
i

Area Code 212
Tel. Michigan 1-6887

LAISVE
Semi-Weekly

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

No. 41

lintered as second 
class matter at the 
Pos
ca,
Ac:

t Office of Jamai- 
N. Y., under the 
of March 3, 1879

KRISLAI

ny, 
ne 
ka 
ir 

;si-

Jis dar “nežino“ 
Ir čia rasizmas! 
Kodėl ne visiems? 
Pagal troškimą 
Tai bent “laimėjimas“ 
Išsigandę 
Keršto bausmė

— Rašo A. Bimba —

v Ką darytų sen. McCart 
jjeigu demokratų suvažiavi

"pasirodytų, kad jam ten
pasirinkti tarp Humphrey 
Kennedy? O taip gali a; 
tikti.

Senatorius tokią galinu 
pripažįsta, bet jis dar nesąs 
apsisprendęs, kurio kandida
tūrą jis palaikytų. 

Tai keista. Juk 
už Humphrey būtų 
už Johnsoną ir jo

bę

balsavimas 
balsavimas 
politiką.

Aną dieną arklinių lenk
tynių pasaulyje kilo skanda
las. Kentucky Derby lenk 
nes laimėjęs vienas arklys l|)u- 
vo diskvalifikuotas.
prieš lenktynes savininkas bu
vo savo arklį “pavaišinęs“ 
vaistais kokiam ten jo kojoje 
skausmui suvaldyti.

Bet dabar laikraštis “T 
Worker“ pastebi, kad ten da
lykas sukosi ne apie vaist 
bet apie komisiją, kuri tokį 

^sprendimą padarė.
Pasirodo, kad arklio sž. 

ninkas bostOnietis Mr. Fuller 
'fya didelis civilinių teisių 
lininkas ir rasinės diskrimina
cijos priešas. O minėta komi
sija susideda iš rasistų, d 
gumoje pietiečių, nepataiso 
juodųjų žmonių -priešų, 
va kodėl Fullerio arklys ir 
savininkas buvo nubausti.
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sa,Fordo kompanija pranc 
kad ji turi tokius automobi
liams stabdžius, kurie pa 
išvengti pačių didžiausių a 
rijų. Bet tie stabdžiai bt 
įdėti tiktai 1969 metais ir lik
tai į tuos Fordo automobil 
kurie, dėl jų kainos, įkan 
mi tik milijonieriams.

Ir čia, matote, turtuolio 
vybė stovi daug aukščiau 
tokio, kuris tepajėgia tik 
prastą forduką įsigyti.
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Gegužės 21 dieną Chicagos 
/kunigų organas nusidžiat 
“Komunistų nesėkmė Ita 
ie.“ Girdi, palyginus su 1 
Kietų rinkimais, šiuose 
muose “jie gavo mažiau 
sų.”

To, matyt, labai troško 
nigų laikraštis. Deja, niekas 
iš to neišėjo. Kaip žinia, šiuose 
rinkimuose komunistų bąlsai 
gerokai pakilo. “Draugo“ 
d aktoriams tenka nusivilt 
savo pranašyste.

Taip 
vietoje 
vaujasi 
mais.
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atsitinka, kai žmonės 
blaivaus proto, vido- 
ipašvinkusiais troški-

ir iš
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Anglija ir Taryba 
Sąjunga tariasi

Maskva. — Čia atvyko 
Anglijos užsienio ministras 
M. Stewert. Jį pasitiko Ta
rybų Sąjungos užsienio mi
nistras A. Gromyko.

Jie tariasi, kaip padėti 
Paryžiuje deryboms tarp 
Jungtinių Valstijų ir Šiau
rės Vietnamo delegacijų, 
kurios kol kas nedaro jokio 
progreso.

Jeigu pasirodytų, kad Pa
ryžiuje derybos veda prie 
taikos, tuomet manoma tar
tis dėl sušaukimo tarptau
tinės konferencijos, kokia 
įvyko 1954 m. ir davė Viet
namu! Ženevos sutartį.

Anglija ir Tarybų Sąjun
ga yra Ženevos konferenci
jos paskirtos ko-pirminin- 
kėmis. Todėl ir dabar abi 
šalys rūpinasi dėl sušauki
mo tarptautinės konferen
cijos Vietnamo reikalais.

Kol kas Tarybų Sąjunga 
buvo priešinga šaukti tokią 
konferenciją, kol dar nesi
mato derybose ėjimo prie 
taikos.

Karakas, Venezuela. — 
Komunistų vadas dr. Gus
tavo Machado išėjo iš kalė
jimo, jame išbuvęs penke
tą metų.

Arabų demonstracijos prieš 
Izraelio agresiją

Beirutas. — (TASS-EL- 
TA). Libano sostinės gatvė
se įvyko gausi protesto de
monstracija prieš agresyvią 
Izraelio politiką. Demonst
rantų priešakyje ėjo Izrae
lio artilerijos šiomis dieno
mis barbariškai apšaudyto 
Hulos kaimo (Pietų Liba
nas) gyventojai.

Demonstrantų kolona nu
žygiavo centrinėmis Beiru
to magistralėmis, sustojo 
prie parlamento rūmų ir po 
to nuėjo prie prezidento rū
mų.

Demonstrantai nešė pla
katus ir skelbė šūkius, ra
ginančius stiprinti arabų 
vienybę, plėsti kovą už Iz
raelio agresijos padarinių 
likvidavimą.

Transparantuose parašy
ti šūkiai: “Sustiprinkime 
pasipriešinimą ’ Izraelio ag
resijai’’, “Amerikos impe
rializmas — arabų tautos 
priešai”, “Tegyvuoja arabų 
šalių ir Tarybų Sąjungos 
draugystė — arabų kovos 
prieš imperializmą tvirto
vė !”

10 mil. Prancūzijos darbininką 
streikuoja, studentai kovoja

Paryžius.—Streikas Pran
cūzijoje vis plečiasi. Jau 
daugiau kaip 10 milijonų 
darbininkų streikuoja. De
monstracijos vyksta visuose 
miestuose.

Paryžius neramiausias. 
Studentai ir darbininkai 
dieną ir naktį demonstruo
ja. Policija juos puola. 
Daug areštuotų, daug su
žeistų. Narsiausia kovoja
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Negrų nacionalistų vadas 
nuteistas 5 metų kalėjiman
New Orleans, La. — pri- vo. Brown paleistas po $15, 

saikintieji teisėjai surado 000 užstato.
kaltu H. Rap Brown negrų 
nacionalistų vadą. Apkal
tintas už sulaužymą federa
linio įstatymo, kuris drau
džia pervežti ginklus iš vie
nos valstijos į kitą.

Teisėjas ntiskyrė Brown 
aukščiausią bausmę: penkių 
metų kalėjimą ir $2,000 pa- 
simokėti. Brown advokatas 
Wm. Kuntsler tuoj apelia-

Jis buvo areštuotas 1967 
m. rugpiūčio 16 d. Tuomet 
pas jį rasta revolveris. 
Brown tuomet keliavo iš 
New Yorko į New Orleans.

Adv. Wm. Kunstler pasa
kė, kad šis teismo nuospren
dis padarys dar didesnę 
spragą “tarp juodųjų ir 
baltųjų žmonių šioje šaly
je”. ,

Laisves ir Taikos Partija šaukia 
suvažiavimą birželio 1-2

New Yorke šaukiama vi
sos valstijos Freedom &Pe- 
ace Party (Laisvės ir Tai
kos Partijos) suvažiavimas 
šeštadienį ir sekmadienį, 
birželio 1 ir 2, Hotel Dip
lomat, 108 W. 43 St.

Naujoji partija savo su
važiavime priims rinkimų 
plat f o r m ą. Suvažiavimo 
šaukėjai mano, kad suva-

žiavimas iškels savo kandi
datus prezidento, vice pre
zidento ir senatoriaus vie
toms.

Suvažiavimo šaukėjų tar
pe yra daug žymių visuo
menės veikėjų, kovotojų už 
civilines žmonių teises, 
prieš rasinę diskriminaciją, 
prieš karą Vietname, už 
skurdo likvidavimą ir tt.

........ ........ , ...... ' ..................................... ..................

H. Humphrev veiklos rekordas

Baisūs nuostoliai 
Vietnamo kare

Vilnius. — Žurnale “Švy
turys”, Nr. 5-me G. Alek
na, rašo:

“Neseniai laikraštis “NI- 
AN ZAN” paskelbė oficia
lius duomenis, su kuriais 
įdomu susipažinti. 1966 me
tais Pietų Vietname buvo 
užmušta ir sužeista 268,000 
priešo kareivių ir karinin
kų, o 1967 metais— 365,000; 
iš jų amerikiečių ir jų už
sienio samdinių 1966 metais 
— 118,000, 1967 metais — 
170,000. 1966 metais patrio
tai numušė ir sunaikino 

j Pietų Vietnamo aerodro
muose 2,130 priešo lėktuvų, 
1967 metais — 3,200. 1966

metais Pietų Vietnamo par
tizanai sunaikino 3,300 prie
šo karinių mašinų, 1967 me
tais — 8,500. 1966 metais 
jie paskandino 97 priešo ka
rinius laivus ir katerius, o 
1967 metais — 200. Tai tam 
tikra prasme trumpas karo 
balansas, beveik grafiškai 
pavaizduoja karo dinamiką. 
Kuo didesnė “eskalacija”, 
tuo didesni agresorių nuo
stoliai.

Paramount, Calif. — He
likopteris (malūnsparnis), 
skrisdamas iš Hollywoodo, 
užsidegė ir susidaužė. Visi 
23 žmonės žuvo.

Amerikos prekyba sumažėjo 
su socialistinėmis šalimis

Giliausia paslaptis, Jkaip 
kur staiga taip praturtėjo 
“vaduotojų“ VLIKas. Jo nau
jasis pirmininkas ponas J. K. 
Valiūnas sakosi apskridęj vi
są pasaulį ir aplankęs be 
pusę visų pasaulio šalių.

Misija? Ogi, kad įka' 
pasaulio valdovams išleis 
tuviškus pašto ženklelius.

Ir giriasi Valiūnas laimė
jęs labai, labai daug.

-ifcWi Azijos šalelės—Pietų 
rėja ir Filipinai — tikra pa
žadėję tokius ženklelius iš- 
/feįsti. Tai labai, labai 
pastūmėsią mūsų Lietuvėlės
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;i lie-

Net
Ko-

toli

“išlaisvinimo“ reikalą!
Skaitai žmogus tokius to po

litinio vėjavaikio sapaliojimus 
ir galvoji: Kokia liūdna mi
zerija!

•
štai antraštė: “Derybos, 

riaušės... o Aziją ima gaub
ti Maskvos šešėlis. Kur Angli
ja traukiasi, atsiranda sovieti
nė jėga. . . Sovietinė jėga no
ri užimti ir Amerikos vietą.“

Taip išsigandę dejuoja ir 
skundžiasi mūsų kaimynai iš 
pranciškonų “Darbininko“ pa
stogės.

Kur tik pasitaiko proga, 
baltieji rasistai juodiesiems 
žmonėms kerta iš peties. Juk 
tik keršto nuosprendžiu gali
ma laikyti nubaudimą Rap 
Browno penkerių metų kalė
jimu ir dviem tūkstančiais do
lerių.

Rasistai yra didžiausi kvai
liai. Jie nepagalvoja, kad to
kiomis žiauriomis bausmėmis 
jie tik dar labiau išjudins juo
dųjų žmęnių mases kovai už 
savo reikalus.

studentai ir kitas jaunimas.
Parlamente premjero 

Pompidou vyriausybė gavo 
daugumos pasitikėjimą. 
Tik llbalsų trūko, kad jai 
parei k š t i nepasi tikę j imą. 
Tuomet ji būtų priversta 
pasitraukti.

Prez. de Gaulle pareiškė 
norą tartis su studentais ir 
darbininkais dėl reformų 
mokyklose ir darbo sąlygų 
darbavietėse.

Australijos studentai 
kovoja prieš karą

Sydney. — Prie Australi
jos premjero J. G. Gortono 
namo studentai demonstra
vo protestuodami prieš siū
lomą militarinės tarnybos 
bilių, kuris smarkiai palie
čia ir studentus.

Policija puolė demonst
rantus, 69 areštuoti, nema
žai policijos apmuštų.

Kituose miestuose taipgi 
demonstruoja ne tik stu
dentai, bet ir jaunimas 
abelnai. Demonstracijos nu
kreiptos prieš karą Vietna
me.

Washington. — Vice pre
zidentas Hubert H.Humph-, 
rey, kaip ■ kandidatas. prezi
dento vietai, -4 turi sekamą 
rekordą:

1950 metais pasisakė už 
koncentracijos kempių bi
lių, kuris patapo fašistinio 
McCarrano akto dalimi. >-

1954 metais pasiūlė bilių 
Komunistų Partijos už
draudimui viešai^ veikti.

1959 metais balsavo už 
Landrum - Griffin priešdar- 
bininkišką bilių.

1964 metais padėjo pra
šalinti Mississippi negrų de
legaciją iš demokratų kon
vencijos. '

1966-1968 metais energin
gai darbuojasi už k ai ra 
Vietname.

Washington. — Komerci
jos Departamentas paskel
bė, kad 1967 metais Jungti
nių Valstijų prekyba su so
cialistinėmis šalimis gero
kai sumažėjo.

Visa prekyba su socialis
tinėmis šalimis siekė apie 
372 milijonus dolerių. Tai 
beveik keturiais milijonais 
mažiau, kaip 1966 m.

Johnsono administracija 
bandė Kongresą įtikinti, 
kad reikia praplėst prekybą 
su socialistiniais kraštais,

bet Kongresas tuo reikalu 
nieko nedarė ir nuo to pre
kyba dar labiau sumažėjo.

Jungtinių Valstijų prekių 
išvežimas viršijo įvežimą 
arti 18 milijonų dolerių.

TSRS areštuoti du 
amerikiečiai

Maskva. Dale R. Warren 
ir Pedro Generalao areštuo
ti Taškento mieste. Kaltina
mi, kad jie iš Afganistano 
įvežė į Tarybų Sąjungą ma
rijuana cigarečių.

“LAISVĖ” NEIŠEIS ge
gužes 31 d., nes “Laisves” 
darbininkai švęs Kapų puo
šimo Dieną gegužes 30. Se
kamas numeris išeis birže
lio 4 d.

Bado streiku kova
Stockholm. — Švedijos 

parlamentą piketavo 10 stu
dentų, paskelbusių bado 
streiką, kad išreikalauti 
daugiau pagalbos atsiliku- 

'•sioms šalims.

Policija suėmė 18 
demonstrantą

Washington. — Policija 
areštavo 18 jaunuolių, ku
rie dainavo kovos dainas ir 
rankomis susikibę demons
travo prie Baltųjų Rūmų 
raštinės .

Ten • buvo susirinkę kele
tas šimtų beturčių, protes
tuojančių prieš Kongreso 
vilkinimą, nieko nedarymą 
skurdžių reikalavimų klau
simu.

Vis daugiau ir daugiau 
beturčių plaukia į sostinę 
Palapinių miestelis jau per
sipildė.

Nigerijos ir Biafros 
derybos prasidėjo

Kampala.— Ugandos pre
zidentas M. Obote atidarė 
derybas tarp Nigerijos ir 
Biafros. Jis kvietė abiejų 
šalių atstovus prieiti prie 
taikos, sulaikyti karą.

Obote atžymėjo, kad šia
me 11 mėnesių kare užmuš
ta daugiau kaip 100,000 
žmonių, benamiais liko apie 
6 milijonus žmonių.

Nigerija pradėjo karą, 
kuomet Biafra nusitarė at
siskirti nuo Nigerijos ir .su
daryti nepriklausomą vals
tybę.

Palaidoti R. Mizaros palaikai
Vilnius.— Lietuvos TSR 

Ministrų Taryba nutarė su
daryti vyriausybinę komi
siją Lietuvos TSR liaudies 
rašytojo, pažangaus JAV 
lietuvių veikėjo Rojaus Mi- 
zaros palaikų, parvežtų į 
Tarybų Lietuvą, laidojimui 
organizuoti: draugai T. Til
vytis (pirmininkas), J. Bie
linis, A. Čekuolis, V. Kaza
kevičius, A. Kiudulas, A; 
Petraitis, N. Raguotis, L. 
šepetys.

Rojaus Mizaros palaikus 
nutarta palaidoti valstybės 
lėšomis.

Urna su Lietuvos Liau
dies rašytojo Rojaus Miza
ros palaikais atsisveikinti 
buvo pastatyta gegužės 22 
d. Lietuvos Rašytojų Są
jungos Klube. Palaikai bu
vo išlydėti gegužės 23 d. ir 
iškilmingai palaidoti gim
tojo Rojaus Mizaros kai
mo Savilionių kapinėse 
(Alytaus rajone).

