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KRISLAI
Taurus darbininkas 
Malonūs svečiai 
Smagi žinia
Nauji, kovingi vadai 
Už paprastą žmoniškumą 
Ir vėl Lietuva!

— Rašo A. Bimba —
Mirė buvęs ilgametis 

^Laisvės” darbininkas Mi
kas Grigas. Mes jo labai la
bai pasigedome, kai jis prieš 
keletą metų, sveikatai pašli
jus, turėjo pasitraukti iš 
mūsų kolektyvo.

Draugas Grigas buvo la
bai aukšto talento techni
kas, taurus laisvietis ir nuo
širdus darbininkas. Gaila, 
kad jo nebėra gyvųjų tarpe.

A. Goldbergas sake kalbą 
JT asamblėjos sesijoje

United Nations, N. Y. — 
JAV ambasadorius Jungti
nėse Tautose Arthur J. 
Goldberg, praėjusį ketvirta
dienį sakė kalbą asamblėjos 
sesijoje. Jis kalbėjo apie ka
rą Vietname.

Kalba buvo švelni, bet su 
eile klausimų.

Ambasadorius klausė: jei 
JAV liautųsi sėjusios bom
bas ant Šiaurės Vietnamo, 
tai ką darytų Hanojus —ar 
jis sutiktų rimtai eiti į pa
sitarimus, ar jis liautųsi 
mobilizavęs savo jėgas ka
rui prieš Ameriką?

Ambasadorius taip pat 
kėlė klausimus ir apie tai: 
jei JAV sulaikytų bombar
davusios Šiaurės Vietnamą, 
tai ar Tarybų Sąjunga ir ki
tos Hanojaus talkininkės 
liautųsi teikusios militarinę 
pagalbą Šiaurės Vietnamui.

Diplomatai nesitiki, kad 
tokia jo propozicija bus čia 
priimta.

(Penktadienį didelę kalbą 
asamblėjoje sakė Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų 
ministras A. Gromyko. Jo 
kalbos turinį atpasakosime 
kitame ‘Laisvės’ numeryje.)

Rugsėjo 18 d. įvykęs su
sitikimas su fiziku Jūrų Po
žėla ir chemike Ona Tučaite 
ilgai pasiliks atmintyje vi
sų, kurie toje jaukioje su
eigoje dalyvavome. Tie pui
kūs mokslo darbuotojai vi
suose paliko maloniausią, 

Mažiausią įspūdį.
Tik gaila, kad susitikimas 

buvo suruoštas labai trum
pu laiku, todėl buvo galima 
pakviesti tik tuos, kuriuos 
galima pasiekti telefonais. 
Daugelis gailisi, kad jie nie
ko apie tai nežinojo.

A
Mums labai džiugu, kad 

tarybinės delegacijos Jung
tinių Tautų Asamblėj os 
sesijoje sąstate matome 
įžymią Lietuvos veikėją 
užsienio reikalų ministrę 
Leokadiją Diržinskaitę. 
Ypač man džiugi žinia, nes 
kai aš š. m. sausio 5 d. ap
leidau Lietuvą, draugė Le- 
cifcadija buvo susirgusi ir su 
ja atsisveikinau ligoninėje. 
Plaku, kad ji savo sveikatą 
greitai pataisė ir dabar vėl 
jos, kaip matau, “visur pil
na.”

Tikiu, kad Leokadija bus 
pamiršusi, bet atsisveikin
damas jai sakiau, kad kitą 
kartą veikiausiai susitiksi
me mūsų Jungtinėse Vals
tijose. Ir štai ji dabar čia!

Nuoširdžiausi Jums, Leo
kadija, sveikinimai.

•
Negrų kovose šiuo laiku 

smarkiai skamba dvi pavar
dėm—- S'tokely Carmichaelio 
kr Rap Browno.
*Tai palyginti dar jauni vy
rai. Jie daug kovingesni už 
“senuosius” negrų liaudies 
vadus. Iš tikrųjų, vis re
čiau ir rečiau komercinėje 
spaudoje linksniu o j a m o s 
pavardės Martin Luther 
Kingo ir Roy Wilkinso.

•

Jau keliuose miestuose 
pasinaujino “riaušės.” 
Ypač daug dėmesio kreipia

mi Milwaukę. Įdomu, kad 
njoms vadovauja katali

kų kunigas Groppi.
(Tąsa 6-me pusi.)

Iš karo fronto Vietname; 
įsikišo Tailandas

a----------------------------------------Saigonas. — Amerikinė 
karo vadovybė skelbia, kad 
praėjusią savaitę 236 ame
rikiniai kariai buvo užmuš
ti fronte, o 1,774 sužeisti.

Iš viso Vietnamo kare 
frontuose ligi šiol jau bu
vo užmušta 13,365 amerikie
čių kariai. Sužeista 83,443.

Tailando valdžia prisiun
tė į Vietnamą 1,200 karių 
bet greitu laiku jų prisius 
ir daugiau — pažadėjo iš 
viso prisiųsti 2,500 karių. 
Tailando kareivius atgabe
no JAV laivas.

Amerikos karo vadovybė 
skelbia, kad praėjusią sa
vaitę frontuose buvę už
mušta 1,744 vietnamiečių.

Popiežiaus neoperuos dabar
Roma. — Gydytojai pri

ėjo išvadą, kad dabar, tuo
jau, kai buvo manyta, por 
piežiatis Povilo Operuoti ne
reikės. Jis būsiąs gydomas 
be operacijos. Jei reikės ope
ruoti, tai bus operuotas vė
liau.

Athenai. — Graikijos val
džia įsakė vienam Jugosla
vijos diplomatui, taip pat 
vienam Čekoslovakijos vei
kėjui išvykti kuo greičiau 
iš Graikijos. Juos kaltina 
“propagando s s kleidimu” 
prieš militarinę Graikijos 
valdžią.

Nusižudė Egipto maršalas, 
Nasserio artimas bičiulis

Kairas. — Egipto valdžia 
pranešė, kad rugsėjo mėne
sio 15 dieną savo namuose 
nusižudė maršalas Abdelis 
Hakimas Ameris, buvęs vi
sų karinių Egipto jėgų va
dovas. Ameris nusižudė nu
sinuodydamas nuodais, ku
riuos nešiojosi prisilipdęs 
prie savo kūno.

Maršalas Ameris buvo ar
timas Nasserio bičiulis ir 
draugas. Jiedu kadaise iš
vien veikė. Nasseris jį bu
vo paskyręs Egipto karo 
jėgų vadovu.

Bet kai Izraelis labai 
sumušė Egipto armi j as 
Sinajaus pusiasalyje, kai 
Egiptas gavo baisų smū
gį, tai Nasseris pradėjo 
klausinėti: Kodėl? Kame 
dalykas ? Kokios prie
žastys privedė prie ši
to baisaus Egipto pralai
mėjimo? Surasta, kad vy- 
riasia pralaimėjimo priežas
tis buvusi generoluose, va
dovybėje. Ji buvo apsileidu
si, baili, nedrįso stoti į mū
šius su priešu. Viso to pa
sėka: baisus Egipto pralai
mėjimas.

Tuomet Nasseris suspen
davo iš vietų maršalą Ame- 
rį ir keletą kitų generolų 
bei žemesniųjų pareigūnų- 
karių.

Ameriui ir kitiems aukš
tiems karininkams tai nepa
tiko. Ir jie pradėjo daryti 
sąmokslus prieš Nasserį. 
Generolai - k o n spiratoriai 
rinkosi į rūmus, kuriuose 
maršalas gyveno, ir ten 
slaptai tarėsi, kaip “pamo
kyti” Nasserį, ir kaip at
gauti savo prarastas pozici
jas ir riebias algas. Nasse- 
riso valdžia sužinojo, nes 
tarp išdavikų - konspirato- 
rių buvo ir “kitokių išdavi
kų”—Nasserio valdžios šni
pų. Tuomet buvo nutarta 
visą reikalą ištirti, pirmiau
sia pakviečiant į militarinę 
prokuratūrą patį Amerį. 
Visi buvo padėti po namų 
areštu.

O kai maršalas gavo pa
kvietimą atvykti į prokura
tūrą, tai jis nurijo kaž ko
kių pilių ir jau buvo be- 
mirštąs.

Pašaukti gydytojai jį at
gaivino. Tuomet jis jiems

Praėjusio šeštadienio, rugsėjo 23 dienos rytą nė 
kiek nesirgęs nuo širdies smūgio mirė “Laisvės” 
vyriausias redaktorius ROJUS MIZARA. Jo palai
kai pašarvoti August W. Kodis šermeninėje,, 63-06 
Flushing Ave., Maspeth, N. Y. Iš šermeninės bus

Prašo Amerikos nesikišti i 
vidujinius Vietnamo reikalus

Saigonas. — Keturi asme
nys, buvę kandidatai į pre
zidentus š. m. rugsėjo mėn. 
3 d. rinkimuose, parašė laiš
ką JAV ambasadoriui Pie
tų Vietname.

Laiške p r o t estuojama 
prieš JAV kišimąsi į Pietų 
Vietnamo vidujinius reika
lus. Jie, netiesioginiai, duo
da suprasti, kad išrinkimas 
prezidentu ir viceprezidentu 
generolų Thieu ir Ky buvo 
neteisingas, kad tiedu gene
rolai buvo JAV pastatyti 
kandidatais.

Po protestu pasirašė:

Truohg Dinh Dzų, Phan 
Khac Suu, Nguyen Hoa 
Hiep ir Vu Hong Khanh.

Sai
International
skelb
tas buvęs Pietų Vietnamo 
ministrų tarybos narys Au 
Truo 
“neui 
tams

Th
ti, į
dentus, bet generolai nelei
do, sakydami, kad jis taikos 
šalin

išvežami trečiadienio, rugsėjo 27 dienos 9:30 vai. 
ryto ir sukrepiuoti (sudeginti) Fresh Pond krema- 
torijoje. - -*-•

Liūdinti liko žmona Ieva ir du broliai Lietuvoje, 
ir daugybė jo asmeninio bei judėjimo draugų.

šios staigios nelaimės mes visi esame apstulbinti. 
Penktadienį Rojus visą dieną dirbo ir atrodė geriau
sioje sveikatoje. Dar ir šeštadienio rytą, kaip pa
sakoja giliausiame liūdesyje likusi Rojaus gyveni
mo draugė Ieva, jis atsikėlė sveikas, geroje nuotai 
koje, pavalgė pilnus pusryčius ir išėjo parsinešti 
laikraštį. Bet už kelių minučių sugrįžęs su laikraš
čiu jau skundęsis, kad nesijaučia gerai ir gulė į lo
vą. Tuoj buvo iškviesti šeimos gydytojas ir ambu- 
lansas, bet viskas veltui: už kokio pusvalandžio Ro
jus jau buvo miręs!

Su draugo Rojaus Mizaros mirtimi mes netekome 
vieno iš žymiausių, veikliausių ir tauriausių Ameri
kos lietuvių ir bendrai Amerikos darbo žmonių pa
žangaus judėjimo veteranų. Rojus visą savo su
brendusį gyvenimą, daugiau kaip penkiasdešimt me
tų, atidavė darbo liaudies kovai už šviesesnį rytojų.

Rojaus mirtis yra neapsakomas smūgis ir nuosto
lis mūsų laikraščiui “Laisvei”.

Rojus mirė sulaukęs 72 metų amžiaus. Jis gimė 
1895 metų gegužės 15 dieną Lietuvoje Savilionių 
kaime, Merkinės valsčiuje (Dzūkijoje) didelėje ma
žažemio valstiečio šeimoje ir visoje savo vaikystė
je tik vargą tematė. Dėl vargo šeimoje, rodos, jis 
nė pradinės mokyklos negalėjo užbaigti.

1913 metais atvykęs į Jungtines Amerikos Valsti
jas (pas brolį Bernardą į Nashua, N. H.) duoną pel
nė sunkiu fabriko darbininko darbu.

Vėliau išsimokė spaustuvės darbo ir tapo linoti
pininku. Dirbo “Keleivyje”, “Amerikos Lietuvyje”, 
“Ateityje” ir “Kovoje”. 1920 metais pradėjo dirb
ti “Laisvės” redakcijoje ir joje, tik mažomis per
traukomis, dirbo iki pat mirties.

Nuo 1932 metų ėjo vyriausio redaktoriaus pa
reigas.

Be nuolatinio ir nelengvaus darbo redakcijoje 
drg. R. Mizara parašė visą eilę puikių politinėmis 
temomis bei grožinės literatūros žanro knygų, už 
ką Lietuvos Rašytojų Sąjunga jam suteikė garbin
gą Liaudies Rašytojo titulą.

Su draugo Rojaus Mizaros mirtimi netekome ne
nuilstančio darbuotojo ir kovingo darbo liaudies sū
naus. Jį visada prisiminsime.

“Laisvės” Kolektyvas

sakė: eikite sau; aš būsiu no nuodus, kuriuos buvo 
geras.” Kai visi išėjo, Ame- priklijavęs, vėl gerą dožą jų 
ris nuvyko į prausyklą ir nurijo, ir jau buvo po vis- 
ten, nusiplėšęs nuo savo kū- ko.

gonas.— United Press 
agentūra 

»Įia, 'kad čia buvo suim-

mg Thanh. Kaltinamas 
rralumu” ir “komunis- 
pritarimu”.

anh ryžosi kandidatuo- 
Pietų Vietnamo prezi-

alkas.

Moterų demonstracijoje už 
taiką daug buvo sužeistų

Washington. -— Rugsė j o 
20 dieną ties Baltaisiais rū
mais įvyko didžiulė moterų 
taikos šalininkių demons
tracija, kurią organizavo 
Women Strike for Peace. 
Dalyvavo daugiau kaip pen
ki šimtai, moterų (kiti sako: 
apie vienas tūkstantis jų 
buvo).

Moterys ryžosi pikietuoti 
Baltuosius rūmus visos, bet 
policija neleido. Demons- 
trantės veržėsi. Įvyko susi
rėmimas. Policija žiauriai 
apmušė eilę moterų.

United Press Internatio
nal žinių agentūra praneša, 
kad apie dešimt moterų de- 
monstrančių gulėjo gatvėje

Indonezija atšaukė savo 
diplomatus iš Pekino
Londonas. — Indonezijos 

vyriausybė nutarė atšaukti 
iš Kinijos savo ambasados 
personalą.

Kaip praneša Reuters ži
nių agen t ū r o s korespon
dentas iš Džakartos, Indo
nezijos užsienio reikalų mi
nistras Adamas Malikas pa
reiškė : “Mes davėme nuro
dymą savo ambasados per
sonalui išvykti iš Pekino dėl 
to, kad jis ten negali norma
liai dirbti ir kad ten nėra 
reikiamos ambasados ap
saugos. Tačiau, pažymėjo 
jis, Pekino valdžia iki šiol 
nedavė leidimo Indonezijos 
diplomatams išvykti.

Maliko pranešimu, Indo
nezija neketina nutraukti 
santykių su Kinija. Indone
zijos užsienio reikalų mi
nistro pareiškimas padary
tas po to, kai Indonezijos 
vyriausybė pareikalavo, kad 
du Kinijos diplomatai išvyk
tų iš Indonezijos.

New York. — Rugsėjo 
18 d. Metropolitan Opera 
pradėjo savo žiemos sezoną, 
pastatydama Verdžio “La 
Traviata”.

policijos parblokštos. Iš vie
nos 
bėgo

Kūrį laiką moterys de- 
mon^trantės, protestuoda
mos 
mus 
vėje

demonstrantės galvos 
kraujas.

prieš policijos žiauru- 
buvo susėdusios gat- 

ir ilgai nesijudino. Po- 
grąsino, kad visas

areštuos, jei jos nesikeis, ir 
kaltins važiuotės trukdymu.

Eiįė demonstrančių buvo 
a rėš 
taip

;uota; apie du vyrai 
pat buvo areštuoti.

Demonstracija buvo labai 
kovinga. Joje buvo griežtai 
pasisakyta už karo baigimą 
Vietname. Demonstrant ė s 
šaukė ragino jaunus vyrus 
atsisakyti stoti armijon.

