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KRISLĄ
Sudaužytas i šipulius 
“Uždrausta uždrausti” 
Pasikėsinimo reikšmė 
Dr. Spocko kandidatūra

Rašo R. Baranikas

Per paskutinį dešimtmetį 
buržuaziniai politiniai analy- 
zuotojai nepaliaujamai vystė 

■teoriją, kad Vakarų Europa 
pagrindiniai paneigia marksi
zmo dėsnį apie klasių rnvo 
Ir, paviršutiniškai žiūrin 
analyzas turėjo ir tam 
įtikinumą, ir jis suklaidino ir 
kai kuriuos pažangie 
žiūrėkite, sakė tie anai 
tojai, kaip Prancūzijos 
kieti jos ir kiti Vakarų 
pos darbininkai darosi vis la
biau panašesni į vidurinę kla
sę, kaip jų gyvenime vis 
besnę rolę lošia automo 
televizoriai, atostogos 
nyje... Nejaugi tai pr 
riatas, apie kurį kalbėjo 
ksas? Nejaugi jie dar 
išsijudinti į revoliuciją?
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Paryžiaus, Liono, 
Marselio gatvėse, 
“suburžuazėję” 
okupavo fabrikus.

ir 
neva

šiomis savaitėmis tas ž.naly- 
zas tapo sudaužytas į ši]Julius 

Lil^s 
Tie 

darbihinkai
Ir ne tik 

okupavo, bet iškėlė, senoviš
kų tradiciniu būdu, rau 

Vėliavas. Ir net jauniej 
dentai, taip vadinamos ‘

\J6sios kairės” sekėjai, 
šūodami lotyniško k v 
gatvėmis, traukė ne ką 
kaip Internacionalą....
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ROBERTO KENNEDY NUŽUDYMAS SUKRĖTĖ VISA ŠALĮt

a

Rašant šiuos žodžius 
tis Prancūzijoje neaiški 
vienas dalykas aiškus: 
daugiau negalės sakyti, 
Vakarų Europos darbin|inkija 
nustojo egzistuoti kaip 
liucinė politinė jėga.

revo-

emon- 
Pa- 

vėlia- 
tarp 

ir ki- 
Viet- 
ir. ..

Beje, tuo tarpu, kai d 
strojantieji darbininkai 
ryžiu j e nešė raudonas 
vas, studentų būriuose 
raudoni} vėliavų matėsi 
tokios: Kubos vėliavos, 
namo liaudiečių vėliavos 
juodos (anarchistų) vėliavos 
Tas nereiškia, kad an 
tai turi tiesioginę įtak 
dentuose. Bet palaidžios 
phistinės idėjos lošia tam tik- 

4rą rolę. Tą rodo ir užrašai, 
kuriuos studentai iškėlė 

’išimtame Sorbonės universi
tete. Kur tik radosi i 
su žodžiu uždrausta ( 
džiui “uždrausta 
studentai užrašė 
draustiI”

Bet kai buvo 
Degolio policija 
lazdos skaldė student 
vas, ir tie juodų vėliavii nešė
jai kartu su marksistais gie
dojo Internacionalą.

Saigonas vėl 
atakuojamas

Saigonas. — Liaudiečių 
mortarų sviediniai pasiekė 
Saigono centrą ir pridarė 
nemažai žalos. Ataka, kaip 
atrodo, buvo koncentruota 
prieš amerikiečių karinį 
štabą ir aerodromą bei til
tus. Apšaudymas buvo su 
šimto svarų raketomis ir tę
sėsi ilgokai. Aštuoni svie
diniai pataikė į Amerikos 
Devintos pėstininkų divizi
jos stovyklą apie penkios 
mylios nuo miesto centro. 
Kariniai komunikatai nesa
ko, kiek žalos padaryta sto
vykloje arba aerodrome, 
bet sako, kad žuvo dešimt 
civilinių gyventojų.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad liaudiečiai atlaiko 
savo pozicijas Čalono kvar
tale Saigone. Šio kvartalo 
gyventojų daugumą sudaro 
kinai. Amerikiečiai ir Sai
gono marionetinės valdžios 
kariai bando atsiimti tas 
pozicijas, bet neįstengia.

Karinis štabas sako, kad 
pradėta prieš liaudiečius 
naudoti “stiprias ašarines 
dujas.” Stebėtojai sako, kad 
toks pavadinimas kartais 
naudojamas tam tikroms 
nuodingoms dujoms. Dujos 
numetamos iš malūnspar
nių, kurie skraido virš 
liaudiečių laikomų rajonų. 
Liaudiečiai taipgi laiko po
zicijas Saigono šiauriniuose 
priemiesčiuose.

Dr. B. Spock 
kandida tuos j 
prezidentus

— LaisvėsNew Yorkas.
ir Taikos partija (Freedom 
and Peace Party) savo stei
giamajame suvąžiavime čia 
nominavo kand 
zidentus: garsųjį 
Benjaminą Spocką, kovoto
ją už taiką, kuris dabar tei- 

Bostoųe kartu su 
darbuoto- 

židentus no- 
ą King, nu- 
derio Kingo 
dus iš New 
nominuotas 
dūrinės mo- 
pjas, negras 
kurį valdžia

datą į pre- 
daktarą

siamas 
keturiais kitais 
jais. Į vice-pre: 
minuota Koret 
žudyto negrų ly 
našlė. Į senato 
Yorko valstijos 
Fergusonas, v 
kyklos mokyt 
nacionalistas, 
irgi traukia ątsakomybėn 
už “teroristinę

Laisvės ir Taikos partija 
yra koalicija, 
kairiečiai kitų 
ro priešai, keli 
vingos grupės ir taip toliau 
Kalifornijoje ■ 1
partija, kuri 
pavadinimą: Ta 
vės partija, kur: 
tremiška. 
dalyvavo Laisv

veiklą”.

kurion įeina 
oakraipų ka
is negrų ko-

irchis- 
: ą stu- 

anar-

ju
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pavyz- 

ri kyti”) 
Už (rausta

susiremta su 
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į gal-

Rober- 
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aimėjo 
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Pasikėsinimas prieš 
tą Kennedy pamatiniai 
te išsirikiavimą prezid 
je kampanijoje. Jis 
pirminius rinkimus Ka
joje ir, kaip atrodo, būtų nu
stelbęs McCarthy. Dabar, ži
noma, viskas pasikeitė.

Humphrey dabar tuji prieš 
save vieną anti-karinį 
datą, McCarthy. Bet Humph
rey veda savo kampan 
bai subtyliai ir gudriai. Tuo 
tarpu, kai jis nesaką, kad 
Jtorieštarauja Johnsono

kandi-

iją la-

politi
kai, jis tyliai duoda suprasti 
kai kuriems liberalams i, kad

Pasikėsintojo kulka 
nutraukė jo gyvastį

Washingtonas.—Visa ša
lis smarkiai sukrėsta sena
toriaus Kennėdžio mirties. 
Robertas Kennedy mirė ket
virtadienio rytą, apie pusę 
po keturių Good Samari
tan ligoninėje LotsAngelese, 
kur jis apie 24 valandas ko
vojo su mirtimi. Jis buvo 
mirtinai pašautas ankstyvą 
trečiadienio rytą viešbuty
je tuojau po to, kai jis pa
baigė prakalbą laimėjęs pir
minius rinkimus. Kulka pa
taikė galvon.

Jaunas vyras, kuris nu
šovęs Kennedį, tapo suimtas 
vietoje. Nors 'jis nepadavęs 
savo pavardės, išaiškinta, 
kad jis Sirhanas Bišara Sir- 
hanas, arabų kilmės ateivis 
iš Jeruzalės. Jo moty vai ne
aiškūs, nors yra visokių 
spėliojimų.

Ketvirtadienį senatoriaus
kūnas atskrisdintas Newkoje.

Šv.Yorkan, kur pašarvotas 
Patriko katedroje.

Senatorius McCarthy ir 
kiti prezidentiniai kandida
tai nutraukė prieš rinkimi
nę kampaniją. Prezidentas 
Johnsonas paskelbė sek
madienį oficialia liūdesio 
diena. Tuo tarpu visos vė
liavos šalyje nuleistos ant 
pusiaustiebio.

Kennedy nužudymas pa
matiniai pakeitė išsirikiavi- 
mą prezidentinėje kampa
nijoje. Dar nežinoma, ar jo 
šalininkai bursis ar ne ap
link McCarthy.

Senatas tuo tarpu pradė
jo svarstyti, ar pagaliau 
uždrausti laisvą šaunamų 
ginklų pardavinėjimą.

Prezidentas Joh n s o n a s 
paskyrė specialią komisiją, 
kurios tikslas tyrinėti ne
ramumų šaltinius Ameri-

Laimėjęs rinkimuose

Los Angeles. Pasikėsi
nimas prieš senatoriaus Ro
berto Kennedžio gyvastį 

į atėjo tuojau po to, kai jis

ės ir Taikos Kalifornijoje, kurie buvo

Santykiai su Susirėmimai
Tar. Sąj unga Vak. Europoj

1*1 - • • Roma. — Įvairiuose Itali-liks artimi

Cape Kennedy. — Numa
tytas tropiškas uraganas 
“Abby” pasiekęs Floridą iš 
Kubos, jau buvo taip su
silpnėjęs, kad vietoje ura
gano jau pavadintas “tro- 
piška audra.” Žalos prida
rė neperdaugiausia.

Bet pažangiečiai neturėtų 
tokiems pusiau-pažadams pa
siduoti. Kokia nebūtų buvusi 
jo liberalinė praeitis, vice-pre- 
zidentas per visą Vietniamo 
karo eigą buvo ir tebėra tik
ras vanagas. Jau pervėlu 
dangstytis balandžio plunks
nomis.

partija 
Party) 
vieton

Laisvės ir Taikos 
(Freedom and Peace 
nominavo prezidento 
pagarsėjusį kovotoją už taiką
daktarą Spocką, o į vicepre
zidentus Kingo našlę Korėtą 
King.

Jeigu McCarthy nebus no
minuotas Demokratų partijos, 
taikos judėjimo pagrindiniai 
daliniai turės apie ką burtis.

Kuomet Amerikos derybų 
delegacijos galva Harrimanas 
Paryžiuje paklausė vietna
miečių, kaip jie atsilygina už 
daliną šiaurės Vietnamo bom
bardavimo sulaikymą, jis at
sakė :

“Mes žadame nebombar
duoti Amerikos.”

To nelaukęs, Harrimanas 
nutylo lyg žado netekęs.

veikia ' kita 
turi panašų 
,ikos ir Lais- 
i labiau eks- ’

An<)s stebėtojai j iaimgj0 pirminius rinkimus 
'~7ės.lr Taikos Kalifornijoje, kurie buvo 

partijos suvažiavime ir ga- skajtomi lemiamais. Jis lai- 
limas dalykas, į<ad su laiku | mgjo maždaug 46 nuošim

čius balsų, senatorius Mc
Carthy 42 nuoš., o taip va
dinamų nepasisakiusių są
rašas, kas faktinai reiškia 
Johnsono ir Humphrey rė
mėjai — tik 12.

Kaip žinia, visi jautė, kad 
Kalifornijos rinkimai nu
spręs, ar Kennedy ar Mc- 

i Carthy liks Vyriausiu anti- 
administraciniu kandidatu.

šalis buvo sukrėsta
Kuomet žinia apie, pasikė

sinimą prieš Kennedy ap
skriejo šalį, visur jautėsi 
sukrėtimas. Pirmos laik
raščio laidos buvo išgraibs
tytos iš pat ryto. Visokių 
politinių pakraipų lyderiai

limas dalykas, 
bus susivienyk

sueme
karo priešus
Providence, R. I.—Fede

ralinio Tyrinėjimo 
(FBI) agentai 
įsilaužė į vietinę protestan
tišką bažnyčią 
pė du jaunus 
priešus. Tie c [u vyrai, An
thony Ramos 
Moyer, abu 2 
žiaus, atsisakė 
tarnybon. Baži 
rius, karo prie: 
vė prieglaudą 
bažnyčioje apie savaitę.

Abu suimtieji yra princi
piniai karo V 
šai ir jie žadėjo verčiau ei
ti kalėjiman, 
Vietname.

Skelbiama, kad kelios pro
testantiškos bažnyčios New 
Yorke irgi pažadėjo duoti 
prieglaudą ka 
Ta prieglauda, 
ku, vyriausia 
nes valdžios prganai nesi
drovi suimti 
nyčiose.

biuro 
ir policija

ir jėgaištem- 
vyrus, karo

ir Ronald 
B metų am- 

eiti karinėn 
nyčios pasto
jas, jiems da- 
ir jie. gyveno

etname prie-

negu kariauti

ro priešams, 
kaip tai aiš- 

simboliška,

žmones baž-

Paryžius.—Vietnamo Liau
dies respublikos Darbinin
kų (Komunistų) partijos 
politbiuro narys Le Dūk To 
atvyko čia ir 
lauš patarėjo 
vietnamiečių 
rybose su JAV.

jis eis specia- 
> pareigas su 
delegacija de-

darė užuojautos pareiški
mus ir t. t..Senatorius Dodd 
pareiškė, kad dabar tikrai 
laikas pravesti įstatymą, 
kad kiekvienas palietis, ku
ris turi kokius nors šau
namus ginklus, turi regist
ruotis.

Daugely j e kata 1 i k i š k ų 
bažnyčių buvo laikomos 
specialios mišios už Kenne- 
džio gyvybę.

Atgarsiai Europoje
New Yorkas. — Ankstyvą 

rytą, kuomet žinia paplito 
Amerikoje, Europoje diena 
jau buvo įpusėjusi. Visi 
Vakarų Europos laikraščiai 
išleido specialias laidas ir 
pasipylė užuo jautos tele
gramų banga. Beveik visi 
Europos leidiniai nurodė, 
kad Amerika tikrai virsta 
kraujo praliejimo šalimi.

Romoje popiežius Šv. 
Petro bazilikoje meldėsi už 
Kennedy.

Praha. — Čekoslovakijos 
Komunistų partijos lyderis 
Dubcekas pasakė prakalbą 
Berno mieste 6,000 žmonių 
susirinkime. Jis tarp kitko 
sakė, kad Čekoslovakijos 
Socialistinės respublikos ir 
Tarybų Sąjungos santykiai 
lieka artimi ir draugiški 
K.P. Centralinis komitetas, 
sakė jis, tęs vidujines de
mokratinimo reformas, bet 
tas nereiškia, kad keičia 
santykius su kitomis socia
listinėmis šalimis.

Toje pačioje kalboje Dub
cekas kritikavo buvusį par
tijos sekretorių Novotnį, 
kuris dabar pašalintas iš 
centralinio komiteto. Dub
cekas sakė, kad Novotnis 
melavo, kuomet jis C.K. po
sėdyje teigė, kad nieko ben
dro neturėjo su taip vadi
namais “valymais”, kuomet 
buvo sušaudyti R. Slanskis 
ir kiti vadoyai,. kurie dabar 
reabilituoti.;

Buenos Aires. — Antonio 
Enrique Serrano, kuriam 
buvo persodinta kito žmo
gaus širdis, mirė. Tai per 
paskutines dvi savaites 5 
tokie ligoniai mirė.

Izraeliečiai 
vėl atakavo

Generalinis streikas
' ‘t. ' v i ' • < r

Prancūzijoj tęsiasi
Paryžius.—Nežiūrint val

džios pastangų ir grasini
mų, nežiūrint bauginimo 
priemonių (kariniai dali
niai mobilizuoti Paryžiaus 
apylinkėje, gatvėmis rieda 
tankai) generalinis streikas 
tęsiasi. Kai kur šalyje ma
žų dirbtuvių darb i n i n k a i 
sugrįžo į darbą laimėję ne
menkus algos pakėlimus, 
bet bendrai pramonėje, ypa
tingai sunkiojoje, streikas 
visuotinas.

Didžiulio Renault auto
mobilių fabriko darbininkai 
nubalsavo tęsti streiką ir 
atnaujinti fabriko okupaci
ją. Streikas pilnas plieno 
pramonėje, geležinkeliuose

ir t. t.
Taipgi streikuoja valdžios 

tvarkomos televizijos dar
bininkai ir darbuotojai. 
Streikieriai leidžia kasdien 
vieną žinių laidą aštuntą 
vai. vakare, visu laiku te
levizija neveikia.