Šiaur. Vietnamo delegacija sako: 
JAV tiksliai vilkina derybas

Paryžius.— Šiaurės Viet
namo delegacijos narys 
Ngujen Van Sao pareiškė:

“Mes atvykome čia su 
gera valia, o Amerika gud
rauja, norėdama užvilkinti 
oficialius pašnekesius”.

Amerika kelia klausimus, 
neturinčius nieko bendro su 
svarbiausiu, būtent, su “vi
sišku ir besąlyginiu bom-

Atsisakė eiti tarnybon 
150 piketavo

Providence, R.I.—20 me
tų jaunuolis studentas Scott 
Dyer atsisakė eiti militari- 
nėn tarnybon ir vykti Viet- 
naman kariauti.

Tuo metu susirinko dau
giau kaip 150 studentų prie 
drafto raštinės ir piketavo, 
dainuodami ir prieškari
nius lapelius dalindami.

Neramu Čilėje
Santiago. — Čilės prezi

dentas Frei parlamentui 
pareiškė, kad demokratijai 
susidaro pavojus. Tuo me
tu parlamentą saugojo ka
reiviai.

Komunistai, socialistai ir 
radikalai remia mokytojų 
streiką, kuris tęsiasi per 56 
dienas ir streikui galo nesi
mato. Mokytojai ruošia 
protesto demonstracijas.

bardavimo ir visų kitų karo 
aktų prieš Vietnamo Demo
kratinę Respubliką nutrau
kimu”.

Trečiadienio derybų posė
dis nieko naujo nedavė. Ja
me tik pasiginčyta ir nutar
ta susirinkti pirmadienį, ge
gužės 27 d.

Washington.—Prez. John- 
sonas, prisegdamas meda
lius Vietnamo karo vetera
nams, dar kartą pakarto
jo, kad jo administracija 
yra nusitarusi kariauti ir 
derėtis, stiprinti karines jė
gas Pietų Vietname.

Buvę prezidentai Eisen- 
howeris ir Trumanas taipgi 
pareiškė savo nuomones, 
kad su Vietkongo partiza
nais negali būti jokių pasi
tarimų ar sutarčių. Jiedu 
nori tęsti karą iki pilnos 
pergalės.

Pakistanas panaikina 
amerikinę bazę

Rawalpindi. — Pakistano 
valdžia įsakė Jungtinėms 
Valstijoms iškraustyti savo 
bazę iš Pakistano žemės.

Jungtinės Valstijos nau
dojo tą bazę savo žvalgybai. 
Iš tos bazės 1960 m. JAV 
žvalgybinis lėktuvas U-2 
buvo nuskridęs į Tarybų 
Sąjungos teritoriją ir ten 
buvo numuštas.
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MirusiŲjŲ prisiminimas šiemet
KARTĄ į metus formoje tautinės šventės prisimin

ti ir pagerbti visus mirusiuosius, o pirmoje vietoje ka
ruose kritusiuosius jaunu 
binga amerikiečių tautos 
žės 30-ji diena 1868 m. paskelbta “Memorial Day” (Mi
rusių Prisiminimo Diena, 
pagerbimui kritusiųjų Civiliniame Kare. Už tai dar ir 
šiandien kai kurios pietinės valstijos šios šventės nepri
pažįsta.

Ypač šiemet per šią 
tenka giliausiai susikaup

.5 vyrus yra tikrai graži, gar- 
Tradicija. Kaip žinia, gegu-

arba Kapų Puošimo Diena),

dieną visiems amerikiečiams 
įsiai prisiminti karuose kritu

siuosius, nes ir šiandien dar šimtai ir šimtai mūsų jau
nų vyrų tebekrinta Vietnamo kare. Kas liūdniausia ir
basiausia, tai kad šiai skėrdynei galo dar vis nesimato.

Tiesa, Paryžiuje eina pasitarimai tarp Jungtinių 
Valstijų ir Š. Vietnamo, 
fliktas baigiamas arba k 
yra siekiama tuoj baigti š 
do Press” (geg. 26 d.) kO 
nešimas iš Saigono: “Aukščiausios slaptybes įsakymas 
yra išsiuntinėtas Jungtinių Valstijų komandieriams Pie
tų Vietname, liepiant jiems laimėti karą per ateinančius 
tris mėnesius. Tuo būdu! yra tikra, kad vietoje sumaži
nimo kraujo liejimo, Paryžiaus derybos pagimdys kai 
kuriuos pačius kruviniausius šio karo mūšius ateinan
čiomis savaitėmis arba ateinančiais menesiais”.

Tokie mūšiai jau pra 
sesni ir kruvinesni. Ir k 
vėliausias dvi savaites k 
kiečių jaunuolių!

Taigi, ir per šią garbingą dieną, prisimenant miru
siuosius ir puošiant jų kapus, visų Amerikos žmonių lū
pose ir širdyse turėtų skambėti šūkis: 
nes! Gana šio kraujo 1 
mo liaudį turi būti baigta! Karas turi būti pertrauk 
tas ir visi mūsų sūniju is 
namo pas savuosius!”

aet tai dar nereiškia, kad kon- 
ad iš mūsų vyriausybės pusės 
ią skerdynę. Štai “Long Islan- 
Tespondento Keyes Beech pra

sideda. Kasdien jie darosi bai- 
dtusių skaičius vis didėja. Per 
rito daugiau kaip 1,100 ameri-

“Gana skerdy- 
ėjimo. Agresija prieš Vietna

Vietnamo turi būti sugtąžinti

Italijos rinkimŲ rezultatai
LABAI svarbi Robe 

Romos apie įvykusius It 
“The N. Y. Timese” geg 
tajame puslapyje. Tuo 
kaip Maisto ir Vaistų Administracijos direktoriaus God- 
dardo rezignacija, pasekIbta pirmajame puslapyje.

Dalykas tame, kad 
žuazinių pranašų nustat 
teigė, pasak Doty, kad s 
nistai gaus tokį smūgį, 
daug laiko. Betgi išėjo

rt C. Doty korespondencija iš 
alijoje parlamentinius rinkimus 

22 dieną palaidota net trylik- 
tarpu tokia menkavertė žinia,

Italijos rinkimai nepraėjo bur
btu keliu. Jie visi vienu balsu 
iuose rinkimuose Italijos komu- 
nuo kurio jiems atsipeikėti ims 
atbulai. Jie dar sustiprėjo, dar

padidino savo jėgas vienuolika vietų žemutiniame bute 
ir dviemis vietomis senate. Už Komunistų partiją paduo
ti balsai pakilo 6.5 procento.

Šiandien Italiją vale o trijų partijų koalicija—krikš- 
ralistų. Pastarieji su Nenniu 
savo laiku artimai kooperavo 

savo įtaką aukštai pakėlę. Bet

1 ą išėju-

žymusis laikrašt ninkas ir 
televizijos komentatorius Ed
win Newmann pasakė įdomią 
ir svarbią kalbą Roosevelto 
Universiteto moks
siems. Jis kritikavo karą Viet
name ir tuos, kurie 
pasitraukimas iš Vie't: 
Ii būti šaliai pavojin

Jis sako, kaip tiĮk priešin
gai : tęsimas karo 
pavojingas.

“Klausimas yra ne kaip pa
sitraukti ir kas bus 
kus iš Vietnamo, be 
jei pasiliksime Vietpame ? Aš 
tikiu, kad tęsimas i 
blogesnes pasėkas, : 
traukimas.”

Jis taipgi sakė, 
žinios yra melagingi 
televizija, Ameriko 
nežinotų tikros pad 

Newmanas sakė, 
čiau karas bus baigtas, tuo 
geriau. Jei Paryž 
susitarta, kaip Johnsono vy
riausybė galės teis 
nėms ? Kaltinimu
pusės nebus galimi išteisinti 
savo pozicijos.

bijo, kad 
namo ga
gas.

bus labai

pasitrau- 
t kas bus,

karo duos 
negu pasi

kad karo 
os. Jei ne 
>s žmonės 
ėties.
juo grei-

uje nebus

: utis žmo- 
priešingos

BIJO KOMUNISTŲ
■ Chicagos kunig 
gas” beveik dės 
šaukia: “Ne,ramu, 
osas, kurį išnaųcos komu
nistai!” Sako: ,

ų “Drau- 
peratiškai 
mai, cha-

: ’ Riaušės vyksta ne tik Pram 
palietusioš 
Chicago

cūzijoje, jos yra 
visą pasaulį. • ‘ ‘ 
Tribune” ' .cĮienraštlis vedama
jame pažymi, ( kai 
vykstą neramumą 
demons t r a c i j o s 
bendrą bruožą: -ta 
tai kitame krašte 
kova valdžiai ir 
Vienur tai vykdo 
studentai, 
vieni veikia legalia 
sėtai, vieni neram 
gaivališkai, kiti 
anksto nubrėžtus planus. Tą 
judėjimą pasauly 
torius Edgar J. I 
nusakęs šiais žodžiais: 
beveik aistringas 
kinti, griauti, ardVti.

d pasauly 
i,4 riaušės/ 
turi vieną 
i viename, 
skelbiama 

autoritetui, 
nęnuilstą 

kitur darbininkai,
* 11

kiti netei- 
umus kelia 

pagal iš

FBI direk- 
loover

noras

, o

yra 
“tai 
nai-

dalija koncentruotus pasams, 
išsiplauna koštuvus, kibirus, 
melžimo aparatą. Likusius pa
šarus išdalija šėrikai. Karves 
valo specialiai tam darbui 
skirti žmonės. Vienam priski
riama 60-80 karvių.

Pernai iš karvės vidutiniš
kai primelžėme po 3,349 kilo
gramus pieno, kiek vienam 
šimtui hektarų žemės ūkio 
naudmenų jo pagarbinome po 
680.5 centnerio! Ateityje, esa
me tikri, pieno gamyba dar 
labiau padidės, sumažės jo sa- 
vaikaina. Tą užtikrins naujai 
įrengiamos kultūrinės ganyk
los.

LIETUVAITĖS 
KORESPONDENTES 
NUOMONĖ APIE KARĄ

Kaip žinia, tarp daugybės 
kitų korespondentų, Pietų 
Vietname darbuojasi ir lie
tuvaitė korespondentė Jū
ra Kaziekaitė. Neseniai ji 
buvo sužeista, bet dabar, 
matyt, jau sus veikusi. Savo 
laiške Brooklyno pranciško
nų “Darbininkui” (geg. 22 
d.) ji rašo iš Saigono:

“...Viskas, ką šiuo rei
kalu galiu pasakyti, tai tik 
tiek, kad tie, kurie mano, 
jog karas greitai baigsis, 
labai klysta. Bus daug žiau
resnių kautynių, ypač 
dėsniuose m i e s t uose, 
Paryžiuje eis derybos 
taikos.”

di-
kai
dėl

LIETUVAITĖS ŽURNA
LISTĖS ĮSPŪDŽIAI 
Iš ŠVEDIJOS

Lietuvos “komja u n i m o 
Tiesoje” skąitome įdomius 
tarybines ( žug* n,ą J i s t ė J. 
Baužytės ^pūdžius iš kelio
nės Švedijoje. Ji, matyt,

čionių demokratų ir so 
priešakyje, kaip žinia, 
su komunistais ir buvo 
kai nutarė pasigerinti bhržuazijai, nuėjo taikauti krikš
čionims demokratams, kad išgelbėtų Italijos kapitalizmą 
iš krizės, vietoje savo įtaką ir prestižą pakelti, jie dabar 
liaudies akyse save susnukdė. Tai parodė šie rinkimai. 
Jie juose daugiausia prakišd. Už jų kandidatus paduoti 
balsai sumažėjo visu vimu ketvirtadaliu!

Dabar klausimas t 
partijų koalicija, kurioj 
yra tiktai Krikščionių 
lijos kapitalizmo interesams globoti ir neprileisti prie 
tokių reformų, kurios p 
gal socialistai, apsigah 
si trauks iš koalicijos i 
radarbiavimo kelią?

Žmonės sako: Pagyvensime—pamatysime.

ūks: Ar pasiliks ta pati trijų 
e socialdemokratai ir socialistai 
iemokratų partijos įnagis Ita-

agerintų darbo liaudies būklę? 0 
oję, kad jie padare klaidą, pa- 
* sugrįš į su komunistais bend-

“Sezamai, atsiverk!”
Taip pavadintas durų 

raktas, kurį išrado ameri
kietis Džeimsas Žuera. 
kią spyną jis įtaisė 
bute. Užraktas ti 
elektroninį įtaisą, kuris, 
“atpažinęs” šeimininko 
są, atrakindavo duris.

Iš pradžių viskas kl 
sėkmingai, kaip ir toj 
bų pasakoj. Bet kartą,

uz-

To- 
savo 
rėjo

bal-

ūjosi 
ara- 

, kai 
šeimininkas grįžo perbalęs

ir užkimęs, užraktas jo 
neįsileido į butą. Ta pati 
istorija pasikartojo, kai jis 
grįžo išgėręs.

Pagaliau išradėjas 
sakė tokio užrakto.

NE PASLAPTIS 
PROTINGAS DA RBAS

Lietuvos “Valstiečių laik
raštyje” (bal. 1(! d.) skai-r 
tome teisingą S. 
ūkio zootechniko 
čiaus pasididžiavimą, 
rašo apie “pigaus pieno pa
slaptį,” iš kurios 
rodo, turėtų gr

Nėries kol-L i 
J. Gicevi- 

Jis

nės Švedijoje. Ji, matyt, 
tiesiog susižavėjo švedų ap7 
dairumu, meniniu skoniu ir 
švara namūose ir apie na
mus.

Štai ką ji šiais klausimais 
pasakoja:

Išmonės, tvarkant kaimus ir 
miestus, Švedijoje negali ne
pastebėti. Tai vienas /stip
riausių įspūdžių, kuriuos par
sivežt iš šios Skandinavijos ša
lies. Statyboje, nau d o j a n t 
gražias ir praktiškas apdai
los medžiagas, mažai kas pra
lenkia švedus ir suomius. Pui
ki izoliacine medžiaga lei
džia šiaurės kraštuose, kur 
žiemą temperatūra gana že- 

jma, statyti lengvučius medi
nius namus, daugiau prime
nančius vasarnamius.

• Aplankėme keletą naujų 
Stokholmo. Got e b o r g o gy-

venamųj ų<:ųnKroraj oiyj*, bavo 
išore mūsų' naujieji kvartalai, 
o taip pat daugelio visuome
ninių pastatų interjerai, pa
lyginti su švediškais, origina
lesni ryškiu nacionaliniu kolo
ritu. Bet darbo kokybe, ap
daila mes atsiliekame. Švedo 
bute neatsiras skylės, jei ji 
specialiai ten neišgręžta, jis 
negirdės, kas darosi pas kai
mynus, gyvenančius iš dešinės, 
kairės ar virš jo galvos.

Jeigu vienoje Stokholmo da
lyje stovi toks mikrorajonas, 
tai kitur panašaus nebepama
tysi. Kitame miesto krašte— 
jau kitokiu namai, parduotu
vės, buitinės į^taaigos.

Švedų architektai, inžinie
riai stengiasi “įleisti” į butus 
daugiau saulės, žalumos. Kai 
kur ant daugiaaukščių namų 
stogų vasarą žaliuoja sodai, 
trykšta fontanai, žmogui, no
rinčiam surasti ramią vietelę 
pailsėti, nereikia važiuoti į 
miesto parkus.

Ieškoma naujovių, projek
tuojant visuomeninius pasta
tus. Maimės mieste stovi mo
dernus teatras, kurio salę, rei
kalui esant, galima sumažinti. 
Pavyzdžiui, jei žiūrovų susi
renka nepilna salė, iš abiejų 
pusių nuleidžiami1 skydai. Jau
tiesi lyg sėdėtum ^pilnoje pa
talpoje.

Įdomu pasivažinėti lygiais 
Švedijos keliais. Pro autobuso 
langus šmėkščioja sodybos, 
tapybiškai išsidėsčiusios pušy
nų ir -ežerų pakrantėse. Kiek
vienas kiemas traukė akį savo 
originalumu. Jokio nereika
lingo daikto sodyboje. Viskas 
sutvarkyta, sudėta po pasto
gėmis, netgi daržai kažkur 
suslėpti. Kiemuose žaliuoja 
vejos, skoningi gėlynai, alpi- 
nariumai. Krepšiai su gėlių 
pokštėmis, svyruojantieji nuo 
balkonų, verandų, daro-sody
bas jaukias -,ir šventiškas.,. Va
sarą malonu pasėdėti ar pie
tauti kieme prie ryškiai nu
dažyto stalo po senovišku de
koratyviniu žibintu ar šalia 
besisukančio miniatiūrinio ma
lūno, fontanėlio.

