto arkivyskupas vistiek 
negrąžino, nors karalius ne
va buvo tai įsakęs. Valdie
čiai, simuliuodami katali
kus, slaptai galėjo laikytis 
savo religijos, kol reforma
cijos įtakoje dalis jų prisi
dėjo prie kalvinistų. O tuos, 
kurie liko ištikimi savo se
najai tikybai, 1513 m. nau
jas inkvizitorius galutinai 
išnaikino.

Jeigu lietuviai būtų nesi- 
gynę, kai juos užpuolė kry
žiuočiai XIII amž. pradžio
je, ir juos, kaip valdiečius, 
visus būtų popiežiaus žudi
kai išnaikinę. Tačiau lietu
viai per 2 00 metų kovojo 
ir kryžininkus nugalėjo!

MISLINCIUS

Plastmasė iš meldų
Į daugelį sintetinių der

vų, ypač fenoldehi dines, 
tenka pridėti medžio miltų. 
Tačiau mediena kasmet 
brangsta. Todėl vokiečių 
chemikai ieško pilnaverčių 
medienos pakaitalų.

Neseniai išbandyti mel
dai — tiek įprastiniai, tiek 
ir vadinamieji ispaniški — 
iš Vietnamo. Meldai buvo 
smilkinami ir gaminama iš 
jų celiuliozė. Ir miltai, ir 
celiuliozė maišomi su derva 
ir iš to mišinio gaminami 
plastmasiniai dirbiniai. Su
lyginus tuos pavyzdžius su 
daugeliu standartų, jų tarpe 
ir tarybiniais, pasirodė, kad 
meldus galima drąsiai reko
menduoti kaip priedą plast
masėms.

Susipažinkite su vidurVaka- 
riuose lietuvių veikla, skaity
kite dienrašti “Vilnį”. Adre
sas: 3116 So. Halsted Street, 
Chicago, UI. 60608. Prenu
merata $10 metams.

PA.

Sellersville, Pa.
BANKETAS PAGERBIMUI

Vėlyvo Amžiaus Veikėjų

< Leono Tilviko ir Jo ŽmonosI

< Tilvikai yra ilgamečiai veikėjai, gyvenanti Easton, 
Pa. Darbštūs savo kolonijoje pažangiųjų lietuvių 
organizacijose ir dosoiūs finansiniai rėmėjai pažan
giosios spaudos, užsitarnavę visuomenės pagarbos.

Jų pagarbai banketą rengia
B. A. Ramanauskai ir Filadelfiečiai
Įvyks sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Pietūs bus duodami 1-mą valandą 
Užkandžiai 5-tą vai. pavakarėje

RAMANAUSKŲ ŪKYJE, SELLERSVILLE,

jjįam parengimui pasitaiko labai gera diena—tarp- 
^vehtėje, patogu atvykti iš toliau, nes ant rytojaus 
Labor Day šventė, tai diena poilsiui po banketo.

Kviečiame visus, iš toli ir arti atsilankyti pagerbi
mui nuoširdžių, ilgamečių veikėjų. Rengėjai
KELRODIS :

Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo
site, kad privažiuotumėte Sellersville, Pa., turite įva
žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos 
ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo 
Texaco gąsdino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei
kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo

jau rasite Ramanauskų rezidenciją.
Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. 

apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., 
iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso 
vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersvillėj, išlipsite 
prie Washington House.

LAISVI

WORCESTER, MASS.
Nuoširdus padėkos žodis 
“L” pikniko darbininkams, 
dainininkams, aukotojams

Rugpiūčio 13 d. Olympia 
parke įvykęs “Laisvės” pik
nikas buvo sėkmingas. Ka
dangi piknike buvęs “L” 
kolektyvo atstovas redak- 
rius Rojus Mizara “L” Nr. 
63 (rugp. 18) išsamiai pik
niką aprašė, tad rengėjai 
tik trumpai Šį tą priminsi- 
me-padėkosime.

Miela ir džiugu buvo ma
tyti ilgamečius Worcesterio 
gyventojus-auklėtinius, ku
rie išskridę į šiltą Floridą 
nepamiršta paliktų namų, 
kaip paukščiai grįžta pra
leisti sezoną ir dalyvauti 
mūsų pramogose.

Šį sykį matėsi Skliutas, 
Kalantai, Bakšiai, Repečkai 
ir jų tarpe worcesterieciu 
pažįstamas svečias inžinie
rius Gabrėnas su žmona 
dainininke ir anūkėlėmis, ir 
Elzbieta Bekampienė iš 
Cherry Hill, N. J. 1 Ji at
vyko į viešnagę pas drau
gus Sukackus, pas kuriuos 
gyvendama 1913 metais, sa
lės patalpose, įstojo į LSS 
40-ą kuopą. Čia ji pradėjo 
savo pažangią kelionę. Bū
dama nuolatinė “Laisvės” 
rėmėja, ji pasinaudojo pro
ga ir dalyvavo jos naudai 
surengtame piknike.

Dovanos-aukos
Pati stambiausia finansi

nė dovana buvo Hartfordo 
Laisvės choro. Viso choro

Pranešimai
WORCESTER-SHREWSBURY 

MASS.
Labor Day dviejų dienų 

piknikas su dainų programa. 
Rengia Olympia Parko bend
rove rugsėjo (Sept.) 3 d. bus 
specialiai paruošti ,pietūs.

Kviečiame plačios aplinki
nės lietuvius dalyvauti šiame 
šauniame bankete ir kartu ty
rame ore laiką -praleisti su 
savo kaimynais. Pradžia 1 va
landą. —Kviečia rengėjai

(65-67) 1

CHESTER, PA.
A.L.D.L. Draugijos 6-to ap

skričio metinė -konferencija 
įvyks spalio (October) 15 d., 
12 vai. dieną, V. L. P. Klubo 
svetainėje, 339 E. 4th St.

