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KRISLAI
Du pasikėsintojai 
Objektyviai kalbant 
‘‘Saulėtoji Florida’*
Ko Harriman nematė. . .

Rašo R. Baranikas
Ray ir SirhanasJames EarI

Bi.šra Sirhanas labai skirtin
gi nuo viens kito. Pirmasis— 

ikkriminalinės praeities baltas 
I rasistas, atsilikėlis-ignorantas, 
J<urį rasistiniai nuodai ir po
linkis į avantiūrą padare 
tik tinkamu samdiniu 
dešiniems rasistiniams ko 
ratoriams. Antrasis — sk 
džiamos tautos (kuomi 
bai šiuo atveju yra) nac 
listas, daug skaitantis, 
ne visuomet logiškai g 
jantis romantiškas fanatikas, 
tam tikrų revoliuciniai-teroris- 
tinių tradicijų ainis,— tradi
cijų, kurių pilna istorija...
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Toks paviršutiniškai su 
ro įspūdis, ant kiek mes 
bar žinome apie šiuos du pa- 
sikėsintojus. Ir tų įspū 
pasėkoje pažangaus žmc 
neapykantos jausmas re i 
si link Ray, bet link Sirhano 

alpgai-

džių 
•gaus 
škia-

kiek kitoks jausmas: 
los, kad tas jaunuolis ne 
gė logiškai suprasti gyveni
mo, nesuprato, kas tikrasis jo 
liaudies priešas, kurio galvb- 

•fsenoje tam tikras teisybė 
kis paskendo fanatizmo

* %antiurų raiąte.
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Bet reikia suprasti, kad ob
jektyviai abu buvo įnagiai tos 
pačios ultra-reakcines ; 
kuri tokių pasikėsinimų 
galba bando sustabdyti 
mynžangą Amerikoje, 
tingai negrų išsilaisvinirr 
dėjimą. Labai galimas
kas, kad nuodugnus tyrinėji
mas parodytų, jog suved 
nacionalistinį teroristą Sirha- 
ną ir kriminalinį rasistą 
naudojo ir samdė
patys rateliai, gal net ti 
tys žmonės.
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Prancūzijoje vėl labai 
įtempta padėtis, vyksta 
nauji streikai ir kovos

Paryžius.-Generalinė Dar
bo konfederacija ( C G T), 
didžiausia krašto unijų są
junga, kuri komunistų va
dovaujama, trečiadienį pra
vedė vienos valandos pro
testo streiką, prie kurio pri
sidėjo mažesnės socialistų 
ir katalikų vadovaujamos 
unijos. Streikas pravestas, 
kad protestuoti prieš De 
Gaulle policijos žiaurumą.

Sochaux miestelyje, kur 
randasi didelis P e u g a u t 
automobilių fabrikas, poli
cija bandė jėga pašalinti 
streikuo j a n č i u s darbinin
kus ir du jų nušovė, o vie
name Paryžiaus priemies
tyje policija atakavo kairių 
studentų būrį, kuris ėjo da
lyvauti bendrame mitinge 
su darbininkais streikie- 
riais. Policija sumušė kelio- 
liką studentų ir vienas jų 
nuskendo, kai policininkai 
jį įstūmė upėn.

Naujos kovos mieste
I

į Tuojau po pranešimo apie 
darbininkų nušovimą ir

studento paskandinimą Pa
ryžiaus taip vadinamo Lo
tyniško kvartalo studentai
vėl pradėjo statyti barika
das iš apverstų automobilių 
ir kitų daiktų.
nemenkas studentų skaičius 
pasireiškė ir Paryžiaus taip 
vadinamajame Dešiniajame 
krante, kur randasi turtin
gi kvartalai, ir ten irgi pra
dėjo statyti barikadas. Prie 
studentų p risi 
darbininkai, kw 
čiū laiku daug 
pradėjo?vėl okupuoti fabri

Šiuo kartu

dėję jauni 
rie tuo pa- 
elyje vietų

kus.
Susirėmimai kitur

Policija naudojo prieš dar
bininkus ir studentus ašari
nes dujas, trenk 
natas, lazdas. ' 
irgi įvyko susirėmimai, ypa
tingai Tulone, 
mieste, Marselyje. De Gaul
le valdžia paskelbė, kad 
draudžia bet kękiąs viešas 
demonstracijas 
išstojimus. Po 
1,500 žmonių.

smines gra- 
^rovincijoje

St.: Nazaire

ir kitokius 
icija suėmė

Darosi vis aiškiau? 
buvo konspiracija

Lietuviai imigrantai A. 
koje, kaip kitų tautybių 
grantai, kurie apsig 
Floridoje, su tam tikru 
sinimu žiūri į tą valstiją 
į gyvenimo saulėlydžio 
tą užuovėją. Iš tikro — tie 

^mūsų žmonės, kurie ilgui ko
vojo su gyvenimo sunkė 
l^is kaip imigrantai kabyklų, 
fabrikų ir dirbtuvių darbinin
kai, dabar kaip pensininkai 
jaučia, kad pagaliau nois da
linai nugalėję tose ilgametėse 
kovose, išauginę šeimas 
kiose sąlygose, išsikovoj 
streikus ir pikietus nors 
malinį socialinį saugumą, tu
ri teisę ilsėtis prie savo 
lių arba ir ne visai kuki: 
mėlių.

štai kodėl mes vis skaito-
ridąj’

nybė-

sun- 
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me apie “Saulėtąją Flo 
apie jos gamtos grožį.

Bet kiekvieną kartą, 
skaitau spaudoje tuos 
nių aprašymus ir korei 
dencijas apie Floridą, 
tenkinimas, kad mūsų b 
dabar ten gali pasilsėti 
go sunkaus kovos kelio, 
šosi su kitu jausmu: “Saulė
toji Florida’* kitiems yri, pra
garas. Negaliu pamiršti, 
po ultra-rasistinio ketv: 
JbMississippi-Alabama-Ge 
South Čaralina) seka F1 
Floridos miestų getuose 
rU kantrybė prie pat išsekimo
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Daugiau teisiu 
policininkams

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas nutarė, kad 
policija turi teisę sulaikyti 
žmones gatvėse, kratyti 
juos ir net kvosti, jeigu jie 
“turi įtarimo”, kad žmogus 
nešioja ginklus. Iki šiol įs
tatymas sakė, kad policija 
neturi leidimo kvosti žmo
gų be advokato.

Amerikos Civilinių teisių 
unija (ACLU) ir negrų or
ganizacijos sako, kad nau
josios teisės bus policijos 
vyriausiai naudojamos 
prieš negrus.

Visas Aukščiausias teis
mas, išskyrus Douglasą, 
balsavo už naują įstatymą.

Roma.—Nennio vadovau
jama Socialistų partija dar 
vis atsisako įeiti koalicinėn 
valdžion kartu su krikščio
nimis demokratais.

To neturėtų pamiršti ir mū
sų broliai lietuviai, kurie gy
vena Floridoje arba ją lanko.

■ «W

Šiaurės Vietnamo ^Paryžiaus 
taikos derybose delegacija 
yra apsistojusi įproletariniame 
Paryžiaus priemiestyje Choi- 
sy-le-Roy (išsitaria šuasiler- 
ua). Per paskutines kelias sa
vaites vietnamiečiai važiuoda
mi kasdien iš miesto centro 
per tą priemiestį visur matė 
virš fabrikų ir dirbtuvių rau
donas vėliavas. Fabrikai buvo 
darbininkų okupuoti.

Milionierius Harrimanas, 
kuris vadovauja mūsų šalies 
delegacijai tose derybose, ap- 
sistajęs prabangiame Crillion 
viešbutyje miesto centre. Ten 
jis buvo saugus nuo raudonų 
vėliavų vaizdo...

Klubai
Yorty

— Miesto

Du Bois 
kaltina
Los Angeles.

meras S. Yorty yra pasakęs, 
kad Sirhanas B 
nas turėjo tam 
su DuBois Klu 
gia Amerikos faunimo or
ganizacija. Tos 
jos pirmininkas 
nėr dabar pran 
ganizacija traukia Yorty 
teisman už jos 
Tyner sako, k;
jokių ryšių su Du Bois klu
bais neturėjo
Angeleso skyriaus nariai 
apie Sirhaną niekad nebuvo 
girdėję.