Audra padarė daug 
žalos teksiečiams

B n 
vaisi: 
dalis 
audri 
speci;

ownsville, Texas.—Šios 
ijos pietinė - pajūrinė 
sunkiai nukentėjo nuo 

os-uragano, kurį oro 
alistai vadina Beulahos 

vardlu.
Audra baisiai nusiaubė ši 

tą, sunaikindama daug 
namų jų namų ir kito- 
turto. Daug vaisinių

mies 
gyve 
kio 
medžių sunaikino. Žuvo ke
turi asmenys.

Rinkimai bus sukti -
sako Kennedis

prabėgdami pro šąli, 
bombą į pastatą.

Jaekson, Miss.—Čia buvo 
smarkiai pažeista žydų si
nagoga, Nežinomi piktada
riai, 
metė

Rabinas Nussbaum sako 
kad,, 
sipyj' 
matydami, kad jų jėgos ma
žėja, 
monilų 'terorui skleisti šia
me mieste.

i 

jam atrodo, jog Missis- 
e baltieji šovinistai,

griebsis visokių prie

Dė R. Mizaros laidotuvių 
“Laisvės” įstaiga trečiadie
nį, rugsėjo 27, bus visą die
ną uždaryta.
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“Dump Johnson” judėjimas
NET jau ir labai aukštuose Demokratų partijos 

rateliuose prasidėjo bruzdėjimas prieš prezidentą John- 
soną ir jo politiką. Tai žmonės, kurie priešingi Vietna
mo karo plėtimui. Jie jaučia plačiosios visuomenės pul
są ir mato, kad 1968 metais Demokratų partija prakiš 
rinkimus, jeigu ji savo kandidatu vėl statys Johnsoną.

Jau seniai eina kalbos, kad demokratams reikėtų 
į prezidento postą nominuoti senatorių Robert Kennedy, 
o į viceprezidento—sen. Fulbright. Deja, Kennedy sa
kosi nenorįs tos garbės ir nesieksiąs tos aukštos vietos. 
Fulbright irgi kratosi pasiūlymo.

Bet tai dar nereiškia, kad demokratams nebėra ki
tos išeities. Jų pirmiausia ir svarbiausia problema už
stoti kelią Johnsonui, o kandidatų atsiras. Ir štai šiomis 
dienomis New Yorke įvyko vadovaujančių demokratų 
pasitarimas. Sakoma, kad jame dalyvavo daugiau kaip 
80 žmonių. Pasitarimas nutaręs tuoj susisiekti su vado
vaujančiais demokratais kitose valstijose ir kviesti juos 
į “sąmokslą” prieš Johnsoną.

Šie demokratai savo sambūrį prieš Johnsoną vadina 
“Dump Johnson Movement,” kas reiškia, “nusikratyki- 
me Johnsono, nebenominuokime jo į prezidentus.”

Jie mano, kad jie susilauks demokratų partijoje pla
čiausių atsiliepimų. Pamatysime.

Tuo tarpu galime tik palinkėti jiems didžiausios 
sėkmės jų šiose drąsiose pastangose!

Jau laikas susirūpinti
JUNGTINIŲ TAUTŲ sekretorius U Thant kelia 

rimtą klausimą apie tos pasaulinės organizacijos narys
tę. Girdi, laikas rimtai susirūpinti. Dabar Jungtinės 
Tautos turi 122 narius. Jų tarpe yra visiškai mažų 
šaliukių. Iki šiol jos buvo priimamos be jokio klausimo.

Betgi, sako Thant, yra Anglijos arba kitų didžiųjų 
kraštų kolonijų, kurios greitai gaus “nepriklausomybę” 
ir tuojau norės priklausyti Jungtinėms Tautoms. Yra 
net tokių, kurios teturi po 3,000 gyventojų. Ką su jomis 
darysime? Nejaugi ir jos bus priimamos lygiomis teisė
mis su multimilijoninėmis šalimis?

Klausimas įdomus ir svarbus. Generalinėje Asamb
lėjoje “valstybė0 su 3,000 gyventojų turės lygų balsą 
su valstybe, kurios gyventojų skaičius jau prašokęs du 
šimtus milijonų gyventojų?

Bet kur ir kokios ribos turėtų būti? Ką daryti su 
tomis mažomis, kaip Thant jas vadina, “mikroskopinė
mis” šalimis?

Ribas nelengva nustatyti.
Manoma, kad šioje 22-oje Asamblėjos sesijoje tuo 

klausimu bus padiskusuota. Gal ir kokia nors praktiška 
išeitis bus surasta. Kol kas i Thanto pakeltą mintį iš 
didžiųjų valstybių pusės atsiliepimų nesgirdi. Galima 
spėti, kad mažosios valstybės jam nepritars.

“Tass-Eltos pranešimu iš 
Paryžiaus, šiomis dienomis 
Ispanijos Komunistų Parti
ja išleido pareiškimą prieš 
diktatoriaus Franko ir jo 
klikos ruošiamus parlamen
tinius rinkimus š. m. spalio 
10 d. Kompartija sako, kad 
ji nedalyvaus rinkimuose, 
nes jų tikslas paveikti už- 
sienininę opiniją fašistinės 
diktatūros naudai.

“Jeigu diktatūrai pavyk
tų rinkimų komedija nors 
nežymiai pavaizduoti kaip 
padorų aktą,” sako Komu
nistų Partija, “tai šiuo 
faktu būtų pasinaudota lik
viduoti minimaliausiems iš
kovojimams, kurie buvo lai
mėti masių kovoje, dar la- 
sieninę opiniją fašistinės 
jėgoms.”

Ne tik pati Komunistų 
Partija rinkimuose nedaly
vaus, bet ji siūlo ir visoms 
kitoms opozicinėms gru
pėms atmesti, rinkimus ir 
juose nedalyvauti. Ji sa
ko:

“Liaudies abejingumą ir 
priešiškumą rengiamai rin
kimų apgaulei turi paremti 
visų opozicijos grupių ir 
veikėjų, o< taip pat visų su 
monopoline falangos val
džia nesutinkančiųjų griež
tas atsisakymas prisidėti 
prie rinkimų aktyviai arba 
pasyviai.” , ,

Kompartija -siūlo, kad 
toks išstojimas prieš dikta
tūros suplanuotą rinkiminę 
apgaulę * būtų padarytas 
vieningdr • susitarimu visų 
opozicinių jėgų.Tuo tar
pu nežinia, kaip į šį Kom
partijos pasiūlymą tos kitos 
opozicinės grupės atsilieps.

Pasirodo, kad neapsimoka 
ką nors ruošti blogais kerš
to sumetimais. Ar Kanados 
“vaduotojai” pasimokys iš 
to savo fiasko? Labai 
j o tina.

abe-

Tos mūsų šauniosios moterys!
MŪSŲ šalis gali didžiuotis savo moterimis. Štai jos 

ir vėl suvažiavo į Washingtoną ir per kelias dienas pikie- 
tavo Baltąjį Namą. Ir vėl jos šturmingai reikalavo nu
traukti Vietnamo karą ir mūsų sūnus ir brolius sugrą
žinti namo.

Šį prieškarinį protestą suruošė labai kovinga ir 
veikli organizacija “Women Strike for Peace.” 
Demonstracijoje buvo ir iš labai toli atvykusių dalyvių. 
Daugiausia, žinoma, suvyko moterys iš artimesnių mies
tų, kaip New Yorkas, Philadelphia, Baltimore.

Gerai, kad mūsų moterys nesiliauja protestavusios 
ir kovojusios prieš šį žiaurų ir neteisingą karą., Dar di
desnis jo išplėtimas gali pavirsti pasauliniu karu. Dabar 
dar galima tam užstoti kelią.

Garbė moterims, kurios pasiaukojusiai darbuojasi 
UŽ Vietnamo karo nutraukimą!

Lietuvoje viešėjo 
Škotijos lietuviai

• Grupė Škotijos lietuvių, 
viešėjusių Lietuvoje Kultū
rinių ryšių su lietuviais už
sienyje komiteto kvietimu, 
jau atsisveikino su tėvų že
me. Svečiai visą mėnesį 
praleido Tarybų Lietuvoje, 
susipažino su Vilniaus įžy
mybėmis, buvo Paneriuose, 
Trakuose, kartu su suaugu
siais atvykę vaikai gyveno 
Nemenčinėje, “Olimpiečio”

moksleivių stovykloje.
Grupės vadovė —Škotijos 

lietuvių klubo pirmininko J. 
Moceviciaus duktė H. Mar
tin išvykdama pasakė:

-—Tėvų žemėje geriausią 
įspūdį mums padarė žmo
nių svetingumas ir nuošh> 
durnas, nuostabi gamta. 
Lietuvoje aš trečią kartą. 
Ne tik praturtėjau įspū
džiais, bet ir spėjau pasi
tobulinti lietuvių kalboje. 
Tikiuosi, kad ši mūsų vieš
nagė ne paskutinė. Tad 
jki naujų susitikimų!

KERŠTAS NEPAVYKO
Kanados “vaduotojai” bu

vo pasimoję Montrealio pa- 
r o d o j e suruošti “lietuvių 
dieną,” kad sukeltų triukš
mą prieš Tarybų Lietuvą 
ir Tarybų Sąjungą ir tuo 
pakenktų pačiai parodai. 
Bet parodos rengėjai apsi
žiūrėjo ir tos “paslaugos” 
nepriėmė.

Bet vis tiek taip vadina
ma “lietuvių diena” buvo 
suruošta rugsėjo 2-3 dd. ta
me pačiame Montrealyje, 
kad nors iš lauko pusės su
mažintų tą poveikį, kurį vi
suomenėje paliko parodoje 
Tarybų Lietuvos diena ir iš 
Lietuvos atvykę meninin
kai.

Kaip su ta “vaduotojų” 
suruošta “lietuvių diena” 
išėjo, galima spręsti iš “Ne
priklausomos Lietuvos” pa
darytos išvados. Kardelio 
laikraštis sako:

Reikia pasakyti, kad pasi
ruošimas Lietuvių Dienai bu
vo ilgas ir sunkus. Buvo už
simojimai šią Lietuvių Dieną 
padaryti daug didesnę, bet 
nepasisekė. Del daugelio prie
žasčių, kurių vienos buvo 
prieš Komiteto pastan
gas ir pasiryžimus, kitos gi— 
mūsų pačių. Didelis trūkumas 
buvo, kad nesugebėta sutelk
ti visus Kanados lietuvių cho
rus. Pasirodė, kad nepakan
kamas buvo Bendruo menės 
autoritetas, o asmenų (iš ko
miteto) neatsirado, kurie bū
tų galėję prieiti prie broliško 
susitarimo, taip reikalingo mū
sų tarpusavio santyki u o s e . 
Diena jau praėjo, bet apgai
lestauti reikia, kad praėjo ne 
taip, kaip buvo planuota (pra
džioje.

KUR MŪSŲ IR JŲ 
DARBO UNIJOS?

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” vedamajame sako:

“Šiuo metu žmonės turi 
daug problemų ir Šiaurės 
Amerikoje, prie kurios pri- 
siskaito ir Kanada. Kova 
prieš rasinę diskriminaciją, 
prieš aukštus taksus, už 
likvidavimą karo Vietname 
ir 1.1. Savo balsą šiais ir ki
tais klausimais kelia univer
sitetų studentai ir profeso
riai, įvairios organizacijos. 
Bet darbininkų unijų beveik 
negirdėti. Jos tiktai skelbia 
streikus viena po kitos už 
didesnes algas, trumpesnes 
darbo savaites ir 1.1. Paš- 
toriai buvo pasimoję strei
kuoti vien dėl to, kad jiems 
nebuvo užmokėta už vieną 
šventę, nors jie tą dieną ne
dirbo. Kitais klausimais, 
kad ir labai svarbiais unijų 
beveik nesigirdi.

“Klausimas, kodėl taip 
yra? Juk praeityje, rodos, 
unijos visur buvo aktyvios? 
Kodėl toks pasikeitimas? 
Atsakymas, atrodo, yra la
bai aiškus.

“Dirbantieji šiuo metu, 
Jungtinėse V aisti j ose ir Ka- 
nadoje, neblogai verčiasi. 
Jie ne tik uždirba, bet ir 
visokių apdraudų turi. Ap
lamai, jų padėtis gera, atei
tis užtikrinta. Tvirtos uni
jos yrą gąrantija, kad to
kią padėtis tęsis ir toliau. 
Unijų lyderiai dar geriau 
verčiasi, gaudami pusėtinai 
dideles algas. Neramumai 
kur kitur ne tik neapsun
kina jų padėties, bet dar pa
gerina. Pavyzdžiui, Viet
namo karas. Kanada par
duodanti Jungtinėms Vals
tijoms įvairių militarinių 
dalykų už $300,000,000 į me
tus.

“Toks unijų nusistatymas, 
be abejonės, yra peiktinas. 
Kai darbininkai streikuoja, 
tai jie reikalauja padėti 
jiems. Jie ragina nepirkti 
užstreikuotų kompanijų ga
minių i(r t. t. Dažnai del 
streiko daugelis nukenčia, 
nes tiesioginiai paliečia įvai
rius reikalus. Tad unijistai 
neturėtų miegoti, kai žmo
nės kelia balsą tais reika
lais, kurie tiesioginiai nepa
liečia unijų. Solidarumas 
reikalingas. Nepasitenkini
mas unijomis auga ir gali 
pasiekti tokio laipsnio, kad 
visuomenės simpatija visai 
nukris. Tuomet bus sunkiau 
ir unijoms vesti savo ko
vas.”

IR MES KARŠTAI 
SVEIKINAME

Savaitraštis “Literatūra 
ir menas” deda (rugp. 19 
d.) tokį pranešimą:

“Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos nariui kores- 
pondentui, ‘Komunisto’ 
žurnalo, vyriausiajam redak
toriui, revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje veteranui Vladui 
Niunkai sukako šešiasde
šimt metų. Už dalyvavi
mą revouliuciniame judėji
me, ilgametę visuomeninę 
veiklą ir nuopelnus vystant 
kultūrą respublikoje LTSR 
Prezidiumas Vladui Niun
kai suteikė Lietuvos TSR 
nusipelniusio kultūros vei
kėjo vardą. Užvakar Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo salėje, 
dalyvaujant LKP ir respub
likos vyriausybės vado
vams, partiniams ir tarybi
niams darbuotojams, moks
lininkams, kū r y b i n i a m s 
darbuotojams, buvo pami
nėta ši sukaktis, LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo narys, Lietuvos 
KP CK pirmasis sekreto
rius A. Sniečkus įteikė V. 
Niunkai Prezidiumo raštą 
apie Lietuvos TSR nusipel
niusio kultūros veikėjo gar
bės vardo suteikimą.”v

Šia garbinga proga mes 
prašome gerb. Vladą Niun
ką priimti ir mūsų nuošir
džiausius sveikinimus.

PATIEMS REIKĖTŲ 
PASIGYDYTI

Iš reakcinės spaudos su- 
žinpme, kad šio mė.pesię 
pradžioje Clevelande lietu
viai pabėgėliai gydytojai 
turėjo savo “seimą.” Spren
džiant pagal jų prim tą re
zoliuciją, tai matosi, kad tie 
mokyti žmonės nieko nekal
bėjo apie sveikatą ir kovą 
už ją. Visiškai nė žodelio 
apie tai.

Jų “seimo” priimtoji re
zoliucija juos pilnutinai su
tapatina su raketieriškais 
veiksniais, kurie tebesap
nuoja apie pasukimą istori
jos rato atgal ir sugrąži
nimą į Lietuvą senojo fa
šistinio režimo. Jie sako, 
kad jie aktyviai įsijungia į 
veiksnių veiklą ir juos svei
kina.

Beje, jie 
sveikinimą 
Johnsonui. 
ką, bet veikiausiai už Viet
namo karą.

Nesakysime, kad tie varg
šai gydytojai yra blogi gy
dytojai. Vienas kitas jų vei
kiausiai yra ir gana geras 
gydytojas. Bet kas liečia jų 
politinę galvoseną, tai jie 
gali didžiuotis tiktai visiš
ku susmukimu.'

esą pasiuntę 
ir prezidentui 
Nepasako už

Kaip žinia, birželio 24 d. Montrealio Lietuvių klube 
įvyko susitikimas su svečiais iš Tarybų Lietuvos. Nuo
traukoje matome Lietuvos delegacijos pirmininką, Ks. 
Kairį, kalbantis su kanadiečiais (J. Siurbęs nuotrauka).