Draugijos nariai žinokite, 
kad svetainė paimta ant tos 
dienos, visų kuopų yra parei
ga išrinkti delegatus į apskri
čio suvažiavimą, kad visi bū
tų laiku, nes po konferencijos 
bus duodama užkandžiai.

Kviečia
Apskričio komitetas.

(65-67)

BROCKTON, MASS.
Mūsų kuopų ir draugysčių 

Susirinkimai
Liet. Taut. Namo mėnesinis 

susirinkimas įvyks antradienį, 
rugsėjo 5-tą, 7 vai. vakare.

St. Roko pašalpinės- drau
gystės susirinkimas įvyks rug
sėjo 6 d., 7 vai. vakare.

L.D.S. 67 kp. susirinkimas 
įvyks rugsėjo 7 d., 7 v. v.

L. L. D. 6 kp. susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 11.

Liet. Piliečių Klubo susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo 7-tą.

Nariai, nepamirškite daly
vauti šiuose susirinkimuose.

Rudeninis piknikas
Rengia Moterų Apšvietos 

Klubas ir L.L.D. 6 kp., įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 10 d. K. 
Ustuipų sode, 1 vai., 27 Cle
veland Ave. Įėjimas nemoka
mas. Tam darbui yra išrinkta 
komisija: K. Čereškienė, A. 
Markevičienė ir K. Ustupas.

G. Shiinaitis
(65-66)

5 pusi

MALE or FEMALE HE-P WANTED MALE

kelionės išlaidos ir progra-j 
moję dalyvavimas darė ge
roką sumą, kurią jie pa
aukojo spaudos reikalams. 
Ačiū širdingai!

Montello Moterų apšvie
tos klubas paaukojo $10.00, 
Marijona Kazlauskienė iš 
Haverhillio — $5.00, Anna 
P h i 11 i p s e iš Stamford, 
(Conn)—$3.00, Politas Ku- 
liackas—$2.00.

Penkių buteliukų gėrimų 
rinkinį J. Demikienė parve
žė iš Lietuvos ir padovano
jo piknikui; dovaną įdavė 
jos brolis J. Nastaras. Tor
tą ir vyną pridėjo M. Su
kackienė ir Demikienė, iš
leido K. Ausiejienė ir J. 
Demikienė. Ragažėlę gėri
mo ir sūrį išleido O. Kei
nienė ir J. Rainardienė. Ga
lioną grybų aukojo G. 
Pukštienė, pridavė Valin- 
čiauskas, išleido Fraiman- 
tienė ir Belekevičienė. Vir
tuvei aukojo: K. Urbonas— 
agurkų, V. Kazlauskienė — 
pamidorų, M. Kazlauskie
nė ir Račkauskienė (haver- 
hillietes)—kumpį.

Dėkojam programos atli
kėjams: Hartfordo Laisvės 
chorui ir jo mokytojai Wil
ma Hollis; solistams, due- 
listams viešnioms Mae Gab- 
rėnienei, Helenai Brazaus
kienei ; vietiniams — Irenai 
Janulienei, Helenai Januly- 
tei-Smith, Onai Dirvelienei, 
Jonui Sabaliauskui, moky
tojui Jonui Dirveliųi ir pi- 

nistei Helenai Smith; Ro
jui Mizarai už taiklią ir tin
kamą kalbą; Jonui Dirve
lių! už paskolinimą garsia
kalbio. .

Padėka darbininkams
V. Žitkui, J. Jaskevičiui,

A. Trakimui, A. Senkui, F. 
Petkūnui, J. D. Lukams, E. 
Šnarui, M.Šiupėnienet, H. 
Žilinskienei, A. Vasilienei, 
O. Skralskienei, Sabaliaus
kienei, L. Ausiejienei, A.
B. Kuliešiams, E- Bekam
pi e n e i ir M. Meškienei 
(už prižiūrėjimą Tarybų 
Lietuvos literatūros stalo), 
K. B. Simonav i č i a m s už 
pridavimą eksponatų — su
derintai spalvinga rankų 
darbo dovanėlė ir žalio lino
staltiesė, tai jų sesučių ga
miniai Lietuvoje.

Gerbiamieji dainininkai, 
darbininkai, kolonijų drau
gai, suorganizavę ir atve
žę į pikniką “Laisvės” re
ni ė j u s, niujorkiečiai 
Rojau ir Ieva Mizarai, Jo
nai Grybai, ir visi, ku
rių nesuspėjom sutikti, — 
visi buvote mūsų mieli sve
čiai ir darbininkai. Bendros
mūsų visų pastangos suda
rė sėkmingą pikniką. Vi
siems bendrai dėkojam už 
viską!

Pikniko rengimo 
komisija

Po Užkaukazę 
ir Krymą

Vilnius- — Vilniaus mo
kytojų namų mišrus choras, 
solistas Juozas Knystautas 
.ir Stasys Gudaitis išvyko į 
koneertinę kelionę po Už
kaukazę ir Krymą. Lietu
viška daina skambės Ordžo- 
niki^zėje, tarpeklių gyven
tojams Kazbege, Mochetoje, 
aidės Bitumio, Suchumio, 
Sočio, Jaltos poilsiauto
jams.

Vilniečių laukia pažintis 
su Gruzijos kultūrinėmis ir 
istorinėmis vietomis. Choro 
kolektyvas pravažiuos Gru
zinų karo keliu-, aplankys 
Darjalo tarpeklį, Ricoš eže
rą, pabuvos Jaltoje, Sevas
topolyje.