Sorbonės, Nantero ir kiti 
universitetai lieka studentų 
rankose ir virš universiteto 
tebeplevėsuoja raudonos vė
liavos.

De Gaulle šalininkai, ku
rie po jo smarkios kalbos 
buvo labai įsidrąsinę ir bu
vo surengę masinę demon
straciją, pradeda atšalti, 
jausdami, kad jie dar nelai
mėjo. Stebėtojai sako,

jos miestuose, ypatingai Tu
rine, Genevoje ir pačioje 
Romoje įvyko susirėmimai 
tarp policijos ir bendrų dar
bininkų bei studentų de
monstracijų. Turine de
monstracija reiškė solidaru
mą Prancūzijos darbinin
kams ir studentams.

Romoje policija ir deši
nieji studentai įsilaužė į 
universitetą, kurį buvo oku
pavę kairieji studentai. 
Virš 20 studentų sužeista.

Britanijoje studentai bu
vo okupavę senąjį garsųjį 
Oxfordo universitetą. Va
karų Vokietijoje studentai 
tęsia streiką eilėje universi
tetų. Švedijoje Stokholmo 
universiteto kai kurie pa
statai irgi buvo okupuoti.

(Jugoslavijoje studentai 
okupavo nekuriam laikui 
Belgrado universitetą ir jį 
pavadino “Raudonasis Ka
rolio Markso universitetas.” 
Piįglg iškaba sakė: “Mums 
nusibodo raudonoji buržua
zija.”)

New Yorkas. — Jordanas 
padavė skundą Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybai. 
Skunde sakoma, kad izrae
liečių aviacija per aštuonias 
valandas bombardavo Jor
dano teritoriją. Izraeliečiai 
taipgi naudojo raketinę ar
tileriją. Yra nemažai už
muštų ir sužeistų.

Izraelis pripažino, kad jo 
jėgos atakavo Jordano teri
toriją, bet teigia, kad tai 
buvo “atsakymas j nepaliau
jamas Jordano jėgų atakas 
prieš Izraelį.” Izraeliečiai 
sako, kad Jordano artilerija 
nuolat apšaudo jų sodybas 
pasienio srityje.

Tuo tarpu iš izraeliečių 
okupuotos Gazos srities 
pranešama, kad ten pasi
kartojo dem onst racijos 
prieš okupaciją.

Potvyniuose 
daug žalos

Trenton, N. J. — Federa
linė valdžia nustatė, kad 
potvyniuose New Jersey 
valstijoje prarasta net 140 
milijonų dolerių vertės nuo
savybės ir reikmenų. Dau
giausia nuostolio potvyniai 
pridarė šešiose apskrityse 
šiaurinėje New Jersey daly
je.

New Jersey gubernato
rius Hughes buvo nuvykęs 
Washingtonan, kur jis pra
šė federalinės finansinės 
pagalbos nukentėjusioms 
sritims.

Potvyniai j a u atslūgo, 
bet gyventojams dabar ten
ka sunkus darbas išvalyti 
rūsis, atstatyti sugriautus 
pastatus ir 1.1. Valstija iš
davė gyventojams nemažai 
dizinf ek c i j o s medžiagos, 
nes daugelyje vietų potvy
niai suardė kanalizacijos 
vamzdžius ir visokios atma
tos susimaišė su vandenim, 
kuris apsėmė rūsis ir apa
tinius gyvenamų namų auk
štus.

Saigonas. — Amerikiečių 
štabas sako, kad Mekongo 
deltoje nukovė 200 partiza
nų. Tuo tarpu liaudiečiai 
vėl bombardavo S ai go n o 
centrą.

kad De Gaulle ir jo kabi
netas tikėjosi, kad per dvi 
dienas po jo kalbos genera
linis streikas bus baigtas, 
bet dabar jau žino, kad 
taip toli nėra.

Glaissboro, N. J. — Pre
zidentas Johnsonas pasakė 
kalbą Glassboro universiteto 
gaduacijos iškilmėse. Ma
noma, kad jis pasirinko šį 
universitetą kalbos pasaky
mui, kadangi metai atgal 
čia įvyko jo susitikimas su 
TSĮRS premjeru Kosyginu. 
Jphnsonas vyriausiai kal
bėjo apie reikalą turėti ge
rus santykius su Tarybų 
Sąjunga. Jis sakė, kad Ame
rika ir TSRS kartu gali 
grąžinti taiką Vietname.
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Birželio 23 dieną Prancūzijoje
TIE GANDAI, kad prezidentas De Gaulle galvojąs 

pasitraukti, pasirodė v 
zignavo, bet paleido pa 
kimus. To, matyt, nes 
tijos, jų tarpe ir Kon

Savo pareiškime, paleidžiant parlamentą, De Gaulle 
pasakė, kad prancūzai 
nizmo.” Tokiu klausim 
demoralizuoti, nes, reikia žinoti, kad prieš jo vadovybę 
yra nusistačiusios ir kelios kitos partijos, kurių tarpe 
stipriausia yra socialistų partija. Visas sukišdamas į vie
ną maišą, jis tikisi tas 
luoti.

Tai, žinoma, senas 
jis jam duos birželio 
parodys. Bet tokia L 
peraciją ir norą truks-laikys išlaikyti valstybės aparatą 
savo rankose.

Daug kas, be abejo, priklausys nuo to, kaip šį De 
Gaullės paskelbtą “kai 
zicinės grupės. Jeigu 
kerės, ir ginsis, ir teisi 
mo, kaip ir pats De Gaullė, tai birželio rinkimai gali 
duoti jam didžiausią laimėjimą. Bet jeigu visi opozicL 
onieriai drąsiai stotų De Gaullę demaskuoti, sudarytų 
galingą bendrą frontą, kurį siūlo Prancūzijos Komunis
tų Partija, tai rinkimai veikiausia padarytų galą De 
Gaullės diktatūrai.

Prancūzija atsisto

ėju pamušti. Jis ne tik kad nere- 
rlamentą ir paskelbė naujus rin- 
itikėjo ir nelaukė opozicinės par- 
unistų Partija.

turi pasirinkti tarp jo- ir “komu- 
o statymu jis siekia opoziciją su-

kitas opozicines partijas nugink-

“triksas.” Kaip jis pavyks ir ką 
23 dieną rinkimuose, tik ateitis 
e Gaullės taktika parodo jo des-

ą” sutiks socialistai ir kitos opo- 
jie užkibs ant De Gaullės meš-l 

įsis, kad jie taip pat bijo komuniz-

vus kryžkelėje. Matyt, kad darbo 
liaudžiai degolizmas yra pakankamai dasikartęs. Tai 
parodo visą kraštą užplūdę streikai. Daugelyje vietų 
darbininkai tebepalaiko užėmę fabrikus ir nežada iš jų 

imo. Spėjama, kad rinkimuose 
ų Partija savo jėgas dar labiau 
stebėtojai mano, kad šis De Gaul-

pasitraukti be laimėj 
Prancūzijos Komunist 
sustiprins. Kai kurie 
lės paskelbimas komuhizmui karo tik dar labiau darbo 
liaudyje iškels komunistų prestižą. ;

• Prancūzijos parlamentas susideda iš 487 narjų. Pa
turėjo 199 narius. Vadinasi, ne
prašią valdė tik dėka'taip vadi- 
republikonų,” kurie turėjo 43 vie- fija
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO IŠ LAIŠKU

JAU IR VAKARŲ 
VOKIETIJA!.

Kanadiečių iki 
viškės žiburiai7 
d.) įdėjo korė 
iš Vakarų Vok 
vadintą “Didėja, 
veikla”, su poantrašte — 
“Paminklinė lerta Leninui 
pašto ženklas Marksui, rau
dona vėliava Bęethovenui”. 
Korespondentas 
rašo labai išsigandęs. Apie 
Leniną rašo:

Leninui prisiminti buvo pri
kalta paminkline 
chene prie namo 
gyveno 1900-19C 
dengęs svetimais Jordanoff, 
Meyer ir Frey 
Miunchene leido 
“Iskra” (“Kibirkštis 
“Was tun?” (“Ką daryti?”). 
Pradžioje buvo planuota lentą 
prikalti prie kito namo, ku
riame taip pat yra tekę Le
ninui gyventi, b0t su tokia 
mintimi nesutik 
namo savininkai 
alaus darykla, 
vokiečių ir rusų 
skelbia: “Šiame 

11900 m. rugsėjo 
balandžio gyver 
Iljičius Uljanova 
sovietų valstybes 
Atidengimo iški 
vo Sovietų Sąjungos atstovas 
V. Vokietijai, rusiškas balalai
kų orkestras ir, 
rys komunistų.

Panaši “baisi 
Marksu. Girdi 
marksizmo “p 
šiandien netur: 
tačiau daugelio kraštų so
cialistai ir ypač komunistai 
jo laikosi ir to 
dėlt 
į Nenuostabu, '■]

erikalų “Tė- 
(geg. 30 

spondenciją 
ietijos, pa- 

komunistų

J. Kairys

lenta Miun-
kuriame jis

1 m., prisi-

vardais. Jis 
laikraščius 

) ir

0 dabartinis 
s — Pschorr 
Lentos įrašas 
kalbomis 

name nuo 
iki 1901 m. 

o Vladimiras 
.3 Leninas, 

įkūrėjas.” 
mėje dalyva

žinoma, bū-

istorija” su 
, nors dėl 
asaulis dar 
i ramybės,”

iau.” Ir to-

leistajame degoliečiai • 
turėjo daugumos, ir 1 
namų “nepriklausomų 
tas ir padėjo degolieči 
kad šiuose rinkimuose 
daryti vyriausybę su Ųe Gaulle priešakyje. Vadinasi, De 
Gaullė tikisi, kad po 
labiau sustiprės.

ams sudaryti daugumą. Jie sako, 
laimės daugumą ir vieni galės su-

inkimų jo vadovybė ir įtaka dar

“Geros valios amerikiečiai”!

lig šiol jie apie jį beveik nie
ko nežinojo ir, galimas daly
kas, didžioji dauguma būtų 
ir toliau nieko nežinojusi, 
ženklų išleidimas jau sudarė 
paskatą įsteigti marksizmo 
jaunimo organizacijai Hesse- 
ne. Nuo Hesseno greičiausia 
neatsiliks ir kiti kraštai.

Reikia atsiminti, kad Va
karų Vokietijos Komunistų 
Partija yra uždrausta (ne- 
legališka). Tačiau jos įtaka, 
matyt, yra labai didelė. Mū
sų klerikalams, aišku, bai
siai nepatinka.

SMERKIA IR Už TAI
Įžymiausias smetonininkų 

galvočius Vytautas Meš
kauskas surado dar vieną 
baisų “argumentą” prieš 
Lietuvą ir Tarybų Sąjun
gą. Kalbėdamas aną dieną 
Chicagoje Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos su
kviestiems dipukams jis su-

sienė. “Vilnies” redakcinis 
štabas su malonumu sveikina 
ją ir linki gerų pasekmių to
je darbuotėje.

Ks. Karosienė seniai daug 
rašo, ypač moterų skyriui. 
Jos iniciatyva tas skyrius ta
po atsteigtas po gan ilgos per
traukos. Dabartinės sąlygos 
“Vilnyje” vėl susidarė tokios, 
kad nėra kam tą skyrių tin
kamai vesti. Tikimės, kad 
drg. Karosienei jį perėmus, 
jis bus kur kas turtingesnis, 
įdomesnis.

Ks. Karosienės adresas;
577 Kenilworth Ave.
San' Leandro, Calif. 94577
Mes irgi norime nuošir

džiai pasveikinti draugę 
Ksaverą jos naujose parei
gose ir vilniečius už pave
dimą jai tų pareigų. Jau 
tame pačiame “Vilnies” nu
meryje ji duoda puikų apie 
moteris straipsnį “Moterys 
Kovoja prieš skurdą.”

kąd šio vyro 
150-tasis gimta d i e h i s buvė 
daug kur vienaip ar kitaip 

Tačiau V. Vokie- 
ama 'Marksui 
kusi visus, iš- 
alius pašto

paminėtas.
savo rėk] 

bene bus pralen 
leisdama sp e c i 
ženklus su Markso galva. Ka
dangi pašto ženklus renka ne 
tik suaugusieji, bet ‘r jauni
mas, pradedant net mokiniais, 
tai Marksas tapč išpopuliarin-

“Atsiminkime, kad 90% 
čia siunčiamų žmonių yra 
vadinamų griežtųjų mokslų 
profesionalai kaip inžinie
riai, matematikai, gydyto
jai. Jie siunčiami tam, kad 
praplatinę savo profesinius 
horizontus būtų daugiau 
naudingi Tarybų Sąjun
gai.”
' Juk protingas žmogus už 
tai Tarybų Sąjungos vado
vybę turėtų tik karštai pa
sveikinti, bet smetonininkų 
galvočius ją pasmerkia. Su 
praplėstais horizontais pro
fesionalai gali sėkmingiau 
kelti savo krašto žmonių 
gyvenimo lygį visose srity
se. Už tai valio Lietuvos 
ir visos’ Tarybų Sąjungos 
vyriausybėms!

ir

MES IRGI
SVEIKINAME

Chicagos “Vilnis
1 d.) praneša:

Pradedant su sekančiu mo
terų skyrium Moterą Žinios, 
jo vedėja bus mūsų nuolatinė 

tas ir jų tarpe kai tuo tarpu bendradarbė Ksavera Karo-

(birž.

Iš TIKRŲJŲ TIE 
KANADOS LIETUVIAI 
LAIMINGI

Su dideliu džiaugsmu
pusėtinu pavydu skaitome 
Juozo Lesevičiaus praneši
mą, kad Montreal! ir šiemet 
aplankys grupė labai žymių 
Lietuvos menininkų ir pa
linksmins Kanados lietu
vius su žavingu koncertu. 
Koncertas ruošiamas birže
lio 28 dieną. Neabejojame, 
jog į jį suplauks lietuviai iš 
visų Kanados kampų.

Apie artistus d. Lesevi- 
čius rašo:

“Kas tie artistai? Jie yra 
aukštos kokybės tarptauti
nės klasės artistai: Vilniaus 
Filharmonijos kame r i n i s 
orkestras, kuriam yadovau 
ja Saulius Sondeckis, Kon
servatorijos liaudies instru
mentų orkestras—vadovau
ja Pranas Tamošaitis ir su 
šiais dviem orkestrais, iš
garsėjęs Vilniaus Operos ir 
Baleto teatro solistas Ed
vardas Kaniava. Šie, rete
nybės, artistai mus vėl pa
linksmins Montrealyj!”

Tokiu pavadinimu, išleistas kreipimasis į amerikie
čių tautą. Jį išleido Skurdžių žygio, vadovybė. Ji šau
kia “visos geros valios 
pagalbą laimėti jų kovą, 
kalui žodžių.

Kreipimasis šaukia visus susidomėti ir susirūpinti j 
birželio 19 dieną ruoš 
Reikia, kad į demons;
iš visos šalies žmonių, kiek sostinė dar nebuvo mačiusi.

Niekados nereiki 
nėra tik skurdžių re 
tautos reikalas. Ir t

amerikiečius” ateiti skurdžiams į 
Neužtenka simpatijos jų rei-

lama demonstracija Washingtone.A 
;raciją suvyktų ir suvažiuotų tiek

a pamiršti, kad skurdžių likimas 
kalas. Tai visos šalies, tai visos 
e amerikiečiai, kurie turi iš ko ir 

gerai apsirengti, ir sečiai pavalgyti, ir turi patogų, mo
jis į kovą pašalinimui didžiosios šios 
ių žygio vadovybė teisingai stato 
i skurdu neturi priklausyti tik pa- 
os kreipimasis dėl birželio 19 die
gei jos turėtų susilaukti plačiausio

dernišką butą, turi dė 
Šalies gėdos. Skurdž 
klausimą, kad kova s 
tiems skurdžiams. J 
nos masinės demonst 
atsiliepimo iš visos tautos, o pirmoje vietoje iš darbo 
liaudies, ypač iš mūs 
su skurdu būtų pard: 
racijos - Industrinių € 
jėgomis į ją Įsitrauktų!