Tyner sakė, kad Du Bois 
Klubai reikalaus simboli
nio vieno doler 
Yorty už apšn 
parodyti, jog či 
o garbės reikalas.

ašira Sirha- 
tikrų ryšių 

bais, pažan-

organizaci-
Jarvis Ty- 

eša, kad or

apšmeižimą, 
id Sirbanas

ir kad Los

io atpildo iš 
įeižimą, kad 
a ne pinigo,

Westmoreland
pesimistiškus

Londonas. — James Earl 
Ray, kuris kaltinamas dak
taro Martin Luther King 
nužudyme, laikomas čia ka
lėjime vienutėje po labai 
griežta sargyba. Amerikos 
J.V. Teisingumo departa
mento sekretoriaus asisten
tas Fredas Vinsonas jau 
randasi čia ir pradėjo veikti 
už Ray išdavimą Amerikai.

Ray jau buvo britų teis
me, kur jis apkaltintas kla
stoto paso naudojime ir pi
stoleto turėjime. Sakoma, 
kad gali imti savaitės iki 
britai išduos Ray Amerikai, 
nes būtina praeiti visokius 
legalumus: jis turi teisę 
apeliuoti prieš išdavimą į 
aukštesnį teismą, paskui į 
parlamento butą, paskui į 
lorde'Yūmus...

Manoma, kad jis pagaliau 
bus išduotas.

Tyrinėjimai Toronte
i

Tuo tarpu Kanados poli
cija veda tyrinėjimą, kuris 
vis aiškiau rodo, kad Ray 
konspiracijos įnagis, kad 
jis turėjo pagęlbininkus.

James Earl . Ray atvyko 
į Toronto 'keturios dienos 
po Kingo nušovimo.! Jau 
žinoma, kur jis buvo apsis
tojęs ir kad tada ėjo po 
Bridgmano pavarde. Pas
kui jis išgavo pasą po Sney- 
do pavarde. Įdomu kad tai 
neišgalvotos pavardės, o pa
vardės dviejų Toronto gy
ventojų: Sneyd net yra po
licininku. Bet valdžia mano, 
kad šie du neįvelti.

Pasiknista metrikose
Manoma, kad Ray turėjo 

pagęlbininkus, kurie pasik
niso Toronto metrikuose ir 
surado tas pavardes. Kuo- 
dėl paso, jis sakė, kad pa
metė savo gimimo met
riką, bet jis surado liu
dininką, kuris sakėsi jį 
pažinęs. Liudininku, betgi, 
buvo kelionių biuro tarnau
tojas, kuris faktinai jo ne
pažino.

Policija mano, kad pats 
Ray nebūtų įstengęs to viso

padaryti. Taipgi dabar jau 
gerokai žinoma, kad jam 
būnant Kanadoje pinigų 
jam niekad netruko. Jis tu
rėjo pakankamai grynų pi- 
n i g ų bilietų nusipirkimui 
nuvažiuoti Europon. Savi
ninkė viešbutuko Toronte, 
kur Ray buvo apsistojęs, 
sako, kad kartą pas jį atvy
ko nutukęs vyras kuris jam 
padavė storoką voką ir be
veik be kalbų pasišalino. 
Manoma, kad tame voke 
buvo pinigai.

Norėjo vykti Afrikon
Ray, kaip matyti, norėjo 

vykti Afrikon, kur jis pla
navo stoti į eiles tų baltų 
avantiūristų karių, kurie 
kovoja prieš negrų išsilais
vinimo judėjimą portugalų 
valdomoje Angoloje. Tai 
tuo tikslu, kaip matyti, jis 
buvo nuvykęs Portugalijon, 
bet neįstengė užmegsti ry
šius.

Londone jis teiravos pas 
vieno konservatyvo laikraš
čio reporterį kaip susisiek
ti su tais, Lurie verbuoja 
karius tįems daliniams. Jam 
buvo duotas adresas Briu
selyje, Belgijoje, kur jis ir 
planavo vykti, kai buvo su
imtas Londono aerodrome. 
Kaip žinia, Briuselyje ran
dasi verbavimo centras, ku
ris veikė labai smarkiai, kai 
visokie balti avantiūristai ir 
rasistai iš Europos vyko ko
voti belgų ir Čiombės pusė
je Kongo je.

Brolio pasisakymas
St. Louise Ray b r oi i s 

John Larry Ray, kuris yra 
taverno savininkas, taip ai
škino apie savo brolį: Ja
mes Earl Ray turbūt buvo 
pasamdytas nužudyti Kin
gą. Jis viską darė tik už 
pinigus. John Larry Ray 
išreiškė susirūpinimą, kad 
tie, kurie jo brolį pasam
dė, bandys kaip nors prie jo 
dasigauti ir jį nužudyti, nes 
jie žūt būt stengsis neda- 
leisti, kad Ray juos išduotų 
teisme.

Saigono bombardavimas 
tęsiasi; A. Harrimanas 
del to reiškė protestą

FEEMUSIOS ŽINIOS

Saigpnas.— Prieš apleis
damas Vietnamą generolas 
Westmorelanda s parei š k ė, 
kad “klasiškose 
pergalės” Amerika ten ne
gali atsiekti.
landas, kuris tjampa Ame
rikos karini 
generalinio šta 
ku, sakė, kad 
lė negalima, n 
karo neplečia. Toliau neaiš
kinęs, ką jis turi omenyje, 
jo pasisakymas 
ran tarnas r jis 
karas galėtų būti laimėtas, 
jeigu Amerika jį išplėstų 
Pietryčių Azijoje bendrai: 
Tailande, Laose ir 1.1.

ą generolas

os karinės

West m or e-

ų pajėgų 
bo viršinin- 
toka perga- 
es Amerika

taip sup- 
mano, kad

Paryžius. — De Gaulle 
valdžia uždraudė visas de
monstracijas, bet tuojau po 
uždraudimo Paryžiuje ir 
kitur kairiečiai masiniai de
monstravo. Policija nieko 
nedarė, tik štrasburge ban
dė demonstrantus išsklai
dyti.

Jungtinės Tautos.—Pre
zidentas Johnson as netikė
tai pasakė kalbą čia, ragin
damas atnaujinti termo-

branduol i n i o nusiginklavi
mo derybos.

Londonas. — Britanijos 
valdžia jau sutiko svarstyti 
Ray išdavimą Amerikai.

Saigonas. — Liaudiečiai 
nutraukė Saigono bombar
davimą, bet įspėjo gyvento
jus, kad jį atnaujins pirma
dienį. Liaudiečiai ragina 
Saigono gyventojus evakuo
tis.

Saigonas.—Saigono bom
bardavimas, kuris anksčiau 
būdavo vykdomas tik nak
ties metu, dabar vyksta ir 
dieną. Liaudiečių mortarų 
ir raketiniai šoviniai pasie
kia mesto centrą ir prie
miesčius. Manoma, kad tai
koma labiausiai į amerikie
čių štabus ir marionetinės 
Pietų Vietnamo valdžios bu
veines.

Sunkiai bombarduotas 
Tonsuno aerodromas netoli 
Saigono. Amerkiečiai sa
ko, kad buvo aukų jų ka
reivių tarpe, bet savo ko
munikatuose pabrėžia, kad 
žūsta civiliniai.

Harrimanas protestuoja
Taikos derybose, kurios 

vyksta Paryžiuje, Ameri
kos delegacijos galva Har
rimanas protestavo prieš 
Saigono bombardavimą. 
Vietnamiečių delegaci
ja jam atsakė, kad Ame
rikos orlaiviai, helikop
teriai, tankai ir pėstinin
kai Saigone pridarė tiek ža-

“Viskas miela 
Tar. Lietuvoje”
Vilnius.—“Gimtojoje Lie

tuvoje man miela’ viskas, o 
ypač domina jos kultūrinis, 
visuomeninis gyvenimas, — 
pasakė pokalbyje su EL
TOS korespondentu respub
likoje viešintis pažangus 
JAV lietuvių visuomenės 
veikėjas, “Vilnies” redakto
rius Leonas Jonikas.—Vie
šėdamas gimtinėje, susitik
siu su savo giminėmis, su 
respublikos mokslinink a i s, 
visuomenės veikėjais.”

L. Jonikas, emigravęs į 
JAV 1911 metais, Lietuvoje 
pokario metais lankosi ant
rą kartą. Todėl, pažymėjo 
jis, būsią įdomu susipažinti 
ir su Lietuvos liaudies ūkiu, 
jo laimėjimais per pasta
ruosius aštuonetą metų.

Šiuo metu Lietuvoje taip 
pat vieši “Vilnies” redakci
jos darbuotoja E. Požars- 
kienė, žinomas pažangus 
veikėjas, kovotojas už tai
ką profesorius B. Kubilius 
ir grupė kitų JAV lietuvių.

los ir atnešė gyventojams 
tiek kančių, kad jie neturi 
jokios moralinės teisės pro
testuoti.

Tuo tarpu kovos vyksta 
ir Šiaurėje, netoli demilita
rizuotos zonos.