Paskutiniaisiais prae i t o 
šimtmečio metais lietuviško
je spaudoje vis dažniau ėmė 
rodytis Sofijos Ivanauskai- ; 
tės-Pšibiliauskienės litera- ' 
tūrinių kūrinių, pasirašytų 
Lazdynų Pelėdos slapyvar
džiu. Rašytoja greitai išpo
puliarėjo. Jos apysakos ir 
apsakymai buvo spausdina
mi ne tik periodikoje, bet . 
ir leidžiami atskiromis kny
gutėmis. -

Kiek vėliau į literatūrinį 
darbą įsijungė ir jaunesnio
ji Sofijos sesuo — Marija 
Lastauskienė, kuri rašė len
kiškai. Sofija sesers kūri
nius laisvai vertė į lietuvių 
kalbą. Marija daugiausia 
rašė apie miesto darbo žmo
gių gyvenimą, jų išnaudo
jimą, o Sofija —- apie kaimą, 
apie valstiečių ir dvarininkų 
santykius. Ilgą laiką mažai 
kam tebuvo žinoma, kad 
Lazdynų Pelėdos slapyvar
džiu pasirašinėja dvi sese
rys Ivanauskaitės. Paslaptį 
atskleidė Liudas Gira, ku
ris po Sofijos mirties para
gino Mariją ir toliau tęsti 
literatūrinį darbą, pasira
šant tikrąją pavarde.

Šiemet, rugsėjo 16 d., mi
nime Sofijos Pšibiliauskie
nės 100-ąsias gimimo meti
nes. Rašytoja gimė Paragių 
dvare netoli Kuršėnų, su
lenkėjusių bajorų šeimoje. 
Ilgus metus gyvendama tė
viškėje, Sofija puikiai su
prato visas išsigimstančios 
dvarininkijos blogybes, vals
tiečių išnaudojirtią. Ji palan
kiai žiūrėjo į lietuvių nacio
nalinio išsivadavimo judėji
mą; palaikė ryšius su lietu
vių social demokratų Veikė
jais, 'stengėsi teisingai1 at
vaizduoti dvaro ■ ir kaimo 
santykius, d a rb o žmonių 
vargą ir skurdą. Jis pasi
nių vargą ir skurdą. Ji pasi
reiškė kaip rašytoja realis
tė, šiuo laikotarpiu savo pa
saulėžiūra buvo labiausiai 
priartėjusi prie pažangiųjų 
demokratinių idėjų.

Po 1905-1907 metų revo
liucijos nuslopinimo Lazdy
nų Pelėda, kaip daugelis de
mokratinės inteligenti j o s 
atstovų, nusivylė revoliuci
ne kova. Tai atsispindėjo ir 
didžiausiame šio meto jos 
kūrinyje—apysakoje “Klai
da”, kurioje jį iškraipytai 
pavaizdavo r e v oliucinius 
įvykius Lietuvoje.

Atitrūkimas nuo demo
kratinio judėjimo, ryšiai su 
reakcine spauda turėjo įta
kos ir kitiems Lazdynų Pe
lėdos kūriniams.

Tačiau ir šiuo metu ra
šytoja sukūrė nemaža reikš
mingų kūrinių, pasižymin
čių realistiniu tikrovės at
spindėjimu. Tai pasakytina 

Į apie jos apysaką “Ir pražu- 
’ vo kaip sapnas”, kurioje mė

ginama parodyti valstiečių 
protestą ir pasipriešinimą 
dvarininkų smurtui. Pami
nėtinas taip pat apsakymas 
“Motulė paviliojo” Jame ra
šytoja parodo nelaimingų 
vaikų gyvenimą, demaskuo
ja buožiją.

Viename reikšmingiausių 
savo kūrinių — apysakoje 
“Ponas Dramble vičius” Ra
šytoja labai ryškiai pavaiz
davo ekonomini ir moralinį 
dvarininkų smukimą jau 
buržuazijos valdomoje Lie
tuvoje.

Visą savo amžių Sofija 
Pšibiliauskienė vertėsi labai 
sunkiai. Nelaimingai ištekė
jusi, jf turėjo užsidirbti duo
nos sau ir savo vaikams. Dėl

ai, gyvenant Vilniuje^ 
verstis įvairiais men- 
apmokamais darbais,

ti vaistinėje Vievyje,

to j 
tekc 
kai 
dirb 
paveikslų dirbtuvėje Kaune.
Po pirmojo pasaulinio karo 
rašytoja dirbo M. K. Čiur- 
lion: 
Kau 
vos 
atly 
kas, 
tuoą 
Laz 
džie
Paragius ir čia 1926 m. ko
vo 1

o paveikslų galerijoje 
ne. Buržuazinės Lietu- 
vyriausybės mokamas 
ginimas buvo labai men- 
nors dirbti reikėjo šal- 

e ir drėgnuose rūsiuose, 
lynų Pelėda, susirgusi 
va, grįžo į gimtuosius

5 d. mirė.
lūdama viena žymiausių
) meto kritinio realizmo 

atstovių, Lazdynų Pelėda 
kiaušiai visoje lietuvių 
matūroje atskleidė eko-

sav

rys 
lite
nonhinį ir moralinį dvarinin
kijos išsigimimą, pasmerkė 
par
plačiai pavaizdavo valstie
čių 
rov 
idė.
dyr
vių
mią vietą, turi didelę išlie
ka!

azitinį jos gyvenimą,

buitį, kapitalizmo nege-. 
es. Nepaisant kai kuriiį* 
inių prieštaravimų, Laz- 
ų Pelėdos kūryba lietu- 
literatūroje užima žy-

ląją vertę.
V. Petkevičienė

Amerikietis Vilniuje
Jie trys žingsniavo pa

plūdimio smiltimis: Jaunie- 
šypsojosi, kalbėjo apie 

kažką linksmo ir nepastebė- 
kaip motina atsiliko, 

link klegėjo įdegę poil- 
utojai, o ji sustojo ir su

sikaupusi ilgokai žvelgė į 
ulės užlietas kalvas... 
I būt, norėjo pamatyk 
žk^ųąoję atminties kerte- 
e išsaugotą vaikystės pa

Ji

jo, 
Ar 
šia

sa

ka

ve

ką

ap

— Dar per japonų karą 
mine tėveliai išsivežė į Ameri- 

,—sako B. Vikertienė (Wik- 
ris). Iš Kauno gubernijos 
išvažiavome. Nei kaimo, nei 

skrit i e s neprisimenu... 
,ip ir gyvenu Floridos

valstijoje.
Daug kas išblėso per 

tiek metų. Tik liko rusenti 
ntų vietų ilgesys...
Ji moja ranka.
—Berta, Čarli, ateikite 
būsite pažįstami.
O paskui priduria:
—Mano duktė...
ntas Čarlis.
Berta protestuoja:
—Ne, dar ne žentas...
Motina šypteli, linguoja 

atseit jau 
es. mamos, mėgstame pa
skubinti...
Čarlis pirmąkart Lietuvo

je. Ne tik Lietuvoje — iš 
viso socialistiniame pasau
lyje. Jis piktinasi tais Ame
rikos laikraščiais, kurie 
juodina nūdienės Rytų Eu
ropos šalis... Pasirodo, 
žmonės čia gyvena kultū- 
ingai ir linksmai. Ypač jam 
atikę Vilniaus universite

to studentai, ir, žinoma, 
Lietuvos gamta. Visa n?} 

a, kad nemokąs lietuvių 
ulbos.
Pridursiu, jog bėda ne to- 

k a jau didelė.
Spėjame pamatyti, kaip 

Čarlis Hanifinas žengia prie 
paplūdimyje įsikūr i u s i o s 
parduotuvėš, kaip, linksmai 
g sstikuliuo damas, kažką 
parka, kai jam šypsosi par
davėjos.

Taip, kai žmogus stengia- 
suprasti kitą žmogų, jor 

ynas ne pats svarbiausiai' 
alykas.
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MISLINČIUS

Grįžimas iš Babilono
* nelaisvės

Babilono nelaisvėje žydai 
išbuvo 70 metų, t. y., kol 536 
nu prieš mūsų esą Persų- 
M e d ų karalius Kiras (Cy
rus) nugalėjo babiloniečius 
ir juos išvadavo, kad jie at
statytų Jeruzalės šventyklą- 
Žydai grįžo Jude j on dide
liais būriais, masiniais eše
lonais. Pirmasis tuntas (va
dovą u j a n t Zarobabėliui), 
apie 50,000 asmenų, neskai
tant suvirš 7,300 jų tarnų 
bei tarnaičių, parsivežė 
daug aukso, sidabro, gyvu
lių, drabužių ir kitokio lo
bio. Karaliaus Kiro įsaky
mu, žydams buvo grąžinta 
auksiniai ir šiaip brangūs 
Jeruzalės šventyklos įruoši- 
mai, kuriuos babiloniečiai 
buvo išsivežę, kai ją sugrio
vė. Nemaža pinigų, statybi

nių medžiagų ir visokių 
j^ngvatų davė Persu kara
liai Kiras, Darijus bei Ar- 
takzerksas ir kiti turtingi 
tu kraštų valdininkai Jeru
zalės sinagogos atstatvmui. 
Atstatė šventvkla žvdai ia 
“šventino,” plaudami šim
tus veršiu, aviu, jaučių, ož
kų ir kitų gyvulių.

Valdant Persu karaliui 
Artakzerksui (465 - 425 m. 
nrieš m. e.), grižo iš Babi
lono didelis žydu tuntas va
dovaujant rabinui Ezdrui. 
Šis irgi grižo su “didelėmis 
dovanomis.” Išgirdės, kad 
anksčiau Judėjon grižusieii 
žvdai sukūrė mišrias šei
mas su savo kaimynais, 
“sumaišė šventa sėkla su 

^šalies tautomis.” Ezdras 
tfebai sunvko: “Išgirdės ši
tuos žodžius, aš perplėšiau 
savo apsiausta ir 'iuna. ne
šiau savo galvos ir barzdos 
niaukus ir sėdėjau nuliū
dus.”
Kai Ezdras iš savo saiau- 

dos atsipeikėio —j skaitome 
Biblijoje—. jis bene visiems 
Judėjos ir Jeruzalės žy
dams susirinkti, o kai šie at- 
ėio. isakė kuo greičiausiai 
“atmesti visas svetimtau
tes moteris ir iš jų gimusius 
vaikus.” žvdai nrižadėio
“a.ncjivienvii.” Tokiu “nnsi- 
dėiėliu” buvo labai daug 
net ir iš rabinu tarno. “An- 
sivale” mm šios “nuodė
mės”. iie bko laisvi vesti sa
vo tautos dukras, o už “nu- 
sl/iėiima” — turėio atnešti 
rabinui nn avina. Tuo “an- 
sivalvmu” žvdai įstūmė in 
buvusias žmonas ir vaikus i 
neansakoma skurdą! Tai 
va koks buvo “dievo tarno” 
teisingumas!

Praslinkus trylikai metų, 
Ezdrui mirus, žydai vėl 
pradėjo “nuodėmiauti” su 
kitatautėmis. Tuomet kitas 
jų tautos vadas, Persų ka
raliaus Artakzerkso vynpy- 
lis (taurininkas) Nemlijas, 
atėjo į Jeruzalę, su kariuo
menės daliniu, ir varu 
«apvalė” juos antrą kartą- 

lame darbe jis užtruko net 
12 metų; skubėti jam nebu
vo reikalo. Kad jis Judėjo
je gyveno gana ištaigiai, ga
lima spręsti iš jo paties žo
džių: “Buvo gi man pri
rengiama kasdien vienas 
jautis, šeši rinktiniai avi
nai, neskaitant paukščių, o 
kas dešimtą dieną aš duoda
vau visokiu vvnų ir daug ki
tų dalykų.” Taip gyvenant, 
aišku, buvo galima ir savo 

valdininkus pavai- 
ors krašto žmonės ir 

kentė badą. “Virš to — sa
ko Nemijas — aš nereikala
vau metinio pelno už val

dovo pareigas, nes tauta bu
vo labai nuskurdusi.” Ta
čiau jam skursti, kartu su 
tauta,, nereikėjo!

Su ištremtimi! į Babiloną, 
Judėjos žydai nustojo poli
tinio savarankumo, jų vals
tybė žlugo. Grįžę iš trem
ties, jie priklausė Persų-Me- 
dų karaliams ir jiems mo
kėjo duoklę, kol 3 31 m. 
prieš m. e. anuos nugalėjo 
makedonietis Aleksandras 
Didysis ir žydus išlaisvino. 
Vėliau Judėją valdė egiptie
čiai. asiriečiai, chaldiečiai, 
romėnai ir kiti. 320 m. pr. 
m. e. Egipto karalius Pto- 
lemėjus Lagis buvo išvedės 
i savo kraštą daugiau kaip 
100,000 žydų. Pagaliau ro
mėnų generolas Pomnėjus 
63 m- pr. m. e. paėmė Jeru
zalę, o 38 m. pr. m. e. Roma 
nastate Judėjos valdovu žy
du tautos “kvislinga” įdu
ndėti Herodą. kuris ja val
dė 34 metus. Po jo mirties, 
nuo 4 m. pr. m. e.. Judėia 
valdė Romos naskirti vakli- 
ninkai. Kai 70 m., mūsų 
eros, žvdai sukilo, tai romė
nai visiškai sugriovė Jeru
zale ir sudegino iu atsta
tyta sinagoga, n žydus iš
skirstė no visą didžiąją Ro
mos imperiją.

Žemdirbių varžybos
Dotnuvoje, Žemdirbystės 

instituto eksperimentinia
me ūkyje įvyko finalinės 
geriausių artojų varžybos. 
Jose dalyvavo 60 traktori
ninku, atrinktų iš beveik 
dviejų tūkstančių rajoninė
se varžybose dalyvavusiųjų. 
Finalininkai pademonstra
vo, kaip jie moka arti tie
sias vagas, kaip prižiūri sa
vo mašinas ir taiko prakti
koje agrotechnines žinias.

Pereitų metų varžybų 
nugalėtojo — Žemdirbystės 
instituto eksneriment i n i o 
ūkio mechanizatoriaus Jono 
Kazokevičiaus niekas ne
pralenkė : jam atiteko ge
riausio artojo vikšriniu 
traktoriumi vardas. Antro
je vietoje — Lietuvos žemės 
ūkio akademijos mokomojo 
ūkio mechanizatorius Adol
fas Apuokas, trečioje—Kė
dainių raiono kolūkio “Le
nino keliu” traktorininkas 
Feliksas Meškauskas.

Geriausiu artoju trakto
riumi nrinažintas Kauno 
rajono “Pažangos” kolūkio 
mechaniz a t o r i u s Juozas 
Pauža. Antroii vieta pa
skirta Dotnuvos eksneri- 
mentinin ūkio mpchanizato- 
"ini Antanui Rūšiui, tre
čioji—Pakruojo raiono Vis
manto kolūkio traktorinin
kui Kaziui Krivickui.

Varžybose dalyvavo frvs 
avpriai- artniaj iš Vokietijos 
Demokratinės Rpsnnblikos.

(ELTA)

Nepavyko kaliniams 
su mūnšainu

Birmingham, Anglija. — 
Šio miesto kalėjimo piliečiai 
buvo pradėję, iš to maisto, 
kurį jie gauna, gaminti 
mūnšainą kalėjimo virtuvė
je-

Viskas, atrodė, ėjo sėk
mingai. Bet vieną dieną ka
lėjimo viršininkai surado, 
kad tūli kaliniai nebepasto
vi ant kojų — girtutėliai. 
Tuomet buvo surasta to 
priežastis.