ADIRONDACK CENTRAL SCHOOL TEACHER
VACANCIES EXIST

for Instrumental Music (grades 5-12) Senior Band 
second grade teacher

Contact: H. P. Seamon, District Principal.
District Office:

110 Ford Street, Boonville, N. Y. Or call Collect 315-942-4413. 
Salaries are competitive with Upstate New York schools.

Index salary schedule starts at $5,600 and exceeds $9.800 with 
training and experience. Sick leave, health insurance^ extra 
pay for special assignments are additional benefits. (64-66)

, MIAMI, FLA.
Vasariniai mūs krislai
Kaip mus liečia karštoji 

vasarėlė ' T ū k s t a n tį ar 
daugiau m(ylių atstume mus 
bičiuliai laukia, kad šaltoji 
žiemužė greičiau prabėgtų. 
Pas mus kitaip. Mes lau
kiam, kad vasarėlė karštoji, 
kuri mus prakaitu mazgo
ja, greičiau nueitų. Kai 
ateina žiemužė — mums ge
rai.

Šiuo metu mažiau vei
kiam, bet daug galvojam. 
Kai kanu ir pavydim. Tie 
mylių tūkstančiai daugelį 
mūs sutrukdė pamatyti 
Expo-67. O ten buvo Lietu
vių Diena. Suskambėjo, su
žavėjo visa tai, kas Lietu
voje yra kilniausio ir gra
žiausio.

•

Kalbame savus reikalus. 
LSK nutarė sekančiam se
zone ruošti koncertą. Gal
vojame, ką kviesti, kur ras
ti tų meno pažibų. Ir mūs 
žmonės, be savųjų, nori nau- 
janybių. Žinome, Virgilijus 
Noreika pas mus neatskris. 
Ta laimė tenka jums, ku
rie arti Expo-67 — Windso- 
rui, Detroitui.

Mes skaitome, klausome 
Čikagos, Niujorko, Usterio 
dainos artistus. Ką darysi
te, kai pas jus vanduo į ledą 
pavirs? O pas mus tuo lai
ku švies saulutė ir vanduo 
bus šiltas. Ar galvojate 
skristi į šiltus kraštus?

Miamio Lietuvių Sociali
nis Klubas dirba, prakaituo
ja ir karštyje. Po didelių 
medžių pavėsiu stalai ir 
suolai naujai remontuoti ir 
nuspalvinti. Šukaitis ir ma
žiukas “inžinierius” Mateu- 
šas gražiai darbą atliko. O 
Juozas Šimkus visus darbe 
pralenkia-

Salė aprengta baltai, Ba
rą ir salę prižiūri geri nau
ji darbuotojai Daugirdai. 
Jie čia kiekvieną dieną ir 
naktį. Atvykusioms iš “nor- 
tų” Daugirdai sako, LSK 
durys atdaros kie k v i e n ą 
dieną. Taigi, svečiai ir vie-

INISTS—Immed. openings.MAC!
Qual. oi eng. Lathe & milling mach. 
Must b j able to set up & operate on 
routing
to 5 ybars relative machining exp. 
Immed.
insur., <! i hosp., paid vac. & holidays. 
Evening interviews can be arranged. 
Please 
0700 b 
Alexan

assignments. Should have 2

opening. Excel, starting sal

call Mr. D. A. Price at 683- 
• ?t. 9 AM & 5 PM. weekdays, 
i iria, Va. (64-68)

Help Wanted Female

OFFICE GIRL
Foi’ general office duties. 

Nice position.
Apply 1909 East Hagert St.

Philadelphia
GA 5-7373. Mr. H. Abrams

(66-67)

MACHINISTS. Milling machine 
operator & engine lathe operator. 
1st class, all around man for gene
ral nu chine shop work. Paid vaca
tion & 
rate. ĄPP^ WELTED TUBE CO., 
Water

holidays, hospitalization, top

& McKean Sts. DE 6-2000.
(64-68)

MALE & FEMALE

SHORT ORDER COOK 
Experienced. Good pay and working 

corditions. Uniforms supplied.
PRESTON DINER 

Essiigton. 521-3888. (63-66)
TEACHERS wanted in rapidly 

growing Morris County, N. J. com
munity. 1st grade, 5th grade, girls’ 
physical education, math, 7th and 
8th grade. Guidance, librarian, speech 
therapist, remedial reading. Salary, 
B. A. degree, $5,800. Apply or call 
collect Mr. C. Stephens, Superinten
dent, (201) 347-2707, Budd Lake, 
N J. (61-66)

DAVIDSON OPERATOR
Plas e maker, stippler, camera man, 

with exp. in offset field. Good work
ing conditions. Call (609) 397-3000 
for appointment. (64-66)

tiniai gali LSK susirinkti 
bet kada. O pietūs vyksta 
kiekvieną sekmadieni.

1 •1 1

O sekantis posmas liečia 
visus LSK narius - šėrinin- 
kus. 1967 metų spalio 18 d. 
įvyks Lietuvių Sočia 1 i n i o 
Klubo specialus susirinki
mas. Susirinkimas šaukia
mas laiškais. Įrašykite šį su
sirinkimą į savo išeigų ka
lendorių.

Laiške rasite informaci
jas, kokiam tikslui šaukia
mas specialus susirinkimas. 
Patikrinkite, ar LSK turi 
'Jūsų dabhrtihį, teisingą ad
resą. Jei abejojate, pri- 
siųskite tikrą savo adresą 
Lietuvių Socialiniam Klu
bui, 2610 N. W. 119th St., 
Miami, Fla. 33167. Tai lie
čia LSK narius, kurie yra 
šėrininkai.

V. Bovinas

Philadelphia, Pa.
M. Bizulis susirgo. Ligo

ninėje turėjo operaciją, kur 
išbuvo tris savaites. Dabar 
ji gydosi namuose, 7309 
Lemklin -Pike.