Kalbėjosi su Eatonu
Harrimanas ilgokai kal

bėjosi su amerikiečiu Cyrus 
Eatonu, turtingu fabrikan
tu, kuris lankėsi Tarybų Są
jungoje ir kalbėjosi su 
premjeru Kosyginu, paskui 
Paryžiuje kalbėjosi su 
Šiaurės Vietnamo delegaci
jos nariais.

Manoma, kad Cyrus Ba
tonas perdavė Harrimanui 
Kosygino nuomones apie 
derybas.

McNamara Džakartoje
Dzakarta. — Indonezijos 

sostinėje dabar lankosi bu
vęs Amerikos apgynos rei
kalų sekretorius McNama
ra. Jis dabar yra pasauli
nio banko pirmininkas.'

ei

Washingtonas. — Guber
natorius N. Rockefeller i s 
rimtai pradėjo savo prieš
rinkiminę kampaniją į pre- 
zįdentus. Jis dabar sako, 
kad turi panašius siekius, 
kokius turėjo R. Kennedy.

Maskva. — Amerikos am
basadorius Tarybų Sąjun
goje L. Thompsonas konfe- 
ravo su TSRS užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnu 
N. Lunkovu. Tartasi apie 
kultūrinių santykių derybų 

^atnaujinimą.

Komunistų siūlymas
New Yorkas. — Komunis

tų partijos generalinis (sek
retorius Gus Hali patarė 
gubernat oriui Rockefelle- 
riui paskirti negrą senato
rium Kennedžio vietoje. 
Kaip žinia, senatoriui mirus 
laikinai jo vietą užima vals
tijos gubernatoriaus pa
skirtas žmogus.

Montgomery, Ala. — Bu
vęs gubernatorius George 
Wallace, kuris kandidatuo
ja į prezidentus, sako, kad 
Amerikoje dabar viešpatau
ja “anarchija”.

išrinkti [ LDS Centro 
Valdybą

Laisvės” reporteris tei
ravosi LDS Centre apie 
Centro Valdybos rinkimus. 
Sužinojo, kad balsų skaity
mo komisija birželio 7 d. 
pabaigė skaityti balsus, pa
duotus už kandidatus į LDS 
Centro Valdybą, ir kad se
kami nariai išrinkti į Cen
tro Valdybą:

Richard Janulis — pre
zidentas.

Elena N. Jeskevičiutė — 
vice-prezidentas.

Elizabeth Galore — ant
ras vice-prezidentas.

Jonas Siurba — sekreto
rius.

Juozas Weiss — iždinin
kas.

Dr. Peter Gustaitis, Jr., 
daktaras kvotėjas

Valys Bunkus — iždo 
globėjas.

Amelia Yuskovic — iždo 
globėja.

Jonas Grybas — iždo glo
bėjas.

Žiurkės laimi 
atstovu bute...
Washingtonas. — Sveika

tos ir gerbūvio departmen- 
tas paprašė Atstovų buto 
komiteto paskirti 20 milijo
nų dolerių fondą kovai 
prieš žiurkes didmiesčių ne
turim g u o s e kvartaluose, 
lūšnynuose. Tai jau antru 
kartu prašoma tokios asig- 
nacijos, ir antru kartu lai
mi žiurkės: komitetas atsi
sakė tuos pinigus asignuo
ti.
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Pamatai naujai partijai
PAŽANGAUS laikraščio “The Worker” korespon

dentas Mike Dawidow, ųaip ir mūsų pačių korespon
dentas A. Gilmanas, laba 
giamąjį naujos Laisves 
mą. Pasirodymas naujos 
politinėje arenoje yra is te 
kis. Sprendžiant suvažiav 
naujoji partija turi gana tvirtus pamatus.

Įdomu, kad Laisvės ir 
kandidatus į prezidentus 
miau tas, kad į viceprezidentus statoma moteris, būtent, 
nužudyto negrų vado Ma 
King. Į prezidento vietą nominuotas Dr. Benjamin Spock.

Abudu kandidatai y-a pažangūs ir kovingi žmo
nės.

Beje, konvencija taip pat nominavo kandidatą į 
Jungtinių Valstijų Senatį iš New Yorko valstijos. Juo 
yra negrų veikėjas Herm

Mums patinka suvaž: 
riaus Ossie Davis mintis.

“Eikite ten, kur yra 
ten, kur yra veikla. O ve

Jis ragino naują partiją statyti iš apačios, ieškoti 
naujų būdų masių išjudinimui. Tai buvo nelengva, bet 
tai vienintelis teisingas k ”

Jis ragino delegatus 
nas ir kad mūsų priešai 
no, kaip jį panaudoti, 
lingas sunkus darbas.

Įdomi buvo suvažiav 
rėjo gerą atstovybę. Dautiau kaip trečdalis delegatų bu
vo jauni vyrai ir moterys, 
buvo iš New Yorko mies 
iš Buffalo, Rochesterio,. 
vietovių.

Tik ateitis parodys, 
išplėsti savo ribas, ir išvystyti plačią ipolifinę vęiklą' 
už savo kandidatus.,

i entuziastiškai rašo apie stei- 
ir Taikos Partijos suvažiavi- 
partijos New Yorko valstijos 
rinis ir giliai reikšmingas įvy- 
imo diskusijomis ir nutarmais,

Taikos Partija nominavo savo 
ir viceprezidentus. Dar įdo-

rtin Luther Kingo našle Mrs.

a pažangūs ir kovingi žino

in Ferguson.
avime išreikšta įžymaus akto-
Jis sakė delegatams:

atsakymas. O atsakymas yra 
ikla yra ten, kur yra žmonės.”

Blias.
atsiminti, kad poilitika yra me- 
;ą meną puikiai supranta ir ži- 

Ęntuziazmo neužtenka. Reika-

mo sudėtis. Jame negrai tu-

Didelė delegatų dauguma 
to, bet taip pat buvo atstovų. 
Albany, Syracuse ir iš kitų 

kaip naujajai partijai seksis,

Apgavingi gandai
Kennedžio nužudymo kas norsTUOJ po senatoriaus 

paleido gandus, kad senatorius Eugene McCarthy nu
traukia savo kampaniją 
apgavingi gandai.

Dabar spaudoje pasir
visi keturi šimtai delegatų, kurie buvo Kennedžio pusėje, 
jau susikraustė į Hubert
Humphrey laimėjimas jau garantuotas.

Kas tuos gandus kepa ir leidžia? Nereikia didelio 
galvočiaus atspėti. Jie la 
bicijai. Jis nori sudarytji įspūdį, kad visos senatoriaus 
McCarthy ar kito kurio demokratų šulo pastangos siek
ti kandidatūros į prezidentus yra beviltiškos. Geriau lai 
nė nebando jam užstoti

Gerai, kad senatori 
neigė ir atnaujino savo

Atrodo, daug natūrališkiau tikėtis, kad tie demo
kratai, kurie darbavosi už Kennedžio kandidatūrą, da
bar pereis į McCarthy pusę. Kalbos, kad jis pereina į 
Humphrey pusę, yra leidžiamos Humphrey agentų.

už nomincaijas. Bet tai buvo

odė kiti gandai, kad būk beveik

o Humphrey liogerį. Vadinasi,

jai naudingi viceprezidento am

kelią į prezidento sostą!
is McCarthy tuos gandus pa- 
kampaniją už nominacijas.

Nepagrįstas užtikrinimas
GENEROLAS Will

kino su Amerikos militąrinėmis jėgomis, kurių jis buvo 
komandieriumi, ir paim 
šininko postą Pentagon 
iš Vietnamo jis dar kart 
kad “priešą mes nugai ė j 
“mūsų jėgos kasdien stiprėja, o jo silpnėja.

Betgi karo eiga to n
diečiai visur veda ofensy|vą (puolimą). Amerikiečių nuo
stoliai paskutinėmis ke 
dėjo. Beveik kasdien ji

Tai kur gneerolas mato tą liaudiečių silpnėjimą
Iš visų generolo Westmorelando kalbų išplaukia iš

vada, kad jis naujosiose 
litikos karą toliau plėsti 
litika. Ji neveda prie 
žiaus pasitarimus.