I. Kanto protėviai 
Lietuvoje

S. Gorodockis iš Grigiškių 
rašo, jog girdėjęs, esą gar
sus vokiečių filosofas Ima
nuelis Kantas yra užrašęs: 
jo gimtoji kalba — lietuvių
k. Laiško autorius remiasi 
kalbininko K. Būgos pateik
tais duomenimis apie sutin
kamas Mažojoje Lietuvoje 
pavardes Kantigirde, Kan- 
the, vietovardžius Kanthen, 
bei panašias šaknis turin
čius vietovardžius ir pa
vardes Lietuvoje (Kantei- 
kių, Kanteinių kaimai, pa
vardės — Kantkus, Kantri- 
mas, Kantvila, Viskanta, 
Daukantas ir t. t.) ir klau
sia, ar tik I. Kantas nebus 
kilęs iš suvokietėjusių lie
tuvių.

Imanuelis Kantas gimė 
1724 m. balandžio 22 d. Ka
raliaučiuje; mirė ten pat 
1804 m. vasario 12 d. Jo tė
vas buvo amatininkas—bal
nius. Deja, filosofo biogra
fai niekur neužsimena apie 
lietuvišką I. Kanto kilmę. 
Tiek senoji vokiečių ir ang
lų, tiek tarybinė literatūra
l. Kantą kildina iš škotų, 
kurie į Rytprūsius atsikėlė 
XVI—XVII a. Pats filoso
fas laiške vienam švedui, 
maniusiam, kad Kantas gali 
būti švedų kilmės, rašė, jog 
jo senelis atvyko j Prūsiją 
ir apsigyveno Tilžėje drau
ge su daugeliu kitų škotų, 
jų pavardė seniau buvo ra
šoma Cant ir tik vėliau pa
keista, kad kartais vokiš
kai nebūtų klaidingai taria
ma.

Tačiau bene toliausiai sie
kiančias žinias apie I. Kan
to protėvius pateikia žino
mas Rytprūsių ir Klaipėdos 
krašto istorijos tyrinėtojas 
J. Zembrickis (Sembritzki). 
Šilutės apskrities istorijoje, 
išėjusioje 1920 m. jis rašo, 
kad XVII a. į Verdainę ne
toli Šilutės atvyko škotas 
Richardas Kantas ir vedė 
vietos smuklininko Enocho 
Liderio (ar Liderto) dukte
rį Dorotėją (1635 m.). R. 
Kanto sūnus Hansas XVII 
a. aptinkamas Klaipėdos gy
ventojų tarpe. Klaipėdoje 
jis turėjo žemės sklypą ir 
vertėsi balniaus amatu, pri
klausė liuteronų bendruo
menei. Minėtas J. Zembric
kis ir kiti autoriai nurodo, 
kad Kantų pavardė buvo ra
šoma ir Kandt. Filosofo tė
vas Johanas Georgas Kan
tas, klaipėdiškio Hanso sū
nus, XVIII a. taip pat kurį 
laiką gyveno Tilžėje.

Todėl peršasi išvada, kad 
nors I. Kanto protėvių gy
venimas ir susijęs su Lietu
va, tačiau pavardė tėra at
sitiktinai panaši į kai ku
rias lietuviškas pavardes.
(Iš “Mokslas ir gyvenimas”)

Sellersville, Pa.
Spalio 1 d., sekmadienį, 

Ramanauskų ūkyje įvyks 
banketas pagerbimui dar
bininkų ir darbininkių, ku
rie dirbo praėjusiame ban
kete rugsėjo 3 d. Taipgi pa
gerbsime ir visus kitus, ku
rie dalyvavo bankete bei 
prisidėjo su parama.

Taigi, kurie tiktai galite, 
prašomi dalyvauti. Būsite 
pavaišinti skaniais pietu
mis. Parengimas įvyks, net 
jei ir lytų.

Kviečia
B. A„ Ramanauskai

Rašytojas Juozas Baltušis 
rašo apie vasarą Lietuvoje

Šis tas apie Lietuvos 
jūreivius

... Tik ką parvykau aš iš 
Palangos ir skubu rašyti 
Jums keletą žodelių, kadan
gi labai ir labai seniai be
rašiau. Už šį uždelsimą ir 
norėjau visų pirma atsipra
šyti Jus. Labai prašau ne
rūstauti.

Tik sugrįžus, pasitiko 
liūdna žinia: mirė Albinas 
Morkus. Palaidojo jį vakar, 
taigi ir i laidotuves nebe
spėjau.

Stipriai gaila šito gero 
vyro. Buvo dar jaunas, ga
lėjo gerokai padirbėti, tu
rėjo šiokių tokių literatū
rinių gabumų, turėjo daug 
medžiagos literatūros kūri
niams. Deja, daug jo darbų 
taip ir liko nerealizuoti. 
Sirgo jis labai sunkiai ir il
gai, o šitai dar labiau su
kelia jo mirties apgailesta
vimą. Rašytojai iškilmingai 
nulydėjo A. Morkų j Karių 
kapines Antakalnyje, atsi
sveikino, pagerbė jo atmini
mą.

Ilgai nerašiau Jums dėl to, 
kad buvau užsivertęs dar
bais, tikriau pasakius, gyvenu 
darbu: rašiau savo romano 
“Parduotos vasaros” antrą
jį tomą, ir taip įsitraukiau, 
kad užmiršau viską pasau
lyje. Atsikvošėjau tik ta
da, kai prasidėjo neregėti 
skausmai galvoje—nuo per- 
didelio nervų įtempimo. Tad 
mečiau rankraščius, pabė
gau į Palangą, kur atsikvė
piau porą savaičių. Dabar 
imsiuos darbo iš naujo. Jau 
varau jį į pabaigą ir žadu 
šiais metais atiduoti rank
rašti leidyklai. Knyga turės 
išeiti iš spaudos ateinančių 
metų pirmojoj pusėj. Tada 
imsiuos kitų kūrinių, lau
kiančių savo eiles. Dabar, 
kai pasidariau laisvesnis, 
tai ketinu daugiau parašyti, 
užvyti laiką, kurį sugaišau 
įvairiose pareigose, gero
kai nuskriaudęs savo lite
ratūrinį barą.

Palangoje šiemet dėjosi 
neregėti dalykai. Žmonių il
sėtis priplūdo tiek, kiek ne- 
atvykdavo anksčiau nie
kad. Mat, ir vasarėlė išpuo
lė meili, birželis ir liepa bu
vo saulėti, tai masino vilio

PRANAŠYSTĖ
Kelionėj per plytinį smėlį
Vanduo gertuvėje išseko;
Bekopiant staiga aūkštumėlėn,
Lyg palmę išvysti tau teko-

Pavargęs, tarytum pro dūmą, 
Tenlink godžiai iš tolo spytrėjai; 
Atrodo lyg palmės viršūnė. 
Jos šakos lyg supasi vėjuj.

Tu tikras buvai, kad atrasi
Ten gaivų oazės pavėsį
Ir žygyj nusilpusią dvasią
Versmėj atgaivinti galėsi.

Nujautimas toks tikras tau rodės,— 
' Negalėjo tavęs jis apvilti!

Jis buvo lyg draugiškas žodis, 
Šaukiąs tik per kalvą pakilti.

Ir kai tavosios akys išvydo,
Kad ne palmė lieknoji ten buvo,
Tu vis vien nujautimą tą didį
Pasveikinai — viltys nežuvo.

Malūnsparnio propelerių kekė 
Geologų žvalgymo bazėj, 
Pasirodo, apgavo tau akį, 
Klaidingai žadėjo oazę.

Jie pagirdė tave, atgaivino, —
Džiaugeis — nujautimas neklydo;
Tolyn leidais sustiprintas vyno, 
Nujautimą paėmęs už gidą. 
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Gal pranašai
Save tildo,

Pranašaudami bijo suklysti,
Bet panašiai
Išsipilldo

Dažnai jų kukli pranašystė.
J. Subata

jo žmonelius iš visų Lietu
vos kampelių, o taip pat iš 
broliokų respublikų.

Ilsėjosi čia žmonės net iš 
Uralo ir Sibiro, sutikau jų 
iš Maskvos, Leningrado, Ki
jevo, Minsko, net tolimosios 
Kirgizijos ir Tadžikistano. 
Palanga dabar darosi vie
nas pačių populiariausių 
kurortų visoje Tarybų Są
jungoje. Traukia žmones ne 
tik jūra, pilna gero jodo, 
pušynai, parkai, puikiai 
įruoštos sanatorijos tūks
tančiams darbo žmonių, bet 
traukia ir lietuvių geras bū
das, jų svetingumas, dėme
sys ir tolerancija visų bro
liškų tautų žmonėms.

Šiemet čia ilsėjosi ne tik 
darbo žmonės, bet ir įžymūs 
rašytojai, menininkai, kom
pozitoriai, o taip pat aukšti 
valstybės vadovai.

Pati Palanga neapsako
mai išgražėjusi, marguliuo- 
j a, spindi linksmi a u s i o m 
spalyom. Veikia įvairiau
sios sanatorijos, gydomieji 
korpusai, mineralinės vo
nios, dušai. Atidaryti nauji 
restoranai, valgyklos, kino 
teatrai, koncertų salės. 
Mieste gerai sutvarkytas 
aptarnavimas net ir tų va
sarotojų, kurie atvyksta be 
kelialapių į sanatorijas, o 
tiesiog savo pačių sumany
mu. Automobilistams įruoš
tas labai geras kempingas. 
Palangos vykdomasis ko
mitetas ir jo pirmininkas P. 
Mičiūnas labai ir labai daug 
padirbėjo, . kad kiekvienas 
žmogus, atvykęs į Palangą, 
jaustųsi kaip namie, gerai 
pailsėtu. pasisemtu jėgų. 
Garbė jiems už tai. Esu įsi
tikinęs, kad nelabai tolimoje 
ateityje Palanga pralenks 
pačius garsiausius Šalies 
kurortus.

Taip buvau įsitraukęs į 
kūrybinį darbą, kad visai 
atitrūkau nuo visuomeninės 
veiklos, nuo viso respublikos 
gyvenimo. Net nežinau, 
kur kas vyksta, ką žmonės 
veikia. Girdžiu tiktai iš to
lo, kad šiemet Lietuvoje pa
buvojo daug turistu lietuvių 
iš Amerikos, Kanados, Ang
lijos ir kitur. Didelį susi-

Po šalto, audringo Atlan
to, itin neramaus prie Is
landijos krantų, kur kelis 
pastaruosius mėnesius žve
jojo traleris, Baltija buvo 
sklidina vaiskios ramybės. 
Ilgos grumtynės su stichi
ja nepraėjo traleriui be 
pėdsako: bortų dažai nusi
lupo, denis atšerpetojo, me
talinės dalys apsidengė rū
džių sluoksniu... Tačiau 
laivas guviai skrodė lygų 
jūros paviršių, skubėdamas 
į gimtąjį uostą.

Visa įgula denyje. Trūks
ta tik dviejų mechanikų- 
kurie ųegali palikti maši
nų, ir radisto, — užsikniau
bęs ant siųstuvo, jis beria 
į eterį paskutinių radiogra
mų žodžius. Vyrai vaikšti
nėja po deni, apimti susiti
kimų nuotaikos, pasirengę 
krante gerai pailsėti. Jie to 
tikrai nusipelnė.

... Surasti jūreivį atosto
gų .metu Klaipėdoje neleng
va. Vieni vyksta aplankyti 
giminių, kiti keliauja į po
ilsio namus, treti — turis
tiniuose žygiuose... Vedu
sieji, žinoma, mėgaujasi šei
mos židinio ramybe, bet 
traleryje, apie kurį pasako
jame, tokių tik keletas. Be
veik visa įgula — jaunimas.

Jūreivis krante, — šitais 
dviem žodžiais apibrėžiau 
pokalbio temą, kreipdama
sis į kelis tralerio įgulos na- 

domėjimą čia sukėlė jaunie
ji lietuviai krepšin inkai. 
Vyrai puikūs, taktiški, ge
ro išsiauklėjimo. Labai do
mėjosi visi jie šiuolaikiniu 
Lietuvos gyvenimu, žaidė 
kelias rungtynes su mūsų 
krepšininkais, viena s jų 
pralaimėjo, kitas laimėjo, 
žodžiu, ol-rait! Mano ma
nymu, be galo gerai, kad jie 
atvyko, pamatė mūsų gyve
nimą, sugriovė “vaduoto
jų” gąsdinimus ir tvirtini
mus, Nukreiptus prieš mus.

Prieš kurį laiką, berods, 
birželio mėnesį, buvau susi
tikęs atvykusį iš Amerikos 
poetą Juozą Mikuckį. Išsi
kalbėjome su juo labai pla
čiai. Sužinojau be galo daug 
įdomaus iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Nors jau ne
be jaunas amžiumi, J. Mi
kuckis dar labai stiprus, 
energingas,

Nežinau, kaip jam čia vis
kas atrodė, o man jis pada
rė gera įspūdį. Susitiko jis 
čia, Lietuvoj, su sūnum ir 
marčia, su senais savo drau
gais ir pažįstamais, daug 
kur važinėjo, daug ko pa
matė- pas daugelį svečiuose 
pabuvojo.

Net keista ir smagu man 
buvo matyti Juozą Mikucki 
gyvą ir energingą po šitiek 
metu pertraukos. Savo jau
nystėje smarkiai mėgau kai 
kuriuos jo eilėraščius, daug 
buvau girdėjęs apie spal
vingą jo charakteri, kam
puota ir aštrų būdą. Įdo
mu, ka pasakoja jis sugrį
žęs, kaip atsiliepia apie Ta
rybų Lietuvą.

Štai, berods, ir viskas tuo 
tarpu. Laiškas, kaip mato
te. išėjo ilgas ir neįdomus. 
Gal ateityje geriau parašy
siu.

Visi mes dabar ruošiamės 
didžiajai šventei — Spalio 
50-mečiui. Rašom, kuriam, 
dirbam, visur įtampa di
džiausia, entuziazmas aukš
čiausias. Reikia manyt, ir 
rezultatai bus geri...

Juozas Baltušis 
Vilnius, 1967.VIII.30.
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Kęstutis Žukauskas, tra-
*io kapitonas:
—Jūroje prabėga didžio- 
mūsų gyvenimo dalis. Ga

lite įsivaizduoti, kaip įgu- 
pasiilgsta namų, kaip 

ikia tos akimirkos- kada 
vas grįš į uostą.
Šį reisą žvejojome prie 
andijos, Norvegijos kran

tų. Dažnai pasiekiame Ka
nados, Grenlandijos, Labra- 
dero pakrantes. Sekasi ne- 

)gai.
Kaip mes ilsimės? Tai-

žinoma, individualus daly
kas. Kiekvienas iš anksto 
turi savų sumanymų. Mū
są okeaninė žvejybos bazė 
yra įrengusi savo poilsio 
namus ir kempingus Juod- 
kiantėje, Neringoje, Palan
goje. Klaipėdoje neseniai 
pradėti statyti ištaigingi 
Jūreivio namai.

ZČ

Girdėjau, 
ose bus kino, sporto salės, 
idimų aikštelės, uždari 

te .seinai, biblioteka.
Aš pats pernai keliavau 

no egzotiškas Krymo ir 
Kaukazo vietas. Šiemet di
desnę atostogų dalį ruo- 

losi praleisti namie. Au
dronė ir Jūratė, mano duk
ros, šį kartą niekur nesi
ruošia paleisti. Vyresnioji 
pavasarį baigė antrąją kla-

ši

Eugenijus Jaseckas, tra- 
rio vyresnysis mechani-le 

kas:
—Jūs klausiate, koks mė- 
amiausias u ž s i ė m i m as 
’ante? Atsakysiu už save 
už kapitoną, nes tai tin

klą, abiems: žūklė. Be rei- 
alo šypsotės. Žūklė prie 

ežero ar upės — visai kas 
kita, ‘ negu jūroje. Štai ry
toj su šeimomis ruošiamės 
prie Veiviržo netoli Prieku
lės. Neblogai kimba upėta- 
k|iai, raudės, 
s
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Puikus poil- 
s po silkių ir krabų...
Bernardas Banys, laivo 

radistas- jauniausias įgulos 
arys:
—Jauniausias tai jauniau- 
as, bet šiame traleryje 
irbu seniau už kapitoną ir 
echaniką.
Esu nevedęs. Ką veiksiu? 