Jei jau kur pasėta veja ar 
pasodintos gėlės (jų didelė 
daugybė ir labai įvairių), tai 
niekas nevaikščios, nemins ta
kų ten, kur jų nėra. Tvarka, 
švara, nieko nereikalingo ar 
miesčioniško. Kildavo klau
simas: iš kur toks didelis me
ninis skonis tvarkant namų 
aplinką, ypač kaime? Mums 
paaiškino: Švedijos mokyk
lose trys arba keturios pamo
kos per savaitę skiriamos na
mų ūkiui.

Aną dieną televizijos ži
nių pranešėjas sakė, jog 
dabar Amerikoje aštuoni 
milijonai žmonių gyvena iš 
pašalpos. Pašalpą jiems 
duoda įvairios valdžios — 
miestų, apskričių, valstijų, 
ir net pati federalinė.

Tai antroji šalies maitina
ma armija. Pirmoji yra 
šalies militarinė masė, su
sidedanti iš arti keturių

Iš Laiškų
Sveikutės! Pagyvenus tū

lą laiką Miami, Fla., nu
sprendžiau vykti į St. Pe- 
tersburgą pas Onutę BaL 
čiūnien;. Išvadinau ją nu
vykti su manim pas buvu
sius newyorkiecius Mariją 
ir Juozą Judžentus, gyve
nančius Gulfport mieste. 
Jie turi labai gražią vietą. 
Aplankiau ir keletą kitų 
šeimų. Buvau nuvykus ir 
saintpetersburgiečių poky
liuose, gražiai praleidau lai
ką. Sveikinu visą “Laisvės” 
kolektyvą. Iki pasimatymo, 
Josephine Augutienė.

milijonų žmonių, kuriems •• 
viską reikia taip suteikti,?" 
kaip ir tiems aštuoniems 
milijonams beturčių ir be
darbių. Iš viso jau susida
ro dvylika milijonų žmonių 
šalyje, kuriuos šimtas aš- 
tuoniasdešimt milijonų 
žmonių turi viskuo aprū
pinti.

Tai pasibaisėtinas šalies 
ekonomijoje dalykas. Kiek
vienai iš septyniolikos su 
sidedančiai grupei piliečių 
tenka taksais — iš savo ki
šenės — užlaikyti vieną sa
vo pilietį pilnai, suteikiant 
jam maistą, butą, mediciną, 
mokyklą ir visokeriopus 
militarinius pabūklus tiems, 
kurie yra militarinėje tar- 
nyboje.

Tik taip sau kalbant, ne-'5 
atrodo taip pasibaisėtinai 
dalykas, jeigu septyniolika*" 
žmonių išlaiko vieną, kuris 
niekuo neprisideda prie jo 
išlaikymo. Bet mes tik pa
sidalinkime į grupes po 
septynioliką ir pasiimkime 
po vieną žmogų ir aprūpin
kime jį viskuo, tada pama
tysime, kokia jis bus ant 
mūsų našta!

Prie tokios neprotingos 
ekonominės tvarkos gali 
net ir tokia šalis, kaip mū
sų, suklupti, jeigu laiku ne
pasirūpins ir nesutvarkys 
savo ekonominių reikalų ge
riau. Juk dolerio vertė se
niai puola, o tas reiškia ša
lies ekonomijos susmukimą. 
Šalis prasiskolinus šimtais 
bilijonų dolerių bankams, o 
tas reiškia, kad ji jau ne 
savo kišene gyvena.

atsi-

•Viena Lenkijos gyven
toja penkis kartus iš eilės 
loterijoje išlošė, lengvąją 
mašiną. Kai šeštąjį kartą 
jos bilietas buvo tuščias, 
moteris parašė skundą.

Amatininkai, pajieškodamj 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Vilnius, 1968-V-16 
Gerb Redakcija,

Kelionė eina pagal planą. 
Maskvoje sutiko mane T. 
Tilvytis nuo Rašytojų Są
jungos ir Ramojus Petraus
kas, Lietuvos D vagystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos pirminin
kas, abu atvykę iš Vilniaus. 
Taipgi pasitiko ir J. Palec
kis. Suėjau tą vakarą Ma
tulį ir Feliksą Bieliauską 
Beje, aerodrome atvyko ir 
Lietuvos atstovybės Mask-į Kad galima darbu ap.rū 
voje vedėjas A. Drobnys su 
M* .Pilėnu, irgi iš atstovy-. 
bės.

Sekamą rytą(geguž. 13) 
vykome į Vilnių (Tilvytis, 
Petrauskas ir aš). Čia bu
vome sutikti ikilmingai — 
matysite “Tiesoje” aprašy
mus.

Ant rytojaus vykome ap
žiūrėti vietos Rojaus pelenų 
laidojimui. Merkinėje ne
atrodo, kad randasi tokia 
vieta kaip Rojaus gimtinėje 
Savilionyse. Tad ten bus pa
laidotas ant aukšto kalno— 
žiūrint į tą vietą, kur jis 
gimė ir į jo tėvų kapus. Ten 
netoli randasi ir jo vardu 
kultūros namai Ryliškiuose.

Pergyvenu jaudinančius 
momentus, bet bandau lai
kytis tvirtai.

Sveikinu visus.
Ieva Mizariene

mums at- 
ažiai pasi- ( 

mokyti ir kiti koK ikiai. Tarp 
sako:

, kai mūsų
erio savikai- 
-12.3 rb. —• 
s pieno pa-

kitko, Gicevičius
Jau eilė metų 

ūkyje pieno centn 
na siekia tik 11.1 
Išaiškinkite pigau: 
slaptis, — prašo svečiai, daž
nai atvykstantieji

O tų paslapč:
tik senos, vi- 
os tiesos, ku-

į mūsų ūkį. 
ų, sakyčiau,

us ir pigius 
praktikuojame tik 

isingai orga- 
fermose.
ms gerai ži- 
gaminti pigų

kaip ir nėra. Yra 
siems gerai žinom 
rias, deja, daug kiis pažeidžia.

Taigi, kodėl mūsų pienas pi
gus?

Trumpai sakan;, todėl, kad 
išauginame gausi 
derlius
grupinį šėrimą, te 
nizuojame darbą

Ir trečioji visie 
noma tiesa. Nori j 
pieną, melžk karves tik me
chanizuotai. Mūsų ūkyje tiek 
tvartiniu, tiek ga 
kotarpiu jos melžiamos agre
gatais. Ganyklose 
gę tris stacionari 
aikšteles. Vienai 
skirta 35-40 kąrvi

Pora žodžių apie darbų or
ganizavimą. Mūsų ūkyje mel
žėjos tik melžia karves, iš-

nykliniu lai-

turime įren- 
nes melžimo 
melžėjai ipri- 
U- _ ■

Amžinam poilsiui į gimtąjį kraštą atvežti Lietuvos liaudies rašytojo, 
žinomo pažangaus Amerikos lietuvių veikėjo Rojaus Mizaros palaikai. 
Vykdydama velionio valią, urną su vyro palaikais į Lietuvą atgabeno ra
šytojo žmona Ieva Mizarienė.
Nuotraukoje: Ievos Mizarienės sutikimas Vilniaus aerouoste.

• M. Baranausko nuotrauka

pinti darbingą šalies pilie-* 
tį, .^vienas iš lengvųjų da
lykų ’ žmonijos gyvenim^F 
Tik reikia protingai su
tvarkyti šalies ekonominį 
surėdymą.

Tik dėl pavyzdžio paim
kime kad ir šitokį mažą ne
tvarkingumą, koks yra pas 
mus pačius čia New Yor
ke. Mūsų mieste iš pašal
pos ir be darbo gyvena ar
ti milijonas piliečių. Jų 
tarpe ne tik darbingų, ale 
gabių, talentingų žmonių 
darbo negauna. Bet dalis 
piliečių, tūkstančiai jų — 
mokytojų, policistų, ugnia
gesių ir kitokių — turi po 
du darbus.

Bet didžiausia betvarkė 
bus, tai laikymasis prie tų 
ilgų darbo valandų. Turin
tieji darbus darbininkai vis 
dar turi dirbti ne mažiau/ 
keturiasdešimt valandų j r 
savaitę. O jei pažvelgsime | 
Amerikos ūkininkus, tai jie 
ir po šiai dienai tebesilai
ko primityviškų darbo va
landų — nuo saulės patekė
jimo iki jos nusileidimo, 
kartais ir su priedu, darby
metyje. Mano gi industri
es šakoje ir po šiai dienai 
darbininkai dirba dešimt 
valandų į dieną ir penkias 
dienas į savaitę.

Iš daugelio pusių būtų 
galima pradėti tvarkyti ne
darbo priežastį. Bet pir
miausia tuo turėtų rūpintis 
Amerikos organizuoti dar
bininkai, nes tai jų gyve
nimo priedermė.

Turčiais, kurie valdo šalį 
ir ją diriguoja, negalima 
pasitikėti. Negalima lauk
ti, kad jie kada nors duotų • 
ką nors dėl darbo žmonių? 
Patiems darbininkam^ pri-K 
sieina pasirūpinti savo ša
lyje geresniu gyvenimu vi
siems. J,

A. Gilman



Antradienis, Gegužes (MajO 28, 1968 3 pusi

Jū-

sva-

stinį perversmą

augsmo suteik-

Juk Ustijanaus-

sūnus.

tikdavo. Ir pas- centras.

Mm*:

atstovai, bet ir 
evičius su Vati-

sūnaus nužudy- 
Olšauskio drau-

pareikšti ir kai 
itinosi, kad tau- 
šstumti kriščio-

momento svar- 
ugiau valios... 
s laipsnis buvo

Boikotavo geto mokyklas
Gary, Ind.—70% iš 29,000 

negrų mokinių gegužes 18 
nedalyvavo geto mokyklose, 
protestuodami prieš palai
ko m ą segregaciją, rasinę 
diskriminaciją.

“klaidą” ir pa

Las 
pranešimas apie

Perskaitę “Laisvę” pa
duokite kitiems, kurie jos 
dar neskaito.

Liekoje tau sunku bus. 
pŠmęiz^.mane, ..apjuodino1 nekal- 
— bandė ąųv.ąidinti Olšauskis.

m s 
O

są Olšauskio gyvenimą, 
siekti užsibrėžtą tiksi? 
ifavo nei su draugais, r ei su giminėmis, 
pagaliau, nei su savo luomo kolegomis. 
Už tai Skvireckui jis p?

. šutinį kartą, kai su Sųietona buvo kal-

J. RIMAITIS

BAISUS LAPAS IŠ NESENOSISTORIJOS
f Prie policininkų apsupto namo susto
jo dvi dengtos karietos. Iš pirmosios 

išlipo arkivyskupas Skvireckas ir vys
kupas Staugaitis. Tuojau prie jų pri
sijungė su antrąja karieta atvažiavę 
vyskupas Karosas, Paltarokas, Kutka ir 
Reinys. Policininkai prasiskyrė, palik
dami laisvą praėjimą, ir aukštieji dva
sininkijos atstovai pasuko į duris, prie 
kurių lengvas vėjas kedeno didelę tri
spalvę vėliavą.

Vestibiulyje svečius pasitiko pats 
prezidentas Smetona, lydimas vidaus 
reikalų ministro Musteikio.

Tą 1929 metų vasario 13 dieną lie
tuviškos buržuazijos ir dvasininkijos 
atstovai susirinko aptarti savo bendros 
veiklos rezultatų ir nusibrėžti tolesnes 
gaires.

Konferencija prasideda. Greta Sme
tonos sėdasi arkivyskupas Skvireckas, 
iš kitos pusės—vyskupas Staugaitis. 

^Kalba Smetona. Tampydamas barzdelę, 
jis ryškiomis spalvomis piešia fašistinės 

... jyyriausybės “laimėjimus.” Jo nuomo
ne, dabar valdžiai nebegresia joks ko
munistinis pavojus, nes visi komunistai 
už grotų. O jeigu vienas-kitas dar ir 
slepiasi, tai greitai pateks ten.

Pritariamai linksi galva vyskupas 
Staugaitis, arkivyskupas Skvireckas, 
retkarčiais persimesdamas pastabomis 
su šalimais sėdinčiu Voldemaru.

Pagyvėjimą sukelia Smetonos kalba 
apie vyriausybės pastangas atlyginti 
dvarininkams už nusavintą žemę mišku 
arba kitu valstybės turtu.

Pertraukos metu bufete prie vieno 
stalelio susėda Smetona, Musteikis ir 
Skvireckas. Pribėga susijaudinusi pa
davėja.

—Man gaivos. Norisi ko nors lietu
viško, — reiškė patriotinius j ausmus 
Smetona.

—O mes, tur būt, prancūziško neat
sisakysime, — kreipėsi į Musteikį Skvi
reckas. — Tik seno, išlaikyto.

Nugėręs pusę stiklinės gaivos, Sme
tona susiraukė. Arkivyskupas pripylė 
stiklinę prancūziško vyno ir, pastatęs 

priešais prezidentą, pasakė:
—Gerkit, pone. — Kaip politikoje, taip 

ir prie stalo niekad nepakenkia remtis 
stipresniu. , ?

Kai Smetona kiek nugėrė prancūziš
ko ir šyptelėjo pro ūsus, Skvireckas 
užbaigė savo mintį:

—Gerai, kad vyriausybė padarė žygių 
susitaikyti su dvarininkais. Juk jie 
stiprūs, jais reikia ir reųitis.

Antrąją pasitarimo dieną vėl kalbėjo 
Smetona. Dabar savo kalbą jis beveik 
ištisai paskyrė kataliki dvasininkijos 
nuopelnams ruošiant f aši stinį perversmą 
ir remiant smetoninę vyriausybę.

“Po gruodžio įvykių vyskupas Matu
levičius ir kiti suprato 
bą ir... ragino rodyti da 
Pasitiksimo aukščiausia: 
reikiamas tuoj po perversmo, kada vals
tybės prezidento atėjo sveikinti ne tik 
visi katalikų organizuoti 
pats arkivyskupas Matui

<kano atstovu Faiduti,”--skambėjo Sme
tonos žodžiai, daug džiaugsmo suteik
dami dvasininkams.

Tačiau pasitarime dalyvavę dvasinin
kijos atstovai nepamiršo 
kurių pretenzijų. Jie pi 
tininkų partija baigia :'i 
nis demokratus iš valdžios.

Smetona pripažino šią 
žadėjo atitaisyti.

Žudiko gal
Kriminalinės policijos 

prelato Konstantino Olšausko nusikalti
mą išmušė arkivyskupąmą išmušė arkivyskupą Skvirecką iš vė
žių. Pranešime buvo sakoma, kad Ol
šauskis kaltinamas sąvo šeimininkės 
Ustijanauskienės ir jos 
mu. Būdamas artimas
gas, Skvireckas žinojo caug daugiau ne
gu kriminalinė policija. Juk Ustijanaus- 
kienė — Olšauskio meilužė. O tas vai
kas—tai paties prelato

“Nejaugi jis drįso nužudyti savo sū
nų?,”—klausė savęs Skvireckas. Tačiau 
abejonės visai išnyko, kai prisiminė vi- 

Norėdamas pa- 
jis nesiskaity-

bama apie valdžios sustiprinimą dvasi
ninkijos atstovais, arkivyskupas pasiū
lė Olšauskio kandidatūrą.

Bet visi planai netikėtai iširo.
Irzlus ir susirūpinęs Skvireckas palie

pė iškviesti automobilį. Jis nutarė dėl 
Olšausko bylos pasikalbėti su Smetona.

Prezidentas tuojau pat priėmė savo 
“šventąjį tėvą.” Nieko nelaukdamas, 
Skvireckas pradėjo pašnekesį apie Ol
šausko bylą.

Išklausęs jį, Smetona pasakė:
—Matote, vyskupe, dabar nieko nebe

galime padaryti. Laikraščiai rašė. Kils 
skandalas, apkaltins vyriausybę. Da
bar reikia patylėti, o paskui pažiūrėsi
me...

Skvireckas grįžo nepatenkintas. , Jis 
pyko ant Olšauskio, juoda dėme paženk
linusio visą katalikų dvasininkiją, bet 
kartu dr gailėjo jo. Tačiau šį kartą bu
vo priverstas pasirašyti sutikimą areš
tuoti Olšauskį.

Bet neilgai teko sėdėti kalėjime sa
vo meilužės ir sūnaus žudikui. Nors 
Kauno apygardos teisme 1929 m. spa
lio 1-13 d.d. pripažino Olšauskį kaltu, 
o 1930 m. balandžio 25-26 d. d. vyriau
siasis tribunolas šį sprendimą patvirtino, 
bet nepraėjo nė pusė metų, kai nusikal
tėlis atsisveikino su ištaiginga kamera. 
1931 m. vasario 13 d. Smetona pasirašė 
bausmės dovanojimo aktą, ir Olšauskis 
išėjo į laisvę. Taip Smetona įvykdė 
savo pažadą Skvireckui.