B. Baranausko nuotraukoje matoiįę išnešant urną su Rojaus Mizaros 
palaikais iš Lietuvos Rašytojų sąjungos rūmų.į darbo unijų. Kokia didelė kovai 

ma, jeigu Amerikos Darbo Fede- 
Organizacijų vadovybės visomis

Triratis autobusas
Triratis automobil 

naujiena. Tačiau šiain len- 
ako au- 
tentas. 
ai nau
ji ratai 
prieky- 
vienas 

s vidu-

s — ne

kų išradėjo R. Sobc 
tobusui išduotas p; 
Mat, jis pasiūlė visišk 
ją ratų išdėstymą: d 
yra vienoje pusėje ( 
je bei užpakalyje) ir 
kitoje — automašino 
ry.

Esant tokiai kom ponavi
mo schemai, supaprastėja 
perdavimo mechinizmų 
konstrukcija, nereikia ilgo 
kardaninio veleno ir 
tarpu autobuso manevrin
gumas padidėja.

kt. Tuo

Jeigu paprastam autobu
sui apsisukti reikia 17 m. 
skersmens - aikštelės, tai 
naujajam užtenka 13 m. Iš
radimu jau susidomėjo ga
mybininkai.

ILGALAIKIAI DAŽAI
Tarybų Sąjungoje pradėti 

gaminti dažai-iš specialaus 
skysto stiklo, tirpstančio 
vandenyje. Jais galima da
žyti namų fasadus, kamba
rius. Po to dažai pasidaro 
netirpūs — jų neveikia nei 
sniegas, nei lietus. Dažytą 
paviršių galima plauti. To
kio dažymo užtenka 10-15 
metų. i

Mieli draugai:
Jau prasidėjo trečia savaitė 

mano buvojimo Tarybų 
Lietuvoje. Kaip greit lai
kas bėga...

Palaidojome mieląjį Rojų 
jo gimtinėje. Vieta neapsa
komai graži auk š t a j a m e 
Juodžio kalnelyje, nuo ku
rio rodosi matosi visa Lie
tuva iš visų pusių kaip ant 
delno. Rojaus pelenai įdė
ti į akmens manumentą, ku
ris žiūri iš kairės į Rojaus 
gimtąją vietą, o iš dešinės į 
kapines, kur guli jo tėvelis 
ir kiti giminės. Užpakaly
je monumento kalno, papė
dėje guli didelis Juodžio 
ežeras, o toliau dar du ma
tomi ėreliai.

1965 " ''tais su Rojų m 
lankėme šią vietelę, Rojaus 
gimtąjį Savilionių kaimą, 
padėjome gėlių ant tėvo ka
po. Rojus rodė tą vietą, 
kur jis gimė, ir nors jau nė
ra to namelio, bet medeliai, 
pušinėliai dar stovi, gražiai 
auga, žaliuoja. Ar galėjo
me bent vienas iš mudvie
jų tada pagalvoti, kad už 
trejų metų jau sugrįš bran
gusis Rojus ilsėtis čia am
žinai?

Didžiausios eilės mašinų 
lydėjo Rojų iš Vilniaus. Vi
sur pakelėse stovėjo masės 
žmonių, pareikšdami pagar
bą, atsisveikindami amži
nai. O atvykus j Savilionis 
sutiko mus eilės vaikučių su 
gėlėmis, jaunimas tauti
niais drabužiais pasinūošęs, 
taipgi minios žmonių, at
vykusiu iš toli ir arti. Po at
sisveikinimo kalbu, paskuti
nių trimitų, orchestrų 'ir 
choro jaudinančiu melodijų, 
po garbingo ir didžiai jau
dinančio sud ana^ i mb Ju- 
liaus Janonio- “Neverkit pas 
kapą narsiųjų draugų,”' 
žmonės skirstėsi, palikdami 
ant to taip gražaus kalnelio 
kalnus gelių — vainikų, 
puokščių, rūtų, lelijų, ro
žių... Skendo Juodžio kal
nas gėlių užklodėje. Buvo 
gėlių iš JAV — nuo JAV 
tarnaujančių T. Lietuvos 
draugų, nuo Pranės Lapie
nės, ir kitų.

Ilsėkis ramiai, mano bran
gusis, savo gimtajame Dzū
kijos kalnelyje, kur mažy
tis būdamas veikiausia šim
tais ir šimtais kartų bėginė
jai, kopeisi į tąjį kalną, ku
ris tave taip gražiai šian
dien priėmė.

Teko būti Druskininkuo
se, kur gilų įspūdį paliko 
manyje gatvė užvardinta 
Rojaus Mizaros vardu. 
Graži, tyki, rami gatvelė, iš 
abiejų pusių topoliais ap
sodinta.

Ryliškiuose Rojaus Miza
ros Kultūros namai jau 
gražiai įsikūrę. Muziejaus 
kambarėlis tuose namuose 
turi įvairių prisiminimų iš 
Rojaus kūrybos, iš jo gy
venimo.

Praėjusį savaitgalį buvau 
Panevėžyje ir Šiauliuose. 
Stebėtinai gražiai auga abu 
šie miestai. Tai jau stam
būs industrijos centrai. Čia 
rasi abu miestus, apsuptus 
fabrikais, industrijos įmo
nėmis, o patys miestai, kaip 
vienas, taip ir kitas, tik sku
ba statyti naujus namus, 
daug iš kurių jau net devy
nių aukštų pastatai, o ką 
jau kalbėti apie penkių, še
šių, septyinių aukštų na
mus. Atvyktumėte, mieli 
panevėžiečiai bei šiaulie
čiai į savo gimtuosius mies
tus, ir nebeatpažintumėte 
jų-

Vilniuje jau spėjau pa«v 
matyti spektaklį R. Borutos^ 
“Baltaragio malūnas,” ku-~ 
rį pastatė Kauno Dramos 
Teatras; išklausiau Res
publikinių profsąjungų kul
tūros rūmų mergaičių cho
ro koncertą; buvau nuvy
kusi į kiną pamatyti “Rau
dona mantija.” Panevėžy
je, gražiausiuose sporto rū
muose, kurie buvo atidaryti 
1965 metais ir kur teko 
laimė man ir Rojui daly
vauti atidaryme, mačiau 
“Baletą ant ledo,” kurį pa
statė Maskvos Valstybinis 
ansamblis. 

••MM
Vakar dalyvavau susirin

kime paminėjimui Prano 
Buknio 80-ųjų gimimo meti
nių. Sveikinu mielą Praną 
ne tik jo gimtadienio pro-1 
ga, bet ir už suteiktą jam. 
garbingą Žurnalistų sąjunA 
gos garbės nario vardą. 
Myli Tarybų Lietuva kiek
vieną savo padorų sūnų ir 
dukrą, ir nepamiršta jų. 

M M M
Tai tiek galiu pasidalinti 

su Jumis, draugai, savo 
įspūdžiais ant greitųjų. Su
grįžusi galėsiu vaizdžiau, 
išsamiau papasakoti, para
šyti. 

M M M

Neišdilsta iš minčių mano 
paskutinės valandos JAV 
prieš išvykstant į Lietuvą. 
Dar kartą, draugai ir drau
gės, taip gausiai parodėte 
savo gerą širdį ir meilę mū
sų Rojui.

Dėkoju visiems.
Ieva Mizariene

Vilnius, 1968-V-28
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Gerbiamas “Laisvės!’. . . 
laitrascio kolektyvas! . )L
. Leiskite pasveikinti ir pa
linkėti Jums geros asmeni
nės laimės ir sėkmės bend
rame kilniame, kūrybiniame 
darbe.

Aš Jums rašau pirmą kar
tą ir noriu'pasakyti didelį 
ačiū už Jūsų leidžiamą laik
raštį “Laisvę.” Jau keletas 
metų kaip skaitau “Laisvę” 
ir su džiaugsmu randu 
kiekviename naujame nu
meryje ką nors naujo, įdo
maus.

Džiugu, kad toli nuo gim
tųjų krantų ta nedidelė iš
eivių dalis randa kūrybinės 
progresyvios medžiagos 
skleisti lietuviškam žodžiui.

Ir dar kartą noriu iš
reikšti savo džiaugsmą lei\ 
dyklos darbuotojams ir vh 
siems skaitytojams už kil
nią idėją ir palinkėti laik
raščio skiltyse, ir tuo pačiu 
noriu padėkoti ir dėdei, ku
ris man užprenumeravo 
“Laisvę,” gyvenančiam San
ta Monica, Kalifornijoje, 
Shopuk Juozui.

Visada su Jumis, 
su pagarba.

Lithuania, USSR 
Jonava
Parko g-ve 7-2
Grigaliūnas Julius 

1968.W22

Bebrai Lietuvoje
Pasvaliečiams pageidau

jant, respublikinė medžioto
jų ir žvejų draugijos tary
ba į Lėvens ir Pyvesos upes 
įleido vienuolika bebrų. Iš 
čia jie paplis po visą šiauri
nę Lietuvą. Prieš karą beb
rų Lietuvoje visiškai nebipt 
vo, o dabar jie gyvena 66 
upėse bei upeliuose ir 29 
ežeruose. jk

A. šaulys’



Penktadienis, Birželio (June) 7, 1968 LAISVE 3 pusi

J. RIMAITIS

BAISUS LAPAS IŠ NESENOS ISTORIJOS
MISLINČIUS

Inkvizicija slavų tautose
as Jėzus Kris-

Jurgelis. Tuo 
bėjo nepažįsta-

I (Tąsa)
r —Tegul bus pagarbint 
tus!—aiškiai kirčiuodamas ir pamaldžiai 
lenkdamas galvą, ištarė 
pat metu jis akylai ste 
mąjį...

—Ant amžių amžinųjų...—atsakė į 
pasveikinimą is ir nelaukdamas paklau
sė:

—Jūs klebonas Jurgelis?
—Taip. O kas tamsta toks?
—Mane siuntė vyskupas Brizgys.
Atvykėlis pasirausė apatinėje kišenė

je ir padavė užantspaudi
Klebonas sulaužė lakiu 

paėmė nuo rašomojo sta 
kirpo voko kraštelį. Jane buvo ketur
linkai sulankstytas pažįst 
blanko gabaliukas.

Raštelyje buvo prašoma įvykdyti vis
ką, ko prašys ji atnešę žmonės. Pasirašė 
Brizgys ir Fulstas — ab 

^pažįstami ir geri drauga 
į Klebonas iš karto prisiminė svečią, vis 
tebestovintį kampe, ir apgailestaudamas 
pasakė:

— Atleiskit. Dabar ;okie laikai... 
Prašom atsisėsti.

—Negaliu, manęs laukia. Jis klausia, 
ar nepavojinga užeiti į

—Kas toks jis — ne 
lis.

—Vienas ponas,—nepa 
kiai nekantravo.

—Kurgi jis yra?
—Čia, netoli.
Klebonas pasuko į dur 

kviesdamas svečią. Paėj 
rių, jis parodė atvykėliu 
pats vėl grįžo į klebonijos kiemą.

Lėtai slinko minutės, 
vėsos, o gal ir iš baimės s 
Pagaliau klebono ausis pasiekė vos gir
dimas žingsniu stuksenimas. Iš tamsos 
išsėlino du siluetai. Pri 
atsiskyrė ir dingo šver 
Antrasis įžengė į kiemą 

klebonijos.

^**elis. pats slinkdamas “pi 
svečią, jis užrakino duris 
mai užstūmė sunkų geležini skląstį. Pas
kui pravėrė duris į blankiai apšviestą 
kambarį.

—Langinės atviros! Gesinti šviesą!— 
išsigando naktinis svečiais. Ir pripuolęs 
užnūtė žibalinę lempą. * 
spėjo jo apžiūrėti, tik bž 
pažįstamas.

Tyliai išsėlinęs. Jurgel 
nes. grįžęs nuleido tamsi 
užžiebė lempą.

—O dabar galima ir pasisveikinti. — 
išgirdo jis tą patį pažįstamą balsą. Kle
bonas pakėlė galvą ir prieš save pamatė 
generolą Raštikį. Buv^s kariuomenės 
vadas priminė nusigyvenusį ūkininką.

—Ką, nepažįsti? — R 
kreipė šypsena.

— Pažįstu... Kaipgi 
Raštikis!

—Tyliau!—pakėlė pirštą Raštikis. — 
^Pavardės nereikia minėt
šai... O dabar, mielasis, ar neturite at
liekamos sutanos. Noriu prie aplinkos

damas Vilkijoje, jis įgijo dar di' 
sitikėjimą ;
se. Skvireckas visuomet jį gir 
mokėjimą pritraukti prie bažnyčios ti
kinčiuosius, už savitas darbo for 
dovaujant katalikiškoms organiz 
Net ir 1940 metais, kada daug 
nigų atvirai ėmė varyti anti 
propagandą, Galkys iš šalies žiūrint, iš
silaikė lojalus. Santūrūs buvo 
mokslai, o biednuomenės tarpe 
gi bandė vaidinti Tarybų valdži

i joje, jis įgijo dar didesnį 
arkivyskupo Skvirecko : 
ckas visuomet ji girdavc

jesnį pa- 
o aky

davo už

mas va- 
acijoms. 
ima ku- 
;arybinę

jo pa- 
jis net- 

os drau-

lotą voką.
ius antspaudus, 
o žirkles ir nu-

amo vyskupijos

i seni Jurgelio

kleboniją.
suprato Jurge

žįstamasis aiš-

s, kartu mostu 
?s palei švento

ji nuošalų taką,

Nuo naktinės 
ugrubo rankos.

b vartų vienas 
toriaus pusėje, 
ir sustojo prie

—Einam į vidų, — tyliai pakvietė Jur- 
masis. Įleidęs 
ir dar papildo-

lis net ne
buvo labai

is uždarė langi- 
as užuolaidas ir

aštikio veidą iš-

nepažinsi, ponas

i. Kartais prie

lakamos sutanos. Nor
prisiderinti.

Jurgelis minutę galvojo, bet paskui 
pasuko į gretimą kambarį ir greitai grį
žo su pilnu kunigiškos aprangos komp
lektu.

Vakarieniaujant gei 
papasakojo apie savo atsilankymo tiks- 
lą.

Neišsilaikysiu čia. Ne 
kietija. Čia. brolau, kie 
nyje kartuvės vaidenasi, 
skverbti?

—Nelengva dabar, nebežinau, ar ga
lima pasitikėti senais bičiuliais, — su
abejojo Jurgelis.

— Nu, nu, nesikuklir 
sakė, kad tu specialistas tokiems daly
kams. Grįšiu, skolingas neliksiu.

Jurgelis pažadėjo surasti vedlį. O kol 
jis ieškojo, Raštikis pu kiai jautėsi kle
bonijoje, vilkėdamas kunigišką sutaną.

Pagaliau vieną tamsią naktį Jurgelis 
išlydėjo nuvainikuotą generolą Hitlerio

erolas Raštikis

riu pereiti i Vo- 
kviename žings- 
. Padėsi prasi-

k, Fulstas man

Tokia taktika
Kunigas Petras Galkys buvo laikomas 
maniu ir gabiu ganytoju. Klebonau-

mazes- 
i Galkys 
nurody- 
titarybi-

Tačiau taip tik atrodė. Ne sr 
niu aktyvumu kaip ir kiti kunige 
ėmėsi vykdyti vyskupo Brizgio 
mus — organizuoti ardomąją antitarybi
nę veiklą. Bet jis nieko nedarė 
rankomis.

Tą sekmadienį, kai geležinės hitleri
ninkų ordos peržengė Tarybų Lietuvos 
sieną, Galkys taip pat nenusimetė savo 
kaukės. Jis nepaėmė į rankas ginklo, 
nedalyvavo suiminėjant ir žudant tary
binius piliečius, bet jo slapti įsakymai 
buvo beatodairiškai vykdomi.

.. .Į naujai atvykusio vokiečio komen
danto duris kunigas Galkys pasibeldė su
temus.

—Nesistebėkite, ponas komendante, kad 
aš jus taip vėlai aplankau, — vokiškai 
prabilo klebonas. — Aš negaliu su jumis 
susitikti viešai. Padėsiu jums visomis 
jėgomis tik su sąlyga, kad būtų išlaikyta 
paslaptis.

—įdomus prašymas. — nustebo ko
mendantas. — Ar jūs tik nemanote, kad 
gali sugrįžti bolševikai?

—Ne, nemanau. Aš, pone, jų nekenčiu 
gal labiau negu jūs. Bet, žinokit, į vo
kiečius žmonės nelabai palankiai žiūri. 
Jūs, be abejo, neapsieisite be kraujo?

—Kur karas, ten ir kraujas,—abejin
gai atsakė komendantas.