Ji yra “Laisvės” skaityto
ja per daugiau 40 metų. 
Linkime jai greitai pasveik
ti- A. Zalner

Chicago, Ill. — Amerikos 
Ligoninių Asociacijos prezi
dentu tapo išrinktas Dr. 
David B. Wilson iš Jackson, 
Mississippi.

WORCESTER,
1’

MASS.

Mirus
1 »

Jonui Skliutui
Reiškiame širdingą užuojautą liūdesyje liku-

šiai dukrai Helen Doyle ir 
siems ir draugams.

jos šeimai, artimie-

J. B. Jakaičiai L. Ausiejienė
J. M. Petkūnai O. Dudonis
F. K. Ausiejai B. Čook
J. D. Lukai, A. Motiejaitienė
G. H. Smith D. Plokštienė
J. U. Jaskevičiai H. Žilinskienė
R. I. Januliai O. Margienė
F. P. Petrauskai K. Kosulis
J. Si Bakšiai F. Kazeliūnas

| J. K. Sabaliauskai P. šiušąs
I D. B. Žemeikiai A. Vasilienė
I A. M. Sukackai M. šiupėniertė
I • J. J. Demikiai F. M. Petkūnai
I J. M. Kelley J. A. Polioriiai
I , J. D. Špokauskai J. J. Demikiai
I J. H. Raulušaičiai 1 K. O. waitent

SAWMAN
And

PROCESSOR
For Storm Windows Factory.

Call GA 5-7373.
(66-67)

STONE-MASON’S
$5.00 per hour.

Call Day. HI 6-9622.
Al ter 7 PM call SU 9-1620

(66-68)

MILLMAN
Assembling Door and Window 

frames and general duties 
in the Northeast.

Call
Mr. Blackman. MA 4-5604

(66-67)

SA. 
our £ ' 
men, ; 
right

_<ESMEN. $250 to $300 weekly 
ver. earnings. We need sales
and will pay the price fur the 
men. We offer draw, plus bo-

nus tD responsible men. Contact Mr. 
Walk er, LO 4-3780 weekdays, bet. 1 
and J. PM. (65-67)

Waiters
Exferienced. Knowledge of excell

ent service. Helen Wilson’s new res
taura it, L’Auberge, in Spread Eagle 
Village, 503 Lancaster Ave., Straf
ford. Apply in person, 10 AM to
5 PM. (65-67)

HELP WANTED FEMALE

LAB. TECHNOLOGIST
MEDICAL LIBRARIAN

For 59-bed Hospital, fully accredit
ed, near beautiful Lake George. Live 
in ac :ommodations. Also

BEG. NURSES. 11 to 7.
(2) REG. NURSES—Day Shift.
(L) NIGHT DUTY
(2) 7-3 & 3-11

Write: MOSES LUDINGTON HOS
PITAL, Ticonderoga, New York, 
12883. (64-75)

HOUSEMOTHER
Mature, understanding. For 

interracial friends. Homb for girls 
in Cl leyney. 1-399-0492. Evening, — 
LO 6-3393. (65-66)

WOMEN to assist in kitchen with
some 
pay.
Old Lincoln Highway. Route 1, Boe
ings 
ford,

knowledge of cooking. Good 
Call in person, one block off

Hotel, 4304 Bristol Rd., Oak- 
Pa. Call EL 7-9927.

(65-66)

Ma 
time, 
fast 
ited. 
exp.

LABLERS — SEWING
shine K or hand. Part or full

Excellent opportunity with 
growing Co. Earnings not lim- 
Will train operators with some 
Call WA 5-9933. (65-67)

OPERATORS
Phila. Shop reqs. expd. on 

All operations open.
RAYMAR SPORTSWEAR
Viola, bet. Girard & Parkside 

at 41st.
TR 8-5350.

West 
spor coats.

4109

(66-67)

f WAITRESS
Diner experience. Good tips.

Day work, no Sundays.
Call SK 7-9171 or apply 

LESTER’S DINER 
Ėoute 1, Penndel, Pa.

(66-67)
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Lietuviški apmąstymai
Rašo A. šalčius

Reikalaukime Informacijos
Mūsą lietuviška visuome

nė kartais stebisi, kodėl vie
nas įtakingiausių Amerikos 
laikraščių “The New York 
Times” tiek daug rašo apie 
žydų Amerikos bendruome
nę ir Izraelį. Atsakymas pa
prastas — ne dėlto, kad jo 
leidėjas Amerikoje gimęs 
yra žydas, bet todėl, kad be
veik 80% skaitytojų yra žy
dų kilmės žmonės ir jie to
kios informacijos nori ir pa
geidauja.

Kai kas iš“Timeso” skai
tyto ių paprašvdavo infor
macijos apie Lietuvą, žiū
rėk, jo korespondentas ir ra
šydavo iš ten. Tačiau ne per 
pastaruosius metus. Kelis 
kartus buvo prašyta, o re
zultatu nėra. Sakoma, kad 
“lietuviško maršo į Jungti
nes Tautas” vadovu chamiz
mas “Timeso” redakcijoje 
nalikes bloga ispūdi, todėl 
liautasi lietuviais interesuo
tis. Tačiau, derėtų redakci
ja klebenti.

. štai Amerikos lietuviai 
krepšininkai išvažiavę J Lie
tuvą visa savaite, o Ameri
kos spaudoje nieko. Kai kas 
paskambino “Timeso” Snor- 
to redaktoriams ir paklau
sė. ar jie turi kokiu žinių 
anie amerikiečiu krepšinin
kus Tarvhn Lietuvoje- Tie 
labai susidnmėio — žadėjo 
specialiai teirautis.