Skvireckas priėmė Olšauskį naktį, be 
liudininkų.

—Tai ką, privirei košės? — raukyda
masis kalbėjo jis.

—Visiems pasitaiko... Kiti taip pat 
ne šventesni. .

—Tu ne apie. -feitiiš; b 'hįie save gal
voki ! supyko -ąrkiyyskupas. galvok 
kaip toliau gyvensi.,
' -‘-Manau pailsėti, pasigydyti,, sutvar- 
kyti.ūkį ir j užsienį.,. .

ProtiĮa^ galvoji,— pagyrė Skvirec
kas— Lietujje tau sunku bus.

tai.....—bandą ąųv.ąidinti Olsauskis.
Bet Skvireckas* nenorėjo to nei girdė

ti?" 7 . . '......
—Tylėk! Čia tau.ne teismas. Aš viską 

žinau. Laikei šhiundrą, gyvenai kaip su 
žmona, o paskui'nusikratyti norėjai. Gal
vojai gerai, o padarei kvailai. Tik už tai 
kaltinu. Supratai? . .

Skvireckas su Olšausku išsiskyrė drau
giškai. Jie susitarė, kad dėl akių Olšaus- 
kis bus išsiųstas į Tytuvėnus, bet ga
lėsiąs netrukdomai gyventi Darbėnuose, 
savo dvare. Išvykus jam į užsienį, vėl 
bus sugrąžintos visos ankstesnės teisės 
ir privilegijos.

.. .Bet nebuvo lemta naudotis arkivys
kupo pažadais. 1933 m. pavasarį paskli
do žinia, kad savo meilužės ir sūnaus žu
diką prelatą Konstantiną Olšauskį nušo
vė artimas jo giminaitis. Taip pasibaigė 
vieno iš dvasininkijos atstovų, caro, lie
tuviškos buržuazijos ir užsienio kapita
listų tarno, veikla.

(Bus daugiau)

Ar galima juodam žmogui 
pakilti į filmų žvaigždes?

DR. A. PETRIK A

Kauno Medicinos institutas

Čekoslovakijos Socialistinė Respublika.
Bratislavoje statomas mokslinis 

ČTK-TASSU nuotr.
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Gegužės 10 dieną nauja
sis dienraštis “New York 
Daily Column” atspausdino 
savo bendradarbio Stan Fi- 
schler kolumną apie puikią 
jauną negrę dainininkę Les
lie Uggams, gerai atsižymė
jusia televizijos progra
moje “Sing Along With 
Mitel?’. Kohimna, “Leslie, 
Glorious Color Headache” 
labai įdomi tuo, kad joje 
parodoma, kaip sunku yra 
juodam žmogui, kad ir su 
didžiausiais .gabumais, pa
kilti ir laimėti pripažinimą 
mūsų Amerikos filmų pa
saulyje.

žemiau paduodame iš 
šios kolumnos ištraukas, 
kurias mums iš anglų kal
bos išvertė Irena Vladimi- 
rovienė. — Red.

Leslie Uggams, laimėjusi 
Tony premiją kaipo geriau
sia muzikinės komedijos ak
torė, norėtų pastoti į Holly- 
woodą. Bet ji labai abejoja, 
ar tai jai pavyks.

Ji tokia pat gražuolė, 
kaip Joanna Woodward, ji 
gali dainuoti su Eartha 
Kitt, šokti su Cyd Charisse 
ir vaidinti su Alizabeth 
Ashley. Bet ji žino, kad 
šiandien ji turi tiek pat 
šansų patekti į kinofilmų 
miestą, kaip tapti Mississip
pi gubernatoriumi.

Leslie yra negrė. Ji gali 
pasigirti, kad buvo Brodvė
jaus muzikinės komedijos 
“Hallelujah Baby!” žvaigž
dė, bet tai nieko nereiškia. 
Kad ji buvo Mįtch Millerio 
televizijos spektaklio žvaig
ždė, taip pat nieko nereiš
kia. Ji yra negrė. O įvykiai, 
k a i p > neseniąį,'; įvykusios 
riaušės, veda įrie. baltųjų 
atkirčio, ypač įbaugintame 
Hollywoode.

“Į Holly w o o d ą, — sako 
Leslie, — jie paima vieną 
žvaigždę — vyrą, bet ne 
moterį. Ten jau yra Sidney 
Poitier”.

Kai Harry Belafonte kal
ba apie baltųjų neapykantą 
arba apie džentlemeniškus 
susitikimus, jo veidas susit
raukia pykčiu ir jo balsas 
aštrėja, lygiai kaip pas Sto- 
kley Carmichael. Miss Ug
gams kalba apie baltųjų ne
apykantą ramiai, kaip kal
bėjo Martin Luther King.

Jos ramus balsas skamba 
kaip pūkų kamuolėlis su 
balso stygomis, o kai ji kal
ba apie Holly w o o d ą , tai 
skamba, tarytum ji prariju
si rankinę granatą, padeng
tą šokoladu. Jūs neišgirstat 
sprogimo, kol jis nepasie-

kia jūsų vidurių. O po to 
— Barni

“Vienas/ negras-vyras, 
kaip Sidney Poitier, gali tu
rėti pasisekimą Hollywoo- 
de”, — sako Leslie, — nes 
jam nereikia vaidinti ro
mantiškų didvyrių. Negrą 
galima padėti į karinį ar 
kovbojišką filmą. Tokiu bū
du jis bus palyginti nepavo
jingas konservatyviems bal
tiems žiūrovams”.

“‘Bet, — klausiu aš, — ar 
Dorothy Dandridge neturi 
pasisekimo Hollywoode?”

“Ji vaidina mergaites-ver- 
ges, arba mulates, arba pa
leistuves. Ką galima toliau 
su ja daryti? Nieko. Se
nais laikais buvo tokių ak
torių, kaip Hatti McDaniel, 
kurios vaidindavo tiktai 
tarnaičių roles. Dabar neg
rės nebenori vaidinti tar
naičių.”

“Hallelujah Baby I” Leslie 
vaidina negrę-tarnaitę, ku
ri nori ištrūkti iš virtuvės 
ir tapti kino žvaigžde. Vai
dinimas apima 60 metų, bet 
Miss Uggams visą laiką te
lieka 25-rių metų, tai yra 
jos tikras amžius. Po to, 
kai ji buvo taip kritikų iš
girta, galima suprasti, ko
dėl ji nori patekti į Holly- 
woodą, ir vaidinti tik rimto
se rolėse.

Jos baltųjų dantų eilės 
išnyksta, kai išnyksta jos 
šypsena. Ji sako: ‘“Aš no
rėčiau vaidinti Kleopatrą ir 
Matą Harį, arba tokiuose 
filmuose, kaip “Georgy 
Girl,” arba “Darling.” Ir 
aš norėčiau vaidinti kartu 
su Paul Newmanu arba su 
Sidney Poitier. Bet manęs 
dar nepakvietė.”

“Jeigu Holly voodas 
sų nenori, kodėl Jūs 
norite į Hollywoodą?”

“Kiekviena mergina
joja tapti kino žvaigžde. 
Kodėl aš, turėdama talen
tą, neturėčiau apie tai sva
joti?” Jos nusivylimas pa
našus į negrų jausmus 
Amerikos metuose.

Leslie nekartą pasižymė
jo, kadangi ji visada buvo 
gera aktorė. Dar būdama 
maža mergaitė ji vaidino 
Ethel Waters televizijos se
rijoje “Beulah.” Vėliau ji 
dainavo su Milton Berle, 
Johnny Olson ir Arthur 
Godfrey, o per “Name that 
Tune” ji laimėjo 25,000. Ta
da ją ir pastebėjo Mitch 
Miller.

MIAMI , FLA.
Nariai LIETUVIŲ SOCIALIU KLUBO, lai-

ko tarpiu mirusiųjų pagerbimo dienos švenčių,
prisimindami mirusiųjų klubo narių atminti,
gerbdami juos, liūdi jų. Nuo pat klubo įsikū-
rimo iki dabar yra mirę šie nariai:

— Lai jie ramiai ilsisi amžinuoju miegu —
Kazimieras Nobar Antanas Metelionis
Edith Aimont Marie Zavis
Antanas Balzer Jos. Zuper
Anna Jasmont Frank Kvedaras
Antanas Ochman Joe Wasilius
Adele Suwak' Jonas Žekonis
Petras Skeberdis Jos. Miller
Antanas Kairys Antanas Mikulis
Agnes Litvinienė Geo. Sidaras
Hattie Martin Chas. Savickas
Frank Zonis Geo. Mikitas
Anna Krajewska Mary Zlatkienė
Joe Degutis Klemensas Simon
Antanas Zavish ' Povilas Baltrėnas
Jonas Benekaitis

Pernai Kauno Medicinos 
institutas išleido gražiai 
iliustruotą albumą, kuriame 
nušviesta jo istorija, kilimo 
tempai, moksliniai bei tech
niniai įrengimai, pedagogi
niai pasiekimai, mokomojo 
personalo kadrų sąrašas, 
studentų bei abs o 1 v e n t ų 
skaičius ir kita, visuomenę 
dominanti informacija, ku
ria čia pasinaudosime.

1922 metais Kaune buvo 
įsteigtas Lietuvos Universi
tetas, kuris 1930 m., pager
biant DLK Vytautą, pava
dintas Vytauto Didžiojo 
Universitetu. (Tais metais 
sukako 500 metų nuo Vy
tauto mirties.) Universite
tas turėjo ir medicinos fa- 
kultetą, kuris, vokiškie
siems hitlerininkams 1943 
m. universitetą uždarius, 
buvo likviduotas. Okupan
tai išgrobė didelę dalį Me
dicinos fakulteto įrengimų, 
prietaisų, nusiaubė patal
pas, padarydami fakultetui 
ir jo bazėms milžiniškų nuo
stolių. Viską reikėjo atsta
tyti, viską naujai įruošti.

Išvadavus Lietuvą iš vo
kiškųjų okupantų, 1944 m. 
Kauno Universitetas vėl ati
darytas, kuriame pradėjo 
veikti ir Medicinos fakulte
tas, kuris iki 1950 m. pa
ruošė 1,114 gydytojų, sto
matologų (dantų gydytojų) 
ir farmacininkų (vaistinin
kų). Prof. dr. Petras Avi
žonis (miręs 1939 m.) bu
vo vienas Medicinos fakul
teto steigėjų ir pirmasis jo 
dekanas. Kitas Medicinos 
fakulteto steigėjų ir ilga
metis jo dekanas, TSRS 
MA narys-kores p o n d e n - 
tas, Lietuvos TSR MA 
akademikas, buvo prof, 
dr. Vladas Lašas, mi
ręs 1966 m. Dabartinis 
(nuo 1953 m.) Medicinos 
Instituto rektorius, TS RS 
MA tikrasis narys, yra 
prof. dr. Zigmas Januškevi
čius.

Toliau Albume skaitome: 
“Kauno Medicinos insti

tutas—stambiausia respub
likoje medicinos kadrų ruo
šimo įstaiga. Čia specialy
bės žinias įgyja busimieji 
medicinos gydytojai, gydy
tojai stomatologai, farma
cininkai, biofizikai. Gausus 
instituto profesorių ir dės
tytojų kolektyvas, glaudžiai 
bendradarbjaudamas su 
daugeliu Tarybų Sąjungos 
mokslininkų ir mokslinių- 
tiriamųjų institutų, atlieka 
dideli pedagogini ir moksli
nį tiriamaii bei gydomąjį 
darbą. Institute specializuo
jasi ir tobulinasi daugelis 
^vdytojų. Tuo būdu Kauno 
Medicinos institutas ne tik 
vra stambus sveikatos ap
saugos kadrų ruošimo, bet 
ir medicinos mokslo cent
ras.”

Institutas auga
Medicinos instituto dar

bas vis plečiamas. Dėlto 
1950 metų pabaigoje jo ba
zele buvo įsteigtas savaran
kiškas Medicinos institutas, 
pagrindinė medicinos kadrų 
ruošimo aukštoji mokykla 
respublikoje. Nuo 1951 m. 
iki 1966 m., t. y. per 16 me
tų. institutas paruošė 2,336 
gydytojus, 605 gydytojus 
stomatologus (dantų gydy
tojus) ir 613 farmacininkų. 
Taigi išleido 3,554 gydomojo 
personalo narius, tris kar
tus daugiau, negu buržuazi
jos laikais išleista per 18 
metų. Medicinos instituto 
studentų skaičius irgi ne
paprastai išaugo: 1951 m.

buvo tik 799 studentai, o 
1966 m. — jau 2911. Mat, 
72% studentų gauna valsty
bines stipendijas, kai buržu
azinio valdymo metais—to
kias stipenijas gaudavo tik 
3.7% studentų, kiti turėjo 
gana brangiai už mokslą 
mokėti; taigi jis buvo pri
einamas tik turtingiesiems.

Institute busimuosius spe
cialistus ruošia 15 profeso
rių, 85 docentai, 196 dėsty
tojai ir asistentai. Moko
majame procese padeda 165 
lavinti laborantai. Studen
tai praktinius darbus atlie
ka 46 mokomosiose labora
torijose ir 11 kabinetų.

Kadangi senosiose patal
pose Medicinos institutui 
pasidarė ankšta, pernai pa
statytas naujas instituto 
mokomasis - laboratorinis 
korpusas ir kitas naujas 
internatas studentų gyveni
mui. Respublikinėje Kauno , 
klinikinėje ligoninėje 1966 
m. buvo 1,350 lovų, puikiai 
įrengtos laboratorijos ir 
kabinetai. Ligoninė vis di
dinama. 1961 m. Kauno 
Medicinos institute buvo 
įsteigtas pirmasis TSRS 
medicininės biofizikos sky
rius, ruošiantis šios srities 
specialistus mokslinėms' 
įstaigoms ir stambioms li
goninėms.

Kauno Medicinos institu
te dirba 20 mokslo dakta
ru ir 116 mokslų kandidatų. 
1958 m. instituto mokslinei 
tarybai buvo suteikta teisė 
priimti disertacijų gynimą. 
Nuo to laiko mokslinėje ta
ryboje apginta 112 kandida
to ir 23 daktaro disertaci
jos. Instituto prestižas aukš
tai laikomas visoje T. Są- 
junęoie. ■

Medicinos institutas turi, 
studentų naudai, didžiulę 
nusės milijono knygų bib
lioteka bei skaitykla, moks
linę draugiją, kurios ruo
šia mokslinius darbus-raš
tus, chorą, orkestrą, šokių 
ratelius, sporto klubus ir 
kt. Taigi studentams nuo
bodžiauti nereikia. 9 0 % 
studentų priklauso komjau
nimo organizacijai.

Požeminis Paryžius
Ne visi žino, kad po Pran

cūzijos sostine yra ištisas 
požeminis miestas, kurio 
gatvių ilgis per 300 kilo
metrų. Dalis požeminio Pa
ryžiaus gatvių pažymėtas 
žemėlapyje, tačiau į daugelį 
užkampių dar niekas nebu
vo natekes nuo viduramžių.

Požeminis miestas buvo 
statomas kelis amžius. 20- 
30 metru gvlyje buvo ak
mens laužyklos. Iš jų ak
mens pastatyti beveik visi 
Paryžiaus pastatai. Dauge
liui miesto kvartalų atitin
ka kvartalai po žeme.

Akmens laužyklos buvo 
naudojamos įvairiems tiks
lams. Į požemines salas po 
Denfer Rošaro aikšte su- 
veždavo skeletus iš likvi
duojamų kapinių. Patalpos 
no Vai de Grasu buvo nau
dojamos kaip vyno rūsiai. 
Požemiuose rasdavo prie
globstį benamiai, juose slėp
davosi gyventojai per ka
rus. I
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Perskaičiau poezijos rinkinį Lietuvių liaudies švietėjas
Tik neseniai gavai! pc 

zijos rinkinį “Grožio Sva; 
nes.”

e- 
o-

Tai poeto Pranulio!—» 
Prano Pakalniškio eilėn ,š- 
čiai. Juos išleido jo žnio ia 
Adelė Pakalniškienė, kurio 
vieną egzempliorių ir man 
prisiuntė. Nuoširdžiai dė
koju Adelei už tokią įdon 
dovaną.

Paėmęs knygutę pirmiau
siai perskaičiau paties au
toriaus rašytą autobiogra
fiją ir susipažinau geriau, 
negu žinojau, su jo gyveni
mu ir veikla pažangiųjų 
tuvių judėjime. Pasiro 
kad Pranas Pakalniškis dri- 
klausė prie darbininkių 
organizacijų ir jose u o' 
veikė. Būdamas meninin 
priklausė prie Aido chdro 
ir kitų chorų ir pad 
jiems dainuoti ir vaidi 
operetes bei kitokius vei 
lūs. Ir prie to dar mok 
rašybos ir pradėjo rašir 
staipsnius į spaudą, o 
liau — ir eilėraščius, 
štai šiandien mes turime 
poezijos knygą.