Visų pirma, aplankysiu tė
vas Svėdasuose. Seniai be
mačiau jaunesnįjį brolį. Ra
si, kad šiemet baigė Pane- 

ė ž i o politechnikumą ir 
lošiasi dirbti gimtinėje.
Žinoma, turiu Klaipėdoje 

raugų, bet visi dabar jū- 
jje.
Ar nesiruošiu vesti? Na, 
šį klausimą gal neatsa- 

ysiu...
Po dviejų mėnesių, kai 

bus baigtas remontuoti tra
leris, įgula vėl atsisveikins 
si žemynu. Ir vėl—ketu
riems, penkiems mėnesiams. 
Krante jūreivių vėl lauks 
šeimos, artimieji, draugai, 
o tolimuosiuose vandenynų 
plotuose — sunkus triūsas, 
reikalaujantis kasdieninio 
vyriškumo, valios, ištver
mės. ..

Virgilijus Petrauskas

i 
k

Miami, Fla. — Čia tapo 
sulaikytas kalėjime Albert 
Seibold, kuris, sakoma, nu- 
udęs Auburn miestelyje, 

Alabamoje, tris mergaites.
z

East Louis, I1L — Per 
vieną naktį šio miesto ug
niagesiai gavo 23 pašauki
mus gaisrams gesinti. Vieni 
tų pašaukimų buvo tyčia 
padaryti, falšyvi, o kiti — 
tikri.
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Kas tai yra meteoritai ir 
kaip juos atpažinti

Tamsiomis, tačiau gied-1 netų taip vadinamo asteroi- 
>mis rudens bei žiemos 'dinio “žiedo” pavidalu. Joriomis rudens bei žiemos 

naktimis daug kam yra
tekę matyti taip vadina
mas “krentančias žvaigž
des.” Iš tikrųjų tai kren
ta ne žvaigždes, bet 
meteorai — smulkutės, kie
tos medžiagos dalelytės, 
sveriančios vos kelis mili
gramus. Iš kosminės erd
vės patekusios į žemę su
pančios atmosferos sluoks
nius, jos sudega. Šį reiš
kinį mes paprastai ir stebi
me. ■ *

Krenta iš d a n g a u s ir 
stambūs kūnai, svėriau tieji 
po keletą kilogramų ar net 
tonų. Patekę į Žemės trau
kos lauką, šie kosminiai kū
nai nespėja visiškai sudeg
ti ir nukrenta ant žemės 
kietų, iš dalies apdegusių 
kūnų- meteoritų pavidalu. 
Jų kelias atmosferoje trum
pas—vos keletą sekundžių.

Tokiais momentais galima 
matyti dangumi praskren
dantį ugnies kamuolį - boli
dą, skleidžiantį ryškią, mir
gančią melsvai baltą, gels
vą, arba rausvą šviesą. 
Tankūs atmosferos sluoks
niai sulėtina krentančio 
meteoro kosminį greitį ir 
netoli nuo žemės, maždaug 
5-25 kilometrų aukštyje, jo 
ugnies “kepurė” išsisklaido 
ir bolidas užgęsta. Nespė
jusi sudegti kietojo kosmi
nio kūno dalis nukrenta.

Jeigu meteorito masė di
delė, tai jis subyra į daugy
bę smulkesnių gabalų. 
Stambios skeveldros giliai 
įsminga į dirvožemį ir il
gesniam laikui (o dažnai ir 
ant visados) palaidoja save 
puriame grunte. T o kiu 
būdu žymi meteoritų dalis 
iki šiol yra po mūsų kojo
mis.

Didžiulis skaičius
Kiek gi meteoritų nu

krenta ant žemės pavir
šiaus per metus? Moksli
ninkai teigia, jog maždaug 
300,000. Tačiau dauguma 
meteoritų nukrenta į jūras 
ar vandenynus, negyvena
mas dykumas, kalnuotus 
bei miškingus rajonus ir ki
tas sunkiai prieinamas vie
toves. Daug meteoritų lie
ka įsirausę į žemę, dalis pas 
privačius asmenis. Ir tik 
4-6 meteoritai per metus 
patenka į mokslininkų ran
kas.

Meteoritų esama trijų 
klasių: akmeninių, geleži
nių ir tarpinių, t. y. akme- 
ninių-geležinių. Svoris jų 
svyruoja nuo kelių gramų 
iki kelių dešimčių tonų. Šiuo 
metu visame pasaulyje yra 
žinoma daugiau kaip 30 me
teoritų, kurių svoris virši
ja vieną toną, jų tarpe apie 
10 meteoritų, sveriančių po 
10 ir net 60 tonų. Visi jie 
geležiniai. Stambiausiais ir 
unikaliausiais geležinių me
teoritų atstovais yra—

Amerikos meteoritas Vi- 
lamete (15 tonų), Grenlan
dijos gigantas Cape York 
(33 t.) ir meteoritas Goba 
(apie 60 tonų) atrastas 
1920 metais Afrikoje.

Lietuvoje meteoritai
Lietuvos teritorijoje yra 

nukritę keturi akmeniniai 
meteoritai. T a i Juodžių, 
Naujojo Projekto, Andrio
niškio ir Žemaitkiemio me
teoritai.

Iš ikur gi nukrenta mete
oritai? Nustatyta, jog me
teoritai yra Saulės sistemos 
kūnai ir koncent r u o j a s i 
tarp Marso ir Jupiterio pla-

dalelės meteoritų bei 
minių dulkių pavidalu 
tais ir pasiekia Žemę.

Kaip jie atrodo

'kos- 
kar-

Kaip gi atrodo nukritę 
meteoritai ir kaip juos at
skirti nuo paprastų “že
miškų” akmenų?

Charakteringiausias kiek
vieno meteorito išorinis po
žymis — lydymosi plutelė 
(žievė), kuri lygiu, plonu 
sluoksniu (iki 1 milimetro 
storio) dengia visą meteo
rito paviršių. Ypač ji ge
rai pastebima akmeninių 
meteoritų lūžio paviršiuose.

Tik labai retais atvejais 
nukrenta meteoritai be ly
dymosi žievės. Akmeninių 
meteoritų plutelė turi juo
dą spalvą, su rudu arba 
rausvu atspalviu. Papras
tai ji matinė, rečiau bliz
ganti, tarytum lakuota. Ką 
tik nukritusių geležinių me
teoritų lydymosi plutelė yra 
juodos spalvos su melsvu at
spalviu. Gi ilgiau pagulė
jusių žemėje meteoritų žie
vės paviršius padengtas 
lengvai besilankstančių rū
džių sluoksniu.

Kitos ypatybės
Meteoritams taip pat cha

rakteringi įdubimai, pana
šūs į pirštų atspaudus 
minkštame molyje. Jie yra 
apvalios, ištęstos arba ova
linės formos. Todėl mete
oritų paviršius atrodo lyg 
raupsuotas. Žymiai rečiau 
pasitaiko meteoritų be įdu
bimų.

Dauguma meteoritų pa
sižymi dar ir magnetinėm 
savybėm. Akmeniniai me
teoritai pritraukia magne
tą, nes jų sudėtyje yra ge
ležies grūdelių, matomų net 
paprasta akim.

Akmeniniai meteoritai vi
duje yra šviesiai pilkos, re
čiau tamsiai pilkos spalvos. 
Dažniausiai jie yra smul- 
kiagrūdžiai, su stambesniais 
apvalios formos įtarpais, 
vadinamais cho n d r o m i s. 
Geležiniai meteoritai prime
na netaisyklingos formos 
šoviniu skeveldras, o akme- 
niniai-ge 1 e ž i ni a i meteori
tai — kempinę, sudarytą iš 
geležių su skaidraus mine
ralo olivino, gelsvos, rudos 
arba butelinio atspalvio 
įtarpais.

Kur jie randami?
Paprastai meteoritai at

randami giliau žemėje. Juos 
galima rasti visur: pievo
se, arimuose, kasant grio
vius, dirbant laukus ir t. t. 
Būtina atidžiai apžiūrėti vi
sus įtartinus akmenis bei 
skeveldras — ir apie radi
nius skubiai pranešti Lietu
vos meteoritų komisijai.

Labai svarbios žinios ir 
apie bolidus, taip vadina
mus ugnies kamuolius. Bo
lidų kritimą palydi stipri 
šviesa, net garsas. Aprašy- : 
me būtina nurodyti bolido 
kritimo laiką (tiksliai), vie
tą (miestas, kaimas, rajo
nas) garso bei šviesos efek
tus, skridimo kryptį ir 
aukštį virš žemės pavir
šiaus (apytikriai). Atras
tus meteoritus jokiu būdu 
negalima skaldyti ir daužy
ti, nes meteoritas dalinai 
praranda mokslinę vertę.

Padeda mokslui
. \ . .

Kiekvienas atrastas meteo
ritas—tai pasaulinės reikšmės 
įvykis. ' Meteoritai leidžia

mokslininkams spręsti dau
gybę kosminių problemų. Jų 
paieškos yra itin svarbios 
ypač kosmoso užkariavimo 
metais. Už kiekvieną at
rastą meteoritą jo radėjui 
išmokama piniginė premija. 
Jos dydis priklauso^ nuo 
met e o r i t o vertės (nepri
klausomai nuo m e t e o rito 
dydžio).

Kviečiame visus aktyviai 
ieškoti meteoritus, stebėti 
bolidus. Visas žinias prašo
me siųsti adresu: Vilnius, 
Vrublevskio 1, LTSR Gelo- 
gijos institutas; Lietuvos 
meteoritų komisija.

V. Vasiljevas
Lietuvos meteoritų 

komisijos pirmininkas

Madrido moralas
Niekam nėra paslaptis, 

kad užrubežinės turizmo 
blondinės, važinėdamos lo
tyniškose šalyse, kaip ve: 
Italijoje, Ispanijoje, dažnai 
būna spaudžiamos, glosto
mos ir į pečius baksnoja- 
mos vietinių “donžuanų.”

Neseniai Madride trys 
olandės merginos, dėvejan
čios trumpus sijonus- “mi- 
mi-dreses”, ieškojo prie- 
globščio nuo minios meiliš
kai aistringų vyrų slėptis 
batukų (čeverykų) krautu
vėje, kuomet įerzintas 
vininkas nupirko joms si
jonus uždengti nuogus ke
lius. Perdaug nuogos 
jos sukėlė pasipiktinimą 
ispanuose.

Ispanija yra šalis- kurios 
priešišką moralą įgyvendi
no 800 metų islamų ir 1400 
metų katalikų dominavi
mas.

Šių dienų Franko reži
mas, sujungtas su bažny
čia ir valstybe, daugiau su
interesuotas visokiais tiky
biniais draudimais, negu iš 
jų pasiliuosavimais. Taigi 
Ispanija nėra rojus jau
niems besimylintiems. Vis
kas kaip tik priešingai.

Gyvenamoj kaimynystėj 
dursargė, kaip policistas, 
prižiūri moralą ir padoru
mą, kuomet tikroji policija 
tiria parkus ir jo pašalius. 
Radę sustojusią porą bau
džia 3 mėnesiais kalėjimu. 
Pilnas prasižengimas — 6 
metus belangės. Divorsas 
neįmanomas.

Valdžia prostituciją pa
naikino 1956 m., tai mergi
nos nuėjo į požeminį uždar
biavimą ir pakėlė kainą.

Ispanijos merginos mažai 
uždirba dirbtuvėse, valgy
klose, skalbyklose ir kitose 
įstaigose, ir tas nuvarė jas 
į požeminį uždarbiavimą. 
Negalima tikėti, kad gau
damos tinkamas algas žmo
niškam savęs aprūpinimui, 
jos liktų bejausmėmis gerb
ti save ir pasiduoti visokių 
išsigimėlių dažnai teliukiš- 
kai buizotų girtų “požemi
niam” pasitenkinimui...

sa-

ko-

Jau laikas visur rūpintis 
žieminiais parengimais. Iš 
rudens parengimai visada bū
na sekmingesni.

D-ras Levas Vladimirovas pasakoja apie savo
neseniai turėtą kelionę po Lietuvą

Neseniai, kaip jau žino
ma, Jungt. Tautų bibliote
kos Niujorke direktorius 
d-ras Levas Vladimirovas 
lankėsi savo gimtojoje šaly
je Tarybų Lietuvoje. Kai 
jis grįžo į Niujorką, “Lais
vės” redakcijos atstovas 
kreipėsi pas mokslininką, 
kad jis plačiau papasakotų 
mūsų skaitytojams apie tai,

tyrė kelionėje. Ir. štai že
miau telpa Vladimirovo at
sakymai į jam pateiktus 
klausimus. Jie išsamūs, į- 
domūs. —Redakcija.

1. Klausimas: Kaip šįmet 
Tarybų Lietuvoje atrodo

• laukai, kaip derlius?
i

Atsakymas: Visiškai su
prantamas Jūsų susirūpini
mas derliumi, nes tai labai 
svarbi pozicija mūsų liau
dies ūkyje. Tačiau “Laisvė” 
jau išsamiai atsakė į šį 
klausimą rugsėjo 1 d. nume- 

, ryje Algirdo Motiejūno, 
LTSR Žemės Ūkio Ministe
rijos darbuotojo lūpomis... 
“Šiemet mes ne atsitikti
nai tikimės pačio geriausio 
derliaus, geresnio ir už 
1965-uosius.” Kai aš bu
vau Lietuvoje liepos mėne
sį, laukai buvo gražūs, var
pos nutukusios, tačiau sau
lė buvo per dosni, trūko lie
taus.

Susirūpinta dėl bulvių, 
bet į rudenį reikalas pasi
taisė, “visko turėsime dau
giau, tiktai grybų mažiau,” 
rašo man iš Lietuvos drau
gas ekonomistas, buvęs ma
no bendradarbis Valstybi
nėje Plano Komisijoje. 
“Daugiau turėsime grūdų, 
daugiau įvesime naujų ga
mybinių pajėgumų, dau
giau atiduosime eksploa
tacijai gyvenamojo ploto, 
daugiau bus vietų ligoninė
se, kinuose ir teatruose, o 
ypač mokyklose, daugiau iš
leisime specialistų, visko 
bus daugiau, tiktai grybų 
mažiau, tokie jau šie me
tai.” Ir tikrai, būdamas 
Lietuvoje, aš ryškiai paju
tau šių ypatingų Didžiosios 
Spalio Revoliucijos penkias
dešimto jubiliejaus metų 
sustiprėjusį pulsą, nepa
prastą pakilimą, kuris vieš
patauja visur. Kiekvienas 
nori šią šventę sutikti kuo 
gražiau, naujais gamybi
niais laimėjimais, naujais 
kūrybiniais pasiekimais.

2. Klausimas: Kokius 
bendrus įspūdžius įgijote 
gimtojoje žemėje, apsilan
kęs po metų laiko?

Atsakymas: Per savo 
trumpą buvimą tėviškėje 
prisirinkau įspūdžių pilną 
maišą. Atvykęs iš trans
atlantinio skridimo į Mask
vą, nuvažiavau į Lietuvos 
TSR Nuolatinę Atstovybę 
Maskvoje, kur visada susto
ju. Pirmieji Lietuvos pilie
čiai, kuriuos čia sutikau, bu
vo drg. Antanas Sniečkus,

Lietuvos liaudies šokis lietuvių dienoje Montrealyje

drg. Feliksas Bieliauskas, 
Lietuvos TSR Valstybinio 
spaudos komiteto Leidyklos 
viršininkas, ir pats Lietu
vos atstovas drg. Jeroševi- 
čius. Jie kaip tik ruošėsi' 
vykti į Tarptautinę knygų 
parodą, organizuotą Mask
voje 50-ųjų Spalio metinių 
garbei, ir pakvietė mane 
vykti kartu.

jožiūrėtoja man padovano 
didžiulę ir puikiai iliustruo
tą knygą apie Krokuvos 
miesto arch i tek t ū r o s pa
minklus. Ilgai nepamirs iu 
šios kelionės po žavingąjį 

pasaulį.
Vos atvykęs į Viln 

gavau pakvietimą dalyvauti 
susitikime su grįžusia 
Montrealio mūsų delega

spaudoje, kad šio žymaus 
mūsų skulptoriaus didinga 
V. Lenino figūra bus pasta
tyta vienoje Maskvos mies
to aikščių. Tai graži Lietui 
vos menininkų dovana^ 
Maskvai Didžiosios Spalio 
revoliucijos penkiasdešimt
mečio proga.

iš
n-

L. Vladimirovas
Galite suprasti, tai buvo ja. Buvo labai įdomu išgirs- 

man, knygini nkui, tikra 
šventė. Paroda užėmė du 
didelio pastato aukštus; 
pirmajame buvo knygos Ta
rybų Sąjungoje ekspozicija, 
tematinė—knyga rusų kal
ba — ir atskirų tarybinių 
respublikų skyriai. Antraja
me aukšte buvo socialisti
nių valstybių knygų ekspo
zicijos. Paroda vaizdžiai at
skleidė mums tuos nepa
prastus laimėjimus, kuriuos 
pasiekė Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės respubli
kos, kultūros, mokslo ir kny
gų leidimo srityje, Mes kele
tą valandų, lydimi parodos, 
direktoriaus ir vyriausiojo 
dailininko, vaikščiojom po 
atskirus parodos skyrius, 
sma g u r i a u d a m i vartėm 
knygų ir albumų lapus, gė
rėjomės mūsų spaudos to
bulėjančiu knygų apipavi
dalinimo menu ir technika. 
Man didžiausią įspūdį pada
rė tarybinės mokslinės kny
gos skyrius, o taip pat Lie
tuvos ir Estijos. paviljonai.