Ta turėtų daryti tautie
čiai visuose miestuose. Ju 
pknitorni angliški laikraš
čiai turi tarnauti ir jiems.

Gros Čiurlionį Niujorkui
Neseniai AL Fohilaš flfeK 

siiihtė “The New York Ti
mes” radiofonui, labai po
puliariam Niujorko inteli
gentijoje iš Lietuvos pri
siųstą Čiurlionies muzikos 
plokštelių albumą. Šio 
radiofono programos vedė
jas, Martin Bookspan, laiš
ku padėkojo ir prižadėjo 
prie pirmos progos įjungti 
Čiurlionį į programą.

Šį albuma ALF dovanoio 
Jūratė Dineikienė — iš Vil
niaus.

Fondo bibliotekoje randa
si dar keli albumai, kuriuos 
mielai pasiustu, skaityto
jams nurodžius. Čikagos, 
Los Angeles ar kitų miestų 
vadovaujantiems radiofo
nams.
“Iš Lietuvos”—
“Aus Litauen”

Nuostabu, kaip svetim
taučiai pamilsta ir dirba 
lietuvių kultūrai, kai dažnas 
lietuvis kultūrininkas volio
jasi kasdienybės paikume. 
Štai prof. Hermano Buden- 
siego Kristijono Donelaičio 
“Metų” vertimąs, lyg vaiž- 
gantiškas deimantukas nuo
lat žybčioja vis gausesnėse 
bibliotekose.

AL Fondo vedėjas vra iš
siuntinėjęs vokišką “Metų” 
vertimą žymiems Amerikos 
kultūrininką m s ir gauna 
gražius padėkos ir nuosta
bos laiškus.

Štai didžiausias vokiečių 
dienraštis Amerikoje “Sta- 
ats - Zeitung - Harold,” lei
džiamas Woodside, N. Y., 
dar gegužės 7 dienos “Buch 
und Author” skyriuje (au
torius Gerald Wilk iš Til
žės) rašė:

“«.. Kristijonas Donelaitis, 
'senovės prūsas, yra vienas 
didžiausių lietuvių tautos 
poetų, o pasaulio lliteratū- 
roje, kaip ir nežinomas. Pa- 

šaulio “Skaitytojų Enciklo
pedijose” nėra minimas jo 
vardas. Tik visai neseniai 
Hermian Budensieg, iš anks
čiau žinomas kaip Mickevi
čiaus vertėjas, ištraukė ir 
šį reikšmingą kūrinį iš vi
sai neužsitarnauto užmirši
mo... Ir jam šis darbas 
nuostabiai pasisekė. “Metai” 
suteikia tuometinio lietuviš
ko prūsų kaimo refleksingą 
paveikslą — rustikalinėj idi
lėj pergyvename lietuviškų 
ūkininkų baudžiavą. Done
laitis pateikia jų gyvenimo 
džiaugsmą ir ju vieningą 
nusistatvmą išlikti lietu
viais, nieko nepaisant. Šitas 
imnozantiškas epas, rašo G. 
Wilk, yra nepaprastos kul
tūrinės — istorinės svarbos 
dokumentas. Šitain Buden- 
siee^as atitaisė kūrinio už
miršimo neteisvbe, pristaty
damas ji vokiečių literatū
rai. Knvgos ižangnie paties 
Budensiepp “K. Donelaitis 
— tuolaikinis gyvenimas ir 
kūryba”. yra instruktvvns, 
meistriškas rašinys, su tik

Buvusio amerikiečio
K. Klorio laiškas iš Vilniaus
Buvęs Binghamtono gy

ventojas K. Klorys jau 50 
metų gyvena Tarybų Sąjun
goje. Jis — Didžiosios Spa
lio revoliucijos dalyvis. Šiuo 
metu K. Klorys gyvena Vii-, 
niuje, ir jis rašo laišką 
Bronei ir Valteriui Keršu- 
liams Brooklyne. žemiau 
pateikiame svarbesnes iš jo 
laiško ištraukas.—Red.
I *

Mieli draugai
Bronė ir Volteris!

Ąš jau rašiam,pereitame 
laiške, kad “Laisvė” atgai
vina, mano senas nuotaikas 
apie Ameriką- Tai teisinga. 
Nes aš, peržiūrėdamas tą ar 
kitą laikraščio numerį, ran
du kai ką naudinga mano 
darbe.

Šie metai pas mus tirštai 
apkrauti jubiliejaus reika
lais. Nėra nei vieno pilie
čio, kuris neturėtų kokios 
nors užduoties ryšium su 
jubiliejaus proga.

Šie metai man asmeniškai 
dvigubai jubiliejiniai: 50 
metų sukako liepos 7 dieną 
kai esu Komunistų partijos 
nariu ir 50 metų kai,tapau 
Spalio revoliucijos dalyvis. 
Tai brangūs ir nepakartoja
mi mano gyvenime jubilie
jai.

Ar aš savo laiku įkėlęs 
koją i Amerikos žemę, ga
lėjau net pasvajoti apie to
kį gyvenimo kelią? Žinoma, 
kad ne.

O dabar prisieina daug pa
dirbėti,- kad perduoti revo
liucines trad i c i j a s mūsų 
jaunajai kartai. Ir pakol lei
džia sveikata, reikia dirbti 
tai, kas galima ir naudinga 
mūsų visuomenės auklėji
mui komunistine dvasia. 
O darbo toje srityje begaly
bė...

Jūs rašote apie nepasi
sekimus sveikatos srityje. 
Be abeio. čia amžius yra 
pats didžiausias kaltinin
kas. Lieka vienas vaistas 
apsisaugojimui nuo visokiu 
netikėtu užpuolimu — tai 
atsargumas ir profilakti
kos priemonės.