—Taigi ir aš taip manau. Nesunaiki
nus vietinių bolševikų, ramybės nebus. 
Aš čia ir patarti kai ką galėčiau... tik, 
kad niekas nežinotų.

Iš užančio kunigas Galkys ištraukė 
kelis smulkiai prirašytus popieriaus la
pus ir padavė komendantui. Tai buvo 
tarybinių aktyvistu, naujakurių sąrašas. 
Paskutiniame popieriaus lape vingiavo 
prierašo eilutės: “Prašau išvardintus as
menis suimti ir sušaudyti. Mano asme
nybę prašau laikyti paslaptyje.**

Apačioje puikavosi Galkio parašas, 
prigludęs prie bažnytinio antspaudo.

Komendantas, perskaitęs sąrašą, pa
gyvėjo :

—Bravo!—tapšnodamas Galkiui per 
petį, šypsojosi jis.—Tik kam tas paslap
tingumas?

—Mano tokia taktika, — išsisukinėjo 
Galkys.

Hitlerininkas valandėlę galvojo.
—Ja, ja. Suprantu. Nenorite berei

kalingų kalbu?
—Pasitikėjimo nenoriu nustoti, — pa

taisė jį klebonas.

*) Vi. Dailidonio, hitlerines okupacijos 
buvusio Vilkijos teisėjo, parodymas.

(Bus daugiau)

NAUJAS TRAUKINYS
Nematyta, negirdėta, 
Traukinukas su rakieta! 
Iki Kauno per minutę, 
Reik skubėti—rugiapiūtė. 
O Klaipėdon per penkias, 
Ten traukimas į marias... 
Visi skuba į rakietą, 
Tai stebuklas mūsų svieto ! 
Jei išgersi Varėnoje, 
Tai užkasi Palangoje. 
Labai pigu ir patogu, 
Vežti grybų, brūknių-uogų.

Dovana mūsų galvočių, 
Geležinkeliečiam—ačiū! 
Darbingumo jiems nestinga, 
Visi dirba sąžiningai

0 keleiviu daug stotyje, 
Skrist rakieta jie nebijo. 
Sako: dar daugiau reikėtų, 
Valkininkuose rakietų!..

Taigi kviečiame pas mus, 
Baravykų greitai bus!

savo

metu

iVikt. Tatarėlis

Bosnija
(Bosnija — kadaise bu

vusi savaranki Balkanų 
valstybė, nuo 1919 m. yra 
vakarinė Jugoslavijos dalis. 
Ji išsidėsčiusi Bosnos upės 
baseine į pietus nuo Slovė
nijos ir Kroatijos. Jos gy
ventojų didžiuma serbai ir 
kroatai.)

Popiežius Inocentas III 
(1198-1216 m.) įsitikino, 
kad “erezija” buvo paplitu
si ne tik Prancūzijoje bei 
Ispanijoje, bet Balkanų pu
siasalyje, Vengrijoje ir ki
tose Adrijos jūros šone 
esančiose srityse; jog jo ko
vos frontas yra nuo Duno
jaus iki Pirinėjų kalnų; jog 
kovai su “erezija” jam teks 
organizuoti visą Hildebran- 
do (Grigaliaus VII—1073-85 
m.) įsteigtą centralizuotos 
teokratijos aparatą; jog 
jam reikės vaduotis monar
chų ambicijom ir religinių 
fanatikų paslaugomis.

Visa ta slavų sritis, ei
nanti pietų kryptimi nuo 
Vengrijos, kuri ją nukaria
vo XI amžiaus gale, — bu
vo katalikiška tik vardu, 
jog lotyniškąjį katalikizmą 
ji neigė. Jos religinis ritu
alas buvo slaviškas, nors ta
tai ir buvo griežtai pop. 
Grigaliaus VII užginta. Lo
tyniškųjų kunigų jie neger
bė. Makedonijoje, Bosni
joje, Dalmatijoje, Bulgari
joje, Čekijoje, Valakijoje, 
Kroatijoje, Serbijoje ir ki
tose Balkanų karalijose ka
tarai (disidentai, popie
žiaus opozicija) turėjo 
skaitlingas savo parapijas, 
padalintas į atskiras diece
zijas, ir daugybę bažnyčių. 
Jie turėjo savo kunigus, 
pralotus ir vyskupus.

Kova prieš “ereziją” to
se srityse pradėta XII amž. 
gale, kaip pop. Inocento at
siųstas Spalatro arkivysku
pas išvadė katarų būrį iš 
Triesto ir Spalatro. Jie 
(katarai) pasitraukė į Bos
niją. Dalmatijos karalius 
Vulkanas, norėdamas pasi
grobti Bosniją, 1199 m. 
skundė ją Inocentui, būk 
ten esą daugybė “eretikų.” 
Tuomet popiežius įsakė 
Vengrijos karaliui Emeri- 
kui apvalyti savo valdas 
nuo “erezijos.” Gi Emeri- 
kas, savo keliu, popiežių 
įtikinėjo, kad visi jo valdi
niai yra ištikimi katalikai. 
Kardinolo vainikuotas Bul
garijos karalius Kalo Jo
hannes irgi prisiekė Ino
centui ištikimybę. Tačiau 
jo kivirčai su lotyniškai

siais Konstantinopolio im
peratoriais padarė jį Ro
mos priešu. “Erezija” pli
to. Teigiama, jog 1221 m. 
Bosnijoje nebuvo nei vieno 
katalikų kunigo; jų vadovu 
buvo kataras Nonislavas. 
Tais metais pop. Honorijus 
III išsiuntė savo legatą 
Akoncio sutvarkyti religi- 
j o s reikalus Balkanuose. 
Jis nuvyko į Ragusą ir ra
gino Dalmatiją su Kroatija 
ruoštis kryžiaus karui, bet 
šios jo nepaklausė. Tuomet 
Akoncio nuvyko vienas į 
Bosniją, bet ir ten nieko ne
laimėjęs po metų mirė.

Elgetaujantieji ordinai
Balkanuose, kaip ir kitur, 

popiežiui į pagalbą atėjo 
mendikantų (elgeta u t o j ų) 
ordinai — pranciškonai ir 
domininkonai, neprisotina
mai trokštanti “kankinių” 
vainiko. Grigalius IX džiū
gavo. Domininkonai 1221 
m. įsikūrė Vengrijoje ir ten 
įsteigė inkviziciją. Jų vadas 
buvo vienuolis Jackzo, po 
jo mirties (1257 m.) pas
kelbtas šventu Hiacintu. Jis 
organizavo ir siuntinėjo mi
sionierių bei inkvizitorių 
ekspedicijas į Balkanų vals
tybėles. Kai kur jam labai 
prastai sekėsi. Du pirmuo
sius inkvizitorius “eretikai” 
nugalabijo. 1233 m. įpykę 
gyventojai nužudė 90 domi
ninkonų, o 32 jų Bosnijos 
katarai prigirdė.

1232 m. pop. Grigalius IX 
paskyrė vyskupą Džiakopą 
(Giacopo) savo legatu (at
stovu) ir vyriausiuoju ink
vizitorium Bosnijai. Š i s 
prašė Vengrijos karaliaus 
Andriejaus II pagalbos. Ka
ralius jam paskyrė savo sū
nų Kolomaną su kariuome
ne. Kai Kolomanas su Džia- 
kopu 1234 m. pasiekė Bos
niją, jos vadas, Ninoslavas, 
nenorėdamas pražudyti 
krašto, neva pasidavė po
piežiaus globai: pažadėjo 
būti geru kataliku, davė pi
nigų katedros statybai ir 
paskyrė atsivertusius kata
likus į valdvietes. Popiežius 
buvo patenkintas, o šalis — 
išgelbėta nuo katastrofos.

Tačiau sekamais metais, 
kai tik Kolomanas išvyko 
iš Bosnijos, Ninoslavas su
kėlė katarus ir išvijo popie
žininkus. Jis pamatė, jog 
geriau kovoje, mirti, negu 
popiežiui vergauti, jog ink
vizitoriai vistiek juos po 
vieną išnaikins. Kolomanas 
su kariuomene grįžo į Bos
niją ir kardu bei ugnimi

Tūkstančiai poilsiautojų ir turistų kiekvieną vasarą 
aplanko gintarinę Palangą. Jų paslaugoms—poilsio na
mai, pansionatai, sanatorijos, kempingas, turistinė bazė.

Nuotraukoje; vienas Palangos turistinės bazės namų.
A. Brazaičio nuotrauka

naikino kraštą, skerdė jo 
žmones. Kova buvo sunki ir 
ilga, nes katarai smarkiai 
gynėsi.

Legatas Džiakopas pri
siekdino Vengrijos karalių 
Belą IV išnaikinti savo ša
lyje “ereziją” ir smarkiau 
kovoti prieš Bosniją. Pas
markino inkvizicinius pro
cesus ir pranciškonai. 1235 
m. kryžininkams nesisekė, 
bet sekamais metais jie ga
vo stiprios paspirties iš ki
tų šalių ir Bosnijos patrio
tus nugalėjo. 1237 m. Kolo
manas triumfavo, gyrėsi iš
naikinęs visus Bosnijos 
“eretikus”. Popiežius pas
kyrė Bosnijos vyskupu do
mininkoną Ponsą, kuris 
tuoj ėmėsi naikinti katarų 
likučius inkvizicijos ugnimi. 
Bet ne kasžin kaip jam se
kėsi, nes 1240 m. Ninosla
vas vėl tapo Bosnijos vadu. 
Vengrijos karalius Belą ne
ką galėjo padėti, nes,jo ne
naudai, Bulgarijos kunigai
kštis Assanas susidėjo su 
graikais. O čia dar Vengri
ją užpuolė totoriai ir ją vi
są nusiaubė. Šioje kovoje 
žuvo Kolomanas ir vos tik 
ištrūko patsai Belą. Surin
kęs nauja kariuomenę, 1244 
m. Belą ir vėl Bosniją nu
kariavo, tik neilgam: 1246 
m. Vengrijai teko kariauti 
su Austrija, tai bosnai-bos- 
niečiai, Ninoslavo vedami, 
išsivadavo ir vėl laisvi, kol 
1254 m. vengrai naujai juos 
pavergė.

Norėdamas patraukti Ro
mos pusėn Bosnijos gyven
tojus, pop. Inocentas IV lei
do jiems laikyti katalikiš
kas pamaldas slavų kalba.

Ilgai valdęs vengrų kara
lius Belą, bandė išnaikinti 
Balkanuose “ereziją”, bet 
tai jam nepavyko; katarai 
smarkiai stiprėjo. Kai 1272 
m. pradėjo karaliauti jo 
vaikaitis Vladislovas IV, 
reikalai dar pablogėjo—tas 
atvirai rėmė katarus. Juo 
buvo nepatenkintas' katali
kiškas Austrijos karalius 
Rudolfas Habsburgietis ir 
Italijos valdovas Čarlzas iš 
Andžio: juodu ruošė prieš 
jį karo žygi. Vengdamas 
konflikto, Vladislovas 1280 
m. su popiežium susitaikė 
ir davė inkvizitoriams pilną 
valią.

Bosnija buvo daugybės 
kovų arena. Kartais ją val
dė katalikai, kartais “ereti
kai”; kartais ji buvo sava
ranki valstybė, o kartais 
pavergta svetimųjų: veng
rų, serbų, turkų ir kitų. Ne
apkęsdamas Bosnijos kata
rų, Vengrijos karalius Zig- 
muntas (Luiso I žentas) 14- 
05 m. ryžosi ją nukariauti, 
bet jam nesisekė. Tuomet 
pop. Grigalius XII sukvietė 
didelį būrį kryžiuočių, dau
giausia iš Lenkijos, ir 1408 
m. su 60,000 kariuomene 
nugalėjo Bosniją, Kroatiją 
ir Dalmatiją. Popiežius lai
mėjo, inkvizicija triumfavo.

1453 metų pavasarį tur
kai paėmė Konstantinopolį. 
Jų sultonas Mahometas II 
pradėjo veržtis į Balkanų 
pusiasalį ir nukariavo dau
gelį buvusių Vengrijos va
salų, neva nepriklausomų 
valstybėlių. 1463 m. sulto
nas nusiaubė Bosniją. Tur
kų valdose katarai dažnai 
priimdavo mahometonų ti
kybą (Albanija ir kt.).

Kova dėl “relikvijų”

“evangelisto” šv. Luko (Lu
košiaus) lavoną, kurį jie 
gyrėsi gavę iš Konstantino
polio. Tokia “relikvija” tai 
jau buvo didelis turtas, di
delė religinė atrakcija! Ta
čiau, jų nelaimei, Justino 
Paduviečio benediktinai jau 
per 300 metų skelbė turį 
to paties Luko lavoną, ku
ris jiems buvo didelis paja
mų ir prestižo šaltinis. Dėl
to jie visai pagrįstai protes
tavo prieš pranciškonų ant
rąjį Luką, kuris jiems ga
dino biznį. Šventasis ar ne 
jie spyrėsi, vistiek negali 
turėti du kūnus! Į šį reika
lą pagaliau teko įsikišti net 
pačiam popiežiui Pijui II; 
juk jis negalėjo leisti peš
tis dviem savo ištikimiau- 
siams tarnams už kieno 
nors lavoną, nors ir “šven
tojo”. Jis pavedė savo ats
tovui Venecijos kardinolui 
Bessarionui šį reikalą iš
spręsti. Šis suruošė pompas- 
tinį teismą, ėjusį net tris 
mėnesius. Buvo labai karš
tai ginčytasi klausimu: ku
ris Luko lavonas yra tik
ras? Po teismo, kardinolas 
pripažino, jog pranciškonų 
atsigabentas lavonas esąs 
tikras, o paduviečių taria
mas “evangelistas”— apga
vystė, surogatas. Uždrausta 
prie pastarojo melstis ir 
įsakyta ji iš bažnyčios iš
mesti. Tačiau kas atlygins 
tiem tūkstančiam maldinin- 
kų-pilgrimų, kurie per 300 
metų taip nuoširdžiai prieš 
vadinamąją Lnuko iškamšą 
klūpojo, meldėsi ir aukas 
dėjo—kardinolas neišspren
dė.

Paduviečiai šiuo kardino
lo dekretu buvo labai nepa
tenkinti ir per daugelį me
tu popiežių prašė jį panai
kinti. Kaip tai galima, esą, 
kenkti tokiai pelningai ko
mercijai? Jie argumentavo, 
ir ne be pagrindo maždaug 
taip:

Apie 580-sius metus Ro
mos imperatorius Tiberijus 
II padovanojo šv. Grigaliui, 
kuris tuomet buvo Kons
tantinopolyje popie ž i a u s 
Pelagijaus II apokrisarijus 
(nuncijus- atstovas), — šv. 
Luko galva, kuri ir dabar 
yra Vatikano bazilikoje ir 
garbinama kaip labai šven
ta “relikvija”. Ten yra ir 
jo ranka. Gi koks tai be gal
vos lavonas, kokiu tai būdu, 
atsiradęs Venecijoje, nėra 
įrodymų, jog tai šv. Luko 
palaikai. Pranciškonų lavo
nas buvo be galvos, tiesa, 
bet su abiem rankom. Tai
gi nors ir šventasis, bet ne
galėjo turėti tris rankas. 
Čia tai jau enigma įvy
niota į misteriją. Bet tiky
bos reikaluose su mokslu, 
logika ar įrodinėjimais ne
siskaitoma: tikėk arba būsi 
“eretikas”! “Stebuklai” ba
žnyčios hierarchijai neša 
didelį pelną.

Tai va kokiom “relikvi
jom” popiežininkai apgau
dinėja lengvatikius!