Toliau skaičiau daktaro 
Antano Petrikos paraš /tą 
pratarmę, kurioje jis sa 
kad Pr. Pakalniškis vart 
šiuos slapyvardžius: Pra 
nulis, Pr. Kartus, Pr. A 
riūnas, Diegas ir kitus, 
taipgi, kad jo eilėrašč 
knygutę “Dingus Rožy 
išleido “Laisvė” 1939 m.

Šiame rinkinyje yra 
eilėraščiai, visi skirtingo
mis temonųs. Jie žav 
mano sielą. Nes, mat, ju 
poeto įdėta daug na 
progresyviškos dvasios 
minčių bei idėjų. Ir taipgi 
daug gražių ir įdomių sva
jonių, vedančių į šviesesnę 
ateitį. Ir čia vieną jo 
lėraštį “Neverki, Matiiše, 
kurį jis parašė 1937 metais, 
paduodu pasiskaityti “Lais
vės” skaitytojams:

Neverki, Brangioji
Matuše, kad mūsų 
liaudis i'

Sukaustyta plieno 
retežiais tvirtai;

Kad plyšta nuo skaus 
ištroškusi laisvės 
širdis,

Kad debesys dengia 
erdvynę tvirtai.

Tikėki, pavasarį 
Nemunas laužys 
ledus,

Erdvyną nušvies gi 
pirmieji žaibai;

Retežius sutraukys 
galingasis darbo 
sūnus,

Tuomet tu, Matuše, 
alsuosi laisvai.

Gaila, kad tokį jauną, 
kių prakilnių minčių žįno- 
gų, Praną Pakalniškį, 
57 metų amžiaus, pak 
mirtis. Juk jis būtų sulkū-
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Brockton, Mass.
Mūsų draugysčių ir ku )pų 

mėnesiniai susirinkimai 
LLD 6 kp. susirinkimas 

įvyks birželio 3 dieną.
Liet. Taut. Namo susi lin

kimas įvyks birželio 4 d.
LDS 67 kp. susirinkimas 

įvyks birželio 13 d., Lie 
vių Taut. Namo Name, 
Vine St., 7 vai. vakare.

St. Roko Dr-stės susi lin
kimas įvyks birželio 5 ų.

Liet. Piliečių Klubo s 
rinkimas įvyks birželi 
d., klubo salėje, 128 A 
Street.

Šiuose susirinkimuose 
renkami vardai tų, L

tu-
8

įsi- 
ū 6 
nes

(bus 
k irie 

važiuos busu į 7-tos Ap skr. 
pikniką birželio 16 d., Law
rence, Mass.

(41-42)

ręs dar daug naujų min
čių su gražiomis svajonė
mis. Jo mirtis mums vi
siems didelis nuostolis.
t Poeto žmona Adelė, iš

leisdama šį jo eilių rinkinį, 
atliko didelį ir gražų dar
bą. Gi poetą ir jo darbus 
ilgai prisimins ne tik ji pati, 
bet ir kiti žmonės.

Baigdamas, pasakysiu, 
kad knygelė “Grožio Svajo
nės” atspausdinta gražio
mis raidėmis ant balto po
pieriaus, turi 95 puslapius, 
skaitosi gana sklandžiai.

Viršelis pieštas dailininko 
Prano Mockapetrio.

Patariu visiems ją per
skaityti.

Jonas Juška

Hartford, Conn.
Gegužės 19 d. įvyko Lais

vės choro parengimas. Sve
čių prisirinko pilnutė sve
tainė, iš plačios apylinkės. 
Nuo Brooklyno iki Bosto
no. Matėsi svečių. Šaunio
sios gaspadinės pateikė tik
rai lietuviškus- pietus. — 
Visi sočiai pavaišinti. Taip
gi ant kožno stalo matėsi 
butelukas. Kurie norėjo, ga
lėjo užpilti už lūpos. Svečiai 
buvo pilnai patenkinti..

Po pietų buvo dainų pro
grama. Pirmiausia Laisvės 
choras sudainavo keletą 
liaudies dainelių po vadovy
be Wilma Hollis. Visos dai
nos išėjo labai gražiai. Dai
navo solistė Elena Bra
zauskienė keletą liaudies 
dainelių labai vyk;usiai. So
listas iš Brooklyno Viktoras 
Bekeris gražiai sudainavo 
keletą dainelių. Po kelis 
kartus buvo iššauktas. Pi
aninu jam padėjo Mildred 
Stensler. Pabaigoje sudai
navo keletą dainelių duetas 
Elena Brazauskienė ir V. 
Bekeris.

Viktoras Bekeris turėjo 
atsivežęs rekordinę muziką, 
tai svečiai galėjo pasišokti, 
kurie norėjo. ’

Teko kalbėtis su oakvi- 
liečiais, sakė, kad pas juos 
neužilgo bus piknikas.

J. Strižauskas

Švenčionys
Kraštotyros muziejuje 

atidaryta Liaudies meno 
draugijos Švenčionių sky
riaus meistrų paroda.

Jau pirmąją dieną su lie
tuviškais audimų raštais, 
gintaro ir medžio dirbiniais 
susipažino jau daugiau kaip 
tūkstantis švenčioniškių ir 
svečių.

Bona. — Naujas Ameri
kos ambasadorius, Cabot 
Lodge, prisistatė Vakarų 
Vokietijos valdžiai.

Jonas Katele
Senelis Žuvintas ir toliau 

tarnaus mokslui
1831-1908 r

žmonės, reikšmę ir vaidmenį yra ne 
kilę iš Panemunėlio (dab. 
Rokiškio rajonas; apylin
kių, dar prisimena arba yra 
nemaža girdėję apie Joną 
Katelę. Kadais, \9 a. pas
kutinį ketvirtį ir 20 a. pra
džioje, jis buvo plačiai žino
mas tose apylinkėje liaudies 
švietėjas. 1872 m 
klebonauti Panemunei y j e 
ten išgyveno iki 
(1908.V.21), palikes žmonė
se ir lietuvių kultūroje gra
žų atminimą švie 
gogo darbais.

Gimė J. Katelė 
Suvainiuose (Kup 
Mokęsis Panevėžio bajorų 
mokykloje, stojo 
kunigų seminarij 
baigęs (nuo 185$ m), ku
nigavo įvairiose 
vietose (Naujamiesty, Jū
žintuose, Zarasuo 
liau Panemunėlyje). Čia 
plačiai išvystė š 
darbą.

Su valstiečių bei vietos 
prasišvietusių žmonių pa
galba J. Katelė Panemunė
lio parapijoje akt 
gė slaptas lietuv 
kyklėles, mokė žmones skai
tyti ir rašyti, p 
tuviškas knygas, 
spaudos draudimo laikai, 
kai caro valdžia 
raštą ir knygą. 

Lietuvos vals 
kąkliąį ir, pašiau

Senosios kartos

pradėjęs

mirties

tėjo-peda-

1831.1.13 
iškio rj.).

į Varnių 
ą, kurią

Lietuvos

se, paga-

vietimo

yviai stei-
LŠkas mo-

latino lie-
Tai buvo

persekiojo

kiečiai at- 
ko j amai 

priešinosi tokiai carizmo 
politikai: kaimuose ir mies
teliuose kūrėsi s 
tuviškos mokyklė

aptos lie- 
ės; vaikai 

namie buvo slaptai “darak- 
lietuviškai 

Tų laikų 
ą pavaiz- 
oji Petro

torią” mokomi 
skaityti ir rašyti. 
Lietuvos mokyki 
duoja įspūdi n g 
Rimšos skulptūra.

J. Katele ir buvo vienas 
iš tokių pas i ž y 
slaptų lietuviškų 
lių organizatorių 
jų Panemunėlyje, 
kyklas” baigę žijnonės pa 
tys toliau “darak 
skleidė liaudyje 
Tiesa, pedagogių 
Katelė rišo su ž: 
liginiu auklėjimu, 
pat gana konser 
žiūrėjo į lietuvių 
nį išsivtdavimo 
Bet objektyvi 
švietėjo veikla d; 
diegiant liaudyjl 
troškimą, lietuvi 
kant kaimo vaiki; 
mą, ypač moterį 
kais Panemunėlio 
garsėjo kaip labi 
sišvietusios. Tai 
delis J. Katelės 
kininkų nuopelną

LIETUVA
Lietuva — keliai, kalneliai, 
Liepos, obelys, klevai. 
Žiburiai kiekvieno daliai 
Žiebiasi anksti, vėlai.

Dūmai, debesėliai, dainos, 
Sodai, svirtys ir namai— 
Čia visi keliai sueina, 
Kur užaugai, kur gimei.

Mėlynas dangus ir miškas, 
Toliai mėlyni, laukai, 
žiedmeno j nektarą raško 
Bitės ir maži vaikai.

Žmonės^ šių laukų auginti, 
Saulės šildyti, rasų gelti,— 
Svajomis ir darbu minta 
Ir kaip akmenys kieti*

Juozas Volungevičius

m ė j u s i u 
mokyklė-

Jo “mo-

kartą rašę iš tų vietų (nuo 
Panemunėlio) kilę lietuvių 
veikėjai. Antai, Antanas. 
Bimba, Igerai prisimenąs 
Joną Katelę iš paauglystės 
metų, pažymi: “Kun. Ka
telė buvo didelis švietėjas, 
Lietuvos žmonelių mokyto
jas skaityti ir rašyti. Tam 
tikslui jis dirbo ir dirbo... 
O kas svarbiausia, mano 
supratimu, kad jis šaukė 
mokytis ir mokė jaunas 
merginas, ne tik vyrus. 
Tais laikais tai juk buvo 
didžiausia revoliucija. Ir 
daug tų laikų Panemunėlio 
parapij os lietuvaičių 
Katelės pastangomis 
ko gražiai lietuviškai 
ti ir skaityti.”

kun. 
išmo- 
rašy- 
tarpe 

buvo ir A. Bimbos motina 
Viktorija Šukytė—A. A.

Kitoje vietoje A. Bimba 
pabrėžia, kad “jo (Katelės) 
pasiaukojimas ir pastangos 
pamokyti ypač Lietuvos 
kaimo mergaites bei mote
ris lietuviškai skaityti ir 
rašyti, nusipelno visos lietu
vių tautos pripažinimo.”

J. Katelės darbus gerbia 
ir Lietuvos, ir Amerikos lie
tuviai. Kaune, Respubliki
niame Pedagogikos muzie
juje, tarp kitų įžymių Lie
tuvos švietėjų ir pedagogų, 
vieta skirta ir J. Katelei. Jo 
literatūrinė veikla minima 
lietuvių akademinėje litera
tūros istorijoje. JAV lie
tuvių spaudoje J. Katelė 
taip pat nę, kartą minėtas 
ir aprašytas. Taip yrą ir 
'šį, sykį\ atmenant jo 60- 
!ąsias mirties; metines.
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Žvejy svečiai
I

Klaipėdoje, didžiajame žve
jybiniame traleryje šaldy
tuve “Z. Angarietis” lankė
si Vilniaus Valstybinės 
konservatorijos dėst y t o j ų 
ir studentų grupė, vado
vaujama dekano V. Lei- 
monto.

Laivo pirmasis kapitono 
padėjėjas V. Kilike vi čius 
supažindino svečius su lai
vo įrengimais, papasakojo 
apie žvejų darbą.

Vakare miesto kultūros 
rūmuose konservą t o r i j o s 
studentai ir dėstytojai su
ruošė žvejams koncertą, 
kuriame dalyvavo ir liau
dies instrumentų ansamblis 
“Sutartinė.”

“... Pirmą kartą čia ap
silankyti man teko kovo 
gale. Mane paveikė nepa
prastas vaizdas: visu ledo 
pakraščiu vingiuota, kar
pyta kreive tupėjo tamsi 
ančių masė...

Netrukus atvažiavau ant
rą kartą... Iš šiltųjų kraš
tų buvo atskridę visi mūsų 
vandenų paukščiai. Ore 
vartaliojosi pempės, bliovė 
ir tiksėjo perkūno oželiai, 
vandeny karkė kragai ir 
įvairiaspalvių ančių pul
kai ... ”

Prof. T. Ivanauskas
Nuošalus Dzūkijos ežeras 

profesoriui paliko nepa
prastą įspūdį. Jo iniciatyva 
1937 metais Vytauto Di
džiojo universiteto Gamtos- 
matematikos fakulteto ta
ryba išsirūpino, kad Žuvin
to ežeras būtų paskelbtas 
rezervatu.

Simboliška, jog tais pa
čiais metais Žuvinte sukro
vė lizdą ir išvedė jaunik
lius pirmoji gulbių pora. 
Nuo tada, tarsi įspėjusios 
žmonių mintis ir supratu- 
sios, kad yra saugomos, 
mūsų vandenų gražuolės 
tapo nuolatinėmis ežero gy
ventojomis. 1962 m. ežere 
jų buvo net 62 poros. Be 
gulbių, Žuvinte galima pa
matyti dar apie du šimtus 
rūšių įvairių sparnuočių. 
Rezervatą sudaro ne tik 
tvyrantis tūkstančio hekta
rų plote ežeras, bet ir šiau
rės-vakariniu jo pakraščiu 
nusidriekusios Palios bei 
Vidgirėlio miškas. Čia, kaip 
niekur, gausu retų mūsų 
krašto augalų, žvėrių bei 
paukščių. ' ; . i

Deja, ežeras smarkiai už
pelkėjęs. Kam teko čia lan
kytis, pastebėjo, kad jį su
pa didžiulės klampios pel
kės, krūmynai. Pelkėti sa
manynai pereina į vadina
mas “marškas” virš van
dens susipynusias, suraiz
gytas augalijos salas.

Ežero trečdalis nusėtas 
plaukiojančiomis salomis — 
plovomis. Didelę žalą daro 
ir ežero vandens svyravi
mai. Lietingą vasarą van
duo apsemia visus pakraš
čius bei plaukiojančias sa
leles. Žūva paukščių lizdai 
ir jaunikliai. Ateina saus
ra — Žuvinto sparnuočiams 
vėl bėda. Seklūs vandenys 
greitai įšyla. Ats i r a n d a 
daugybė kenksmingų gyvū
nų.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvena n t i e m s 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių.

Sodink, mergele, rūtų darželį, 
Tegu sau žydi su jaunystėje;
Niekas tau gėlių mindžiot negali,— 
Taikoj gyvuoja mūs tėviškėlė.

Matysi bites skraidant žieduose.
Taip broliai ruošia tėvynėj kraitį, 
Ir tu, ’sesute, ranką paduosi/ 
Už darbininko reiks tau išeiti.

Išarsit plotus tuščių dirvonų,
Pilsit aruodus geltono javo,
O gausų derlių rinkti malonu,—
Ir išsipildys laukimas tavo.

Tai kas, kad priešai ūžauja, daužos
Ir ruošia karui ginklų daugybę,— 
Ginklai be rankų—metalo laužas, 
O darbo liaudis—didi galybė.

Langai į saulę, trobelė šviesi,
Bus jūsų šventė—vestuvių puota;
Ir aš/ atvyksiu—mane, pakviesi, 
Kai ateis laimė jūsų svajota.

Vik'L Tatarelis

tu susikaupęs vanduo iš 
Veisėjų, Gaišto, Ančios, Du
sios ežerų Bambenos upeliu 
atkeliaus į Žuvintą, kurį su 
Šešupe jungs gili ir plati 
Dovinė, žodžiu, visi minė
tieji ežerai bei upeliai ii 
kanalai tarpusavyje bus 
sujungti į vieningą, regu
liuojamą sistemą. Šviežias 
vanduo gaivins merdėjantį, 
dėl deguonies stokos dūs
tantį Žuvintą. Reguliato
riaus prie Dovinės pagalba 
bus galima palaikyti paukš
čiams ir augmenijai reika
lingą vandens lygį. Be to,

Žuvintą numatoma išvalyti.
žodžiu —• ir toliau džiu

gins, ir toliau tarnaus 
mokslui senelis Žuvintas^ 
Ateityje tai bus natūralus’ 
zoologijos sodas, gyva labo*jv 
ratorija.

Vytautas Nedzinskas

• Karakalpakijoje kartu 
su geologais keliauja kati
nas. Pelės jo nedomina. Vos 
tik katinas pamato gyvatę, 
griebia ją ir pasmaugia.

• Tuksono Sičio gaisri
ninkai (Tex.) neseniai atsi
statydino. Priežastis: nuo 
19 02 metų mieste nebuvo 
nė vieno gaisro.

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai.