Reikia pasakyti, kad kny
gų leidimo ir jų platinimo 
srityje šios dvi respublikos, 
o ypač Estija, pirmauja vi
soje Tarybų Sąjungoje. Ta
čiau ir Lietuva neatsilieka. 
Jei Smetonos viešpatavimo 
metais kiekvienam Lietuvos 
piliečiui per metus tekdavo 
vos viena nauja knyga, tai 
dabar jis gauna penkias 
naujas knygas ir, žinoma, 
savo turiniu ir apipavidali
nimu nepalyginamai geres
nės kokybės, negu buržua- 
žiniais laikais.

Ypač reikia atžymėti mū
sų knygų iliustracijas. Prie 
vyresnės kartos meistrų pri
sidėjo jaunos ir gabios jė
gos., tokie vardai, kaip Kra
sauskas, Makūnaitė, Stepo
navičius yra žinomi toli už 
mūsų respublikos ribų.

Iš kitų socialistinių res
publikų man didesnį įspū
dį paliko Lenkijos, Vokie
čių Demokratinės respubli
kos ir Čekoslovakijos pavil- 
jpnąi. Lenkų paviljono pri-

ti mūsų valstybinių veikė
jų ir artistų pasakojimus 
apie Lietuvos TSR dieną 
Montrealyje, kuri, kaip mes 
visi žinome, labai pasisekė. 
Po to padainavome visi da
lyvavę susitikime lietuviškų 
dainų. Dabar galiu visiems 
pasakoti, kad dainavau vie
name chore su solistais V. 
Noreika ir E. Saulevičiūte.

Pagal nusistovėjusią šei
mos tradiciją didž i a u s i ą 
atostogų dalį praleidau su 
savo vaikais žavingoje Pa
langoje. Baltijos jūra buvo 
rami ir švelni, saulutė degi
no kaip Zanzibare ir poil
siautojai vaikščiojo pajuo
davę ir pusnuogi, kaip tikri 
afrikečiai. Ir vėl per tą 
trumpą‘metų laiką čia spė
ta pastatyti naujų gražių 
pastatų, ypač didelį įspūdį 
padaro nauji “Kastyčio” 
poilsio namai, modernios 
architektūros, skoningai 
apipavidalintas ir puikiai 
įrengtas pastatas. Malonu, 
kad mūsų architektai ir sta
tybininkai sugeba statyti 
pastatus, kurie gali būti pa
vyzdžiu visam pasauliui.

Palangoje turėjau malo
numą pamatyti daug savo 
draugų ir kolegų. Pirmas 
pažįstamas žmogus, kurį 
čia sutikau, buvo “eks-ame- 
rikietis” Margeris, pažan
gaus lietuviško judėjimo 
JAV veteranas, sugrįžęs į 
savo tikrąją tėvynę Lietu
vą-

Jaudinančiai įdomius pc- 
kaįbius turėjau su mūsų li
teratūros korifėjais drau
gais Mieželaičiu ir Venclo
va. Apie numatomus Vil
niaus Universiteto moksli
nio darbo praplėtimo pla
nus ir įspūdingą Universi
teto miestelio statybos pro
jektą man bevaikščiojant 
po romantiškas Palangos 
parko alėjas papasakojo 
Universiteto rektorius prof. 
J. Kubilius. Su skulptorium 
Jokuboniu prisiminėm mū 
sų susitikimą New Yorke. 
Nešeniai buvo paskelbta

Nežiūrint visų mano pa
stangų gyventi “inkognito,” 
ir visiškai atsiduoti poilsiui, 
tai man ne visai pasisekė. 
Sužinoję apie mano buvimą 
Palangoje, vietinių poilsio 
namų ir sanatorijų masinio- 
kultūrinio darbo vadovai 
organizavo mano susitikimą 
su poilsiautojais. Susirin
ko daugybė žmonių, turė
jau jiems papasakoti apie 
Suvienytųjų Nacijų Orga
nizaciją, apie mano darbą 
joje, apie neeilinę Generali
nės Asamblėjos sesiją ir t. 
t. Žmonės statė įvairiau
sius klausimus apie gyveni
mo sąlygas JAV, apie negrų 
judėjimą, apie Amerikos 
lietuvius ir šimtą kitų klau
simų, darė užmetimus, ko/ 
dėl SN Organizacija nepa-^ 
žaboja Amerikos agresijos 
Vietname ir kitose pasaulio 
vietose. Vos gyvas ištrū
kau iš žingeidžių poilsiauto
jų nagų, užtat kai]) dovąną 
už mano pasakojimus /ga
vau mūsų dailininko S/Kra- 
sausko darbų albumą, lyg 
jie būtų žinoję, kad1 esu di
delis jo kūrybos gerbėjas.

Grįžęs į Vilnių, per tas 
keletą dienu, kurias ten bu- 
vau, taip pat turėjau nema
ža nuveikti. Vilniaus biblio
tekininkai ir informacijos 
specialistai mane pakvie
tė papasakoti jiems apie 
naujausius Amerikos pasie
kimus automatizuojant bib
liotekinį ir informacinį dar- 
bą. Buvo malonu šiame 
sirinkime susitikti su savo 
draugais ir buvusiais bend
radarbiais kultūros fronte.

Vilniuje pamačiau daug 
turistų iš viso pasaulio, o 
ypač daug lietuvių iš JAV, 
jų skaičius kasmet vis didė
ja ir, be abejo, didės, ne
paisant visų VLIKo gąsdi
nimų ir prakeikimų. Nega
lima nustelbti natūralaus 
žmonių polinkio bendrauti 
su savo tėvų ir protėviu že
me ir jos žmonėmis. Štai 
ir Amerikos krepšininkai 
sugrįžo linksmi, patenkinti 
savo kelione ir kupini įspū
džių, o kiek buvo padaryta 
reakcionierių tam, kad su^ 
laikytų juos nuo tos kelio
nės ! *

Vilniuje Amerikos turistų 
tarpe turėjau malonumo su
tikti ir eilę savo gerų pa
žįstamų. Prof. B. Vaškeliui 
iš Lafayeto koledžo Pensil
vanijoje padėjau surasti 
Vilniaus universiteto biblio
tekoje ir Knygų Rūmuose 
reikalingą jam medžiagą 
apie Lietuvos simbolistus. 
Vilniaus Universiteto bibli
otekoje tuo metu rinko me
džiagą savo istoriniams dar
bams kitas JAV jaunesnio
sios kartos mokslininkas — 
lietuvis prof. L. Sabaliūnas. 
Gerai, kad Amerikos j£u-> 
nieji mokslininkai lietuviai 
savo tiriamajame darbe ne
pasitenkina vyrės n i o s i o s 
kartos buržuazinių istorikų 
tendencingais raštais arba 
jų spaudos demagogine 
publicistika, o ieško Lietu
vos archyvuose ir biblioteko
se pirmųjų šaltinių, sten
giasi sudaryti savarankiš
ką, objektyvią nuomonę, už
mezga bendradarb i a v i m o 
ryšius su savo kolegom 
tuvoje.

(Bus daugiau)
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Haverhill, Mass.
Mes jau pradėjome dar

buotis laikraščio “Laisvės” 
V<jui. Jau turime gerą skai
čių naujų ir atsinaujinusių 
prenumeratų. Tad su pirma 
spalio dieną mes jau stosi
me į darbą pasiruošę.

Atrodo, kad mūsų kolo
nijoje šie metai bus derlin
gi. Pradėjome dirbti nuo
sekliai : aplankysime visus 
lietuviškai kalbančius Ha- 
verhillio gyventojus, o vė
liau galėsime pasukti ir į 
kaimyniškus miestus.

Girdėjome, kad Lawren- 
caus miesto vajininkai pa
geidauja, kad mes jiems pa
dėtume, bet daug negalėsi
me padaryti,, nes mūsų lai
kas apribotas. Lawrencuje 
yra daugiau veikėjų negu 
Haverhillyje, miestas dides
nis, tai mums nereikia ten 
maišytis. Žinoma, jeigu law- 
renciečiai nori per mus už
simokėti už “Laisvę,” mes 
sjg mielu noru pasitarnau- 
sijne.

Mes pasižadame darbuo
tis “Laisvės” naudai, kad 
vajus būtų sėkmingiausias.

Mary Kazlauskienė 
Antonette Račkauskienė 
Vajininkės

Norwood, Mass.
Rugsėjo 6 d. nuo širdies 

smūgio mirė Paul Kruchas, 
sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Velionis buvo pašarvotas 
Paul H. Kraw šermeninėje 
ir palaidotas rugsėjo 9 d., 2 
vai. po pietų, Highland ka
pinėse, šalia savo žmonos, 
kuri mirė prieš keletą metų. 
* Paskutinį vakarą buvo 
daug lankytojų. Karstas, 
skendėjo gyvų gėlių vaini
kuose. Į kapines velionį pa
lydėjo daugiau kaip šimtas 
palydovų.

Paliko dideliame liūdesy 
sūnų Fred, dvi dukreles Ele- 
anor Kruchaitę ir Ann P. 
Sykes, žentą B. Sykes ir tris 
anūkes, taipgi nemažai arti
mų giminių ir draugų. Nuo 
kapų visi palydovai buvo 
pakviesti i Lietuvių N. B. 
salę, kur tinkamai buvo pa
vaišinti.

Velioniui amžinos ramy
bės, o šeimai užuojauta 
liūdnoje valandoje.

Liepos 4 d. mirė M. Vai- 
teWnas, sulaukęs 85 metų 
amžiaus. Velionis taip pat 
buvo pašarvotas P. H. Kraw 
koplyčioje ir palaidotas 
Highland kapinėse.

Paliko dideliame liūdesy 
žmoną Annie, du sūnus — 
Joseph ir Anthony, vieną 
dukrą, Annie Brady, žentą 
ir keturis anūkus.

Velioniui amžinos ramy
bės, o šeimai užuojauta 
liūdnoje valandoje.

Rugsėjo 17 d. nuvažia
vau aplankyti ser g a n č i ą 
“Laisvės” skai t y t o j ą M. 
jMtfkūnienę, kuri šiuo metu 
randasi Nursing Home, 
Washington St.

Kai susirgo, tai pirmas 4 
savaites jai teko išgulėti 
Norwood© ligoninėje. Pas
kui buvo perkelta į Nursing 
Home, Washington gatvėje. 
Penkta savaitė kai čia ran
dasi.

Jos sveikata eina geryn. 
Tikisi, ikad už savatės ki
tos galės grįžti į savo na-

Linkiu jai greit ir pilnai 
pasveikti.

M. Uždarinis.

Bridgeport, Conn.
LLD 3-čios apskrities 

konferencija šaukiama sek
madienį, spalio 29 d., Lietu
vių salėje, 407 LafayetteSt., 
Bridgeporte. Pradžia 10:30 
vai. ryto.

Visoms kuopoms pasiųsta 
pranešimai ir raginame vi
sas kuopas prisiųsti atsto
vus.

LDS 74-a kuopa, pagal 
pageidavimą LLD apskri
ties konferencijos, ruošia 
koncertą ir pietus pagerbi- 
m u i Hartfordo Lietuvių 
Laisvės choro.

Taigi, Lietuvių salėje, 407 
Lafayette Street, Bridge
porte, sekmadieni, spalio 22 
d., 1 vai. dieną, įvyks kon
certas ir pietūs. Programą 
pildys Laisvės choras vado

1F4 II TC GAVIMUI “LAISVEI”
V J U 0 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Kviečiame į Talkų
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę’

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite ‘‘Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą 
gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1968 metams.

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta ^20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vienų iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo '5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisyės” administracijai.

$5.50

$10,000 FONDAS BIUDŽEO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1968 metams.

, VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1967. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE: 
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų 
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; 
pusei metų 
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Vidais vajaus reikalais rašykite:
tt • •laąisve

102-02 Liberty Ave., Oxone Park, N. Y., 11417

vaujant Wilma Hollis, cho
ro mokytojos. Taipgi kvies
ti Richard Janulis, LDS pre
zidentas, jo žmona Irena ir 
sesutė Helen Smith. Tiki
mės, kad jie dalyvaus ir pri
sidės prie pagražinimo pro
gramos.

Kad Laisvės choras yra 
užsipelnęs dar didesnės pa
garbos, nėr ko nei kalbėt. 
Tokiu būdu, mes nors šiame 
parengime pagerbkime jį 
dalyvaudami skaitlingai.

Rugsėjo 17 d. waterbu- 
riečių piknikas, kuris buvo 
rengiamas “Laisvės” nau
dai, Vaitonių sodyboje, bu
vo skaitlingas. Oras gražus, 
žmonės linksmi — o jų pri
buvo iš plačios apylinkės. 
Gaspadinės dirbo “iškaitu- 
sios”. Tik gaila,kad J. že
maitis iš Hartfordo sune
galavo.

“Laisvės” laikraštis turi 
daug gerų simpatikų. Tai 
labai gerai.

J. J. Mockaitis

Waterbury, Conn.
Iš parengimų kituose 

miestuose
Rugsėjo 17 d. waterburie

čių parengimas pavyko vi
sais atžvilgiais. Diena buvo 
graži, kaip tik tinka pikni
kui. Gaspadinės pateikė 
skanius pietus. Visi dalyviai 
buvo gerai nusiteikę, pilnai 
patenkinti.

Spalio 22 d., 407 Lafayet
te Street, Lietuvių svetai
nėje, Bridgeporte, įvyks 
pietūs ir koncertas. Dainų 
programą pildys Hartfordo 
choras. Taipgi tikimasi tu
rėti solistų iš Worcesterio.

Spalio, 29 d., 407 Lafayet
te Street, Bridgeporte, 

įvyks LLD 3-čios apskri
ties metinė konferencija. 
Visos kuopos stengkitės pa
siųsti delegatus į konferen
ciją.

Visiems j a u žinomas 
Hartfordo Moterų Apšvie- 
tos klubas, kuris per dau
gelį metų yra surengęs ne
mažai gražių parengimų.

Taigi ir dabar klubietės 
ruošia parengimą lapkričio 
19 d. Tai bus pietūs su pa- 
marginimais. O ką jos nau
jo turės, tai laikoma slap
tybėje. Mūsų visų pareiga 
dalyvauti ir sužinosime tą 
slaptybę.

J. Strižaiiskas

Redakcijos atsakymas
V. Z. — Atleiskite, bet 

jūsų polemišku rašinėliu 
pasinaudoti negalėsime.

iš
Studentes laiškas

Sekamą laišką gavo 
Lietuvos laisviečiai Mockai- 
čiai iš Bridgeporto nuo Moc- 
kaičio sesers anūkės.

Brangieji Dėdiene ir 
Dėde !