Su turkų atėjimu į Bos
niją yra susietas ir gana 
juokingas incidentas. Kai 
jie artėjo prie Bosnijos so
stinės Jaiczos, pranciškonai 
pabėgo į Vengriją. Bėgda
mi jie pasiėmė ir tariamą

MUROFITAS
Lenkų mokslininkai su

kūrė naują preparatą, kurį 
pavadino murofitu. Jis ap
saugo medį nuo degimo ir 
puvimo, o metalą — nuo 
korozijos. Impregnavus mu
rofitu medį, pastarojo at
sparumas puvimui padidė
ja 10 kartų. Demonstruo-
jant priešgaisrines prepa
rato savybes, išradėjai api
pylė medinę konstrukciją 
žibalu, benzinu, bet jos už
degti nepavyko. Murofitas 
pagrindinai skirtas šach
toms. ,. i
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Ne inžinierius, bet 
literatas

Neseniai, rašydamas ‘Lais
vėje” apie Tomą Venclovą, 
žinomo Lietuvos rašytojo 
Antano Venclovos sūnų, iš
vertus} K. Malapartės ro
maną “Kaput,” pasakiau, 
jog iš profesijos Tomas yra 
inžinierius - technikas, 
buvo klaida, ir už tai ger
biamąjį vertėją atsip

Tomas Venclova y r 
gęs Vilniaus universiteto 
filologijos fakultetą i 
metu tame pačiame 
tete dėsto XX amžiai 
karų Europos ir Am 
literatūrų istoriją, 
daug vertęs iš įvairi 
bų, išspausdinęs dvi 
nalias knygas, o taip pat 
šiek tiek eilėraščių, 
metu Tomas rengiasi 
ti disertaciją, kurią 
Tartų universitete (Estijo
je). Mat, tame unive/sitėte 
literatūrai tirti taikomi ma
tematiniai metodai.

Nuoširdžiai linkim 
mui sėkmės.

A. Pet

St. Petersburg, Fla.
eiviui pailsėti o šalia, jeigu 
išalkęs, gali “hatdogį” nusi
pirkti ir stovinčiam kaip 
New Yorke, nereikia vargt.

Kam norėtųsi pamatyti 
tikrąjį, gamtišką Floridos 
veidą, reikėtų 
liu 41-muoju. - 
pos, Orlando, Gainesville ir 
Floridos University City,— 
didžiausi orandžių sodai ir 
sodeliai—tai Floridos auk
sas ir pasididžiavimas, be 
to, malonios pa 
daugybė ežerėl 
džių pakalnių o jose paaug
lių pušaičių 
tarpe Veismūn 
nės pakeles. Gaila, newyor- 
kiečių šiuo ke 
lis naudojasi.

- - o
Ir vėl mintj 

kaip buvau Worcesteryje. 
Kas žin kodėl 
prisiminti savo 
Ten kai nuvaž 
rodo, kad į namus sugrįžai. 
Viskas pažįsta 
o ypač Olympic 
prie širdies.

Labai gaila, 
negalėsiu apsilankyti Wor
cesteryje. Mano 
anūkė ženijasi birželio 22 
d., tai mano žmona nori bū
ti vestuvėse ii'

9 aš nenoriu 
ūkiam ilgam

limų kolonijų svečių daini
ninkų sulaukti, nes vakaci- 
jų laiku žmonės aplanko to
limas kolonijas. Lauksime 1^-

Mirė Juozas Kyžis. BuvdN 
palaidotas gegužės 29 d. 
Juozas Kyžis buvo Aido 
choro narys per daugelį me
tų, o vėlesniais keleriais me
tais jau nedainavo. Taipgi 
priklausė prie Sūnų ir Duk
terų Broliškos Draugijos, 
kurioje ėjo užrašų raštinin
ko pareigas per daugelį me
tų. Buvo laisvę mylintis ir 
rimto būdo, gaila gero žmo
gaus. Paliko liūdinčiais dvi 
dukteris ir anūkų. Jo žmo
na mirė pora metų atgal. 
Taipgi paliko seserį gyve
nančią Arizonoj ir brolį 
Floridoje. O čia paliko gi
minių ir draugų. Reiškiu 
užuojautą jo likusiems arti
miesiems, o Juozui amžinai 
miegoti žemelėje.

Juozas M. Lukas,

Uogos uogelės 
jau raudonuoja

Sulaukus gražiojo birželio 
mėnesio paukščiai su žmo
nėmis lenktyniuoja — kas 
pirma pasieks išsirpusią 
uogą. Tiesa, parduotuvėse 
lentynos linksta nuo su
krautų stiklinėse įvairių 
uogienių, o skardinėse uo
gų ir vaisių, bet... niekas 
nėra taip skanu, kaip švie
žiai nuraškyta uoga arba 
nuskintas vaisius. Tas pat 
ir su daržovėmis. Miestų 
gyventojai neturi progos 
užsiaugyti, kiti nenori susi
tepti rankų.

Seniau matydavau tik 
“grinorius,” ne vien tik lie
tuvius, uogaujant, gi dabar, 
ypač kruopščioisios šeimi
ninkės, net jaunos moterys, 
kas tik turi mašiną, vyks
ta pasiuogaut. Tenka ma
tyt, kaip viena moteris pa
silieka mašinoje saugoti 
vaikus, kitos uogauja. Vie
ni verda uogienę, kiti sušal
do tolesniam varto j i m u i. 
Kartą paklausiau uogienę 
mėgstančio:, ar yra skirtu
mas tarp mamos paruoštos 
ir komercijai gamintos uo
gienės. “Negalima palygin
ti, bet neturint naminės — 
gera ir pirktoji.”

Jau gera eilė metų, kaip 
ūkininkai sėkmingai išplėtė 
braškių auginimą. Su bir
želio pradžia uogos prade
da sirpti ir tęsiasi visą mė
nesį. Kasdien atvyksta 
šimtai žmonių pasiuogauti, 
nebijančių nugarą palenkti.

Pirmąjį derlių nurenka

Worcester, Mass.
žinios iš mūsų kolonijos
Gegužės 26 d. įvyko ofi- 

cialis atidarymas Olympia 
Parko, čia Helenos Žilins
kienės sumanymu, geras 
būrys svečių turėjo gar
džius pietus ir visi smagiai 
dieną praleido gražiajame 
Olympia Parke. Kadangi 
parkas užsidarys tik vėlai 
rudenį, tai visą vasarą sek
madieniais kaip 1 vai. die
ną bus galima atsilankiu
siems gauti gardžius pietus. 
Parko atidarymo dienoje po 
pietų buvo graži dainų pro
grama. Helen Janulytė- 
Smith ir Irena Janulienė 
davė porą gražių duetų, 
Ona Dirvelienė ir Jonas 
Sabaliauskas taipgi sudai
navo porą gražių duetų. O 
Irena Janulienė dar padai
navo porą gražių solo dai
nelių. Akomponistais buvo 
choro mokytojas Jonas Dir- 
velis ir Helen Janulytė- 
Smith.

•

Aido choras pradėsim pa
mokas birželio 5 d. 7:30 va
kare Olympia Parko salėje 
ir taip pamokos tęsis kas 
savaitę trečiadienių vaka
rais tuo pat laiku. Mūsų 
Aido choro mokytojas Jo
nas Dirvelis po ilgo sirgimo 
dabar jaučiasi gerai ir pra
šo visus choristus dalyvau
ti pamokose, nes turėsim 
dalyvauti LDS Seimo kon
certo programoje, kuris 
įvyks liepos 13 dieną. Sei
mas įvyks liepos 12 ir 13 
dienomis Olympia Parke. 
O mūsų talentingieji daini
ninkai taipgi ruošiasi, at
rodo, kad bus gražus po 
seimo dainų festivalis. O 
gal būsim laimingi ir iš to

Chester, Pa.
Iš Pašalpinio Klubo 
praeito susirinkimo

Pašalpiniot Klubo praeita
me susirinkime raportą iš
davė Ligonių lankytojų ko
misija. Serga sekami na
riai:

Frank Snyder taisė na
mo stogą, nukrito ir sun
kiai susižeidė koją. V. Gi- 
žanskas sugrįžo iš ligoni
nės, kur išbuvo tris savai
tes, kadangi širdis neveikia 
kaip reikia. Dabar randasi 
namuose po gydytojo prie
žiūra. Pete Festel irgi ser
ga, negalauja. Linkiu vi
siems ligoniams greitai pa
sveikti.

Mano geras kaimynas Fe
lix Navickas praeitą savai
tę atšventė savo 75-ąjį gim
tadienį ir išėjo į senatvės 
pensiją. Sako, dabar turė
siu pakankamai laiko apie 
savo namelį, auginsiu vais
medžius ir prižiūrėsiu, kad 
jie būtų taip sveiki, kaip 
mano pergyventas laikas. 
Aš linkiu draugui Navic
kui dar ilgus laimingus me
tus gyventi ir dar daug 
gimtadienių švęsti.

Baltimorės draugai ren
gia šaunų pikniką birželio 
16-ą dieną. Sužinojau, kad 
Philadelphijos draugai tu
rės pasamdę puikų moder
nišką autobusą, kad į tą 
pikniką nuvykti, ir daugelis 
rengiasi važiuoti. Autobusas 
iš Philadelphijos išvažiuos 
9 valandą, Chesteryje bus 
9:30 ryto prie Klubo, 339 
East 4th St. Kviečiu vi
sus važiuoti kartu, laiką 
praleisime gerai.

A. Lipčius

Ramybės miestas
St. Petersburge teko sve

čiuotis, pabuvoti po trum
pai, bent trejetą kartų ir 
vis jutau ramumą, jauku
mą šio miesto. Praeitą pa
vasarį grįždamas iš Miamio 
namo, pakeliui, panaudoda
mas progą vėl sustojau St. 
Petersburge pas gerus 
drg. J.J. Gendrėnus, jie gy
vena ne taip jau toli miesto 
centro, bet tokioj betriukš- 
mėj apylinkėj, kad net pa
junti lyg kažkas čia “ne
normalu”, kad taip ramu 
dieną ir naktį. Kuomet pa
buvęs triukšmingame Mia- 
myje, kur popiečiais kas 
7-10 min. virš mūsų gyven
vietės išklausai perskren- 
dančius lėktuvus.

Miamiečiai dažnai pava
dina St. Petersburgą “pen
sininkų kaimu”. Tiesa, čia 
ramumas gali prilygti Lie
tuvos kaimui, net ir apylin
kių gamtos grožis galima 
prilyginti p ri e Lietuvos 
Dzūkijos. J. Gendrėnas pa
siūlė išvažiuoti užmiestin 
iki Valrico, Fla., tai apie 40 
mylių, aplankyti draugus P. 
Klimus. Čia apylinkės tik
rai primenančios' Lietuvos 
laukus, vietomis net kal
nuotos; o farmos matėsi 
“sukultūrintos”, ganykloms 
žolės sėjamos, ko Miamio

koją apylinkėje neteko matyti. 
Reikia dar priminti, kad 
Valrico, Lee gatvėje (nau
jas liet, kaimelis), gyvena 
net 5 šeimynos lietuviško
mis pavardėmis.

Gendrėnas pavėžino, pa
rodė žymesnes miesto vie
tas. Pravažiavome buvusį 
“Million dollars Pier”; čia 
pravažiuoja žmonių turistų 
ir dabar tūkstančiai pažiū
rėti kur buvo milijoninė 
biznio apyvarta dar išgriau
ta ir žinoma, šioj įlankoj ir 
vėl bus atstatyta kas nors 
moderniškešnio. Miesto 
centre Williams Parkas: 
čia veltui muzika, koncertai 
4 kartus savaitėje, ir tas 
visas malonumas skiriamas 
“pensininkam” ir turistam. 
Gendrėnai nusivežė mus 3 
svečius “užfundyt” pietus į 
naująjį didžiulį restaurantą 
kur patarnautojai veik visi 
negrai (apart savininkų). 
Nematęs netikėčiau, kad 
tiek lankytojų - kostumerių 
laukė eilėje ir mums teko 
eilėje palaukti gerą pusva
landį kol gavome vietą-sta-
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Protas išmintį veda
Kol išmintis giliai galvoja, 
jis rūpestingai taiko 
ir veda ją pro balutei

Adata — ne vištoms
Protinga adatų įberti, 
kad vištos justų 

grūdo

Daugiau Molio
Molio Motiejų 

Kodėl lipdyti juos be 
Geriausia—vieną kok
nudrėbti iš viso molio 
ir nebaigtų motiejų.

kėlės. Taipgi 
ių bei nuolai-

primenančių 
ų ir Merki-

liu

rs

nedauge

taip smagu 
> seną tėvynę, 
iuoji, tai at-

ma, malonu, 
i Parkas taip

kad šiemet

žmonos

• ten pabūti

Montreal, Canada
Svečiai iš Lietuvos— 
Klaidos Pataisymas

• Pereitą savaitę rašant 
apie atvykstančius svečius- 
artistus iš Lietuvos ir jų 
koncertą įsibrovė nemaloni 
klaida dėl jų atvykimo ir 
išvykimo. Turėjo būti pa
rašyta ir tikrai atvyksta į 
Montreal}, birželio 28 d. ry
te, o išvyksta — 29 d. ryte.

Koncertas, tačiau, kaip 
buvo parašyta, taip ir 
įvyks, penktadienį, birželio 
28 d. vakare.

Atsiprašau už klaidą.
J. Lesevičius

porą mėnesių, 
palikti namą t 
laikui. Ji išskrenda birželio 
19 d., o man tenka namus 
daboti.

Nežinau, kqdel negaliu 
priprasti Flori 
svetima — me< 
dom apkibę, žc 
nei tokia.

esalas

vertę.

daugiau

galo ? 
salų

Ir arklys arklio dykai pekaso 
Girdėjau, 
jio steigia savišalpos

Žmogus—ne rankc 
neišversi

Geri siuvėjai taip is; 
kad švarkas gauna 

naują

kasą.

vė,

ardo,

vardą.

Ir ženklintą avį vilką 
Vilkai atsižvelgtų mii 
bet sumaišyti ženklai

s neša 
elai,

Klausyk ausimi, ne 
Kas tiktai pilvo klau 
tas sugadina klausą.

pilvu 
so.

Nuo vilko bėg 
ant meškos užbėgo 

Išstudijuok žvėrių katalogus, 
prieš pasirinkdamas nagus.

o,

Glostė, kol reikėjo, 
raitė, kol galėj

Ir vis dėlto klaiku, 
nors viską darė jis laiku!

o

Vyža batus pergy 
Purvynas — jos mat 
ir balsas lemties. 
Ji arčiau prigimties 
negu batas.

vena 
as

Bendrai, St. Petersburg 
miestas gražus, švarus, di
dokas, daugiau plėstis var
giai galės nes veik aplink 
dideli vandenys. Skirtumas 
gatvių tarpe Miamio ir čia 
tai, kad centrinėse šalygat- 
viai platūs o juose skersai 
šalygatvį net po keletą 
suolai “pavargusiam” pra-

Diena dieną moko 
Bet rėkia jai apuokas: 
“Naktis— 
taipogi patirtis.”

Būtų baltas angeliukas, 
jei ne juodas lopi liukas 

Išstudijuokim dėmę 
iš

Gal būt, jis vengia 
dangiškos

esmės.

almės?

Auksas į dangų palydi 
Kai jį dalint imi nuc starto, 
tai prieini tiktai lig vartų.

Ačiū dievui ačiavojau, 
bet ir pats aš nem egojau, 
jis miegojo už abu.

Kantrybė dangų pelno, 
jei tu žengi į jį 
be pelno.

Vytautas Karalius

doje. Viskas 
deliai barz- 
lė nei šiokia sezonui samdomi, darbinin-

I kai rinkai, paskui leidžia
Prisimenu Worcesterio 

ai pasidaroAido chorą, t 
gaila, kad reikėtų viską pa
likti. Nors ir važiuok atgal. 
Dabar LDS seimas įvyksta 
tame gražiam 
Parke. Rodos 
gražiai ir m a 
“Laisvę’, ta* ^a*.****h.vi*j*w 

ieškau korespondencijos iš 
Worcesterio. Malonu suži
noti, kas ten dedasi.

J. J. Bakšys

e Olympia

tai. Paimu
i pirmiausia

PARODAI LONDONE
Lietuvos Lengvosios pra- 

ministerijos salėje 
parodai Lori- 
ksponatų ap-

monės
buvo surengta
done skirtų e
žiūra. Tai 4- lengvosios, 
maisto, mėsos 
tinęs pramon 
opsąjungos,”

ir pieno, vie- 
ės, “Lietko- 

“Dailės” fon
do gaminiai, kurie bus eks
ponuojami Tarybų Lietuvos 
skyriuje. Buvo taip pat pa
teiktos knygos ir kiti lei
diniai, demonstruojamos 
mados.

pajieškodamiAmatininkai, 
darbų, praneškjite per Laisvę 
ir gausite pasiu 
paskelbimą žema.

ymų, Kaina už

rinktis uogautojams. Vie
toje galima nusipirkti gur- 
belius ir jau gatavai pri
rinktų uogų už dvigubą 
kainą.