Bet, žinoma, generd 
ba, ką jam įsako prezide 
vyriausybės politiką.

am C. Westmoreland atsisvei-

i armijos generalinio štabo vir- 
.3 (Washingtone). Išvykdamas 
ą mus ir visą pasaulį užtikrino, 
ome kiekviename žygyje” ir kad n
eparodo. Pietinio Vietnamo liau-

liomis savaitėmis apsčiai padi- 
3 apšaudo sostinę Saigoną.

pareigose laikysis senosios po- 
ir žiaurinti. O tai pavojinga po- 
;aikos. Ji verčia niekais Pary-

lą kaltinti neapsimoka. Jis kal
nias Johnsonas. Jis tik praveda

Kinų imperatorius lai 
davo keturis gydytojus, 
riems kas savaitę mokyda
vo atlyginimą.. Tačiau, 
imperatorius susi r gd a 
gydytojai atlyginimo

kai 
vo, 
ne-

begaudavo. Atlyginimas vėl 
būdavo mokamas, tiktai pa
sveikus , imperatoriui. Pa
sakojama, kad kinų impera
toriai labai retai tesirgda- 
vo.: •. t ,'

LENINO RAŠTŲ 
VERTIMAI SUPLIEKĖ 
IR BIBLIJĄ

Jungtinės Tautos išleido 
“Index Translationum” 19- 
ąją laidą. Leidinyje nuro
doma, kur kiek kokių raš
tų išverčiama ir išleidžia
ma įvairiomis kalbomis. Iš 
čia sužinome, kad pirmoje 
vietoje stovi Lenino raštai. 
Įdomiausia, kad jie suplie
kė ir pąčią bibliją. Antai, 
1966 metais, pasak leidinio, 
Lenino jąštų buvo išleista 
201 vertimas, tuo tarpu bi
blijos tik 197 vertimai.

Kiti populiariškiausi ver
timai: $ prancūzų novelisto 
Georges Simenon — 137, 
Tolstojaus — 122, vokiečių 
autoriaus Kari May — 114, 
Agatha Christie —99, Sha
kespeare 99, Dostojevskio 
— 99/ ir Ian Flemingo — 95. 
V “Index Translationum” 
paduoti duomenys iš 70 
kraštų. Sąraše sudėta 39,- 
267 vertimai. Pirmoje vie
toje stovi Tarybų Sąjunga. 
Joje išleista 3,968 vertimai. 
Jugoslavija yra antra šalis 
su 3,452 vertimų.

JIS IRGI “SUPLIEKĖ”
KAROLĮ MARKSĄ

Savo ilgam rašte “Komu
nizmo Pranašas ir tikrovė”

nuobodžiais išvedžiojimais 
Ignas Andrašiūnas didžiuo
jasi susidorojęs su Karlu 
Marksu. Prie to “didelio” 
ir! “baisiai atsakingo” dar
bo jį pastūmėjęs koks ten 
šveicarų istorikas Arnoldas 
Kuenzli su savo didžiuliu 
900 puslapių veikalu apie 
Marksą. Dar jam Marksą 
“pažinti” ir /^kirsti7' pa
de j ęs koks: £eū: J “tyritiėto- 
jas” Sombąrt, kuris, “susi
pažinęs su Markso ir En
gelso laiškais”, susidėjęs 
už galvos rankas sušukęs: 
“šiurpas krečia... Verčia 
šlykštėtis...”

Iš tų dviejų ‘/šaltinių” pa
siėmęs žinojimą ir jį perlei
dęs per savo, matyt, tokią 
pat nelaimingą galvą, “ty
rinėtojas” Andrašiūnas ne 
tik Marks$, bet ir patį 
marksizmą dar kartą, ir 
gal jau paskutinį, amžinai 
palaidoja.

Juoktis iš To žmogelio ne
reikia. Jis taip mano. Jis 
mano, kad jis padarė tą, 
ką iki šiol dar nėra pada
rę visi buržuaziniai galvo
čiai. Per daugiau kaip šim-

VISAM PLAČIAJAM 
PASAULIUI!

Vilniaus “Tiesoje” birže
lio 7 dieną pirmajame^ pus- 
lapyje antraštė: “Gargžduo

se trykšta naftos fontanas.” 
Korespondentas Vyt. Minio
tas rašo:

Pamiškėje į dangų stiebiasi 
aukštas bokštas. Raudonai nu
dažytos cisternos ryja naftą. 
Specuotėmis apsirengusius ir 
vienmarškinius vyrus pamaty
si visoje gręžinio teritorijoje, 
čia ir svečiai iš Vilniaus, 
Maskvos. Nuotaika pakili.

Mes skubame susipažinti su 
tais, kuriems teko didelė gar
bė paskelbti, visai mūsų šaliai, 
visam pasauliui, kad Tarybų 
Lietuvoje surasta pramoninė 
nafta. Tai daugiausia jauni 
geologai, inžinieriai, Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto auklėtiniai — ekspe
dicijos vyriausiasis inžinierius 
Benutis Zabulėnas, geologinės 
partijos viršininkas Alfonsas 
Valušis, vyresnysis partijos 
geologas Juozas Kalanta, eks
pedicijos geologinio gamybi
nio skyriaus viršininko pava
duotojas Mykolas Duškevičius, 
išbandymų grupės vyresnysis 
inžinierius Linas Gudjurgis, 
hidrodinaminių tyrimų inžinie
rius Alvydas Gikys. Pirmųjų 
juodojo aukso atradėjų garbė 
tenka ir meistrams Leonui 
Keruliui, Viktorui Komarovui.

Praėjusių metų gruodžio pa
baigoje p r a d ė j o gyvuoti 
Gargždų gręžinys Nr. 7. Pa
statytas bokštas, sumontuotos 
didžiulės staklės, kuriomis ga
lima pasiekti trijų kilometrų 
gylį ir sužinoti, kokius tur
tus slepia mūsų senoji žemė. 
Septintuoju gręžiniu visa eks
pedicija tikėjo, geologai žino
jo, kad čia bus nafta iš kam- 
brio nuogulų.

1968-ųjų gegužės trečiąją 
pasiekė naftingąjį sluoksnį. 
Tai buvo ^gft^metvų .gylyje. 
Naftingasis : sT'ri o k s n i s ati
dengtas nauja metodika, uo
lienos iš naftingo horizonto 
buvo pasiektos naujos siste
mos grąžtais. Dešimt dienų 
grąžtai skverbėsi naf tingu 
sluoksniu. Gęlmės alsavo du
jomis ir nafta. Iki gegužės 
trisdešimt pirmosios vyko ge
neralinis pasiruošimas .puoli
mui — didžiąją naftą reikė
jo sutikti visiškai apsiginkla
vus. Naktį į 1968-ųjų. birže
lio pirmąją gręžiny dirbo 
Chari a m p i j aus Andrejevo 
brigados vyrai: Juozas Nau- 
mackas, Kazys Budginas, Ro
mas Palubeckas, Kazys Kin- 
deris, Kazys Azlauskas. Jau 
buvo po vidurna k č i o , 
nakties dangų šovė naftos fon
tanas. Ilgus metus i___
juodasis auksas, žmonių ran- 

vamzdžiais

Gerb. Redakcija:
Žinios apie nerimastis 

Amerikoje, ir pasaulyje yra 
šiurpios. Rašau 10 vai. ry
to. Bet 8 vai. sukrėtė pa
saulį žinia: “Robert Kenne
dy was shot... Condition 
critical”. Gal jau miręs... 
10:30 vai. žinia, kad oepra- 
cija baigta ir jis dar nemi
ręs, bet labai kritiškoje pa
dėtyje.

Matote, draugai, kas pas 
mus dedasi. J. F. K., Martin 
Luther King, R. F. K. žmog
žudžio kulkos pakirsti, 
žmogžudžiai, išskyrus vė
liausią, nesurandami. ČIA 
visame pasaulyje (Indone
zijoje ir kitur) sufabrikuo- 
j a revoliuci j as, nuverčia 
liaudies valdžias ir į jų vie
tą pastato, militaristų dik
tatūras, o mūsų pačių ša
lyje nesuranda net ir mū
sų prezidento nužudytojo... 
Kur link Amerika? Kur 
link taip vadinamas “lais
vasis” pasaulis?

Inž.Gabrėnas
Miami, Fla.

Dabar aukšti valdonai 
tarsis Paryžiuje dėl Vietna
mo karo užbaigimo. Jei su
sitars, bus labai gerai. Pa
lengvins visiems pasaulyje. 
Taip jau nenorėtumėm su
laukti trečio pasaulinio ka
ro! Tiek jau esame privar
ginti tų karų, kurių du jau 
esame praleidę. Matėm vis
ko. Matėm ir girdėjom gra
natų sprogimus, miestus de
gančius, dūmų kamuolius 
virstančius.

Jokūbas Gabrėnas 
Tarybų Lietuva . !

jos labui, džiaugiatės mūsų 
pasiektais laimėjimais tary
binės santvarkos dėka.