PRISIMINIMAS
Vienerių metų sukaktis nuo Jono Vilkelio mirties

Jonas Vilkelis—Bijūnas, Svieto Pereiga—mirė 
1967 metų birželio 2 d., sulaukęs 79 metų amžiaus. 
Jis buvo nariu Lietuvių Literatūros Draugijos 45 
kuopos, prisidėjo prie jos įkūrimo. Jonas buvo šir
dingas darbo klasei idealistas; spaudos darbuotojas, 
laikraščių bendradarbiu, beletristas, poetas, prakal- 
bininkas, organizatorius. Amerikoje artimų gimi
nių neturėjo, gyveno pavienis. Lietuvoje turėjo se
selės dukreles. Su Jono Vilkelio mirtimi pažangus 
judėjimas neteko širdingo, sumanaus veikėjo, spau
da neteko nuolatinio bendradarbio, o mes netekome 
asmeniško draugo.

Ilsėkis, Jonai, šioje svečioje žemėje, kurią tu 
puošei ir dabinai, o tavo atlyginimas už sunkų 
darbą — sveikatos praradimas požeminiuose urvuo- 
se-angliakasyklose.

Mes ilgai tave atminsime.
Ona Straukienė
Jonas ir Margareta Miller

St. Petersburg, Fla.

Liūdnas Prisiminimas

Liūdime netekę mylimo vy- 
ro-tėvo; dukters-sesers.

Elsie Norkutė-Gasiūniene
Mirė gruodžio 28, 1945

Petras Norkus
Mirė balandžio 16, 1961

Skubinama apsauga
Kaip išgelbėti ir apsau

goti šį gyvosios gamtos pa
minklą? Tuo pastaraisiais 
dešimtmečiais rūpinasi ke
lios dešimtys mokslininkų. 
Neseniai patvirtintas Žu
vinto pertvarkymo planas, 
kuriame kartu numatyta 
aprūpinti vandeniu naują 
pramonės centrą — Kapsu
ką: Šešupe bus nukreipti 
didžiųjų Sūduvos ežerų 
vandenys, kurie' pakeliui te
kės per Žuvintą ir Dovinę.

Pirmieji darbai jau pra
dėti. Baigiamas įrengti 
šliuzas - reguliatorius ant 
Dovinės upelio. Juo bus re
guliuojamas ežero vandens 
lygis. Artimiausiu metu 
numatoma pagilinti bei iš
valyti Žuvinto intakus — 
Bambeną bei Kiaulyčių. 
Peršekės upelis dešimties 
kilometrų ilgumo kanalu 
bus sujungtas su Žuvintu 
rytinėje, labiausiai užpelkė
jusioje ežero dalyje.
•• Pavasario potvynių me-

Agota Norkienė, žmona 
Artūras, sūnus-brolis.

Olga, marti.
Nadine ir Arthur, anūkai

San Francisco, Calif.

Prisiminimas
Proga Memorial Day (Prisiminimo Dienos) 

šiuomi norime pagerbti mūsų kuopos mirusius 
narius, kurie gyvi būdami, pagelbėjo kuopai gy
vuoti vienu ar kitu būdu. Amžina atmintis jiems.

A. J. Alex
K. Balčiūnas
O. Baltrušaitienė
U. Bieliauskienė
J. Bondžinskaitė
M. Grigas
P. Grabauskas
P. Juozevicius
J. Jurevich
C. Jankaitis
O. Jakštienė
Z. Kavoliūnas
K. Karlonienė

J. Kairys
V. Kazlauskas
B. Litwin
A. Malinauskas 

Nečiunskienė 
Rainys 
Repšys 
Sadauskas

S. Titanis
J. Vaznys
O. Venckūnienė
F. Yakstis

— ALDLD 185 kuopos 
Valdyba ir nariai.

Ozone Park, N. Y.

O.
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Maple Parko atidarymo 
parengimas pavyko gerai 

Nuo pat Maple parko 
įsteigimo kiekvienerio 
metais jis buvo atidaron
viešais pietumis kaip tradi
cija.

Pažangiesiems šios apy
linkės lietuviams Maple 
parkas buvo ir kultūrinis 
centras. Kas dabar galčtų 
aprašyti, kiek čia buvo vir
vės traukimų, bėgimo lenk
tynių, sudainuota lietusių 

• liaudies dainų, pasaky 
prakalbų ir išaukota do 
rių mūsų spaudai palaiky;

Pastaraisiais metais mir
tis kirto Law.rencaus pa
žangiečiams labai skaudų 
smūgį, — nukirto keturis 
stambius judėjimo pilior 

ko likusius prislėgė pesimiz- 
dlo 
nes 

ir 
dy- 
vės 
neš 

Rezultatas: 
ika 
era

dė
ti!

us,

**fnas. Kuone visi su 
Maple parką likviduoti, 
neliko kam vadovauti 
ruošti parengimus. Va 
ba išsiuntinėjo Bendre 
nariams balotus už ar p 
pardavimą.
dauguma narių suti 
parką likviduoti, nes “rl< 
kas dirbtų”.

Šiemet LLD ir LDS k 
pos nubalsavo parko at 
rymo proga paruošti p 
tus gegužės 19 d. Betik 
tą atliks, kuomet “nelik 
veikėjų? Į komisiją apsiė
mė: Penkauskienė, Ki 
kauskienė, Šupetrienė ir 
žodžių rašė jas. Kai b 
šaukiamas komisijos p 
tarimas ir aš laiku nuvy
kau, tai komisijos neradau, 
nes komisijos narės v 
sutvarkė be manęs.

Sulaukus gegužės 1S 
12 valandą radau gaspadi- 
nes jau įkaitusias besilar- 

Jmojant. Pietų laikas t 
e 1 b t a 1 vai., o pusė 

12-os parke dar tik 7 
šinos. Diena apsiniau 
tikėtasi tuoj lietaus. Tai 
kur dėsime valgį, kurio pa
gaminta šimtui žmonių?.. 
Taip benuogąstaujant, pra
dėjo riedėti į parką auto
mašinos viena paskui dtą, 
ir į pusę valandos užpildė 
parką. Viduje pritruk 
stalų, ir sėdynių. Prac 
me vilkti iš parko stall; 
suolus į pastogę, kur 
rasta tuščia vietelė. Nespė
jai stalą pastatyti, ir jį 
jau apsėdo svečiai.

Nė nepajutome, kai 
vii jonas prisipildė kii 
nai. Prasidėjo per žier 
nesimačiusiųjų sveikinima- 
sis. Ir tuoj suskambą lie
tuvių liaudies dainos, 
aidai virpeno vos besisklei
džiančius klevų lapelius. 
lBauginausi, kaip me 

Ii asmenys pajėgsime 
tarnauti tokią skait 
sueigą... Bet, nesiste 
te, į septynias minutes. jau 
visi svečiai valgė pietų 
visi svečiai iki vienam 
niais valgiais prisisotir 
suvalgė net ir rengėjų at
sargos maistą...

Dabar, draugės ir drau
gai, noriu paklausti, 
reiškia tie mūsų aimanavi
mai, be reikalo kartojamų 
kad mes pasenom, kad iš
mirė veikėjai ir nėra 

■ dirbti? Juk minėtas p 
girnas išblaško tas nep 
tuotas svajones. Mūši va
dai, veikėjai mirė be; jie 
paliko savo darbų pavyz
džius, ir mes iš jų išmokom, 
kaip reikia dirbti. Me 
senom ir mūsų galvos 

4os, bet tuo pačiu mes < 
išmokom, ir kiti iš n ū s ų 
Sltūrinių darbų pa 

s. Neveltui yra sak< 
kuo kalnas aukštesnis
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ko”
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LAISVI 5 pusi.

Pittsburgh, Pa “Vaduotojai” iš arti Help Wanted Male Help Wanted Male

jo galva baltesnė. Kultū
ringai dirbantis žmogus 
miršta, bet jo darbai ne
miršta, nes juos panaudoja 
busimoji karta. Būtų di
džiausias prasižengimas pa
traukti iš kelio, kuris veda 
liaudį į naują, laisvą, socia
listinį pasaulį.

Dovanokite, kad biskį iš
ėjau iš temos. Čia noriu pa
dėkoti mūsų gaspadinėms, 
o ypatingai liūdesio prislėg
toms: Penkauskienei ir 
Kralikauskienei, kurios taip 
sunkiai dirbo. Taipgi Šu- 
petrams, kurie daugiausia 
rūpinosi maistu ir jį pri
statė. Taipgi didelis ačiū 
draugei Milvidienei ir jos 
dukrelei, kurios dovanojo 
labai didelį tortą (keiką). 
Taipgi pietų padavėjoms ir 
kas tik kuo prisidėjo prie 
šio parengimo, kuris atida
rė Maple parko vartus va
saros parengimams.

Kas toliau?
Apsidžiaugus vykusiu pir

muoju sezono parengimu, 
prieš mus stovi dar svar
besnis parengimas, kuris 
įvyks birželio 16 dieną. Tai 
bus irgi tradicinis piknikas.

Čia jau yra reikalingas 
platesnis kolektyvas, nes ti
kimės turėti kelis kartus 
daugiau publikos, negu at
sibuvusiame.

Ko reikia, tai solidarumo, 
mūsų 
mo.

gyvento- 
draugijų

jėgų sukoncentravi-

J. Petruškevičius

Lėktuvai ieško iškaseną
Lėktuvai suka ratus virš 

miškų, laukų ir daro spal
votas nuotraukas. Po 
to jas tyrinėja botanikai.. 
Jie, sudarę pagal šias nuo
traukas žemėlapius, patei
kia geologams. Štai čia ak
mens druska. Čia — boras. 
O šiose vietose — nafta, va
rio rūda, požeminiai mine
raliniai vandenys.

Tarybiniai mokslininkai 
dabar kuria naują, labai 
perspektyvią mokslo šaką— 
indikacinę geobotaniką. Pa
gal nuotraukas, padarytas 
iš oro, o taip pat remiantis 
stebėjimais žemės paviršiu
je, sudaromi augalų papliti
mo žemėlapiai.

Jeigu žemės gelmėse 
daug boro, bitumo, druskų 
arba gipso, tose vietose ap
tinkamos išsigimusios krū
mokšnių arba medžių for
mos. Labai nuskurdę krū
mai būna virš platinos tel
kinių.

Mirė Jonas Ga aveckas
Gegužės 5 d. mirė Jonas 

Gataveckas. Gegužės 7 d. 
buvo palaidotas Bridgevil- 
lio miesto kapinėse. Gaila, 
kad mažai kas žinojo apie 
Jono Gatavecko mirtį, nes 
niekur nebuvo garsinta ar 
pranešta, todėl mažai kas iš 
pažangiečių žmonių atėjo 
atiduoti paskutinę pagarbą 
senam Carnegies 
jui ir pažangiųjų 
veikėjui.

Su Jonu Gataveckir suė
jau į artimą pažintį 1910 
metais, kada prasidėjo or
ganizavimas patalpinės 
APLA draugijos 
ghe ir toj apylinkėj; APLA 
3 kuopa buvo sutverta Car
negie Jono Gatavecko ir ki
tų pasidarbavim 
nis daug dirbo ir 
buvo tos konfere 
pažangiųjų draugijų susi
rinkimų, kur nebūtų daly
vavęs Jonas Gataveckas. 
Buvo nariu iki 
savo gyvenimo d 
LLD ir kitų pažangesnių 
draugijų. Gaila 
tavecko, gaila 
veikėjų, kurie di 
giečių draugijų darbus per 
50-60 metų, didel 
jų ilsisi amžinai.

Velionis palik 
sveikatoje žmoną, 
per ilgus metus

Mirė Stasys Bakanas
Gegužės 17 d. įpirė Stasys 

Bakanas, z buvo 
N. S. katalikų kkpinėse ge
gužės 20 d.

Stasys Bakanas atvyko į 
šią šalį 1911 meta 
pą laiką įsirašė 
LSS. Kiek vėliau įsirašė ir 
į kitas Pittsburg ho lietuvių 
draugijas. Veli misi daug 
dirbo SLA ir kitose pažan
gesnėse draugij 
mas komiteto p.

Pirmasis ir a 
saulinis karas p 
tikimus pažangi 
tarpe—nemalonų pažangių
jų spėkų susiska 
žesnė buvusių pažangesnių 
žmonių dalis nujijo pas tau
tininkus ir kata 
su jais nuėjo ir 
kanas.

Velionis paliko žmoną 
Barborą ir daug giminių.

Ilsėkis ramiai, 
sunkių, audringą

Pittsbur-

1. Velio- 
LDS. Ne- 

ncijos bei

>utu daly-

paskutinių 
ienų LDS,

Jono Ga
bų senųjų 
rbo pažan-

3 didžiuma

o silpnoje 
kurią jis 

prižiūrėjo.

palaidotas

is. Į trum- 
į SLA ir į

ose, būda- 
areigose.
ntrasis pa
tašė jo. nesu- 
ųjų žmonių

Idymą. Ma-

ikus; sykiu 
Stasys Ba-

gyvenimo
dienų.

d

Jeruzalė. — Izraelio val
džia nusitarė nesiskaityti 
su Jungtinių Tautų rezoliu
cija, reikalaujančia nepri
jungti prie Izraelio Jeruza
lės miesto dalies, kuri yra 
Jordano teritorijoje, dabar 
Izraelio okupuotoje.

Pranešimas
ELIZABET

LDS 54 kp. susirinkimas 
įvyks birželio 2 d. 
dieną, 408 Court St., Rusų 
kambariuose. Ęomisija iš
duos raportą 
parengimo. Turlime ir kitų 
svarbių klausimų aptarti. 
Visi nariai dalyvaukite. At
siveskite ir nauju narių. 
|—Valdyba.

., 2 vai.

š įvykusio

(40-41)

CLEVELAND, OHIO

2-jų metų nuo mirties, žmonos

MATILDOS
Gegužės 30 dieną, 1968 m., sueina dv 

ikai negailestingoji mirties išplėšė mano 
žmoną Matildą, o kartu neteko ir duktė 
i 1
močiutės. Visi mes liūdime ir tavęs pasi

eji metai 
mylimą 

rys Feli
cija ir Aldona, mylimos motinos, ir ketuK anūkai 
močiutės. Visi mes liūdime ir tavęs pasigendame.

—J. žebrys, vyras
Felicija A. Kaminsky, 
Aldona P. Schroeder, 
dukterys ir jų šeimos.

Kritika ir bibliografija
Tokio pavadinimoi atsimi

nimų knyga priklauso žino
mo prozininko, prieš kurį 
laiką mirusio rašytojo Al
bino Morkaus plunksnai. 
1963 metais grįžęs į Lietu
vą, buvęs ALT’O (Ameri-, 
kos lietuvių tarybos) sekre-' 
torius, “laisvintojų” šulo 
Pijaus Grigaičio pagalbinin
kas Alb. Morkus savo kny
goje (“Vaduotojai” iš ar
ti”) pateikė tikrus faktus 
apie “vaduotojus,” kuriuos 
jis mate iš arti.

Visų pirma A. Morkus ge
rai susipažino su Amerikos 
reak c i j o s klapčiukais bei 
antikomunistinės propagan
dos samdiniais, kurių tar
pe pirmąsias triūbas pūtė 
socialdemokratiškųjų “Nau
jienų” redaktorius Pijus 
Grigaitis, katalikiškojo 
“Draugo” redaktorius Leo
nardas Šimutis ir amerikie
tiškųjų liaudininkų organo 
“Sandaros” redaktorius My
kolas Vaidyla. Jie ir sudarė 
ALT’o centrą, atseit, vyk
domąjį komitetą, tvarkantį 
visus “vadavimo” reikalus.

.Knygoje ryškiai parodo
ma, kur ir kaip jų veiklos 
smaigaly s buvo taikomas. 
Pavyzdžiui, Grigaitis bene 
daugiausia pranašavo apie 
perversmus ir revoliucijas 
Tarybų Sąjungoje. Tokioms 
pranašystėms jam užtek
davo paprasčiausių kasdie
ninių reiškinių. Perskaitys 
žinutę, kad, sakysime, ko
kiame Tarybų šalies mieste
lyje milicininkas sudraudė 
išgėrusį pilietį kr kad Len
kijos davatkos pakelėje pa
sistatė kryžių, tai jam jau 
ir sukilimas, ir perversmas, 
ir revoliucija. Rytojaus die
ną Grigaičio “Naujienose” 
pasirodo didžiulis straipsnis 
su išvadomis: netrukus 
Kremlius bus niisluotas nuo 
žemės paviršiaus...