Atrodo, šią vasarą derlius 
bus geras, jeigu tik nebus 
per daug lietaus. Braškių 
rūšis yra žymiai pagerinta: 
ankstyvos, vėlesnės, rau
donesnės, didesnės. Apią 
vidurį birželio yra geriau
sias derlius.

Brukliniečiai, norinti e j i 
pasiuogauti, turi vykti į 
Long Islandą bent 50 mylių, 
kur dar yra dirbamos že
mės. Pakelėse ras iška
bas: “Strawberries — pick 
up yourself.”

mikrošaldytuvas,
SKIRTAS GYDYMUI
Leningrade sukurtas mik- 

rošaldy tu va s, skirtas kai 
kurioms odos ligoms gydy
ti. Jis nuždedamas ant pa
žeistos vietos, prijungiamas 
prie elektros tinklo. Ter
moelektrinė baterija nuže
mina temperatūrą iki 15° C. 
Prietaisas sukurtas specia
liame puslaidininkių konst
ravimo biure.

Pietinėje Šiaulių miesto dalyje statoma 
torija užims dešimties hektarų plotą. N 
unifikuotų televizorių “Tauras.” Nuotra

naujoji televizorių gamykla, kurios tęri- 
aujoji įmonė kasmet gamins pusę milijono 
ukoje: televizorių gamyklos' statyba.

A. Dilio nuotrauka

Waterbury, Conn.
Užkvietimas

LLD 28 kp. ir LDS 31 kp. 
bendrai rengia pikniką-pie- 
tus sekmadienį, birželio 23 
dieną, 18 Wagon Wheel 
Court, Oakvillėje, gražioje, 
žinomoje vietoje.

Pietūs bus išduodami 1 v. 
už prieinamą kainą $2.50.

Tai pirmas pavasarinis 
parengimas. Turėsime pro
gą pasigrožėti, gražiąja 
gamta. Šitas suėjimas ren
giamas geram tikslui—mū
sų spaudai, kuri suteikia 
mums apšvietą ir teisingas 
žinias. Sykiu naudingai ir 
gražiai praleisime visą po
pietę tyrame ore.

Šeimininkės rūpestingai 
ruošiasi svečius maloniai 
priimti.

Mes tikimės turėti svečių 
iš New Yorko ir iš kitų 
apylinkių. Visi esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
su mumis.

Turėsime užtektinai jus 
visus pavaišinti ir bus vi
siems malonu pasimatyti su 
pažįstamais ir sueiti į pa
žintį su mūsų naujais idė
jos draugais.

Tai iki malonaus pasi
matymo sekmadienį, birže
lio 23 d.

Susirinkimas
Liet. Literatūros Draugi

jos 28 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadienį, birželio 15 
d., 2 vai. popiet, 103 sve
tainėje.

Malonėkite visi susirinkti, 
nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti ir dar yra 
neužsimokėjusių, malonėki
te užsimokėti ir pasiimti 
knygą “Klesti Nemuno 
kraštas,” A. Bimbos para
šytą.

Po nutarimų pasivaišin
sime užkandžiais.

Klem. Yenkeliūniene
Sekretorė

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taik^.

DORCHESTER, MASS.

Liūdnas Prisiminimas
Uršulės Kavoliūnienės

žiaurioji mirtis taip netikėtai ir staigiai pakirto gyvy^ 
bes stygą ir išplėšė iš gyvųjų tarpo mūsų mylimą ma
mytę. Prabėgo jau 9 metai po jos mirties, o mums min
tyse rodomi, kad visai neseniai girdėjome jos kalbą, jos 
mielus motiniškus žodžius, jos troškimus kuo geriausio 
mūsų gyvenime. Su dideliu gailesčiu savo širdyse prisi
mename šią liūdną sukaktį.

Ilsėkis ramiai, brangioji mamyte, o mes liekame liū
dėti ant visados. < v

Duktė JULĖ
Sūnus VIKTORAS

CLEVELAND, OHIO

Milus

Vincui Luobikiui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Ma

rijoną}, giminėms, draugams ir artimiesiems. 
Mirė sulaukęs 78 metų. Gimęs ir augęs Kapsu
ko apylinkėje.

— LLD 22 kuopos valdyba
* ' ' ir nariai. •
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Brockton, Mass.
Mirė W. S Ambrose

Y Gegužės 25 mirė William 
Ambrose, 82 metų am

žiaus. Velionis AmeriV“ 
atvažiavo 1902-rais metais 
ir visą gyvenimą pralez 
Montello mieste, Mass va 
tijoje. Pirmiausia jis pri: 
rašė prie YMCA organiza
cijos, paskui su kitais prog
resyviais lietuviais suorga
nizavo Mokslo draugiją, 
kuria ir prasidėjo pažangių 
lietuvių veikimas, steig 
chorai, teatriniai rateli 
vaikų Žiburėlio draugija ir

on

do 
,ls- 
si-

su

esi
ai,

;e-

US 
ti- 
in-

Velionis Ambrose per 
lerius metus mokino liežu
vių vaikus lietuvių kalbos 
ir gramatikos, per keler 
metus buvo Lietuvių Tat 
nio namo užrašų raštin
J<u, priklausė prie LLD 6 
Tuopos, prie teatrinio rate- 
^o, buvo ir režisierium.

Palmerio represijos 1 
kais kartu su kitais pažan
giečiais buvo areštuotas 
išvežtas į Deer Island.

Paskiausiais laikais pa 
keitus gyvenimo sąlygoms 
nustojo skaityti “Laisvę”, 
retai atsilankydavo į pare 
gimus.

Palaidotas Melrose kapi
nėse, laidotuvės buvo gra
žios. Paliko nuliūdime sa 
žmoną Bernice (Stankyte), 
seserį Virsulky ir kitus gi
mines ir draugus. Šermer 
se buvo daug gražių gėl 
daug lankytojų. Visi pa 
do vai paskui buvo užkvies
ti sugrįžti į Lietuvių Tauti
nį namą ir tinkamai pavai
šinti. , .

Velionis buvo palaidotas 
protestantiškomis religir 
mis apeigomis.

Kiti mirusieji 
C'Mathew Mashidlausky, I 
metų amžiaus, mirė gegu
žės 20 dieną dirbtuvėje. Pa
liko nuliūdime žmoną Lo 
se, dukterį Agnes A. Ke 
nedy, kuri gyvena Wash 
gtone, D. C. ir kitus gini 
nes. Velionis buvo mu 
kantas, grojo ant klarne 
priklausė prie Cosmopolitan 
beno.

Velionis buvo religir 
įsitikinimų, 
gražiai sugyveno, buvo 
lerantiškas žmogus, kart 
atsilankydavo į progresyvių 
meniškus parengimus.

Gegužės 23 mirė JosepĮhi- 
ne Kalpokas. Ji turėjo 
metus amžiaus. Paliko hu- 
liūdime du sūnus, Anthony 
ir Julių ir seserį Flore: ice 
bei 6 anūkus.
K Visi religiniai palaičĮ* 
Kalvarijos kapinėse.

' Geo. Shimai
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So. Boston, Mass
Gegužės 24 dieną čia 

vo rasta nužudyta Aglota 
Kalinauskienė, per 40 metų 
gyvenusi Montelloje. Ji gy
veno 227 D. Street, antrame 
aukšte. Kaip žudikas kalti
namas 26 metų amžiaus 
Dennis M. Ford. Sako na 
kad jis ją nusivedė į i 
kur su kokiu nors įran 
nužudė arba pasmaugė,
dikas su savimi nusir 
religinę statulėlę ir...5O cen
tų. Suimtas, kai paskui ban
dė religinę statulėlę par
duoti. Jis buvo suimtas 
pora blokų nuo nužudomo 
vietos. Suimtasis, betgi, 
prie kaltės neprisipažįsta.

Geo. Shimaitis

pu-

•ūsį 
kiu 
žū- 
ešė

Philadelphia, Pa.
Laikas sparčiai rieda

Kai žmogui ką nors skau
da, tuomet dienos Ir naktys 
virsta savaitėmis arba mė
nesiais. O kai laukia kokios 
nors pramogos, tada laikas 
rieda sparčiai.

Štai ir baltimoriečių pik
nikas jau visai arti. Dar 
tenka susitikti gana žvalių 
abiejų lyčių senelių, kurie 
baigia savo amžių kūrybin
gai. Daugelis planingai iš
naudoja kiekvieną savo 
geriems, kūrybingiems 
tikslams valandą, o jei ku
ris nenori būti senu, tene- 
galvoja apie senatvę.

Kviečiu į šį pikniką kad 
ir šimtamečius. Visi bus 
gerbiami, aukštai vertina
mi.

Kaip jau buvo rašyta, pik
nikas įvyks birželio (June) 
16 d. Slovak National Par
ke, Baltimore j. Patogus bu- 
sas išvažiuos 9 vai. ryto nuo 
kampo Girard Ave. ir 4th 
St. Pakeliui į Chesterį su
stos prie 2nd ir Morris Sts. 
kampo.

Mums visiems žinoma, 
kad pastaraisiais metais 
Philadelphi j o je visoki pa
rengimai labai sumažėjo. 
Todėl nors šiomis progomis 
pasinaudokime savo gyve
nimui paįvairinti.

Philadelphi j o j e mėsos 
pardavėjai miesto labdarin
goms įstaigoms apgavo 
miesto kasierių ant $3,000.

15 povainikių motinų per 
teismą reikalauja, kad ir 
jas įsileistų gyventi į pasta
tytus projekto butus, nes 
dabar jos gyvena geto lūš
nyne, kur žiurkės apkan
džioja kūdikiams ausis, no
sis ir kitką, o tarakonai ap- 
teršia jų maistą. .

Leonora

tik

Maskva. — Afganistano 
karalius Mohamedas Zahi- 
ras Šachas lankėsi čia.

Baltimore, Md
Svarbu visięmg

Jau keletą k 
skelbta, kad bendras fila- 
delfiečių ir baltin 
piknikas yra ruoši amas pla
čiai ir gana smarkiai da
romi planai, kad 
tikrai pasekminga:

Jis įvyks birželio 16 d. 
Slovak National Hali, 6526 
Holabird Avė, Ba

Šeimininkės planuoja pa
ruošti skanių valgių, o šei
mininkai—šaltų gėrmų. To
dėl svečiai viskuo būsite 
pilnai aprūpinti. 1

Tik labai gaila, kad mū
sų geras draugas ir nuo
širdus “Laisvės” rėmėjas 
Petras Kupris negalės šia
me parengime dalyvauti. 
Jis randasi kritiškoje padė
tyje. Kadangi jokios medi- 
kališkos pagalbos jam ne
surandama, jis guli savo 
namuose. Jo adresas: Pe
ter Kupris, Rt. 1, Box 416, 
Laurel, Md. 20810. Atviru
kas ar laiškutis draugui 
daug moralės pagalbos su
teiktų.

rtų buvo

o r i e č i ų

jis būtų 
s.

timorėje.

Vinco Duktė

Keletą dienų vėliau V. 
Noreika atliko Hercogo 
vaidmenį Dž. Verdžio “Ri
golete.” Džilda buvo Veng
rijos operos solistė E r dės 
žuža. Rigoletas — šebešt- 
jenas Sandaras. V. Norei
ka ir šį kartą sukūrė tikrai 
įsimenantį vaidmenį. J o 
balsas skambėjo plačiai, 
laisvai, vaidino svečias 
įspūdingai. Publika ne kar
tą kėlė jam ovacijas, o 

teko kar-
tą kėlė jam ov 
Hercogo dainelę 
toti.

Labai džiugu, 
ka garsėjančio 
operos mėgėjai, kurie girdi 
daugelį žymiųjų pasaulio 
dain i n i n k ų, taip gražiai 
priėmė Lietuvos operos so
listą.

kad muzi- 
Budapešto

Kalbininko jubiliejus
Lietuvos lingvistai, lite

ratai, aukštųjų mokyklų 
dėstytojai ir studentai pa
žymėjo kalbininko Jono 
Kruopo 60-ties metų jubi
liejų. Daug vertingų moks
linių darbų yra paskelbęs J. 
Kruopas, nemažas būrys 
studentų Vilniaus Pedago
giniame institute ir uni
versitete klausė jo paskai
tų. 1947 m. išėjo fotogra- 
fuotinis M. Mažvydo kate
kizmo leidimas. Jį parengė 
ir komentarus parašė J. 
Kuopas. Netrukus pasiro
dė jo darbai apie Mažvydo 
reikšmę lietuvių rašomosios 
kalbos istorijoje, apie Maž
vydo raštų žodynines savy
bes. Už Merkelio Petkevi
čiaus katekizmo (1598 m.) 
leksikos studiją J. Kruopui 
suteikiamas filologijos 
mokslų kandidato laipsnis.

Nuo 1952 m. J. Kruopas 
vadovavo Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto Termi
nologijos komisijai, o nuo 
1962 m. dirba žodynų sek
toriaus vadovu. Už didžio
jo “Lietuvių kalbos žody
no” keturis tomus — 3, 4, 
5 ir 6 — Jonui Kruopui, 
kaip šio žodyno redakcijos 
nariui, paskirta 1965 m. 
respublikinė premija. Ne
maža reikšmingų mokslinių 
darbų J., Kruopas y fa pa
skelbęs moksliniuose leidi
niuose.

IŠ URUGVAJAUS
Sunki ekonominė būkle 7

Krizei gilėjant, liaudies 
gyvenimas darosi su kiek
viena diena sunkesnis. Kas
dien kyla prekių kainos ir 
jau gyvenimas darosi pus
badžiu. Svarbiausių produk
tų kainos yra sekančios: 
pienas — 22 pesai litras, 
sviestas — 260 pesų ir dau
giau, duona — 28 pesai ki- 
las, mėsos —1 iki 160 pesų 
kilas, žalių sūdytų lašinių 
kilas kainuoja 260 pesų, gy
vos vištos kilogramas kai
nuoja'160 pesų, tuzinas 
kiaušinių kainuoja 90 pesų. 
Butams kainos neribotos. 
Paskiausiai už vieną kam
barį ir virtuvėlę prašo iki 
4 tūkstančių pesų. Autobu
sų biletas 12 pesų, o pensi
ninkas vidutiniškai gauna 
iki 4,000 pesų mėnesiui.

Valdžia visas dienas ta
riasi nupiginti kainas, bet 
jos vis kyla ir juodoji rin
ka dirba išsijuosusi ir už
dirba milijonus, nes tos 
prekės, kurias valdžia nupi
gina, dingsta iš rinkos ir po 
kiek laiko vėl atsiranda, vėl 
jos parduodamos, tik naujo
mis kainomis. Taip buvo 
su bulvėmis, su ryžiais, su 
alyva ir kitomis prekėmis. 
Liaudis jau tiek prie viso to 
pripratusi, kad jau niekam 
netiki. Tiesa, vyksta kovos. 
Sreikai betveik nesibaigia. 
Pensininkai dažnai negau
na pinigų kas mėnesį, jiems 
užtraukia.

Į visa tai žiūrint darosi 
liūdna, kad liaudis pasmerk
ta taip gyventi. Ir visi 
klausia: kas dėl to kaltas? 
O kalta * gal pati liaudis, 
kuomet rinkimų metu neži
no, už ką balsuoti!

Pilietis

Italijos S* P. rems valdžią
Roma. — Nors Nenio ir 

Saragato vadovaujama So
cialistų partija pasitraukė 
iš koalicijos, ji “iš lauko” 
rems krikščionių demokra
tų valdžią.

Klausimai ir 
Atsakymai

Prašau atsakyti į seka
mus klausimus:

1- mas: Ar Tarybų Sąjun
gos bankai priklauso tik 
valstybei ?

2- ras: Ar už įdėlius į ban
ką valstybė moka kokius 
nors procentus?

3- čia.s: Jeigu aš norėčiau 
turėti savo gyvenimui pa
stovų namą, bet man trūk
sta pinigų, ar būtų galima 
pasiskolinti iš banko?

Charles Crasnitskas
Atsakymas: Į visus tris 

klausimus vienas atsaky
mas: “Taip”.

Washingtonas. — Šimtai 
beturčių iš taip vadinamo 
‘‘Prisikėlimo.. miesto’’ atvy
ko prie. Teisingumo depar
tamento ir atsisėdę ant 
laiptų reikalavo, kad sekre
torius Clarkas juos priim
tų. Jis pagaliau juos įlei
do vidun ir išklausė jų 
skundų.