Kviečiame atvykti ir savo 
akimis pamatyti tą didžią 
permainą. Kviečiame visus 
tuos, kurie išvykote pradžio
je XX amžiaus, ir “vaduoto
jus,” kurie nenori tikėti, 
kaip aukštai iškilo pažanga 
ekonomikoje ir kultūroje. 
Neatpažinsite paliktos pu
siau tamsoje skęstančios 
bragiosios tėvynės. Ta pati 
žemelė kolektyviniuose 
ūkiuose duoda trigubai di
desnius derlius nes jai pa
deda drenuoti laukai,, tin
kamas įdirbimas žemės 
traktoriais, geras patręši
mas. Buityje šviečia elek
tra, mc’"rikiai kolūkiuose 
dešimtimis ūžia, o ir leng
vųjų mašinėlių nemaža, na
muose ne tik radijas, televi
zija, bet ir skalbiamos ma
šinos. Kur pelkės buvo, da
bar puikiausios kultūrinės 
pievos, ganyklos. Kultūros 
namai subūrė jaunimą į sa
viveiklą, tūkstančiai moks
leivių įvairiuose techniku
muose, siekiamas visiems 
vidurinis išsilavinimas ir t. 
t. ir t. t. Medicinis aptar
navimas veltui ilgina ir 
mums senatvėje amžių. Bet 
visko juk neišskaičiuosi 
trumpame laiškelyje Reikia 
savo akimis pamatyti.

Salomėja Urboniene
/

Daugėnų apylinkė 
Pasvalio rajonas

3 valandas, kai sutikdavo
me priešais atvažiuojančią; 
kokią mašiną, kiekviena su-* 
stodavo ir tuo išreikšdąw 
savo pagarbą. Dz ū k i j & J 
krašto pakelės apaugusios/ 
alyvomis ir jos kaip tik su
žydo, rodos, tam, kad at
sisveikinti su savo žemie
čiu, kuris taip mylėjo tą 
kraštą.

Savilionyse niekados ne
buvo tiek žmonių, kiek šį 
kartą, čia buvo suvažiavu
sių iš visų respublikos kam
pų. Juodžio kalnas sužydė
jo gyvomis gėlėmis, kurias 
čia atnešė tūkstančiai ve
lionio Mizaros gerbėjų, — 
čia ir jauni moksleiviai ir 
seni, tautiniuose kostiumuo
se apsirengę, kolūkiečiai. 
Kiekvienas nori savo ran
komis papuošti mylimą ka
pą, bet kur sutilps tokia 
daugybė puokščių, todėl su
žydo visas kalnas. O vai
nikų, kokių tik nebuvo vie-' 
nas už kitą gražesnis. To-^ 
kių iškilmingų laidotuvių 
nebuvau dar matęs.

Atleiskite,1 kad Ihbai pa-J 
vėluotai; brėžiu “šį 'padėkos 
laiškelį 1 brangiajai -^Lais- 
vės” redakcijai, ir visiems- 
visoms, kurie reiškėte gilią 
užuojautą mano brangiai 
sesutei Verai Kapičiauskie- 
nei mirus Bingham to ne 
1967 metų lapkričio pabai
goje.

Mylimosios sesutės mir
tis begalinį skausmą atnešė 
mums saviesiems ir Lietu
voje. Bet daug teikė atgai
vos, kai turbūt LDS 6 kuo
pos nariai ėmė reikšti gilias 
užuojautas ne tik velionės 
dukrytei Adelytei ir žentui, 

J.au.!bet dar ir mums seserims 
sfoJ bei broliui Lietuvoje. Tat 

iSkotasiPriimkite’ gerbiamieji ne
pažįstami mums tautiečiai,

, . f I .

Jonas Jurgaitis rašo,drau
gui P. Ventai apie. Rojaus 
Mizaros laid’otuvesj Lietuvo
je. Jonas yrą vienas iš tri
jų ( sūnų š^mjs veikėjos V- 
Jųrgaitįenęs.,kuri ( . parašę 
labai įdomius sayo atsimini
mus iš praeities (“Nebuvo 
kada drobelių austi”). .

Redakcija

Ar Rentgeno spinduliai?
Kai gimė mažasis Anto

nio Morabitas, buvo maža 
vilčių, jog liks gyvas: jis 
sunkiai kvėpavo ir judėjo, 
valgė labai nedaug, buvo- 
mažakraujis, aplamai atro
dė, jog jame nėra jokios 
energijos. Tačiau dabar vi-, 
sa Italija kalba apie jį, kaip 
apie nuostabų vaiką, mažą 
genijų. Praslinkus pusant
rų metų, Antonio puikiai 
ištardavo 70 žodžių, asme
navo veiksmažodžius, tiks
liai kėlė klausimus. Vėliau, 
ėmė žiūrinėti įvairias kny
gas,* geografinius atlasus ir 
matematikos vad o v ė 1 i u s ; 
Kai kuriuos raštus jis s tu; 
dijąvo^tąrytum studentas, 
kurisųruošiasi egzaminam'

Antonio turėjo kai kurių 
svarbių liaukų hipertrofiją, 
kuri varžė kitas organizmo 
funkcijas, ypač kvėpavimą. 
Ir pediatras dr. F. Fatatis 
pasiūlė gydyti rengeno spin
duliais. 1966 m. pavasarį jau 
buvo galima pasakyti, jog 
Antonio pasveiko. Visos jo 
organizmo funkcijos pasi
darė vėl normalios. Tačiau 
gydytojas pastebėjo kažko
kius ypatingus reiškinius.- 
Būdmas penkių mėnesių, 
berniukas sugebėjo stebėti, 
kas aplink jį dedasi. Jo ne
dirbtinis liūdesys ir staigus 
juokas buvo aiškinami ne 
instinktu, o protu. Berniu
ko judesiai buvo nepapras
tai darnūs, jis domėjosi 
žmonėmis ir daiktais žy-v 
miai daugiau, negu kiti j$ 
amžiaus yaka.

Kuo tai paaiškinama? Dfr. 
Fatačio nuomone, matyti, 
rentgeno spindulių veikimu. 
Sunku ką nors pasakyti 
apie mažojo genijau ateitį. 
Manoma, jog trejų metų jis 
galės skaityti ir rašyti, o 
penkerių — suvoks pagrin
dinius skaičiavimo veiks
mus, septynerių — galėsiąs 
studijuoti algebrą ir t. t. 
Tačiau, jeigu dėl kurių nors 
priežasčių susilpnės berniu
ko atmintis, jis taps norma-, 
liu žmogumi.

Mes dar gyvename įspū
džiais po Mizaros laidotu
vių, kurios buvo labai gra
žiai organizuotos. Visa mū
sų liaudis su dideliu liūde
siu išreiškė jam paskutinę’ 
pagarbą. Kai pajudėjoi nuo 
rašytojų namų mašinų srau
tas su velionio Mizaros pa
laikais ir lėtai slinko Leni
no prospektu, kuris buvo 
užtvenktas tūk s t a n č i a i s 
vilniečių, išėjusių palydėti 
mylimą žmogų - rašytoją.' 
Daugiau kaip 100 mašinų 
išsirikiavo užpakalyje juo
do limozino, apvainikuoto 
eglučių šakelėmis, kuriame 
buvo įrengta urna su velio
nio pelenais.

Kelionėje, kuri užsitęsė

didžiausią musų dėkingu
mą—šimtus ačiū!

Garbė garbė jums, ku-
tą metų jie aiškino ir rodė, sutramdytas, 

niekam teklJO 1. ,“stern,as:.
1968 metais Lietuvoje gauti rįe nepamirštate gimtosios

kad marksizmas 
vertas, praktikoje negali
mas ir neįmenamas, bet dar 
jis išeidavo labiau sustiprė
jęs. Reikia tikėtis, kad jis 
atsilaikys ir prješ šį And- 
rašiūno užpuolimą.

Kad parodžius, kokias ne
sąmones šis žmogus pasa
koja, užtenka jo išvedžioji
mų paskutinio sakinio. O 
tas sakinys skamba šitaip:

“Sovietų Sąjungos ekono
minio gyvenimo tikrovė yra 
ryškiausias Markso nesvei
kos fantazijos padarinys, 
kuriame sukaupta XX šimt
mečio pranašų blogiausi 
evangelijos vaisi

O kaip tik ta tikrovė, tie 
milžiniški Taryb 
pasiekimai ir lai 
parodo Markso 
teisingumą. Tie, 
mato arba nepri 
mažiausio suprat: 
apie marksizmą, 
nelaimė. Viešai

Išsipildė geologą prognozė

pramoninę naftų. Ji jau skai-i 
čiuojama šimtais kubų. Galin
gi sunkvežimiai jau tiesia ke
lius prie naujo gręžinio. O 
geologai žengė į vakarus.

d.”

į Sąjungos 
i m ė j i m a i 

mokymų 
kurie to ne
pažįsta, nė 
imo neturi 
O tai jų ir 

demonst
ruodami savo atsilikimą ir 
protinę " bejėgybę suprasti 
nūdienio gyvenimo tikrovę, 
jie mano, kad jie susidoro
jo su marksizmu.