“Laisvės” visus numerius 
^aunu paeiliui- Jau gavau 
52 numerius. Tačiau gaunu 
su žinių pavėlavimu.

Tuo ir baigiu pokalbį. Iki 
sekančios progos.

ru pažinimu ir meile, ats-1 
kleidžiantis tuometinių prū-' 
sų gyvenimą. Knygoje tilpę 
dviejų lietuvių grafikų (Jo
nyno ir Jurkūno) raižiniai 
yra tikras menas, puikiai 
įliustravę vertingą knygą. 
Vytautas Jonynas, kaip ži
nome, yra taipgi meistriš
kas skulptorius, kurio dar
bai puošė Vatikano paviljo
ną Niujorko parodoje.
Lietuva — “Sputniko” Nr.5

Jau labai seniai buvo apie 
Lietuvą tilpęs bet koks ra
šinys Amerikos gausiuose 
spalvuotose m a gazinuose. 
Už tai gera, kad tarptauti
niuose tarybiniuose leidi
niuose mažosios tautos nėra 
ignoruojamos. Štai “Sputni
ko” Nr.5 randame Dmitri 
Ukhtorrtski rasini iš “Zna- 
nive Sila” — “Pasakos apie 
Velnius”. Tai spalvotomis 
nuotraukomis ir rašiniu ap
rašoma velionio A. Žmui
dzinavičiaus velnių kolekci
ja Kaune. Taipgi randama 
puiki Traku nuotrauka iš 
oro su rašiniu anie Lietuvos 
kunigaikščiu sostine; Paim
ta iš “K o m so molskaia. 
Pravda,” autorius Vassili 
Peskov.

Prašau perduoti draugiš
kus linkėjimus draugams 
Mizarai ir Bimbai. Mizarai 
širdingiausias ačiū už jo 
draugišką ir nuoširdžią ma
no knygai patalpintą “Lais
vėje” recenziją.

P. S. 52 n. “Laisvėje” su
žinojau džiugią žinia apie 
Bimbos bylos galą. Tai di
delis ir reikšmingas pažan
giųjų JAV lietuvių laimėji
mas ... Šia proga perduo-1 
kit drg. Bimbai nuoširdų 
linkėjimą geriausio pasise
kimo darbe progresyviame 
darbo žmonių indėiime...

K. Klorys
10—VIII—67

Waterbury, Conn.
Rugpiūčio 18 d. savo na

muose mirė Kazys Sinkevi
čius, gimęs ir augęs Lie
tuvoje, Gudeliu - Padvarių 
kaime, Vilkaviškio rajone.

Į šią šalį atvvko dar jau
nas būdamas. Iš amato bu
vo kurpius. Tuo amatu ver
tėsi iki mirties.

Skaitė “Laisvę” ir pagal 
išgalę ją rėmė. Veikloje 
darbu gana daug prisidėjo, 
kol sveikata leido. Per 
daugelį metų sirgo ir dirb
ti jau nieko negalėjo.

Karo metu, kada buvo 
renkami drabužiai Lietuvos 
žmonėms, jis daugeliui ba
telių pakalė padus, tik už 
odą mokestį paimdamas — 
savo darba aukodamas.

Liūdi jo žmona Karolina, 
du sūnūs, marčios, anūkai ir 
kiti artiimeji.

Palaidotas rugpiūčio 21 d. 
Waterburio Lietuvių kapi
nėse.

Reiškiu gilią užuojauta 
jo artimiesiems, o Tau. Ka
zimierai, — ramios amžiny
bės.

J. Strižauskas

t Klaipėdoje prasidėjo plau
kiojančių bazių, didžiųjų, 
vidutinių, mažųjų žvešybos 
tralerių ir kitu laivų meno 
saviveiklos apžiūra.

* • • •

Aukštadvaryje pasibaigė 
tris dienas trukęs respubli
kinis mokyklų komjaunimo 
aktyvistų sąskrydis.

FILMAI
Returning from the re

cent Inter national Film 
Festival i n Moscow, Mrs. 
Rosa M a d e 11, president 
of Artkino Pictures, an
nounces that she has ac
quired the USA rights to 
the following Soviet films:

“Katerina Izmailova,” the 
Shostakovich opera based 
on the novel, “Lady Mac
beth of the Mtsensk Dist
rict.” Now it has been made 
into a wide -screen color 
film featuring Galina Vish- 
nevskaya, the world-re
nowned Bolshoi Opera star.

“Sons and Mothers,” di
rected by Mark D o n s k o i 
(“Childhood of Maxim Gor
ky” and “The Rainbow”).

“Ten Days That Shook 
the World,” a new sound 
version of Eisenstein’s clas
sic, with sequences not in
cluded in the original silent 
version. Also by Eisenstein, 
“Bezhin Meadow,” a short 
feature made up of nega
tive clips out of the Eisen
stein film archives.

“I Am Twenty,” a film 
about Soviet youth by Mar- 
len Khutsiev, one of Rus
sia’s young directors, a 
prize winner at the 26th 
Film Festival in Venice.

“Tale of the Tsar Saldan,” 
a wide-screen color spect
acular, directed by Alexan
der Ptushko (“Stone Flow
er.” “New Gulliver” and 
“Sword and the Dragon”), 
based on a Pushkin fairy
tale.

“Snow Queen.” a new Ma- 
gicolor live-action version 
of the story by Hans Chris
tian .Anderson.

“Portrait of Lenin,” a So
viet-Polish, co-product ion, 
directed by (Sergei Yutke- 
vich and starring Maxim 
Straukh,

“The Girl and the Trum
pet Player,” a Mosfilm Stu
dio production featuring 
Rolan Bykov, known here 
for his performance in 
“The Overcoat.”