Knygos autorius ryškiais 
ir įdomiais faktais parodo, 
kaip grigaitinio tipo “veiks
niai” fabrikuoja melą. Ypač 
į atmintį įstrigo autoriaus 
aprašyti vadinami “Kerste
no komiteto tyrnėjimai.” 
Knygoje parodoma, kad 
šiam JAV kongrese sudary
tam komitetui antikomu
nistinės propagandos tiks
lais gerai pasitarnavo minė
toji .trijulėj šmeiždama Ta
rybų Lietuvą ir jos žmo
nes, vaizduodama lietuvių 
tautą “pavergtą” ir “sunai
kintą.” Tokiomis grigaitiš- 
komis “informacijomis,” iš
plaukiančiomis iš “laisvini
mo” biznio interesų, buvo 
maitinami ir vadinami di
dieji JAV laikraščiai, šmei- 
žiantys Tarybų Sąjungą. 
Už visa tai ponai “vaduo
tojai” gaudavo nemažus'pi
nigus. /

Susipažįstant su tokiais 
faktais dar labiau išryškė
jo, kokia šlykščia spekulia
cija užsiima “laišvintojai,” 
dangstydamiesi patriotinė
mis frazėmis.

Beje, knygos autorius pa
teikia dar ir tokią 'minė
to Grigaičio charakteristi
ką: “Tik nedaugelis žino, 
kad namuose jis vadinasi 
ne Grigaitis, o Grig ir kad 
lietuviškumo, kurį jis taip 
demonstrat y v i a i pabrėžia 
“Naujienose,” jo Šeimoje nė 
su žiburiu nesurasi.” Pana
šius atsiliepimus randame 
ir apie kitus “laisvintojus,” 
kurie “niekad Lietuvos nė
ra matę, bet nepaprastai 
sielojasi jos reikalais.” 

. Nenuostabu, pažymi kny
gos autorius, kad dori

lietuviai, dėl įvairių prie
žasčių patekę į Ameriką, 
supratę spekuliatyvines '‘va
davimo” biznio kombinaci
jas, smerkia demagogišką 
bei išdavikišką “laisvinto
jų” veiklą.

Šia prasme norisi paminė
ki A. Morkaus komentuoja
mą faktą apie tuščias kai 
kurių kongresmenų ir lie
tuviškų “vaduotojų” pastan
gas priverkti Vincą Krėvę- 
Mickevičių liudyti minėta
me Kersteno komitete. Tuo
met kalba ėjo apie Krėvės 
prem j eravimo legalumą 
1940 metais. Tačiau “nei 
maldavimai, nei grasinimai 
nepaskatino rašytojo nusi
lenkti prievartai,, — pažy
mi knygos autorius. — Jis 
nesutiko oficialiai pareikšti, 
kad 1940 metais jo sudary
tas kabinetas buvo neteisė
tas. Nesutiko pakartoti ir 
kitokių teiginių, kuriuos 
bandė į jo lūpas įdėti viso
kie ekspertai. Kersteno ko
mitetui nieko kito nebeliko, 
kaip atsisakyti Vinco Krė
vės-Mickevičiaus liudijimo.”

Nors A. Morkaus knygo
je apie “laisvintojų” veiklą 
operuojama kiek senstelėju
siais faktais (kaip minėjo
me, autorius grįžo į Lietu
vą 1963 m., nuo to laiko kai 
kurie “vaduotojai” mirė ar
ba pasikeitė jų pareigos, ta
čiau autoriaus pateikta me
džiaga yra būdinga ir šiuo
laikinei reakcingųjų emi
grantų ir jų dolerinių me
cenatų veiklai; Kaip anks
čiau, taip ir, dabar jie šau
kia “apie lietuvių tautos li
kimą,” “apie pražūtingą jos 
kelią” ir pan. Nė kiek ne
paseno ir aktualiai .skamba 
autoriaus atsakymas į tuos 
šauksmus: “Lietuviu tauta 
teisingame kelyje. Ir iš to 
kelio jos tikrai neiškreips 
jokios patriotinėmis kaukė
mis besidangstančių politi
nių šarlatanų pastangos.”

J. Bartkus

WE NEED YOU FOR 
THESE JOBS 

if
are 1st class Welders,You

Heliaric Sheet Metal Mechanics.
Journey man, 2nd & 3rd class 

considered also.
Press brake operator. Capable 

of setting up and running close 
tolerance work.

Refrigeration man work from 
print, schematics and sketches.

—All benefits—
ANGELO COLONNA, INC.

1300 Taylors La., Riverton, N. J. 
1-609-829-7770

(32-41)

PRODUCTION WORK
MEN. TEXTILE MILL. NO EXP. 

NECESSARY. GOOD PAY & 
WORKING CONDITIONS.

AN EQUAL OPPORTUNITY 
EMPLOYER.

APPLY:
HEPLON, INC., Ford Bridge,
W. CONSHOHOCKEN, PA.

(37-41)

FOREMAN. Top Notch. Sewer and 
paving construction. 

Delaware County area.
Call SA 9-2959

(37-41)
MEN. General Laundry work. No 

experience needed. Steady 2 shifts.
Start $1.40 hour. Apply:

GORDON DAVIS LINEN 
SUPPLY CO.

1620 N. 11th St. (at Oxford St.)
(37-41)

Unskilled, dependable, middle aged 
man. Willing to learn to operate 
paper twisting machine. For 
PM shift. Steady employment, 
fringe benefits.
FIBRE YARNS & FILLERS,

3rd & Somerset St., Phila., Pa.
(37-41)

3-10
good

Inc.,

DRAFTSMAN. Mobile construc
tion equip. 1-3 yrs. exp. in making 
detail drawings for machine or fab
rication shops. Top rates, 8 paid ho
lidays, pd. vac., pension plan, .medi
cal and surgical benefits for emp
loyees and dependents. Apply: — 
D-FAB ENGINEERING, Division 
of Fruehauf Corp. Route 202, Mont- 
gomerville, Pa. 247-3126. (37-41)

FACTORY LABORERS in Maple 
Shade Industrial Center. Annly in 
person to Mr. Kudenko 8 AM—4:30 
PM. Monday thru’ Friday.
CHERRY SPECIALTIES CORP. 

1-609-662-5551.
(37-41)

homes.
Will train to set up mobile 

Age no barrier. Exc. pay. 
Pocono Trailer Sales

Operated by 
SHORE HEIGHTS, 

842-2671.
Scranton, Pa.

LAKE INC.

(41-43)

MALE or FEMALE

SHEET ROCKERS
N. Philadelphia. $1.50 per 

board.
Call CE 6-5301.

) 37-43)

GOOD PAY 
WELDERS

Must work from prints, do own 
set ups with minimum of supervi
sion. SHEET METAL. Exp. req. to 
operate power sheer & brake. Lt. 
gauge fabrication. Clean shop, good 
benefits. Call Mr. Krivulka, 1-609- 
424-2266. Bet. 8 AM-5 PM.

(37-40)

SERVICE STATION Attendant full
time. Mechanically inclined. Call

ES 9-995L ELKINS PARK
SINCLAR STATION, Township Line

& Church Lane, Elkins Park.
(37-41)

MAN. For lumber sales to retail 
trade. Knowledge of lumber, etc. 
desirable but not nec. Steady neat 
appearance and man who likes to 
sell and also do minor cutting and 
(little) non-professional work in the 
(small job) department of lumber 
annex. Phone 302-478-2900. Mr. Emil, 
‘til 6 PM. daily. (40-42)

SHEET METAL
Installers, mechanics 1st class, 

shopman, and fieldman and helpers 
exp. in comm, and residential work. 
Top pay, fringe benefits, year round 
employment. 609-854-0112, after 5 
call 609-428-5768 or 609-428-1065.

(40-46)

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LLD 25 ir LDS 48 kuopų 
susirinkimai įvyks birželio- 
June 1 d. 2 vai. dieną. Na
riams žinomoj vietoj. Rei
kės pasitarti pikniko klau
simu, kuris įvyks birželio 
16 d. Malonėkite visi na
riai dalyvauti. Kuopų Ko
mitetas. (40-41)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. nutarė su

ruošti du didelius parengi
mus šią vasarą spaudos 
naudai. Todėl norime pra
nešti kitom apylinkėm kas 
yra rengiama Waterburyje, 
kad neįvyktų keli parengi
mai tuo pačiu laiku.

Komisija rūpestingai ren
giasi prie pirmutinio paren
gimo, kuris įvyks 23 d. bir
želio — bus piknikas ir pie
tūs, rengiamas bendrai su 
LDS 35 kuopa, Oakville, 
Conn., Ted Morris sodyboj, 
graži vieta, paranki ir vi
siems žinoma. Antras pik
nikas ir pietūs bus rugp. 
pabaigoje, pas gerus drau
gus G. K. Vaitonius, Wa
terbury. Vėliau bus plačiau 
aprašyta. Klem. Yenkeliū- 
nienė. (40-41)

... ■■ ■ . ..... .....  I.

FOR SALE

Farpis & Country Places for sale. 
Woodhull Steuben Co. 125 acres of 
good farmland, close to Pa. State 
line. 11 rip. house. Large barn. New 
roofs, water in house & barn. New 
oil furnace & bath. Ideal for beef 
cattle. Creek & Spring water. School 
bus. The best of big & small game 
hunting. Tools if wanted, call: 1-607- 
359-3840. Addison, N. Y. (38-43)

COUPLE
Vegetable cook and pantry woman. 

$200.00 per week. Apt. provided.
Call MI 6-1576.

BLUE BELL INN,
Blue Bell, Pa.

(37-42)

INSTALLATIONS UNLIMITED.
One of the largest installation com
panies in the city. One of the high
est paying companies, plus benefits, 
are looking for all types of APPLI
CATORS, SERVICEMEN & MEAS
URING MEN. With or without eq
uipment. Steady all year round work. 
1426 N. Front St. GA 5-3730.

(40-42)

Retired man or couple for main
tenance work in high rise apt. Night 
work. One bedroom apt. Excellent 
benefits plus vac. Send refs, and 
expd. to Box L-17, 724 Jefferson 
Bldg., Phila. (40-61)

EXPERIENCED TOOLMAKERS
For jewelry, permanent position. 

Highest pay. Generous fringe bene
fits. Write sending resume to: Box 

G-10, Jefferson Building, 
Philadelphia, Pa. 19107 

(38-40)

Help Wanted Female

OPERATORS—Expd.
Knit shirts and slacks. Zipper set

ters, collar & sleeve setters, etc. 
Seamers and hemmers, good pay. 
Steady work, many employee bene
fits. L. B. COREN COMPANY, 3330 
N. 3rd St. GA 6-4347. (37-41)

LATHE & Turret lathe operators, 
exp. prefd. Benefits plus overtime. 
New shop and parking facilities.
K. G. M. Machine & Tool Co. Inc.
805 Henderson Blvd., Folcroft, Pa.

LU 6-7430. (40-41)

OPERATORS
New spacious air-cond. shop with 

steady work and very high earn
ings has openings for expd. front 
makers, section workers, joiners, 
small parts operators for better qua
lity dresses & sportswear. Unusual 
opportunity.

JUNEE LTD
1005 Market St., 7th fl., Phila., Pa.

(37-41)

GIRL to learn weaving on hair 
cloth. Steady work. 7 AM to 3:30 
PM. 5 days week. Exc. wages and 
fringe benefits. Apply:

HUNTER MILL
1424 N. Howard St., Phila., Pa.
3rd floor. (40-44)

SECRETARY
For small Co. Exp. working for 

Manager. Dictation and typing du
ties, include Sales entry and billing 
in Kensington area. Reply: GAS- 
6607 (40-46)

• Vaikai, kurie žavisi kos
monautika Amerikoje, bran
giai kainuoja tėvams. Praė
jusių metų rezultatai: 38,- 
000 spogimų, 42,000 gaisrų, 
7,000 iki pamatų sudegintų 
namų.

BOILER MAN, Phila. Lie. re
quired. Must have knowledge of 
maintenance. Steady day, steady 
empl. Call Mr. Evans 9 AM to 4 PM. 
HO. 5-1312. (40-43)

Reikalingi vyrai dirbti šapoj tuo- 
jaus. Patyrimo nereikia. Kreipkitės 
po 8 v. ryto. WALLACE PRO
DUCTS, Ine. S. W. Cor. 31st & 
Jefferson St. CE 2-9900. (40-46)

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Ne visi skaitytojai pri

siunčia mums teisingus ZIP 
CODE numerius, kurie tu
ri būti pažymėti prie adre
so. Prašome pažiūrėti ant 
popierėlio, ant kurio jūsų 
pavardė ir adresas pažymė
tas ant laikraščio. Ir jeigu 
nėra ZIP CODE numerio, 
prašome tuoj pranešti 
mums.

Iš anksto tariame ačiū už 
jūsų kooperaciją.—L. Ad-ci- 
ja.

Remdami “Laisvę” pa- 
vemsite judėjimą už taiką.
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MIESTE PASIDAIRIUS
Siuvėjai laimėjo algų 

pakėlimą

s.
U-

Nauja sutartis suteikia 
algų pakėlimą 125,000 vy
riškų drabužių siuvėjau 
Jie išgavo 25 centus da 
giau į valandą.

Su siuvėjų firmomis pasi
rašė Amalgameitų Drab 
žiu Unijos viršininkai.

Unija pradėjo savo suva
žiavimą gegužės 27 d., Mi- 
ami Beach , Fla.

-o-
Puertorikiečiai students i 

tarėsi

,i-

Puertorikiečių studen 
konferencija įvyko gegužės 
14-16 dienomis New Yorke. 
Trys šimtai studentų 
šiaip visuomenės veikė 
dalyvavo iš 22 miestų.

Konferencijoje svarstyta 
puertorikiečių studentų 
problemos, sunki padėtis, 
rasinė diskriminacija ir 
Pareikšta nepasitenkinimlas 
dabartine studentų pade 
mi. Nutarta veikti kartu 
pažangesniais studentą 
kovojančiais už reform 
mokyklose.

tų

ir 
jų

tt.

ti
su 
s, 
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McCarthy prieš Humphrey

a- 
bn

as 
ce

Labai pasisekusiame rr 
siniame mitinge Madis 
Square Gardene demokra 
preziden t i ni s kandidat 
McCarthy kritikavo vi 
prez. Humphrey.

Kiti ten kalbėję dar a: 
riau išstojo prieš Hump 
rey, kuris kaip prez. Joh 
šono administracijos ka 
nes programos palaikyto 
jas, gynėjas, laimėjęs rin 
kimus jokios atmainos už 
sienio politikoje nepadaiy 
tų.

h 
n

-o-
Mirė Luba Levine

Mrs. Luba Levine m 
sulaukusi 82 metų amžiaus. 
Buvo nuoširdi rėmė 
“Workerio” ir kitos paž; 
gios spaudos, aktyvi vei 
ja daugiausia tarp prog 
šyvių žydų.

Gimusi carinėje Busi j 9 je 
dalyvavusi 1905 metų re 
liucijoje, vėiau atvykudi į 
Jungtines Valstijas įsijungė 
į pažangiųjų veiklą.

— o — 
Mirė garsi pianistė

Miss Ray Lev netikė 
mirė savo apartmente, išgy

» re

ja 
&n- 
<ė- 
re-

VO-

tai

venusi tik 56 metus am
žiaus.

Ji buvo pagarsėjusi pia
nistė, dalyvavusi programo
se daugelyje šalių. Ji buvo 
Ispanijos lojalistų rėmėja, 
taipgi antrojo karo metu 
rėmė Tarybų Sąjungos nuo 
Hitlerio nukentėjusius žmo
nes. Ji pasisakė prieš Mc
Carthy ragangaudiškumą, 
rėmė pažangiųjų kovas 
prieš reakciją.

—o—
Wagneris—ambasadorius
Buvęs New Yorko majo

ras R. F. Wagneris buvo 
prez. Johnsono paskirtas 
ambasadorium Ispanijoje.

Madridan nuvykęs jis su
sitiks su daugeliu proble
mų, pamatys, kaip studen
tai ir darbininkai ten kovo
ja prieš Franko diktatūrą.

Lindsay nori naujų taksų
Majoras Lindsay atsikrei

pė į Miesto Tarybą su sa
vo siūlymu, kuris niekam 
nepatinka ir kurio visi bijo
si.

Jis reikalauja, kad būtų 
užgirtas jo siūlymas pakel
ti taksus, kurie miestui su
teiktų 165 milijonus dole
rių.

Be Miesto Tarybos suti
kimo pakelti taksus, dar 
reikia gauti leidimą iš vals
tijos legislatures.

Brooklyno vieną paštą 
apkraustė plėšikas, išnešda
mas tūkstančius, paštaženk- 
lių ir $600 pinigais.

-0-
Dr. Kingas bus pagerbtas 

gegužes 30 d. — Memorial 
Day — R r o s p 641 Parke, 
Brooklyne. 1. •, .

n-r, : " i.

Reikia 300,000 naujų
darby Amerikoje

Washington. —New Yor
ko majoras Lindsay pasakė 
Kongresui, kad. šiuo metu 
būtinai reikia 300,000 naujų 
darbų tiems, kurie jų ieško 
ir negauna.

Lindsay priminė, kad ša
lis, neturėdama pakanka
mai darbų, gali pergyventi 
tragediją didžiuosiuose 
miestuose, kuriuose per 
daugelį metų nedarbas pasi
laiko.