Pirmiausia leiskit atsipra
šyti už neparašytus laiškus. 
Aš dabar mokiaus sunkiau
sius metus, liko dar vieni, 
paskutiniai. O vis dėlto mo
kytis dar norisi. Jeigu sėk
mingai ir toliau seksis, gal
voju baigti aukštąjį, ta pa
čia specialybe.

Ši specialybė man patin
ka, nors daug vargo ir lai
ko užima, tačiau kiekvieną 
kartą pašokus vis smagiau, 
ir nuotaika pagerėja. O pas 
mus nuotaika daug ką reiš
kia. '

Dar ankščiau, turbūt, ne
parašiau, kad mokiaus aš 
choreografijos specialybėje, 
išsimokinus būsiu choreog
rafu (šokių vadovu).

Dar mokslo metais mūsų 
choras dalyvavo įvairiuose 
respublikos konkursuo s e, 
ten dainavau ir aš I sopra
nu. Mums sekės gerai, užė
mėme II vietą respublikoje, 
bet kitais metais dar pasi
stengsim ir bus pirmu. Pa
sibaigus mokslui mes daly
vavome dainų ir sporto 
šventėje. Po dainų šventės 
mes su visa mokykla važia
vom į Estijos TSR miestą 
Taliną, kur įvyko Pabalti
jo respublikų kultūros mo
kyklų festivalis. Ten išbu
vome savaitę laiko. Buvo 
labai įdomu, mūsų išsisky
rimus lydėjo ašaros. Tik 

tiek lengviau, kad kitais 
metais liepos mėnesį mes 
vėl susitiksime tik jau Lat
vijos TSR mieste Rygoje. 
Iš vis šiais metais daug te
ko pakeliauti. Pabuvojom 
įvairiose Respublikose, ap
lankėm ir savo miestus.

Dabar esu namuose, pas 
tėvus. Čia prabusiu maž
daug pusantro mėnesio. Dar 
kai mokiaus buvau labai iš
siilgus sesytės — Aušrytės. 
Norėjos kuo greičiau grįž
ti namo. Laikas bėga labai 
greitai. Dar namuose nese
niai, o jau tuoj pat ir rug
sėjo I-ji. Vėl mokslas. Bet 
vis tiktai aš jos laukiu.

Na, o taip daugiau nieko 
naujesnio. Mokslas sekas 
gerai, kaip visada. Broliai 
taip pat gerai mokos. Orai 
kaip vasarą, nelabai šilti. 
Vėjas, kartais palyja. Ta
čiau būna ir šiltų dienų, per

Iš Lietuvos į platųjį pasaulį
Lietuvos Knygų rūmų 

duomenimis, pokario metais 
į svetimas kalbas išversta 
daugiau kaip 80 Lietuvos 
rašytojų knygų — daugiau 
kaip milijono egzempliorių 
tiražu. Pavyzdžiui, 16 kny
gų išversta i lenkų ir čekų 
kalbas 9—į rumunų kalbą. 
8—į vokiečių, 7—i bulgarų, 
6 — į vengrų, o taip pat į 
anglų, ispanų, serbų, slova
kų, mongolų, bengalų.

Į daugelį užsienio kalbų 
išversti P. Cvirkos, Salomė
jos Nėries, E. Mieželaičio, 
I. Simonaitytės, Just. Mar
cinkevičiaus, A. Venclovos 
ir kitų mūsų rašytojų kū
riniai. P. Cvirkos apsaky
mų rinkinius skaito lenkai, 
vengrai, rumunai, čekai, 
anglai, ispanai, prancūzai, 
vokiečiai, bengalai. Didelį 
pasisekimą turi Just. Mar
cinkevičiaus apysaka “Pu
šis, kuri juokėsi,” išleista 
bulgarų, čekų, anglų, ispa
nų, prancūzų, serbų, vokie
čių kalbomis. Jos vertimą 
taip pat išspausdino įvairių 
valstybių periodiniai leidi
niai. E. Mieželaičio eilės iš
verstos į 30 svetimų kalbų. 
Jo poezijos knygos išėjo 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Rumuni joje, Bulgarijoje, 
Vokietijoje, Vengrijoje. At
skiri poezijos kūriniai iš
versti į anglų, prancūzų, 
vokiečių, ispanų, graikų, 
italų, suomių, norvegų, ja
ponų kalbas.

Kad Lietuvos rašytojų 
kūriniais užsi e n y j e gana 
plačiai domimasi, rodo ir 
užsienio spaudos atsiliepi
mai. Štai keletas jų: ‘“Tri
būna Ludu” (Lenkija) apie 
V. Mykolaičio-Putino “Su
kilėlius” rašė: “ ‘Sukilė
liams’ tenka labai svarbi 
vieta mūsų verstinėje lite-
ratūroje. Šio kūrinio reikš
mė yra tuo didesnė, kad au
torius teisingai iškėlė lietu-

Pranešimai
SO. BOSTON, MASS.

L.L.D. 2-ros kuopos susirin
kimas įvyks Spalio (Oct.) 7 
dieną, 3 vai. popiet, 318 W. 
Broadway. Visi kuopos nariai 
ateikit į šį susirinkimą, nes 
laikraščio “Laisves” vajus 
prasidės su 1-ma diena spalio, 
turėsime išrinkti vajininkus 
tam darbui. Yra ir daugiau 
svarbių reikalų aptarti, kaip 
tai — “Vilnies” vajus.

L. A. Piliečių kiubo susirin
kimas įvyks tą pačią dieną, 
spalio 7. Taip pat yra daug 
reikalų aptarti.

S. Rainard
(72-73)

Help Wanted Female

LAB. TECHNOLOGIST

MEDICAL LIBRARIAN

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

REG. NURSES. 11 to 7.

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

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

kurias einam prie ežero, 
maudomės, deginamės.

Ačiū už štamputes, aš jų 
jau daug turiu, bet norisi 
dar daugiau.

Tuo ir baigiu.
Birutė.

1967. VIII. 8 d.
Vilkaviškis.

vių-lenkų santykių proble
mą, pabrėždamas tuos ry
šius, kurie nuo amžių sie
ja abi tautas. Ryšius, ku
riuos taip atkakliai ardė 
įvairūs nacionalizmai.” 

Bulgarų rašytojas Ivanas
Tro jauskis, atsiliepdamas 
apie lietuvių literatūrą, pa
reiškė: “Visų pirma noriu
pasakyti, kad aš mėgstu, 
skaitau lietuvių poetų eilė
raščius, studijuoju juos ir 
žinau, kad lietuvių poezi
ja — humanistinė, stipri 
poezija. Man kilo noras vers
ti lietuvių poetų eiles, po
puliarinti jas, kiek leidžia 
mano jėgos.”

42 asmenys žuvo 
Turkijoje

Kaiseri, Turkija. — Čia 
įvyko turkų futbolininkų 
varžytinės. Sivaso rajono 
futbolininkų rinktinė kovėsi 
prieš Kaišerio rajono spor
tininkų rinktinę.

Stebėtojai “pasidalijo nuo
monėmis”. Vieni sakė, kad 
to rajono sportininkai lai
mėjo varžybas, kiti, — kad 
kito. Muštynės buvo baisios. 
42 asmenys užmušti, o kele
tas šimtų sužeista; kai ku
rie labai sunkiai.

Įsimaišiusi policija ir ka
riuomenė šiaip taip sulaikė 
skerdynes.

Colombo, Ceylonas. —In
dijos ministrų pirmininkė 
Indira Gąndhi vizitavo šią 
šalį.

Sako, suėmė unijisto 
žudytoją

Miami Beach, Fla.— FBI 
agentai suėmė tūlą Frank 
Turrą iš Filadelfijos. Sa-

Elelp Wanted Male
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Liaudies meno parodoje
Vilnius. — Rodos, po se

noviniais rūmų skliautais 
aidi muzika. Skamba kank
lės, virpa beržo tošies dū
dos margais rūbais apsirė
džiusių sodžiaus muzikantų 
rankose. Ši spalvinga, na
gingų meistrų sukurta lie
tuviškų lėlių grupė pirmoji 
ir pasitinka liaudies meno 
parodos lankytojus Vilniu
je, Dailės muziejuje.
... Sukasi . senojo malūno 
sparnai. Pieva, paplukusi 
vasaros žiedais. Ramūs, ty
lūs ežerai. Ir kelias, bėgan
tis į pamiškę. Kiek poezijos, 
širdies miniatiūrinėse liau
dies dailininkės Lidijos Meš- 
kaitytės akvarelėse! Atvi
rukai su jos piešiniais jau 
spėjo apkeliauti pasaulį 
... Susirikiavo ąsočiai ąso
tėliai, skambančio molio 
puodynės, alučio uzbonai. 
Senas lietuviško kaimo puo
džių menas. Ir niekada ne
mirštantis. Liaudies kera
mika dabar puošia ne vieną 
svetainę, kavinę.

Štai pabiro moliniai avi
nėliai, gaidžiukai. Tai žais
liukai — švilpynės, kurias 
sukūrė Julija Baranauskie
nė.

Na, ir nuostabius krai
čius sukrovė Antanina Var
nienė, Albina Kinčienė, Ag
nietė Grybauskienė ir^kitos 
sodžiaus audėjos iš Dzūki
jos, Žemaitijos, Aukštaiti
jos, Suvalkijos. Jų drobės 
rankšluosčių, lovat i e s i ų, 
staltiesių į dešimtis kuparų 
ir skrynių nesukrausi." O 
Felicijos Mačiūnienės, Da

nutės Survilienės išaustomis 
juostomis daugeliui linksmų 
vestuvininkų kelią galima 
užtverti, visą žiląjį Vilnių 
Vaivos juostomis apjuosti.
... Pakėlė vyžuotas valstie
tis šakę. Sustojo prie žag
rės. Ir jo rūščiame veide iš- 
skaitai visų artojų — varg
dienių žodžius: “Šalin dva
rai”. Taip ir pavadinta dro
žėjo Vytauto Savicko skulp
tūrėlė.

Septyniasdešimt devintus 
metus peržengė Jonas Viz
baras, menąs dievdirbių 
laikus. O jo drožiniai links
mi, gyvi. Merkia akimi gud
rus čigonas. Eina linksmas 
vestuvininkų būrys ...

Girdėjote legendą apie 
Baltaragio malūną? O štai 
ir jis — išdrožtas iš seno 
didžiulio kelmo. Ant girnų, 
stogo, sparnų susėdę links
mi kipšiukai. Skaičiuosi juos 
— tikrai pasimesi. Visą tu
ziną raguotųjų liaud i e s 
meistras Ipolitas Užkurnis 
išpiaustė.

Įžymus lietuvių dailinin
kas Antanas Žmuidzinavi
čius buvo aistringas velniu
kų kolekcionierius. Alfonso 
Kazlausko drožinys ir pas
kirtas dailininkui. Pavadin
tas jis “Dail. A. Žmuidzina
vičius velnių medžioklėje”.

Ne, nenuėjo į praeitį me
dinė senovė ir jos menas!

Parodoje — apie 1,500 
kūrinių, šeši šimtai liaudies 
menininkų rodo savo talen
tą Vilniuje. O iš viso liau
dies meno draugijoje dabar 
apie 6,000 saviveiklinių dai
lininkų !

Iš mano keliones į 
Kanados Ekspo 67

Kovų dienas prisiminus
Vilnius. — 23-ųjų Vilniaus 

išvadavimo iš faš i s t i n i ų 
okupantų metinių proga į 
sostinę suvažiavo buvę ko
votojai, tarybiniai partiza
nai, susirinko Vilniaus po
grindininkai. Kartu su 
daugiatūkstantine i Vingio 
parką suplaukusia, visuo
mene, jie prisiminė kovų 
dienas, pagerbė žuvusių 
bendražygių atminimą.

Iškilmėse kalbėjęs Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas, buvęs partizaninio 
karo Lietuvoje operatyvi
nės grupės vadovas, Lietu
vos Komunistų partijos 
Šiaurės srities pagrindinio 
komiteto sekretorius M. Šu- 
mauskas prisiminė sunkias 
karo pradžios dienas. Jis pa
minėjo, kad jau 1941 metais 
Lietuvos teritorijoj buvo 14 
partizanų būrių — apie 600 
žmonių. Vilniuje ir Kaune, 
Alytuje, Panevėžyje, Uk
mergėje, Marijampolėje ir 
Rokiškyje jau pirmaisiais 
okupacijos metais užsimez
gė partizaninis karas, kuris 
vėliau smarkiai išaugo ir 
išsiplėtė.

Įdomių duomenų apie par
tizanini judėjimą visoje Ta
rybų šalyje antrojo pasau
linio karo metais pateikė 
“Tiesos” laikraščio vyriau
siasis redaktorius, buvęs 
Lietuvos Komunistų parti
es Pietų srities pogrindinio 
komiteto sekretorius G. Zi
manas. Jis pasakė, kad, 
kukliai skaičiuojant, tarybi
nių partizanų veiksmai, ar
dant priešo komunikacijas, 
prilygsta trims milijonams 
tonų aviacijos bombų. Tai 
penkis kartu daugiau, negu 
amerikiečių ir anglų aviaci
jos veiksmų rezultatai, nai
kinant hitlerininkų komu

nikacijas, ir beveik dešimt 
kartų daugiau, negu fašistų 
aviacijos veiksmų efektas, 
bombarduojant geležinke
lius tarybinės kariuomenės 
užnugaryje. Tarybiniai par
tizanai nukovė ir sužeidė 
daugiau kaip 550 tūkstančių 
priešo kareivių, karininkų 
ir policininkų, nuleido nuo 
bėgių 18,000 traukinių.

Susitikimo metu kalbėjo 
taip pat viešnia iš Varšu
vos — buvusio Vilniaus po
grindinio partinio komiteto 
narė J. Pševalska ir kiti.

Sąskrydžio dalyviai —bu
vę partizanai ir pogrindi
ninkai — aplankė taip pat 
tas vietas, kur hitlerinės 
okupacijos metais veikė 
pogrindiniai komitetai, bu
vo partizanų būrių štabai, 
nelegalios spaustuvės, kur 
žuvo jų kovos draugai. Jie 
nadėjo gėles prie armijos 
generolo I. Černiachovskio 
paminklo, Antakalnio karių 
kapinėse, Pirčiupyje. Buvu
sioje partizanų bazėje Rūd
ninkų girioje įvyko prisimi
nimu vakaras, kurio metu 
kalbėjo Lietuvos partizani
nio judėjimo štabo viršinin
kas A. Sniečkus, Tarybų 
Sąjungos Didvyris S. Apy- 
vala, buvęs Vilniaus pogrin
dinio komiteto sekretorius 
M. Miceika, buvusio Margi
rio vardo partizanų būrio 
vadas A. Barauskas, “Ker
šytojo” partizanu būrio va
das J. Simanavičius ir kiti.

Plymouth, Mass. —Albert 
De Salvo buvo nuteistas 10 
metų kalėti dėl pabėgimo iš 
kalėjimo, į kurį jis buvo nu
teistas visam amžiui kalėti. 
Sakoma, šis asmuo yra nu
žudęs apie 23 moteris.

Rugsėjo 15 dienos vidur
nakti aš ir mano giminaitė 
Mary Knyst sėdom į auto
busą ir iš Niujorko patrau
kėme į Kanadą—Montrealį. 
Šeštadienio rytą, 8-ą valan
dą, jau buvom Montrealyje. 
Čia pasidairėme po miestą 
ir nuėjome į Lietuvių Klubą. 
Iš čia mums klubo manadže- 
ris parūpino nekvylnę pas 
ponus J. Skučius, kurie da
vė mums gražius kamba
rius. Ponai Skilčiai turi 
gražų namą. Jie, mat, yra 
Real Estate biznieriai ir 
malonūs žmonės. Tai. šešta
dienio vakarą ir praleidome 
pas juos.