Current Artkino releases 
are: the highly acclaimed 
film “The Couple” by Gri
gori Ghukhrai, the direc
tor of “Ballad of a Sol
dier”; the Dovzhenko Stu
dio production “Shadows of 
Forgotten Ancestors,” a 
multiple award winner at 
film festivals around the 
world; and for the first 
time with original Russian 
dialogue and English sub
titles Dostoyevsky’s “The 
Idiot” directed by Ivan1 Pv- 
riev. “Don Quixote with Ni
kolai Cherkassov as the Man 
of La Mancha, and “Fate of 
a Man” from Nobel Prize 
Mikhail Sholokov’s storv.

E. M.

Nori baigti įtampą 
dėl Jemeno

Damascus, Sirija. —Irako 
prezidentas Rahman Arefas 
buvo nulėkęs į Saudi Arabi
ją. Jo misijos tikslas: ra
ginti Saudi Arabiją, kad ji 
taikytųsi su Egiptu dėl pa
dėties Jemene, kur abidvi 
valstybės įsikišo su savo ka
riuomenės daliniais. Egip
tiečiai padeda Jemeno res
publikonams, o Saudi Ara
bija — rojalistams.

Arefas mano, kad reikia 
tuos “nesusipratimus” baig
ti. Bet nėra žinių, kaip jam 
pavyko šią misiją atlikti-

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

MIESTE PASIDAIRIUS
11 naujų mokyklų 

atsidarys; dar 8 statomos
Su rugsėjo 11 d. mieste 

atsidarys 11 naujų moder
nių mokyklų, kurių statyba 
jau užbaigta. Mokyklos tu
ri geriausius įren gimus, 
gimnas tikai ir žaismėms 
puikias vietas. Jų statyba ir 
įrengimai kainavo daugiau 
kaip 40 milijonų dolerių.

Su laiku bus baigta sta
tyba 8 mokykloms, kurių 
projektas kainuojąs apie 22 
milijonus dolerių. Sakoma, 
paruošimas šių mokyklų 
būsiąs baigtas dar šį rude
nį.

Daug senų mokyklų atre
montuota. Vien tik naujų 
stiklu sudėjimas į išdaužy
tus langus miestui teks su
mokėti apie $100,000.' O tai 
darbas ištvirkusių vaikėzų, 
kurie vasaros metu tiek 
daug žalos mokykloms pa
daro.

Kai l$as bando sulaikyti 
kovą su skurdu

Kunigas H. Carl McCall, 
miesto tarybos kova su 
skurdu pirmininkas (neg
ras), spaudoje ir televizijo
je nusiskundė, kad kas nors 
ir kur nors bando sulaikyti 
kova su skurdu.

Jis mano, kad tie asme
nys turi daug galios poli
tikoje. Bet jis neįvardijo nė 
vieno.

Kovai su skurdu šiame 
mieste sudaryta 50 progra
mų, kurios per metus gau
na daugiau kaip po milijo
ną dolerių kiekviena.

Kiek nujaučiama, tai tie 
aukšti pplitikieriai norėtų 
tas sumas pinigų geriau 
skirti karui Vietname.

Ligonių teismines bylos 
miestui daug kainuoja
Kasmet atsiranda tokių 

ligonių, kuriuos miesto už
laikomose ligoninėse mažai 
patvrę gydvtojai sužaloja 
sveikatą. Tokie ligoniai 
skundžia teismui miestą ir 
dažnai bylas laimi.

1965 metais miestas tu
rėjo tokiems ligoniams iš
mokėti $365,900. o 1966 m. 
jau teko išmokėti $753,850. 
Kaip ^matome, šiemet teks 
dar daugiau išmokėti.

Kadangi miestas neturi 
iokios apdraudos, kuri ga
lėtų padengti tokiuose teis
muose padarytus nuosto
lius. tokiu būdu miestui 
tenka tas sumas išmokėti iš 
miesto iždinės.

Nekonstitucinis įstatymas 
susilaukė pasmerkimo

Kriminalinio teismo teisė
jas Amos Basei pripažino, 
kad miesto įstatymas, drau- 
džiąs klijuoti atsišaukimus 
ant stulpų, nekonstitucinis 
ir areštuotas Alan Gross, 
kaltinamas už taikos lape
lių klijavimą ant stulpų, 
rastas nekaltu.

Šis kovotojas prieš karą 
Vietname buvo areštuotas 
klijuojant atsišaukimus ant 
stulpų. Jis visai nesitikėjo, 
kad kas jį areštuotų ir dar 
už tai kaltintų, kuomet 
daugelis stulpų apklijuoti 
•demokratų ar respublikonų 
reklamomis, taipgi teatrų ir 
kitokių biznio įstaigų gar
sinimais.

Jį gynė Civilinių Laisvių 
Sąjungos N. Y. skyriaus 
advokatas Burt Neuborne.

Policijai darbymetis 
gaudyti prostitutes

Majpro Lindsay įsakymas 
buvo išduotas policijai pil

nai apvalyti miestą nuo 
prostitučių, kurių jau daug 
buvo prisiveisę nelegaliam 
bizniui varyti.

Jau skelbiama, kad apie 
300 prostitučių uždaryta į 
kalėjimus. Bet tai tik ma
žytė jų dalelytė, nes ap
skaičiuojama New Yorke 
esant net iki 25,000 prosti
tučių.

Iki šiol prostitutės buvo 
pristatomos Moterų teis
mui, bet dabar jos bus tei
siamos kriminaliniuose teis
muose.

Pradėsią filmuoti ir 
žmonių mintis

Atsiranda fotografu spe
cialistų, jau išbandžiusių 
nufotografuoti žmonių 
mintis ir į filmų juostelę 
įrašvti.