Upė naikina vabzdžius
Vieno didžiausių Amazo

nės intakų — Rio Negro ba
seine maža .vabzdžių, nors 
upe teka per balotas džiung
les. Amerikietis William- 
sas nustatė, kad jRio Negro 
vanduo turi insekticidiniv 
(naikinančių vabzdžius) sa
vybių. Lietingo periodo me
tu upė pakyla maždaug 10 
metrų ir užlieja apie 650,- 
000 kvadratinių kilometrų 
plotą. O tai prilygsta aš- 
tuoniomis Austrijoms.

Vanduo ištirpina dauge
lį įvairių medžiagų, kurios 
upę nudažo juodai.

Iš čia kilęs ir upės pava
dinimas, reiškiąs “Juodąją 
upę.” Kai kurios vandeny
je ištirpstančios medžiagos 
ir yra gamtiniai insektici
dai.

Lietuvėlės ir darbuojatės

Dvidešimt metų Regina Balčikonienė-Songailaitė dirba dai
lininke—statytoja Vilniaus operos ir baleto teatre. Per šiuos 
metus ji sukūrė daugiau kaip 40-Čiai spektaklių apipavida
linimus. M. Baranausko nuotrauka

Svarbiausia—česnakai
Mažame Prancūzijos Da

lei o Kacenevo miestelyje 
Mari Fliuara, gimusi 1868 • 
m. sausio 12 d., atšventė 100 
metų jubiliejų.

Fliuara, nesirgusi, išdavė 
savo ilgaamžiškumo paslam 
tį: “Kiekvieną rytą reikia 
suvalgyti skiltelę česnako, o 
per pietus ir vakare—išgy
ti vyno, atmiešto buljonf^
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J. RIMAITIS

BAISUS LAPAS IŠ NESENOS ISTORIJOS
(Tąsa)

Apaštališki laiškai
apsilankydavo 

e. Ateidavo ir
Fulstas beveik kasdien

Kauno vyskupijos kurijoj 
is karininkais.
gestapo kari- 

ininkijos viršū-

aukiasi
Fulstas kaire ranka pasi- 

žengęs 
sėn ge-

vienas, ir su hitlerinia 
Tai, daugiausia, būdavo 
n inkai, kurie matė dvasi 
nėse savo patikimus padėjėjus. Arki
vyskupas Skvireckas, vysĮkupas Brizgys, 
o taip pat kiti aukštieji 
šulai sąžiningai vykdė visus okupantų 
pavedimus. Savo ganytojiškuose laiš
kuose, paruoštuose dalyv 
jie ragino tikinčiuosius 
armiją maisto produktais 
ti kariniams reikalams metalą, laimino 
stojančius į hitlerinę armiją.

Tuo metu, kai Tarybinė Armija prie 
Stalingrado ir kitose pietose sudavė 
triuškinančius smūgius 
mašinai, arkivyskupas Skvireckas nepa- 
sidrovėjo tapti gestapo užverbuotu pa
trankų mėsos tiekėju. Jis kreipėsi į ti
kinčiuosius, ragindamas 

1 Jus į vokiečių kariuome 
laiko, savo šefo įkvėpti, 
vių tautos išdaviku Kub 
atsišaukimą parašė vys 
ir Kauno kunigų semim 
kunigas Pranas Petraitis. Po šiuo atsi
šaukimu pasirašė dar 19 
sutanotų lietuvių tautos 

“Tautiečiai!—buvo ras 
sišaukime.— Mes, pirm 
tarėjo sukviesti atsakingi pareigūnai ir 
įvairių sričių darbuot 
prieš akis šio momento 
da Vokietijos ir Europos 
prieš bolševizmą pasiekė 
ją, mes šį savo tvirtą n 
miame ne tik žodžiu, bet 
lu... Mes kviečiame visą lietuvių tautą 
į vienybę ir gyvenimo* meto visišką su
pratimą. Visi tie, kurie 
ti atlikti įpareigojimus kariuomenėje ar 
karinės reikšmės darbe.
tai įvykdyti (“Ateitis”, 6j5 nr., 1943. III.- 
19).

^(Panašius “ganytojiškus” laiškus tuo 
metu paskelbė Telšių vyskupas Rama- 

f^lskas, vyskupas “Pądolskis ir kiti 
auKštieji dvasininkai.

Nuo arkivyskupo Sk\ 
ko ir aukštieji sentikių 
natinės sentikių taryboj: 
buvęs baltagvardietis, 
vas, jo pavaduotojas E 
Mitrankovas ir kiti krei 
atsišaukimu į tikinčiuos 

Tačiau tikintieji gera: 
ninku kėslus. Nežiūrint 
mo, jaunimas slėpėsi nt o mobilizacijos, 
o geriausieji lietuvių tautos sūnūs ir 
dukros stojo į partizanų dalinius. Vals
tiečiai slėpė nuo okupantų maisto pro
duktus, sabotavo visa^ jų vykdomas 
priemones.

Pabėgimas iš “
Vakaro tylą sudrumstė tolimas 

trankų dundėjimas. Kj,uno gatvės 
kimštos bėgančių hitle 
nervingas sujudimas.

Ne mažesnis nerimas 
Kauno vyskupijos. Ark 
įmokas, vyskupas Brizgyjs ir kiti aukštie
ji dvasininkai, bijodami 
savo kruvinus darbus, nutarė neatsilikti 
nuo savo šeimininkų. Į 
porinius ūkiškus vėžiu 
krovė kurijos turtą. Arkivyskupas Skvi
reckas ir vyskupas Brizgys šlaistėsi tarp 
vežimų ir davinėjo nurodymus.

Pačiame šio darbo ik 
kupijos pasirodė jėzuitai Kipas ir Fuls
tas. 1 " >

— Eik, Adomai, iš ro j ius, pažink dar
bą artojo, — bažnytinei 
džiais Fulstas įgėlė Skv

— Gana, gana, — nutr;
kas.— Nėra kada juokus krėsti. Brangi 
kiekviena minutė.

— Reikia paskubėti, — pritarė Kipas. 
Pats liucinierius žino, gada jie gali už
plūsti. Girdėjau, kad 
rankose.

— O kur pabėgsi? Aš geriau nesiju
dinčiau iš vietos,—įsikišo į pokalbį ne
toliese stovėjęs senas kunigas.

Fulstas sužaibavo akimis, pakėlė su
tanos skverną, ir jo rankoje atsirado 
juodas pistoletas.

— O šitą ar matai?
flfcni?

dvasininkijos

aujant Fulstui, 
remti hitlerinę 
, skatino rink-

litlerinei karo

siųsti savo sū- 
nę. Po kurio 
kartu su lietu- 
iliūnu panašų 
kūpąs Brizgys 
iri jos rektorius

sutanotų ir ne- 
išdavikų.

omą šiame at-
ojo Generalinio

kai, turėdami 
rimtumą... ka- 
vedamoji kova 
lemiamą stadi- 

įsistatymą re- 
darbu ir gink-

dabar pašauk-

turi nedelsiant

irecko neatsili- 
dvasininkai. Ce- 
s pirmininkas, 
Tukovas-Leono- 
reninas, buožė 
peši su panašiu 
ius sentikius.

suprato dvasi- 
kunigų ragini-

rojaus”
pa- 
už- 

ininkų. Visur

viešpatavo prie 
ivyskupas Skvi-

atsakomybės už

auotmašinas ir 
us darbininkai

rštvje prie vys-

s giesmės žo- 
ireckui.
aukė ji Skvirec

Vilnius jau jų

Puleikį ar prisi

Senukas kunigas atbulas ty 
prie sienos.
rausė už atsegiotos sutanos ir, 
kelis žingsnius, pakišo jam pano 
stapininko pažymėjimą.

— Aš čia pat tave už tokias ka' 
liu sutvarkyti. Laikyk liežuvį už dantų.

Senasis kunigas tylėjo, iš bai 
sprogdinęs akis. Jis dabar gei 
minė kunigą Kazimierą Puleik, kuris 
pirmomis vokiečių okupacijos d 
buvo sušaudytas už tai, kad nepaklausė 
kunigo Sušinsko ir atsisakė tapti gesta
po agentu.

— Nešk savo skudurus!— sūri 
stas.

Senasis kunigas palengva atsiplėšė 
nuo sienos ir smulkiais žingsnia 
ko į gatvę. Jį palydėjo garsus 
juokas.

— Baikime. Laikas judėti,— 
po sutana ginklą, Fulstas kr|< 
Skvirecką.