Atsisveikinome 
Simoną Grišky

Simonas Griškus atvyko 
į Ameriką, kaip daugelis 
mūsų, jaunas. Keletą metų 
Amerikoje pagyvenęs, jis 
grįžo i Lietuvą. Pataikė jis 
parvažiuoti išvakarėse Pir
mojo pasaulinio karo. Grįž
ti į Ameriką jau buvo už
daryti keliai.

Karo audra jį nubloškė į 
Rusijos gilumą. Jis grįžo į 
Lietuvą jau po karo. Savo 
žmoną ir dukrelę jis atrado 
Lietuvoje. Kaip greit galė
jo, jis vėl atvyko į Ameriką.

Jis buvo siuvėjas, čia ta
me savo amate jis ir dirbo 
iki nesveikata jį paliko pen
sininku. G.riškus mokėjo ge
rai groti smuiku, dažnai pa
rengimuose grodavo. O kai 
pajuto jog smuikas nebeno
ri jo klausyti, jis jį dovano
jo Lietuvos jaunuoliams, jį 
ten nuvežė T. Lietuvon vy- 
kusieji turistai.

Simonas buvo mūsų pa
rengimų dažnus lankyto
jas; Lietuvių Literatūros 
draugijos 1-osios kuopos 
narys. Jis ir mirė jos nariu 
būdamas.

Paskiausiu laiku jo svei
kata žymiai pašlijo. Po 
trumpos ligos jis mirė ge
gužės 18 d. Greenpoint li
goninėje, sulaukęs 85 metų. 
Liūdesyje liko duktė Tillie 
Wallace, žentas Peter ir 
anūkas Peter.

Pašarvotas buvo Šalinskų 
šermeninėje. Palaidotas ge
gužės 21 d., Cypress Hills 
kapinėse, greta žmonos, ku
ri jau čia randasi nuo sau
sio 16 d. Kapo vieta 'graži, 
patogi priekalnė, kur yra ir 
daugiau • lietuviškomis - pa
vardėmis antkapių: savdtiš- 
kas mirusių lietuvių kaime
lis.-. > ) t O ■. f i .. . -

Baigus laidotuvių .apei
gas,- velionio t duktė Mrs. 
Wallace pakvietė palydovus 
į Winter Garden restaura- 
ną, pavaišino Belecko gerai 
pagamintais pietumis;’ , 1

Kaimynas

Korporacijos smaugia 
mažuosius farmerius
Omaha, Neb. — Naciona

linės Farmerių Unijos pre
zidentas Tony de Chant 
kaltina korporacijas, kurios 
žiauriai veržiasi į agrikul
tūrą, kaip “jėga be sąži
nės”.

Korporacijos laipsniškai 
perima žemės ūkį iš mažų
jų savininkų, išvaro juos 
iš farmų į miestus.

LAISVĖ

Keletas žodžių apie
> velionį Simoną Grišką

Gegužės 21 d. Cypress 
Hills kapinėse, šalia savo 
žmonos, mirusios vos prieš 
5 menesius, buvo palaidotas 
Simonas Griškus, išgyvenęs 
85 metus.

Prieš kelias savaites jis 
sunkiai susirgo, buvo nu
vežtas į Greenpoint ligoni
nę ir ten gegužės 18 dieną 
mirė.

Prieš mirsiant prašė duk
rą Matildą Vasiliauskienę 
palaidoti jį be religiniu ap
eigų, ir ji tai padarė. Reiš
kiu jai pagarbą už paskuti
nės tėvo valios išpildymą.

Velionis S. Griškus į šią 
šalį iš Lietuvos, iš Zapyškio 
miestelio, atvyko 1907 me
tais ir apsigyveno So. Bos
tone, Mass. Ten susipažino 
su Antose Butkute ir su ja 
susituokė. Vėliau jie atvyko 
į Niujorką ir čia pastoviai 
apsigyveno. Jie išauklėjo 
dukrą Matildą Vasiliaus
kienę (Wallace).

S. Griškus iš amato buvo 
siuvėjas ir siuvimo indust
rijoje dirbo įki pensijos.

Jis buvo pažangus, ra
maus būdo žmogus, gražiai 
su visais sugyveno. Buvo 
narius visų pažangiųjų lie
tuvių organizacijų. Skaitė 
“Laisvę” ir Kanados “Liau
dies Balsą” ir sulyg išgale 
darbininkišką spaudą pa
remdavo.
'.<> Verta priminti kai kurias 
velionio Griškaus ypatybes. 
Jis buvo didelis muzikos 
mėgėjas. Jam nebuvo pro
gos • lankyti muzikos mo
kyklas,, tačiau “per save” 
ijspioko; (Skambinti., pianiną 
ir spiuikuoti.- Manau, ,dąu- 
gųipą , mūsiškių prisimena, 
Kai jis ^ū^jšįkpse.pramogo- 
ąef sąvo.^mųiKų.inųs ,links7 
mindavo^.,,;.į \ .

Pęę pastaruosius kelerius 
m^tus, m ū $ Simonas ne7 
sveikavo iy.jąu regiau mū
sų tarpe buvo matomas,

Tačiau jis rūpinosi, kad 
jam mirus jo sunkiai įgy
tas ir •' per .daugeli, rpetų 
jam tarnavęs smuikas ne
būtų kur nors negarbingai 
numestas. ' Ir štai atėjo 
jam gera mintis ir proga. 
1965-aisiais metais vyksta 
Lietuvon grunė niūjorkiš- 
k.ių turistų. Jis kreipiasi į 
viena jų — Joną Grybą, — 
kad jis nuvežtų jo mieląjį

smuiką į kurį Lietuvos mu
ziejų. J. Grybas mielai jo 
prašymą išpildė. Smuikas 
priimtas į Kauno muzikos 
muziejų, nes instrumentas 
esąs labai senas ir gerame 
stovyje. Apie Simono smui
ką 1965 metais buvo rašy
ta Lietuvos spaudoje.

Ramios amžinybės miela
jam Simonui Griškui.

Vera Bunkienė

Įtartos žmogžudystėje 
teismas tebesitęsia

Įtartos' dukrelės nužudy
me Alice Crimminsienės 
teismas kasdien sutraukia 
minias stebėtojų. Ne visi 
sutelpa. Ypačiai dienomis, 
kada prasidėjo pačiai tei
siama jai statymas klausy
mų, 500 sėdynių turinti sa
lė pasidarė per maža.
' Klausinėjimą pradėjo jos 
gynėjas advokatas Baron 
paprastaisiais klausimais:

—Kur gimei?
—Bronkse.
—Kur mokeisi?
—Šv. Jeronimo pradinėje 

ir šv. Helenos vidurinėje, 
Bronkse.

Atsakydama į sekamus 
klausimus Alice liudijo, jog 
su busimuoju savo vyru su
sipažino būdama 15-os me
tų, už jo ištekėjo 20-ties 
m.; kad nesusipratimai po
roje prasidėjo kai jinai ne
teko darbo dėl tapimo nėš
čia.. Šie prisiminimai ją vėl* 
sujaudino, teisėjas Farrell 
leido pertraukti sesiją, leis
ti jai susikaupti, aprimti.

Gegužės 27 džiūrė pradėjo 
bylos aptarimus.

Banką apiplėšė 
vidurdienį

Gegužes 22-oš pietų metu 
į Franklin ^National banko 
skyrių Lorig Islande City 
atėjottrys gražiai’apsirengę 
jauni vyrai, tarnautojams 
parodė prieš akis šaunamus 
įrankius ir įsakė klausyti. 
Taįp ir buvo. Juos suvarė 
i saugia jį kambarį, nugink
lavo sargą, tada susirinko 
iš dėžių apie $250,600.

Visa operacija užtruku
si tik 5 minutes.

Antradienis, Gegužes (May) 28, 1968

MIRĖ
Pranešta, kad praėjusį 

šeštadienį mirė plačiai ži
nomas Far Rockaway gy
ventojas Lapašauskas.

Pašarvotas Šalinskienės 
koplyčioj, Woodhavene.

625 policistai prieš 
streikierius

Los Angeles, Calif. — 625 
policistai apsupo ir užpuolė 
17 piketininkų, Internatio- 
n a 1 Longshormen’s and 
Warehousmen’s Union na
rių. Penki piketininkai tu
rėjo pasiduoti ligoninėn.

Unijos nariai piketavo 
U.S. Borax & Chemical 
korpor a c i j o s firmą, kuri 
yra užstreikuota. Kompani
ja bando savo firmą ope
ruoti su streiklaužių pagal
ba.

Unijos ragina priimti 
svarbą biliy

Washington. —AFL-CIO 
ragina Kongresą nieko ne
delsiant priimti kongresma- 
no O’Hara bilių (HR 12280) 
kuris įgaliotų administraci
ją sudaryti sąlygas milijo
nui naujų viešųjų darbų.

AFL-CIO prezidentas Me
any sako, kad šis bilius ab
soliučiai reikalingas dabar. 
Laikas jau praėjo jį studi
juoti ar debatuoti, reikia 
tuoj užgirti.

c -

Filmai garbina nacius
Bona. — Bavarijos sosti

nėje Miunchene atidarytas 
kinas, kuriame rodomi fil
mai apie ! “vermachto žyg
darbius” antrojo ,pasaulinio 
karo metu.

Tuose filmuose hitlerinin
kai garbinami,1 kaip kokie 
didvyriai. Tai neonacizmo 
ir militarizmo idėjų propa
ganda Vakarų Vokietijoje.

Washington.— Jau kelin
tą dieną autobusai nekur
suoja, nes vairuotojai bijo 
plėšikų užpuldinėjimų.

Mirusiiijii Pagerbimo Dieną
Liūdnai prisimename Lietuvių Namo 

Bendrovės m rusi uosius šėrininkus.

LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS 
DIREKTORIAI:

Walter Keršulis, prez.
George Bernotas, vice-prez.
Kazys Nečiunskas, sekr.-ižd.

Moterys reikalaują 
baigti skerdynes

Moterų Tarptautinė Są
junga už Taiką ir Laisvę 
pasiuntė telegramą prezid. 
Johnsonui. Reikalauja, kad 
jis sulaikytų skerdynes 
Vietname, kol eina derybos 
Paryžiuje.

Telegramoje nurodo, kad 
bereikalingai žmonių - sker
dimas Vietname nei kiek 
nepadės (Jeryboms Paryžiu
je, bet visą padėtį gali pa
bloginti.

___________ -t 1- _ Į1, -T

Slovakų choras Lietuvoje
Vilnius. — 10 dienų Vieš

nagei čia atvyko Slovakijos 
Tarnavog miesto vyrų, cho
ras. Su slovakų ir čekų dai
nomis svečiai supažindino 
Vilniaus, Druskininkų, Tra
kų dainos mylėtojus.

Prisimename«
Brangias Draiiges

Jos buvo.mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal sa
vo išgalę darbavosi arba parėmė darbą išauginti 
ir išsaugoti pažangias organizaęijas ir spaudą. 
Štai jos, išėjusios iš mūsų eilių į amžinąjį poilsį:
Helen Andriks 
S. Bideirmanienė 
Mary Brown 
Stefanija Cedronienė 
Katrė Deikus 
Anna Deps 
Ona Dobinienė 
Aldona Gray-Kazokytė 
O. Janušienė
Adele Kalakauskienė 
Franciška Kazokienė 
Magdalena Kuncienė 
Lucy Klimienė 
Marė Kalvaitienė 
Kostančija Karlonienė 
Rožė Laukaitienė 
Ieva Menkeliūnienė 
May Merk 
Izabelė Misiūnienė

Mary Mikalauskienė 
Viktorija Millerienė-
Zmitraitė

Marė Nečiunskienė 
Oną. Papienė
Elzbieta JPaškauskienė 
Kazimiera Petįįckįenė 
Izabela Radžiūniene 
Olga Reinhardt 
Emilija Simon 
Marg. Sluogsnaitienė
Emilija Stupurienė
Ona Stanelienė 
Ona Švagždienė

Ona Urbaitienė ' 
Stella Vaitkus 
Ona Venskūnienė 
Katrina Vilktrakytė

Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.
u NIUJORKO LIETUVIŲ

/ - MOTERŲ KLUBAS

Parengimų kalendorius
Birželio 16 d.

LLD 185 kuopa rengisf^ 
pietus Forest Parke. Pie*^ 
tūs bus duodami 12 vai.

Vynuogių darbininkai 
streikuoja

Delano, Calif. — United 
Farm Workers Organizing 
Committee vadovybėje Giu- 
mara Bros farmoje vynuo
gių darbininkai streikuoja. 
Reikalauja didesnių algų ir 
geresnių darbo sąlygų.

Brooklyn, N. Y.
Metiniam “Laisvės” kon

certui salė—Polish Nation
al Hali—užregistruota Lap- 
kričio-Nov. 10 dienai.

(39-40)

Ozone Park, N. Y.
“Laisvės” direktoriai pra

šomi nepamiršti posėdžio šį 
pirmadienį, gegužės 27 d.

Sekretorius (39-40)
Sekami asmenys užsimo

kėjo po $5, kaip Choro Gar
bės nariai. Jie linki, kad 
Aidas ilgai, ilgai linksmin
tų žmones su gražiomis daiJg 
nomis. Dėkojame jiems. *

J. Weiss, A. Karčiauskas, 
Geo. Waresonas, M. Klimas, 
U. Zubowich, Vera Urban, 
N. Kaulinienė, J. Zayan, O. 
Malkūnienė, M. Tamelienė, 
M. Witkus, E. Sungailienė.

Mrs. O. Phillipse, $10.
M. Yakštienė. $1.

—A. Mitchell, sekr.

Malonumų mašinėlė
Tulano neurologas psi

chiatras R. Hytas įsitiki
nęs, kad ateityje žmogus 
galėsiąs tvarkyti savo nuo
taikas. Ateisiąs toks lai
kas, kai žmogus galėsiąs 
nešiotis tam tikrą užveda
mą tranzistinę mašinėlę. 
Bereiks paspausti mygtu
ką, ir atsiras džiaugsmas 
ir gera nuotaika.

Dabar jau pakankamai 
gerai išstudijuotas smege
nų “žemėlapis” ir surasti 
skausmo, džiaugsmo, rū
pesčių ir malonumų cent
rai. Stimuliuojant šiuos 
centrus elektros impulsais, 
būsią galima nemalonumus 
pakeisti malonumais.

MIMIKOS INSTITUTAS
Jungtinėse Amerikos 

Valstijose įsteigtas “Mimi
kos institutas,” kuriame 
mokoma, kaip bet kuriuo 
atveju padaryti nekaltą vei
do išraišką. “Pas mus iš
moksite meno — visada tu
rėti dorą veido išraišką,” 
rašoma skelbimuose. Ten 
dar, be to, nurodyta: “Bū
tina politikams ir verslinin
kams.”

Pramogos ‘laisvės” 
paramai

Birželio 16 Baltimore, Md.
Birželio 30 Brockton, Mass.
Liepos 7 pas Ramanauskus, 

Sellersville, Pa.

Kurčiųjų draugijos 
suvažiavims r

. Vilnius? — (ELTA). Čia 
i vykd”: "Lietuvos kurčiųjų 
draugijos V suvažiavimas, 
kuriame buvo apsvarstyta 
draugijos ketverių metų 
veikla.

Drauge su delegatais su
važiavimo darbe dalyvavo 
svečiai iš Maskvos, Estijos, 
Latvijos, Baltarusijos, Ta
džikijos, Kirgizijos, Uzbeki
jos.

Ataskaitinį pranešimą su
važiavime padarė Lietuvos 
kurčiųjų draugijos pirmi
ninkas A. Liskovas, revizi
jos komisijos ataskaitą — 
jos pirmininkas A Armana- 
vičius.

Buvo išrinktas Lietuvos 
kurčiųjų draugijos plenu
mas, valdyba ir revizijos 
komisija.

Stiprinti ryšius su 
užsienio lietuviais *

Vilnius. — Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Užsienio 
reikalų komisija svarstė 
anie kultūriniu ryšių stip
rinimą su užsienyje gyve
nančiais lietuviais.

Komisija užgyrė Tarybų 
Lietuvos Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komi
teto veiklą. Kartu buvo nu
rodyta, kad, stiprinant ry
šius su lietuviais išeiviais, 
jo veikla toliau reikia plės
ti ir įvairinti. Rekomenduo
ta konkrečių priemonių.

N. Y. gaisragesiai reika- 
lauia apsaugos darbe. Sako, 
kad vandalų padegtuose lū
šnynuose gesinant gaisrą 
juos apmėto alaus buteliais.

• Tarybų Sąjungoje su^t 
daromas didžiausias pasau
lyje dangaus atlasas. Jame 
bus pažymėta 9,100 žvaigi 
džių.