V. Noreika Budapešto 
scenoje

V. Noreika dalyvavo P. 
Čaikovskio “‘Eugenijuje 
Onegine” Vengrijos valsty
biniame teatre, 
mas buvo n e pa 
Giliai lyriškai, p 
vaidybiniu, tiek i 
požiūriu Nore i 
partiją.

Pasiseki- 
prastas* 
nikiai tiek 
r vokaliniu 
k a atliko

* , Publika ne kartą 
nutraukė v e! i k s m ą ploji
mais.- Po spekta 
direktorius pasakė, kad V. 
Noreikas Lens 
riausias iš visų 
atre sukurtų.

klio teatro

iis — ge- 
ki šiol te-

Premija fizikui Betai
Nobelio premija fizikos 

srityje 1967 metais paskir
ta žymiam fizikui - teoreti
kui Hansui Bėtei, Kumelio 
universiteto (New Yorko 
valstija) profesoriui. Lau
reatas gimęs 1906 m., yra 
JAV emigrantas iš Vokieti
jos. Jis atliko daug funda
mentalių darbų iš įvairių 
teoretinės fizikos sričių. Iš 
jų yp^ reikšmingas Saulės 
ir žvaigždžių energijos šal
tinių atradimas. Visatos 
energetiniame balanse pa
grindinį vaidmenį atlieka 
žvaigždžių išspinduliuoja
ma energija, taip kaip mū
sų Žemėje — iš Saulės gau
nama energija.

Iš Betės šios srities dar
bų gimė nauja mokslo šaka 
branduolinė astrofizika, at
sirado šiuolaikinis žvaigž
džių sandaros ir evoliuci
jos, cheminių elementų kil
mės supratimas.

Iš jo darbų atsirado ir ki
ta labai svarbi astronomi
jos šaka—neutroninė astro
fizika. — Neutrinas — ne
pagaunama elementari da
lelė. Vis dėlto ruošiamasi 
pasigauti iš Saulės neutri
nų. Jei tas pavyks, bus ga
lima “žvilgterėti” tiesiog į 
Saulės gelmes.

Paryžius. — Komunistų 
partijos organas “l’Huma- 
nite” atspausdino interviu 
su Šiaurės Vietnamo apgy- 
nos ministru Giapu. Gia- 
pas sako, kad jau nėra abe
jonės, jog Amerika pralai
mi karą.

Help Wanted Female Help Wanted Male

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)

HOSTESS: Refined woman as 
service Hostess for reputable Upper 
Main Line Restaurant, serving high 
type clientel. Excellent job opportu
nity and working conditions, 5 days, 
closed Sundays. Call Mr. Morey.

647-0160. (44-47)

HOUSEWORK and serving of 
meals in a fine and pleasant private 
home; must have good references; 
come in for interview to Employ
ment Department, University of 
Pennsylvania, Franklin Bldg., 3449 
Walnut St., or telephone 594-7287. 
An equal opportunity employer.

Mirties bausmės priešai
Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas nutarė, 
kad mirties bausmės prie
šai, kaip ir visi kiti, turi 
teisę būti išrinkti prisaik
dintais teisėjais (džiurės 
nariais). Iki šiol dalyje val
stijų jie tokios teisės netu
rėjo, nes buvo argumentuo
ta, kad jie negali duoti pa
kankamai griežtą bausmę 
kai prireikia.

Will train to set up mobile 
homes.

LAKE

Age no barrier. Exc. pay.
Pocono Trailer Sales

Operated by
SHORE HEIGHTS, INC. 

842-2671.
Scranton, Pa.

(41-43)

SHEET ROCKERS
N. Philadelphia. $1.50 per 

board.
Call CE 6-5301.

)37-43) '

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)

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)

DISHWASHER, Kitchen Man. 6 
day week. Exp. not nec. $70 wk., 
rm., board. Must be over 18 yrs. old. 
One hour’s drive ,from Scranton. 
REBER’S RESTAURANT (Delaware 
River), Route 97, Barryville, N. Y. 
(914) 956-9401. (44-48)

Bangkokas. — Tailando 
premjeras Kitikačornas sa
ko, kad per praeitą 18 mė
nesių Tailando kariuomenė 
nukovė 278 “komunistinius 
partizanus” ir paėmė nelai
svėn virš trijų tūkstančių.

SAN FRANCISCO, CALIF.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
LLD 153-čios kuopos mirusių narių, 

kurie gyvi būdami darbavosi už 
darbo žmonių geresnį rytojų.

Įdomi žinutė
“Švyturio” Nr. 8 rašoma: 
Seule, Korėjos sostinėje, 

yra Budos .statula. Prie jo 
kpjų stovi maža paauksuo
ta pelės figūrėlė. “Pagal 
vietinę legendą,,— aiškina 
gidė amerikiečių karinin
kui, — XI amžiuje miestą 
užpuolė pelės. Gyventojai 
padėjo tą figūrėlę Budai 
prie kojų, ir pelės tuoj pat 
išnyko”.

—Ar gyventojai tikrai ti
ki ta legenda? — paklausė 
amerikietis.

— Kas ten tikės! Jeigu ti
krai būtų tikėję, žmonės jau 
seniai būtų padėję ameri
kiečių kareivio statulą.

(Buda daugelio korėjie
čių dievas).

MEN—OVER 18
Mechanically inclined to train as 

Riveting Machine & Punch Press 
Operators. No exp. needed. Good 
pay, company benefits and oppty to 
advance. Apply after 8 AM. Wallace 
Products, Inc., S.W. cor. 31st and 
Jefferson. An equal opporutnity em
ployer. 1 (44-48)

DRIVER
Over 21. 5% day per wk.

Apply:
HOMECREST LINEN 

COMPANY
817—13th Ave., or call

Bethlehem, Pa.

SUPPLY

1-866-3201
(44-49)

BOILER MAN
Philadelphia license
Steady employment

Mr. Evans. HO 5-1312
(44-49)

Kuopos valdyba 
ir nariai

SAN FRANCISCO, CALIF.

Jau šeši mėnesiai kai mirė mano 
mylimas gyvenimo draugas

BEN SUTKUS
Liūdnas ir skaudus prisiminimas.

Jis mirė gruodžio 8 d., 1967 m.
Valė Sutkienė
liūdinti žmona

SAN FRANCISCO, CALIF.

Mirus

Viktorijai Del Pero
(Strižauskaitei)

Reiškiame gilią užuojautą jos šeimai—sūnums 
George ir John, anūkams, sesutei Adelei Zixsie- 
nei, broliams, Franui ir Kostantui. Taipgi gimi
nėms ir draugams.

r ’ ■

R. M. Mijat
J. M. Giiiaičiai
P. M. Williams
V. Sutkienė
A. Norkienė

M. Baltulioniūtė 
T. King 
J. Anscott 
A. Knisius 
C. Dimša

Pranešimas
Rochester, N. Y.

Birželio 16 d. moterys 
rengia gegužinę Gedimino 
svetainėj, 575 Joseph- Ave. 
Pradžia 1 valandą. Visi ro- 
chesteriečiai nuo širdžiai 
prašomi dalyvauti, paremti 
šį vienintelį moterų pažmo- 
nį. Bus skanių valgių ir gė
rimų. Pelnas eis svarbiems 
reikalams. Kviečia moterys.

(42-43)

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Ne visi skaitytojai pri

siunčia mums teisingus ZIP 
CQDJE 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.

FOR SALE

Farms & Country Places for sale. 
Woodhull Steuben Co. 125 acres of 
good farmland, close to Pa. State 
line. 11 rm. house. Large bam. 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)

AUTO 
RADIATOR MAN

Experienced
JACK’S AUTO PARTS

SA 9-0885
(44-45)

CHEMICAL PLANT
Man for work in Chemical Plant.
Must have knowledge of pumping.

Call Mr. Evans daily.
9 to 4. HO 5-1312

(44-49)

HOUSEWORK and serving of 
meals in a fine and pleasant private 
home, male or female; good bene
fits including vacations and pension 
plan; must have references; come 
in for an interview to Employment 
Department, University of Pennsyl
vania, Franklin Bldg., 3449 Walnut 
St., or telephone 594-7287. An equal 
opportunity employer.

VAN OPERATORS. Hshld. goods 
for long distance moving co. Exp. 
qualified drivers will be assisted in 
purchase of tractor. Call Jim Huff
man. 703-751-5300. (44-53)

BODY MAN and Auto clean-up 
and detail man. Must do 1st class 
work for 1st class pay. Dependable. 
Also Auto Painter’s helper, over 18, 
learn trade in auto business, good 
future. Contact Mr. Holmes.

CE 6-6600. ((44-46)

miesto įžymybe
Miunchene, sulaukęs 94 

metų, numirė Karlas Šnei
deris. Laikraščiai vienin
gai pagerbė miesto “įžymy
bės” atminimą. Karlas 
Šneideris buvo elgeta. Sep
tyniasdešimt metų jis išsto
vėjo prie to paties namo 
kampo. s :

T
I
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A. GILMAN

New Yorke

“Freedom and Peace” par
tijos pirmasis New Yo 
valstijoje suvažiavimas 
ko birželio 1 d. Diplo 
viešbutyje, New Yorke.

Suvažiavime buvo d 
atstovų nuo įvairiausių 
ganizacijų iš visos New 
Yorko valstijos — nuo Buf
falo iki pat galo Long 
land. Konservą ty vi š 
skaitant, galėjo būti šeš 
septyni šimtai delegatų ir 
stebėtojų, nors to šuva 
vimo entuziastai sakė 
pirmasis tos partijos suva
žiavimas pradėjo savo dar
bą su tūkstančiu deleg 
Jei tūkstančio ir neb 
bet jie turėjo pamato 
džiuotis, kad šis suvažiavi
mas iš tikrųjų buvo sk 
lingas.

Suvažiavime buvo 
gerą šimtą negrų deleg 
taipgi iš visos valstijos, 
žinau, bet iš pasikalbėjimo 
man atrodo, kad jų buvo 
daugiau iš kitų dalių N 
valstijos, negu iš pa 
New Yorko miesto, kur 
milijono negrų gyvena.

Kiek jų buvo, kiek ne, 
netenka abejoti apie nelgrų 
gabumus. Pas juos yra r.uo- 
stabių gabių žmonių, 
ginčijamai pas negrus 
gabių vyrų. Bet tūlos negrės 
stebina savo gabumais 
sus. Pas juos yra tokių 
terų, kurios labai gerai 
pranta politiką. Daugelis 
jų rimtai dalyvauja politi
koje, labai energingai v 
damos politinėje partijoje 
ir visoje politinėje veikloj. 
Jos gali taip įtikinančia 
taip aiškiai pasakyti ta 
joms reikia ir ko jos nori 
sau ir savo šeimoms, 
verčia tave sutikti su 
reikalavimais...

Turėjome spaudos ai 
vų posėdį tarp suvąžia 
vimo sesijų. Negrė L 
Williams, viena iš si 
žiavimo pirmi n i n k i ų 
Albany, N. Y., dalyvavc 
kiu. Laikraščių ir te 
zijos reporteriai ša u d 
šaudė jai gilius politinius 
klausimus. O ji, be j 
vargo, taip gabiai atšaudė 
į anų klausimus, kad klau
sėjai greičiau pritrūko 1 Jau
simų, negu ji atsakym

Šis Laisvės ir Taikos 
tijos pirmasis suvažiavi 
New Yorko valstijoje 
rai parodė, jog ši pa 
susitvėrė abelnai iš gįabių 
žmonių, būtų jie balt 
juodi. Visi, kurie tik 
bėjo suvažiavime, užsip 
gilų respektą tuo, kač jie 
aiškiai pasakė, ko jie nori, 
ko reikia New Yorko vals
tijoje, kaip ir visoje šalyje, 
ir kas verčia juos tyerti 
naują partiją.

Svetainėje smeigėsi į 
didelės iškabos: šalin 
nos partijos sistema! (Tuo
jau ištraukti militarines jė
gas iš Vietnamo! Paleisti 
visus politinius kalinius!

Kai kurie kalbėtojai nu
rodė (ir yra šios partijos 
platformoje įrašyta) 
dabartinės valda n č i o i i o s 
partijos mūsų šalyje su 
tik vieną partiją, nes 
visame kame laikosi vi< 
dai. Todėl šios naujos ■ 
tijos tvėrėjai ir vadina 
mokratų ir Republil 
partijas viena partija 
dviemis vardais.

Aiškiau bus, ko Laisv 
Taikos Partija nori ir

valstijoj gimė nauja partija- 
Freedom and Peace Party

pi, Michigan, New Jersey ir 
Massachusetts.

Pradėta kaip 
pastovi trečioji 
paremta'stipriu lygybės pa
matu tarp baltųjų ir juodų
jų jėgų, Laisvės 
Partija kviečia 
jorkiečius, kurie 
skirai, prisijungei ir staty
ti trečiąją partiją — parti
ją, kuri stovi už ekonominę, 
politinę ir sočia 
bę; partiją, kuri 
rasizmą, monopdlizmą ir 
imperializmą; pa 
statys tiesos k 
kurie nepames ti 
ir siekių; partiją 
ir gins lygybę vis< 
mose, rinkimų ir 
politinėje veiklojd.

Laisvės ir Taik 
turi labai gerų 
punktų, kurie d 
daug naudos visiems, jei jie 
taptų gyvenim 
Ypatingai jie bū 
bo masėms, taukinėms ma
žumoms ir prieaugliui, ku
ris siekia mokslų ir darbo 
ateityje. Bet ap 
galėsime parašyt)! vėliau.

Įspūdingas susitikimas su svečiu 
iš Tarybų Lietuvos
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tysime sekamą šio suvažia
vimo pareiškimą:

“Karas, skurdas, rasiz
mas, priespauda ir bejėgy- 
bė yra šalies širdyje tas, 
kas sukausto Ameriką šian
dien.

Kur tik mes pažiūrėsime, 
visur tas pats: Karo at
metimas išsivysto į organi
zuotą pasipriešinimą. Juo
dieji žmonės bruzda prieš 
neperlauž i a m a s priespau
dos sienas, išmūrytas jiems 
suvaržyti, tuo pat sykiu, kai 
varguomenė organizuojasi į 
gyvenviečių grupes pareikš
ti, kad jų reikalavimai bū
tų išklausyti. Darbininkai 
streikuoja vis dažniau už 
geresnes sąlygas ir aukštes
nes algas, kad jie galėtų pa
dengti vis kylančias gyve
nimo reikmenų kainas ir 
aukštesnius taksus. Stu
dentai pasipiktinę, įerzinti 
hipokritiško “American 
way of life (“Amerikoniš
ko gyvenimo būdo”) atsisa
ko būti jo palaikytojais; o 
vietoje to, jie pagelbsti iš
kelti aikštėn sąjungą tarp 
valdžios, industrijos, milita- 
ristų ir universitetų.

Šis viskas yra arena vie
nos kovos — žmonių kovos 
pareiškimui savo žmonišku
mo prieš nesustojančią jėgą 
nužeminimui žmoniškumo. 
Patvirtinimas sako: Šitie 
yra mūsų reikalavimai: pa- 
siliuosuoti iš skurdo ir tu
rėti galią daryme nuospren
džių, kurie liečia mūsų gy
venimą- gy vast j. -

Mūsų reikalavimai neiš
pildomi, i nežiūrint to ne
girdėto pertekliaus Ameri
koje, ir mūsų balsai dings
ta neišgirsti, nes turtas ir 
galia susikoncentravę tik 
keliose rankose, kurios 
tvarko viską savo gerovei 
kitų kaštais. Nuolatiniai 
reikalavimai atsakomi , su 
neišpildomais prižadais ar
ba abejotinos vertės mažx 
niekiais, arba pasitinkami 
griežta priespauda.

Korporacinė dominacija 
ir kontrolė visapusiškai su- 
bankrutino tą dviejų parti
jų sistemą. Todėl, užduo- 
tinga priedermė prieš mus 
yra ta, kad sutvertume nau
ją partiją, kuri galėtų grą
žinti politinę galią teisėtai 
srovei — patiems žmonėms, 
ir kad jie pavartotų tą ga
lią panaikinimui karo prie
žasties, rasizmo, skurdo ir 
priespaudos.