Vyskupijos kolona pajudėjo, 
kas, pamaldžiai lenkdamas gatyą, žeg
nojo paliktą savo rezidenciją ir 
šiai šnabždėjo:

—Padėk mums, viešpatie! Apsaugok 
nuo karo baisybių.

—Patiems reikia saugotis. Di 
spės visiems padėti,—mokė Fuls

Temo. Protarpiais automašin 
girną nustelbdavo patrankų dun

bas ga-

nes iš- 
ai atsi

ienomis

ko Ful-

s pasu- 
Fulsto

naslėpęs 
eipčsi į

Skvirec-

pusbal-

3vas ne- 
tas.
tų burz- 

o__ t ________ _ t Įdėjimas.
Arkivyskupo kolona traukė Žemaičių 
plentu. Kol kas kelionės tikslas buvo 

Čia Skvireckas, Brizgys ir 
liau už-

,o bolše-

Žemaitija. 
jų šeimininkas Fulstas manė te 
siimti Lietuvos “gelbėjimu” nu 
vizmo.

Žemaitijos kalvose ir kloniuo 
vyskupo Skvirecko klika pasiji. 
giau. Telšių vyskupas Borisevičius ir jo 
pagalbininkas Ramanauskas sutiko pa
bėgėlius išskėstomis rankomis, 
vojo, kad, padedant Skvireckui 
Fulstui ir Brizgiui, bus lengvia 
okupantams.

Tačiau greitai pasidarė karšt 
maitijoje. Skvireckas su savo 
paliko vaišingus Telšių vyskupus ir pa
traukė Vokietijon. Jo pėdomis pasekė 
Brizgys, Kipas, Fulstas,, vysku 
dolskis, kunigas Krupavičius ir 
kitų dvasininkijos atstovų. Te‘ 
kupijos valdytojas Borisevičius 
galbininkas Ramanauskas, rema 
pacinės valdžios ir dvasininkijoj susita
rimu, turėjo likti Lietuvoje. Jie 
davinį vykdyti ardomąjį darba, 
tą prieš Tarybinę Armiją ir Ta

Užmezgami ryšiai

se arki- 
įto sau-

o ypač 
u padėti

a ir Že- 
sėbrais

pus Pa- 
daugelis 
šių vys- 
ir jo pa
ntis oku-

gavo uz- 
nukreip- 
7bų val-

įsikelti į 
Polons- 

si šiame 
vietoje, 

nejauku, 
galvojo

Telšių vyskupas Vincentas Borisevi
čius nuobodžiavo. Artėjant Tarybinei 
Armijai, jis nutarė lankinai pe 
Žemaičių Kalvariją pas kunigą 
kį ir jau trečia diena svečiavo 
nuošaliame kampelyje. Naujoje 
be įprasto darbo, buvo truputi 
Pragiedrėdavo sieloje, kai jis
apie praeiti. Štai pro akis praslinko gim
tasis Bebrininkų kaimas neto’ 
viškio, neaprėpiami tėvo ūkio p 
dėlė galvijų banda. Neveltui 
Augustinas Borisevičius. buvo 
vienu: iš turtingiausiu ūkininku 
apylinkėje. O paskui, kai jį, Vincenta, 
įšventino i kunigus, garsas apie jų šei
mą dar plačiau pasklido.

Dar vaikas būdamas, Vincentas gal
vojo geriau gyventi negu tėvas 
jis baigė Friburgo universitete 
jos fakulteta ir atsisveikino su 
Šveicarija, beveik buvo tikras 
svajonės išsipildys. B o r i .s e v e i us su 
džiaugsmu priima caro armijos 
no postą.

Tačiau caro sostas subyrėjo, 
nebebuvo ką veikti, ir jis griže 
vą. Iš karto nebuvo kur pasire 
paskui mokytas kunigas ėmė 
ant mielių. Iš tikybos mokytojo Mari
jampolės gimnazijoje jis greit 
Seinų kunigų seminarijos teologijos pro
fesorius postą. Po kelerių metų Bori
sevičius jau Telšių vyskupijos kancleris, 
vėliau Telšių kunigu seminarij 
rius, vyskupo pagalbininkas ir 
teisėtas Vatikano patvirtintas ^yskupas.

Jeigu dabar jį paklaustų, kam turi dė
koti už patikėtus aukštus postus, tai jis 
nedvejodamas pasakytų, kad 
Staugaičiui. Jo padedamas.

i Vilka- 
lotai, di
lo tėvas, 
laikomas 

i plačioje

. Ir kai 
teologi- 

gražiąja 
. kad jo

kapelio-

Rusijoje 
į Lietu- 

ikšti, bet 
kilti lyg

ikopia į

os rekto- 
pagaliau

vyskupui 
Borisevi

čius susidraugavo su Skvireckil, artimai

susipažino su Smetona ir kitais aukštais 
vyriausybės nariais. O kai Staugaitis 
mirė, Borisevičius buvo pasodintas į jo 
kėdę.

Taip, malonu prisiminti praeitį, ta
čiau kaip gyventi toliau, Borisevičius 
negalėjo sugalvoti, štai jau visai netoli 
dunda patrankos, artėja frontas. Pabė
go į Vokietiją jo kolegos, ištikimi drau
gai. Dar praeis kelios dienos, ir Žemai
tijoje įsitvirtins komunistų valdžia. At
ims vyskupijos žemę, pakels galvas ku
mečiai ir bernai.

Galvodamas apie tai, Borisevičius de
gė neapykanta Tarybų valdžiai ir vi
siems tiems, kas ją remia. Keršyti, 
griauti, kiršinti ^žmones—tokį priesaką 
jam paliko į Vokietiją pabėgdami Skvi
reckas ir Brizgys. Ir jis laukė, kad grei
čiau ateitų ta diena,, kai galės vykdyti šį 
priesaką.

Savo* laikiną buveinę Žemaičių Kalva
rijoje Borisevičius pasirinko ne atsitik
tinai. Šiose apylinkėse veikė banditinė 
“Vanagų” gauja, prie kurios organizavi
mo nemaža prisidėjo ir jėzuitai Brizgys 
su Fulstu. Dabar jam rūpėjo susirišti su 
šia gauja, arčiau susipažinti su jo va
deivomis.

Iš kunigo Polonskio sužinojęs visas 
smulkmenas, kaip patekti į “Vanagų” 
gaujos štabą, Borisevičius anksti rytą 
išvažiavo į Alsėdžius. Vietos klebonas 
Butkus jį sutiko pagarbiai, bet nenorė
jo, kad dienos metu klebonijoje pasi
rodytu gaujos dalyviai.

—Nenoriu kompromituotis, — paaiš
kino Butkus.—Vis tiek neilgai tie teišsi- 
laikvs.

Nakti į kleboniją atėjo pagyvenęs vy
riškis, kuris užsirekomendavo Lietuvos 
armijos pulkininku. Su juo kartu buvo 
Borisevičiui pažisamas Kaupas, anks
čiau gyvenęs Telšiuose.

—Kaip patinka mūsų darbas, vysku
pe?—paklausė pulkininkas, kai jie su
sėdo prie valgiais apkrauto stalio.

—Nieko. Tik, sako>, kai ką skriaudžia
te. i

—Cha, cha, cha!—nusikvatojo pulki
ninkas.—Savų mes neskriaudžiame. Jei

gu išvedame kokią karvę ar paimame 
drabužių, tai tik iš tų, kurie laukia bol
ševikų.

Pulkininkas pasakojo apie tolesnius 
“Vanagų” veiklos planus, Borisevičius 
protarpiais jį sustabdydavo, pateikdamas 
pastabas ir duodamas nurodymus. Su
sitarė dėl ryšių.

Atsisveikindamas Borisevičius ragino 
suaktyvinti veiksmus prieš tarybinį ak
tyvą, o taip pat didinti gaujų dalyvių 
skaičių.

Grįžęs į Žemaičių Kalvariją, Borise
vičius jau nebenuobodžiavo.

(Bus daugiau)

TYLOS MINUTĖ 
šiurpios tylos minutę lyg sustoja 
Plazdėti širdys... Kraujas stingsta... 
Tarsi žemynų gelmes suvaitoja, 
Ir skausmas nebylus ištvinsta,

Išlieja žemei verskmo liūtį.
Tą gniuždančią tylos minutę.

Toli, vos girdimai sugaudžia varpas,
Ir tie baisingi, sunkūs dūžiai, 
Taip širdį draskantys, verią ir skvarbūs 
Per erdvę sklinda nykiai, gūdžiai,

Įveikia laiko tolių kliūtį.
Tą smaugiančią tylos minutę.

Ir pergales melodija suaidi, 
Lyg skaidrina gėlos beribę, 
Agoniją nuo veido veja, baido 
Ir, skelbdama aukos didybę,

Mums liepia ašaromis srūti
Tą klaikiąją tylos minutę.