Charles Reynolds ir Da
vid Eisendrath yra įsitiki
nę, kad ateitvie žmonių 
mintys bus nufilmuojamos.•

Svarbi Du Bois klubu 
konvencija rugsėjo 8-10

Kolumbijos universiteto 
salėje įvyks labai svarbi 
jaunimo Du Bois klubų 
konvencija rugsėjo 8-10 die
nomis.

Jaunimo Du Bois klubai 
gyvuoia daugelyje Ameri
kos miestu. Todėl delegatų 
bus iš plačios Amerikos. 
Tai bus trečioji Du Bois 
klubų konvencija.

Šie klubai yra pažangūs, 
mažiau ar daugiau mark
sistinio požiūrio. Šiuo me
tu jie įsitraukę į kovą prieš 
karą Vietname. > ;

Gr—kis .
. ■ r--- r-- -l.
LLD 185 kuopos pietūs 

parke pavyko
, Rugpiūčio 20 d. Forest 

Parke pietūs gerai pavyko. 
Susirinko nemažai publikos 

Oras buvo prastas. Iš ry
to dangus buvo apsiniau
kęs, o pietaujant pradėjo 
lynoti. Tai visų ūpas buvo 
sugadintas.

Nepaisant to, beveik visi 
išsilaikė pasislėpę po me
džių šakomis. Vėliau ir sau
lutė pasirodė. Rep.

Serga Juozas Gailiūnas
Juozas Gailiūnas turėjo 

akių operaciją Bellevue li
goninėje, 1st Avė. ir E. 26th 
St., New Yorke. Prie akių 
atsiranda ir kitų komplika
cijų, tai akys sunkiai duoda
si gydomos.

Juozas yra ilgametis “L” 
skaitytojas. Jis ir dabar 
norėtų laikraštį skaityti. 
Deja, akys neleidžia. Jis il
gisi pasimatymų su drau
gais, pažįstamhis. Mes ne
pamirškime nors trumpai 
pasimatyti su juo.

Lankymo valandos: sek
madienį, antradienį, ketvir
tadienį ir šeštadienį 2:30 
iki 4, o vakarais pirmadienį, 
trečiadieni ir penktadienį 
nuo 7 iki 8.

Į Information room įėji
mas iš 1st Avė. ir E. 27th 
St. Klauskite: Joseph Gai
liūnas. Kaimynas

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga paskelbė, kad greitu lai
ku Pacifiko okeane ji darys 
mokslinius tyrimus, ir pa
reikalavo, kad kitų šalių 
laivai “nesimaišytų” ten, 
apie 150 mylių nuo Japoni
jos.

Parengimą kalendorius
Rugsėjo 3 d. banketas pąs 

Ran anauskus Sellersvil)^ 
Pa., 1 valandą.

Rugsėjo 9 d.
Niujorko Lietuvių Mote- 

klubas ruošia rodymąrų 
paveikslų iš Montrealio Ex
po-67 ir iš Lietuvos, šešta-37 ir iš Lietuvos, šešta
dienį, 5 vai. vakare, White 

se Tavern, 86-16 Jamai-Hon 
ca Ave., Woodhaven, L. I.

Rugsėjo 23 d.
Aido choro banketas Lais

vės salėje, Ozone Parke.

Spalio 8 d-
ietūs “Laisvės” salėje, 
gia A. Bimbos pilietybei 
t i komitetas atžymėji- 
bylos laimėjimo ir už-

Ren 
gi n 
mui 
baigimui savo veiklos.

Saalio 22 d., LLD 2Apsk. 
konferencija, Harrison, W. 
Jersey.

Sialio 29 d., LDS 3 Aps. 
konferencija.

Jiems patiko Pasaulinė 
paroda Monrealyje
Prieš savaitę iš Montrea

lio grįžo Frank ir Anna 
Yakščiai. Savo atostogas
jiec.u sunaudojo aplankyda
mi Tar p t a u t i n ę parodą
(Expo-67) Montrealyje.

paip 
įsp

ku: 
lig

Ona Yakštienė yra LDS 
organo “Tiesos” angliško 

riaus redaktorė. Sakė, 
oda abiem padarė gilu 
Idį. Be to, Ona pridėj^č 

-- Kanada—pirmoji šalis, 
•ią 'man teko aplankyti; 

: šiol nebuvau kojos iš
kėlusi už Jungt. Am. Vals
tijų rubežiaus. Montrea
lio miestas—tikrai įdomus.

Ns

Mauritius nori 
nepriklausomybės

šio
ka'
nij

Mauritius. — Rugp. 23 d. 
s salos seimas nutarė rei- 
auti, kad Didžioji Brita- 
a suteiktų jai nepriklau

somybę. Seimą sudaro 70 
asmenų, bet 27 deputatai 
yra socialdemokratai. Jie 
nesutinka su seimo dai(<hi- 

., tai pasitraukė iš sesHos, 
vyko balsavimas.

ms
kat

f Mauritius sala vra In
di

sa
au

os okeane. Vyriausias 
ioi gvventojų pragyvenimo 

tinis — cukrinių nendrių 
minimas. Salos premjeras 
Seewoosagur Ramgoolan)

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir rausite pasiūlymų. Kaina už 
na skelbimą žeme.

MONROE, N. Y.

PAMINĖJIMAS
LABOR DAY *4 

ARROW PARKE T.
Šį savaitgalį
PROGRAMA

Penktadienį, Rugsėjo 1-ą
Movie: 

“The Fate of Man”

šeštadienį, Rugsėjo 2-rą
Socialūs šokiai 

Muzika Al Parks
Sekmadienį, Rugsėjo 3-ią

KONCERTAS
Atliks Glinka Šokėjų (įkuįjfe, 

direktorius Al. Kozrk.
Po koncerto — šokiai

Kviečiame visus