Laisvės ir Taikos Partija 
New Yorko valstijoje nusi
stačiusi sukurti tokią galią 
sykiu su lygios nuomonės 
pavieniais žmonėmis per vi
są šalį ir su pačiomis gy
ventojų šaknimis, su jų or
ganizacijomis, jau esančio
mis scenoje Kalifornijoje, 
Pennsylvanijoje, Mississip-

savistovi, 
partija, ir

ir Taikos 
visus niu- 
kovoja at-

linę teisy- 
stovi prieš

rtiją, kuri 
andidatus, 

ų principų 
,, kuri stos 
okiose for- 
nerinkimu

os Partija 
platformos 
lotų labai

o faktais. 
;ų geri dar

e visa tai

Pirmadienį prieš pietus 
per telefoną sužinojome, 
kad New Yorke lankosi 
Tarybų Sąjungos meninin
kų grupė, kurių tarpe yra 
du lietuviai — įžymusis Pa
nevėžio Dramos Teatro re
žisierius Juozas Miltinis ir 
Kauno Dramos Teatro re
žisierius Jurašas. Jie čia už
truks tik porą dienų, ir mes 
galime juos pas save “pasi
gauti” tik šiandien ir tik 
trejetui valandų.

Ką darysime?
Na, ir ką tu žmogus per 

keletą valandų padarysi. 
Keliese susitarėme svečius 
pasikviesti pas Julę ir Joną 
Lazauskus. Taįp ir buvo 
padaryta. Susirinkome tik 
apie pora desėtkų. Aišku, 
kad jeigu būtų buvę žinota 
iš anksto, būtų buvę gali
ma kelis kartus daugiau 
lietuvių sukviesti į salę su 
svečiais susitikti.

Į mūsų sueigėlę 
tik Juozas Miltinis, 
dangi jis smarkiai
vo, tai mes jį tinkamai nu- 
baudėme: nors jis turėjo 
bilietą į teatrą, bet mes jo 
nebeišleidome, išlaikėme 
pas save iki vidurnakčių.

atvyko 
O ka- 

pavėla-

Mieste pasidairius
voja?”“Kaip jie ga

New Yorko Arišvietos ta
rybos (Board c f Educa
tion) pirmininkas B.E. Do-i 
novanas paskelb 
imsis priemonių 
tus mokytojus, 
rasi s t i n i u s pireiškimus. 
Kaip žinia, negrį apgyven
tose Ocean Hill-“ 
le apylinkėje Br,c 
tinę mokyklų ‘taryba atleido 
iš darbo 19 balti: mokytojų 
kaip tik dėl to 
rasizmo. Bet Doijiovanas sa
ko, kad atleidimas 
“nelegalus”, kad mokytojai 
turi teisę likti savo vietose. 
Ąteityje, betgi, jeigu moky
tojai kalbės rasistiniai, jie 
bus nubausti, saąė jis.

Ocean- Hill - ‘ 
negrų organizac 
tarybos išleido k 
me tarp kitko šakoma:

“Mes negaliu 
kinti tuom, kad 
uždraus rasistini 
kusiems mokyt 
rai kalbėti. Mes : 
rime, kad mūsų 
k i n t ų mokyte jai, kurie 
galvoja rasistini 
vaikai yra mūsų ateitis — 
mūsų brangiau 
Mes negalime 
kad jie rastųsi it 
kytojų, kurie 
mūsų aspiracijų, 
širdyse juokia 
siekimų, kurie 
žiūri į mūsų vai 
verčiau mokins 
vaikus neregulia

ė, kad jis 
prieš bal

ai r ie daro

Browpsyil- 
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SPAUDOS PIKNIK
Rengia LLD 28 kp. ir LDS 31 kp.

AS ,

Sekmadienį, Birželio-June 23
SKANŪS PIETŪS BUS DUODAMI 

1 valandą už prieinamą kainą — $2 50

18 Wagon Wheel Court—Oakville, Conn.
. GRAŽIOJ ŽINOMOJ VIETOJ

Tai pirmas pavasarinis parengimas. Turės:• • • i X. •Tai pirmas pavasarinis parengimas. Turėsime pro- 
gą pasigrožėt gražiaja gamta. Šis suėjimas ren

giamas geram tikslui, — mūsų spaudai. . I
Tikimės turėti svečių ir iš New/Yorko, i? iš kitų 
apylinkių. Visus kviečia — Rengimo Komitetas.

kiose bet kokiose patalpose, 
kad ir su nepatyrusiais sa
vais mokytojais, kurie 
jiems skiepys savygarbą, 
pasitikėjimą savimi ir mei
le... Baltas mokytojas, ku
ris ir nekąį^ą rasistiniai, 
bet taip galvoją, negali su 
meile ir tikru susidomėjimu 
ir atsidąviiųu mokinti mū
sų vaikus. Meš to neįeisi
me.... , Ganą f..”
, Nęgrų laikraštis “Ams
terdam News” sako, kad 
nuo dabar ųęgrai tėvai pra
dės reikalauti, kad ne tik: 
rasistiniai nusiteikę balti, 
mokytojai, bet ir negrai 
mokytojai, kurie nesupran
ta negrų nacionalinių išsi
vadavimų siekių, turės ap
leisti mokyklas negrų apy
linkėse. “Mes nenorime ra
sistų ir nenorime Tomų”, 
sako tas laikraštis.

Prie konsulato
Praeitą savaitgalį 

Prancūzijos konsulato 
Yorke įvyko protesto de
monstracija, kurioje daly- 
vavavo daūgiausia studen
tai. Komercinė spauda sakė, 
kad dalyvavo apie 300 žmo
nių, bet faktinai buvo virš 
tūkstančio.

Demonstrantai nešė iška
bas, kuriose buvo smerktas 
Paryžiaus policinis teroras 
prieš studentus ir darbinin
kus, reikštas ■ solidarumas 
Sorbones ir kitų Prancūzi
jos universitetų studen
tams.

Įdomu, kad pirmą kartą 
ilgokų metų bėgyje demon
stracijoje New Yorke neš
tos raudonos vėliavos. Rau
donos vėliavos, kaip žinia, 
buvo iškeltos ir virš Colum
bia universiteto pastatų, 
kuomet studentai 
juos okupuotus.

Demonstrac i j o j e prie 
Prancūzijos konsulato dai
nuota Marselietė ir Inter
nacionalas

‘ Policija neleido^ demonst
rantams prieiti prie konsu
lato, bet leido demonstruoti 
skersai gatvės.

Bus daug uodų
Ankstyvas lietingas pava

saris padarė New lYorko

prie 
New

Mat, jis toks malonus, šne
kus, savas!
Lazauskų sodelyje po ska

niai paruoštų valgių ir vai
šių, svečias mums gražiai 
pakalbėjo —- truputį apie 
savo profesiją, truputį apie 
j,o išauklėtą ir vadovauja
mą garsųjį Panevėžio Dra
mos Teatrą ir truputį apie 
savo trumputės (tik kelių 
dienų) viešnagės Jungtinė
se Valstijose įspūdžius. Su
žinojome, kad jis ir jo ko
lega atvyko su grupe gry
nai savo asmeniškomis pa
stangomis ir lėšomis (devy
nios dienos — devyni šimtai 
rublių!). Porą dienų pa
buvo Washingtone, paskui 
kelias dienas Los Angeles, 
ir štai dabar čia New Yor
ke, irp-i tik porai dienų. 
Trečiadienį jau sėda j lėk
tuvą, ir atgal j savo pamil
tąjį Panevėžį.

Įžymusis Lietuvos teatra
las Juozas Miltinis yra 
taipgi puikus oratorius. Jis 
moka tau savo gerai pa
rinktais žodžiais ir sude
rintais sakiniais pataikyti 
klausytojui ne tik į protą, 
bet ir į širdi. Jeigu kuriam 
iš mūsų dalyvių dar neuž
teko jo pranešimėlio. įsiti
kinti svečio oratoriškumu, 
tai jau nebeliko jokios abe- 
ionės po to, kai paskui, su
ėję j stubą vaišes baigti su 
kava ir tortu, įsileidome į 
pokalbius ir svečia apipy- 
lėme klausimais. Kaip gra
žiai ir nuosekliai jis moka 
net i painiausius klausimus 
atsakyti ir dalykus apiben
drinti, anibudinti ir nušvie- 

jsti! Galęiome visą kiaurą 
naktelę klausytis! . ’

, Vienau iš pačių įdęmiau- 
sių šioje jaukioje sueigėlė- 
ie ipomentų, buvo tada, kai 
jau vėlai mūsų tarpe pasi
rodė dailininkas Jonynas ir 
apsikabino Miltini. Pasiro
do, kad jiedu pažįstami iš 

' senų, seųų laikų. Pasirodo, 
kad jiedu kartu studijavo 
Paryžiuje. Ir, pagaliau, pa
sirodo, kad jiedu pirmą 
kartą pas mus susitinka po 
ištisų trijų dešimtų metų! 
Ir dar galiu pridurti: Abu
du beveik vieno amžiaus 
(jau persiritę per 60 mete
lių), abudu barzdoti ir ūso- 
ti. vienas atsižymėjęs daili
ninkas, kitas teatriniame 
mene pasiekęs aukščiausias 
aukštumas.
Skirtumas tik tame, kad 

vienas (Miltinis), tik atvy
kęs iš Lietuvos, kur. pasak 
dipukų, žmonės tiesiog ba
dauja, aukštas, storas, ap
valus kaip ilgaamžis ąžuo
las. o kitas (Jonynas), ke- 
lioliką metų gyvenąs ir ku
rias mūsų Amerikoje, ma
žyčio ūgio, plonutis, “su
vargęs”. Mes žiūrime, 
džiaugiamės jųdviejų susi
tikimu, ir juokaujame: Ma
tote, koks skirtumas tarp

Lietuvos socializmo ir 
merikos kapitalizmo!

Ką dar galėčiau daugiau 
apie šią sueigą pasakyti? 
Gal tik tiek, kad visi esame 
labai, labai patenkinti šiuo 
susitikimu su gerbiamuoju 
Juozu Miltiniu. Jis mumyse 
paliko gilų, malonų, nepa
mirštamą įspūdį. Tikėsime, 
kad gal kada nors kur nors 
vienam kitam iš mūsų teks 
su juo vėl susitikti. Atsi
sveikindamas jis taipgi ža
dėjo nepamiršti gražiai 
praleistų kelių trumpų va
landų su mumis — su ma
žyte Amerikos lietuvių da
lelyte.

Rep.

Padėka

laikė

narkus ir apylinkes labai 
žalias, bet taipgi atnešė ne
lemtą faktorių: sakoma, 
kad jau beveik tikra, kad 
New Yorko apylinkėje šią 
vasara bus labai daug uo
dų. Potvyniai gretimose 
New Jersey vietovėse prie 
to žymiai prisidės. New 
Yorko miesto ir valstijos 
pareigūnai tariasi, ka dary
ti šiuo klausimu. Gal bus 
prašoma pakankamai eks- 
ra fondų, kad pirkti, dide
lius kiekius DDT miltelių, 
kad iš lėktuvų skleisti virš 
drėgntj vietovių, kurios 
virsta uodų veisimosi cent
rais. B.

A! Parengimų kalendorius
Birželio 16 d.

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

Birželio 23 d.
Joninių piknikas-banketas 

Jono ir Julės Lazauckų dar
že. Pradžia 1 vai.

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vai. 
popiet.

Lapkričio 10 d.
Metinis “Laisvės” koncer

tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Noriu išreikšti padėką 
per mano tėvelio Simono 
Griškaus mylimą laikraštį 
“Laisvę.” Dėkoju visiems, 
kurie atsilankėte į koplyčią 
ir palydėjote jo kūną į ka
pines. Taipgi už užuojautos 
žodį asmeniškai ir per kor
teles mano liūdesio valan
doj. Tariu ačiū ir Lilijai 
Kavaliauskaitei už jos 
paslaugas man prie tėvelio 
visokių reikalų. Aš ir ma
no šeima viską labai įver
tiname.

Matilda Griškaitė-Walles
Floral Park, N. Y.

Tarp lietuvių
Birželio 4 d. išvyko Ta

rybų Lietuvon žinomas či- 
kagietis Prof. B. F. Kubi
lius. Jis džiaugiasi, kad 
gauna progą vėl pamatyti 
Lietuvą ir pastudijuoti jos 
tautiečių gyvenimą. Jis 
siunčia laisviečiams nuo sa
vęs ir nuo žmonos (daini
ninkės) : Onos geriausius 
linkėjimus. 1

Linkiu jam laimingai pa
siekti Tarybų Lietuvą ir 
smagiai praleisti laiką.

L. K—te.

Policininku armija
Miesto meras John Lind

say davė leidimą policijos 
viršininkui pasamdyti dar 
3,000 vyrų. Tokiu būdu 
New Yorko miestas turės 
net 32,000 policininkų. Sa
koma, kad tai proporciona- 
liai žymiai daugiau negu tu
ri Londonas, Paryžius arba 
Roma, jau nekalbant apie 
Maskvą.

Be to, kai kuriose miesto 
dalyse, ypatingai negrais 
apgyventose, organizuoja
mi pagalbinės policijos bū
riai. Tie pagalbiniai poli- 
riai. Tie pagalbiniai poli
cininkai verbuojami iš pačių 
negrų jaunimo, Jie nedėvi 
uniformų, o tam tikrus ci
vilinius drabužius su raiš
čiais ant rankovių. Jie taip
gi neturi ginklų, o tik tam 
tikras policines lazdas.

Policijos štabas tikisi, kad 
tie pagalbiniai policininkai 
įstengs atsteigti ramybę to
kiuose atsitikimuose, kai 
pačiai policijai būtų pavo
jinga pasirodyt.

New Yorko Times veda
majame straipsnyje sakė, 
kad generolas De Gaulle 
naudoja demagogiją saky
damas, kad Prancūzijai 
gresia “komunistinė dikta
tūra.”

PATAISA
“Laisvės” 42-rame nume

ryje LLD 1 kuopos kores
pondencijoje turėjo būti — 
Simonas Oriškus mirė geg. 
18 d.

Pramogos “Laisvės”
paramai i

Birželio 16 Baltimore, MdJ’
Birželio 23 Oakville, Conn.
Birželio 30 Brockton, Mass.
Liepos 7 pas Ramanauskus, 

Sellersville, Pa.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks birželio 11 d., 
2 vai. dieną, 102-02 Liberty 
Avė. Šis bus paskutinis su
sirinkimas prieš atostogas. 
Nesusirinksime per du mė
nesius. Turėsime užkan
džių ir kavutės. Kviečiame 
visus dalyvauti. Valdyba

Jaunos merginos mirtis
Praeitą savaitę jūroje 

prie New Yorko rastas dL 
delis lagaminas-dėžė, kuriai 
me^buvo jaunos mergino^ 
lavonas. įsais kinta, kaj} 
tai buvo 17 metų amžiaus 
Nancy Carol Perri. Dabar 
jau išaiškinta, kad ji mirė • 
nuo LSD ir kitokių svaiga
lų per didelių porcijų savo 
pažįstamų bute. Tie pažįs
tami, jaunuoliai Cliff Cha- 
nin ir Kathie Jo Howell, 
prisipažino, kad jie įkimšo 
lavoną ir paleido East Ri
ver, nes bijojo, kad policija 
juos kaltins nužudyme.

šimtai studentų apleido 
universiteto ceremoniją 
Antradienį Columbia uni

versitete įvyko graduacijos 
apeigos. Universiteto rek
torius Kirkas nedalyvavo, 
nes žinojo, kad prieš jį la
bai pasipiktinę studentai 
būtų sukėlę demonstracija# 
(tai jis iššaukė policiją, ki^ 
ri taip žiauriai elgėsi su 
studentais). Vietoje jo, kdfr- 
bą pasakė profesorius Hof- 
štadteris.

Bet nežiūrint to, apie 300 
studentų-abi t u r i e n t ų de- 
demonstratyviai apleido sa
lę apeigų viduryje. Jie, kar
tu su šimtais pritarėjų, pas
kui surengė universiteto 
kieme “laisvas abiturenci- 
jos apeigas.”

Trečiadienio rytą, po pa
sikėsinimo prieš Robertą 
Kennedy, New Yorke laik
raščiai taip greitai buvo iš
parduoti, kad kai kuriose 
miesto dalyse visai nebuvo 
galima nusipirkti laikraštį.

Miesto meras Lindsay 
paskyrė inžinierių Moellerį 
nauju sanitacijos viršinin
ku New Yorke.

Valstijos inspektoriai iii£ 
spektuos visus mėsos apdir
bimo fabrikus New Yorko 
mieste. «;