Rugsėjo 17 d., 9 valandą, 
nuvažiavome į Ekspo-67 ir 
nuėjome prie USSR paviljo
no. Žmonių radome eilę per 
apie penkis blokus. lO'-ą va
landą pradėjo leisti į vidų, ir 
už 30 minučių mes jau bu
vome viduje. Paviljonas tri
jų aukštų. Jame pilna vi
sokių grožybių, kurias visas 
čia negalima aprašyti, ži
noma, daugiausia tai maši
nerijos, su kuriomis atlieka
mi darbai. Paviljonas di
delis, kuriame yra teatram 
salė, restoranas ir kafeteri- 
ja. Čia praleidome iki 2 va
landų po pietų ir parvažia
vome pietauti. Popiet nuva
žiavome į Plateau Auditori- 
umo salę ir čia 4:30 v. Kau
no Politechnikos Instituto 
ansamblis “Nemunas,” susi
dedantis iš apie 65 asmenų, 
atvažiavusių iš Tarybų Lie
tuvos davė programą. Pub
likos buvo pilna salė, dau
giau tūkstančio.

Programa buvo labai gra
ži, nes, mat, grojant kanklė
mis, birbynėmis, skudučiais 
ir trūbomis, jie dainavo ir 
šoko įvairius šokius per va
landą ir pusę. Bet jeigu 
būtų dainavę ir per naktį, 
tai būtų nenusibodę publi
kai. Publika, beplodama ati
davė jiems visą savo sielą.

Dainos kaip dainos, bet 
jau šokiai — tai tikrai ža
vėjo, vėrė širdį. Jie taip su- 
simokę,, kad, rodos, juos vė
jas nešioja po estradą, ir be 
jokių suklupimų!

Pasibaigus programai, su 
tais pačiais bilietais nuėjo
me į Lietuvių Klubo salę. 
Čia buvo susipažinimas su 
Ansamblio “Nemunas” ar
tistais ir čia praleidome vi
są vakarą. Publikos buvo 
apie 700.

Pirmadienį, rugsėjo 18 d., 
9 valandą ryto, nuvažia
vom pažiūrėt mūsų Ameri
kos paviljono ir kitų. Čia 
buvo nelabai daug žmonių, 
tai lengviau įėjome i vidų.

Amerikos paviljonas iš 
lauko pusėtinai gražus, bet 
viduje tai daugiausia maši
nerijos ir filmų aktorių pa
veikslai.

Paskui buvome Anglijos, 
Prancūzijos ir dar kituose 
paviljonuose.

Popiet ėjome vėl į USSR 
paviljoną, nes žinojome, kad 
bus rusų ir lietuvių progra
mos. Nuėję radom filmą 
“Maskvos įdomybės.” Labai 
gražias Maskvos miesto vie
tas parodė. .

Atėjus gi 5-ai valandai 
programą davė rusai. Jie 
per valandą ir pusę šoko ba- 
letiškus šokius, dainavo so
listės ir juokus darė magi- 
kai. Viskas buvo gražu ir 
interesinga.

Po šios programos An
samblis “Nemunas” vėl da
vė tą pačią programą, kaip

kad buvo sekmadienį. Reiš
kia, męs matėme du kartu 
vaidinant Ansamblį “Ne
muną.” Ir jei būtų galima, 
tai ir vėl norėčiau matyti.

Rugsėjo 19 dieną nuva
žiavome išleisti, atsisveikin
ti prie laivo “Aleksander 
Puškin” Ansamblio “Nemu
nas” artistus. Ten radome 
stovint būrelį žmonių. An
samblio artistai susėdę ant 
krašto laivo mums dainavo 
dainas. Šiek tiek ir mes 
jiems pritarėm. Laivas ne
užilgo išėjo, ir taip dainuo
dami “Laimingų metų” at
sisveikinome. Jie gavo nuo 
Lietuvių Klubo didelę trofė
jų

Draugus gi susitikau 
šiuos: vertėją Lionginą Pa- 
žūsį, korespondentą Lau- 
rinčiuką, poetą Tilvytį, An
samblio šokėją Alfredą 
Cvetkauską ir taipgi ame
rikiečius Kavai iauskaitę, 
Valaitį, Tysliavienę ir kitus. 
Ir, žinoma, daug kanadie
čių, nes, mat, su kai kuriais 
sykiu važinėjau Lietuvoje!

Esu pilnai patenkintas ir 
džiaugiuosi kad važiavau, 
nes pamatyti parodą ir jos 
meną — tai svarbus daly
kas.

Jonas Juška.

Teisme ieškos taikos 
peticijų pripažinimo
Jau minėjome, kad New 

Yorke surinkta ir miesto 
sekretoriui įteikta tūkstan
čiai parašų po peticija, ku
rioje reikalaujama leisti pi
liečiams balsuoti Vietnamo 
karo klausimą. Reikalauja
ma. kad tas klausimas būtų 
uždėtas ant baloto pilie
čiams balsuoti rinkimuose 
lapkričio 27 d.

Kadangi miesto sekreto
rius H. Katz peticiją atme
tė, taikos šalininkai teisme 
reikalaus peticiją pripažin
ti.

Dažytojai atmetė 
viršininką

New York o Painters’ 
District Council 9 rinki
muose nariai atmetė ilga
metį finansų sekretorių 
Martin Rarback. Išrinko Fr. 
Schoenfeldą, kuri rėmė ke
lios skirtingos eilinių narių 
grupės.

Už Schoenfeldą paduota 
3,230 balsų, Rarbackas ga
vo 2,619. Rarbackas buvo 
įsigavęs valdybon puolimu 
pažangiųjų tuo metu, kai 
raudonbaubizmas klestėjo, 
o pažangiečiai unijų vado
vai buvo šmeižiami, tais 
šmeižtais persekiojami ir 
kalinami. Šios unijos vei
kėjas L. Weinstock buvo 
vienas tų persekiojamų.

Sako, kad lėktuvas 
suskilo ore

Mačiusieji privatinį lėk
tuvą nukrintant i St. Mary’s 
parką (Bronkse) rugsėjo 16 
d., tyrinėtojams sakė, kad 
lėktuvas suskilo ore ir tik; 
tuomet vairuotojas ieškojo; 
vietos nusileisti kur mažiau 
gyvybių težūtų. Kai kurio
mis valandomis parke bū
na šimtai vaikų. Žuvo šez- 
ši lėktuvo keleiviai.

Sveikinimas iš 
Lexington, Ky.

Detroitiečiai Pranas ir‘ 
Elzbieta Jočioniai buvo nu
vykę į Lexington, Kentucky, 
aplankyti savo sūnaus gydy
tojo ir jo šeimos. D-ras Jo- 
čionis dirba Lexingtono li
goninėje.

Pranas rašo:
“Mudu su žmona pirmą 

kartą lėktuvu skridome, Tai 
įdomi ir greita kelionė... 
Mes linkime jums visiems 
sveikatos ir sėkmės gyveni
me !..’”

Parengimą kalendorius
Spalio 8

Pi.rengimas “The WorJ> 
er” naudai, Hotel Roosevelt 
Grand Ballroome, 45th St.
ir M 
City 
tų.

adison Ave., New York 
Pradžia 2 vai. po pie- 

Jžanga $4.50 asmeniui.

Spalio 15 d.
P etŪH “laisvės” salėje.

Rengia A. Bimbos pilietybei
gint i komitetas atžymėji- 
rntii bylos laimėjimo ir už
baigimui savo veiklos.

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

Spalio 29 d. LDS 3 Aps- 
skrhies konferencija, Liet, 
klubo salėje, 17 Ann Street, 
Harrison, N. J.

Lapkričio 12 d.
“Laisvės” koncertas, New 

National Hali, 261 Driggs 
Ave, Brooklyn, N. Y. Pra

Dar keli žodžiai apie 
mirusį J. M. Grigą
Apie mirusįjį Jurgį My

kolą Grigą-Giraitį žinių tu
rime labai mažai. Žinome, 
tik tiek: jis gimė 1988 m. 
balandžio 23 d. Marijampo
lės apskrityje. Lietuvoje.

Į Ameriką atvyko prješ’ 
pirmąjį pasaulinį karą. Gy
veno ir dirbo Connecticut 
valstijoje. Pirmojo pasau
linio karo metu jis, dėl tūlų 
priežasčių, pasivadino Mi
ku Grigu ir persikėlė gyven
ti į Niujorką. Čia priklau
sė Manhattane gyvavusiam 
Lietuvių Klubui, paskui 
APLA kuopai. O kai APLA 
susivienijo su LDS, tuomet 
jis priklausė LDS 159 kuo
pai Manhattane; buvo jos 
finansų* sekretorius. Minė
toji kuopa mirė prieš kele
rius metus.

Į “Laisvės” spaustuvę 
dirbti jis atvyko prieš apie 
20 metų. Spaustuvininko 
darbo nemokėjo, bet Maikis 
ryžtingai mokėsi ir išmoko. 
Buvo sąžiningas, geras dar
bininkas: presmanas ir lau- 
žėjas — laikraščio puslapių 
sudarytojas. Padėdavo jis, 
kai reikėdavo, ir ekspedi
toriams. 

t

Sveikatai pašlijus, mes jį 
raginome eiti į ligoninę, bet 
Maikis patarimų neklausė. 
Pagaliau Maikis, kaip jis 
pats vadindavosi ir mes jį 
tuo vardu vadindavome, nu
sitarė pasitraukti iš spaus
tuvės. Išvyko į Broad Broo- 
ką pas savo seserį. Gauda
vo jis pensiją, turėjo kiek 
tiek ir santaupų, tai ir gy
veno. Praėjusią žiemą Mai
kis buvo nuvykęs i Floridą 
sveikatos taisyti, bet patai
syti jos jau negalėjo.

Laisviečiai visuomet gra
žiai prisimftis Jurgį Mykolą 
Grigą, kadangi jis buvo ge
ras darbininkas ir draugiš
kas žmogus. Ns

New Yorke pasiūlyta ir 
tūlame rajone jau išbandy
ta vartoti maišus vietoj da
bartiniu metalinių bačkų su- 
rinkmui atliekų. Tuo ma
žintų triukšmą, bet abejoja, 
ar namų savininkai maišus 
.priims, nes kainuoja po 10 c.

NEŠAUKTAS STREIKAS
Virš 2,500 Manhattano 

laivakrovių rugsėjo 18 d. 
buvo sustabdę darbą pro
testui prieš atėmimą darbų. 
Jie sako, kad atidavimu 
New Yorko darbų į New 
Jersey ir kitas prieplaukas 
majoras Lindsay pavers šį 
uostą į “šmėklų miestą.” 
Streikas įvyko be oficialaus 
unijos viršininkų leidimo.

džia 2 vai. popiet. Įžanga 
$1.59 asmeniui.

Lapkričio 19 d.
Visų Tautų koncertas 

New Yorke. Lietuviai pra
šom. būti veikliais dalyviais.

PRANEŠIMAI

men

Metropolitan opera pra
dėjo 83-jį sezoną pastaty
mu “La Traviata”.

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.)

Bet ten ir šovinistinių bal
tųjų priešinimasis labai ašt
rus. Reakcinis elementas 
tiesiog neriasi iš kailio.

Konkrečiai ten kova eina 
už “mažą” dalykėlį, būtent 
už negrams teisę gyventi 
ten, kur jie nori .ir pajėgia 
įsikurti.

Ir be galo žiauru, ir bai
siai nežmoniška, kai šiame 
amžiuje mūsų miestuose į 
tam tikras sritis juodas 
žmogus neįsileidžiamas. Ir 
nėra įstatymo, kuris tokią 
neteisybę ir nelygybę už
draustų. ,

Sako, iš Lietuvos atvykęs 
Kauno Politechnikos Insti
tuto dainos ir šokių ansamb
lis Montrealio parodoje da
vė nepamirštamą progra
mą. Taip pat ir su svečiais 
susitikimas klubo patalpose 
visuose palikęs giliausią 
įspūdi.

Tarybų Sąjungos paviljo
nas parodoje davė tai, ko 
nė vienas kitas paviljonas 
nedavė. Tos tarybinių res
publikų dienos, tokios meni
nės programos, kokias, 
pav., davė iš Lietuvos atvy
kę lietuviai menininkai, bu
vo šios parodos kultūrinė 
pažiba.

Pasirodo, kad su kaunie
čiais menininkais į parodą 
buvę atvykę keletas ir šiaip 
žymių veikėjų, jų tarpe 
“Tiesos” vyr. redaktorius 
Zimanas, dr. Jašinskas, 
poetas T. Tilvytis, finansų 
ministras Drobnys ir kt.

Šitie šaunūs parodoje iš
stojimai ir pasirodymai la
bai išpopuliarino lietuvių 
tautos vardą.

ISTORIJA FILMUOSE
Rugsėjo 20 iki 30 Lincoln 

Centre rengiamas doku
mentinių filmų festivalis. 
Įžanga nemokama, bet bi
lietus reikia pasiimti va
landa pirm pasirinktojo fil
mo rodymo. Pradžia nevie
noda: vienus pradeda 11, 
kitus 2, dar kitus 6:30 vai.

Pašovė arti įstaigos
New Yorke pareinantis 

iš banko Bpmart firmos ka
sininkas J. Gromek, 71 me
tų, tapo plėšiko užpultas 
prie pat savo įstaigos, pas
tato aštuntame aukšte ir 
pašautas. Gromeko šauks
mas pagalbos nubaidė plė
šiką dar nebaigusį iškratyti 
jo visas kišenes.

Ištekėjo sekretoriaus 
Dean Rusko duktė

Palo Alto, Kalifornija.— 
Čia''įvyko vedybos: JAV 
Valstybės sekretoriaus Rus
ko duktė, 18-metė Marga- 
reta Elizabetha, ištekėjo už 
22 metų amžiaus Guy Gib
sono Smitho. Smithas yra 
negras, leitenantas JAV ka
rinėje aviacijoje.

Vestuvėse dalyvavo ir 
sekretorius Ruskas.

Sakoma, sužinojęs, kad jo 
dukra išteka už negro, Rus
kas pasakė Johnsonui: Jei 
šis nuotykis pąkenktų jūsų 
politikai, tai aš pasitrauk
siu iš Valstybės sekreto
riaus posto. Bet prezidentas 
Johnsonas atsakęs: būki 
poste, man tai nepakenks.

Rusko žentas tuoj bus pa
šauktas į Vietnamą malūn
sparnių vairuoti, o jaunoji 
grįžta į mokyklą, į Stanfor- 
do universitetą.

Englewood, N. Ju — Mirė 
Martin Block, įžymus radi
jo darbuotojas, sulaukęs 
64 metų amžiaus.

BROCKTON, MASS.
ūsų kuopų ir draugysčių 
asiniai susirinkimai įvyks: 

Moterų Apšvietos Klubo su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
rugsėjo 29-tą.

uD 6 kp. susirinkimas X— 
adienį, spalio 2-rą.
et. Taut. Namo susirinki

mas—antradienį, spalio 3-čią. 
LDS 67 kp. susirinkimas— 

ketvirtadienį, spalio 5-tą.
Visi šitie susirinkimai įvyks

ta Liet. Taut. Name 7 vai. va
kare .

pirn
Lii

;. .Roko pašaipinės drau- 
ės susirinkimas įvyks tre-gyst 

čiadienį, spalio 4-tą.
Li 

kimas įvyks spalio 5-tą.
V eta — Liet. Piliečių Klu

bo salėje, 128 Ames St., 7 v. 
vakare.

et. Piliečių Klubo susirin-

(73-74)

ROCHESTER, N. Y.
Kviečiame visus ant pietų

Sekmadienį, spalio-Oct. l-ą 
dieną, Gedemino draugystė 
ruošia keptos jautienos pietus.

etūs bus kaip pirma ’va- 
a, savoje salėje, 575 Jo- 

l Avenue.
land
sepl

Popietų bus nepaprastas 
kvoderinis mitingas. Nariai 
turite dalyvauti šiame mitin-
ge.

Yra žinoma visiems na
riams, kad draugystei reikia 
darbininkų pasimainant dirb
ti prie baro 
salė

ir apšvarinimui 
Bet kiek žmonių dirba? 

Komiteto narys
(73-74)

dar 
ir g 
oas

A matininkai, paJieskodami 
_• >ų, praneškite per Laisvę 

susite pasiūlymų. Kaina už 
telkimą žema. ' V

‘ LAISVĖ” KONCERTAS

Šiemet Įvyks 
LAPKRIČIO 12 D.

(November 12th)

New National Hali
261 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2 vai. ipopiet 
Įžanga $1.50 asmenį 

(Taksai įskaityti)

v