Įsako, prisaikdina, šaukia 
Branginti tai, ką jie atvėrė, 
Įprasmint milijonų kraupią auką, 
Sukurt jos vertę ainiams gėrį,—

Sutramdyt žvėrį—karo siūtį,— 
Mums liepia šią tylos minutę, 

šlovė! Šlovė! Šlove netils didžioji 
Net polių nuošaliam kamputy, 
Neges ant kapinių ugnis šventoji 
Visiems, kurie per kančią, žūtį

Pasauliui nešė laisvės būtį!
Šlovė jiems ne tik šią minutę,— 

Šlovė kiekvieną valandos minutę,—
Rūsčią ją minutę!. .

J. Šimonis

“Suradome bendrą 
kalbą su Lietuvos 

jaunimu”
Penkias dienas Lietuvoje 

viešėjo Vokietijos Federa
tyvinės Respublikos jaunų
jų demokratų delegacija, 
vadovaujama VFR Jaunųjų 
demokratų organizac i j o s 
federalinės valdybos vice
prezidento Helmuto Šefe- 
rio.

Svečiai susipažino su Vil
niumi, aplankė Pirčiupį, 
Trakus. Lietuvos Jaunimo 
organizacijų komiteto dele
gacija susitiko su jaunimo 
organizacijų vadovais. Ko
miteto pirmininkas R. Ju- 
deika supažindino svečius 
su Lietuvos ekonomikos, 
mokslo ir kultūros laimėji
mais, papasakojo apie jau
nimo organizacijų veiklą, 
apie jaunimo dalyvavimą 
moksliniame ir visuomeni- * 
niame darbe, valstybės val
dyme. Svečių susitikimai su 
Vilniaus studentais, jaunai
siais darbininkais ir inži
nieriais vyko universitete 
ir skaičiavimo mašinų ga
mykloje. Vokietijos Federa
tyvinės Respublikos jauni
mo pasiuntiniai taip pat su
sitiko su Lietuvos kūrybi
nės inteligentijos atstovais.

— Mes labai patenkinti 
šia viešnage, — pasakė žur
nalistams Helmutas šefe- 
ris. — Džiaugiamės, kad su
radome bendrą kalbą su 
Lietuvos jaunimu. Mes ver
tiname Lietuvos ekonomi
kos, mokslo, meno laimėji
mus, vertiname neįkainuo
jamus lietuvių tautos praei
ti e s kultūrinius lobius.

Šiuo metu Tarybų Lietuvoje mokosi maždaug kas 
ketvirtas gyventojas.

Nuotraukoje: Panevėžio spaustuvės brošiūruotoja 
Apolonija Bajorūnaitė, kuri mokosi I vakarinės vidu- 
rinės-pamaininės mokyklos 11 klasėje. A. Dilio nuotr.

Žirgų sportas yra labai mėgiamas Tarybų Lietu
voje, Beveik kiekviename kolūkyje ar tarybiniame ūky
je rasime šio sporto entuziastų.

Nuotraukoje matome Šakių rajono Lenino vardo 
kolūkio raitelius. <

M. Baranausko nuotrauka

Mašina skaito ir ranka 
Rašytus tekstus

Paprastai automatinė skai
čiavimo mašina priima vi
sas informacijas tam tik
im kodu iš specialaus tarpi
ninko — perforuotos juos
telės. Perdirbant duomenis, 
pradinės informacijos pa
ruošimas yra viena nema
loniausių darbo rūšių. Ji 
atima labai daug laiko, ne
apsieinama be klaidų. To
dėl pastaruoju metu visa
me pasaulyje atliekami 
bandymai, siekiant sukurti 
įrengimą, galintį skaityti 
betarpiškai rankraštį.

Vienas tokių bandymų 
buvo atliktas Maskvos Au
tomatizacijos ir telemecha- 
nikos institute. Mašina su
gebėjo be ilgesnio parengia
mojo apmokymo skaityti 
ranka rašytus tekstus, skai
čius, žodžius ir topografi
nius ženklus. Pirmiausia 
jai kartu su kodu buvo pa
rodytos įvairios raidės ir 
skaičiai. Vėliau mašina at
skyrė pagal tam tikrą pro
gramą visus ženklus, kurie 
jai buvo parodyti. Ji ski
ria raides ir skaičius para
šytus net kita rašysena.

Ypač mus nustebino Lietu
vos jaunimo kūrybinė ener- 
gijaz aktyvus jo dalyvavi
mas visose veiklos srityse. 
Nuoširdi įvairių valstybių 
jaunimo draugystė turi pa
dėti sudaryti Europoje 
tvirtos taikos atmosferą. O 
tai yra svarbiausia. Šį savo 
vizitą laikome pirmuoju 
Lietuvos ir Vokietijos Fe
deratyvinės Respublikos de
mokratinio jaunimo drau
gystės ir kultūrinio bendra
darbiavimo žingsniu. Dėko
jame už nuoširdų priėmimą.

Viešėjo užsienio 
profsąjungų veikėjai
Lietuvoje viešėjo Austri

jos, Korėjos Liaudies Demo
kratinės Respublikos, Ru
munijos Socialistinės Res
publikos, Vietnamo Demo
kratinės Respublikos ir Vo
kietijos Demokratinės’ Res
publikos profesinių sąjun
gų delegacijos.

Svečiai susipažino su Vil
niaus įžymybėmis, lankėsi 
naujųjų statybų rajonuose 
ir gamyklose, žiūrėjo lietu
viškus spektaklius ir fil
mus.

SPAUDOS PIKNIKAS
Rengia LLD 28 kp. ir LDS 31 kp.

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. Turėsime pro
gą pasigrožėt gražiaja gamta. Šis suėjimas ren

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

>
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NUO AVILIONIŲ KALNELIO
Savilionių kaimas, 

jaus Mizaros gimtinė, 
glaudė rašytojo palai 
supiltus į knygos pavidalo 
urną. Šimtai jo tautiečių 
iš Vilniaus ir iš art: 
apylinkių susirinko, į la 
jimo iškilmes.

Aukštai iškilęs Juodžio 
kalnas, į kurią tik pusę 
žvelgsi, atveria akiai , pla
čią panoramą: bang 
laukai, kloniai, miškai 
šileliai, kelių nedidelių ^že- 
rų veidrodžiai atsp 
plaukiančius baltus debe
sis. Ši vieta labai prim 
kitą kalnelį Anykščių apy
linkėse, kur ilsisi mums 
siems žinomo “laimės ž 
rio ieškotojo palaikai.

Atsisveikinimo kalbas 
rė įžymieji vyriausybės 
rašytojų sąjungom atstovai 
ir velionio giminės, o aukš
toje padangėje nenutilo 
akompanavusi vyturio gies
mė. Iš toli sklido vos gir
dimas gegutės kukavimas. 
Pro šalį matėsi kalve i 
kalvelėmis vingiuojanti 
ta vieškelio juosta.

Klausantis kalbėtojų, 
rių žodžius perdavė gan 
kalbiai, iškilo prieš 
veržlus piemenukas, laks
tąs po šias grožiu dvelkian
čias apylinkes. Šimtmečio 
pradžioje Dzūkija b
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tamsus Lietuvos užkampi 
bet mažasis Rojus lank 
slaptai veikiančią mokj 
svajojo, kaip patekti į 
šaulį, “surasti laimės ž 
rį”.

Ir štai jis grįžo į gimtinę, 
nuėjęs turtingą gyvenimo 
kelią, išvaręs platų da 
barą, — ne tik pats sau 
radęs laimės žiburį, bep jo 
žiežirbas paskleidęs 
nuo gimtosios savo Dzūki
jos. Tūkstančiai tūkstapčių 
jo knygų egzempliorių 
bar pasklidę ne tik jo gim
tinėje, ne tik Lietuvoje, 
ir visur, kur gyvena Ii 
viai, o dalis jų, išverst 
svetimas kalbas, išpląjtino 
jo sukurtus dvasinius 
tus plačiai po pasaulį. Kny
gos pavidalo urna—tai jo ne
mirtingumo simbolis, skel
biąs, kad savo veikalais 
šytojas liks gyvas ištiš 
skaitytojų kartoms.

Nors Savilionių tyląs 
dena paukščių giesmė 
juos gaubia ramių 1d 
platybė, bet jie glaudžiai 
susiję su visu paša 
Šiandien čia per laukus 
skersai ir išilgai žygi 
elektros laidų stulpai, 
stogų iškilusios televizorių 
antenos, o žemę įdirba 
dėmios mašinos. Nauji 
sūs plentai leidžia pas 
Vilnių bei Kauną per 
tris valandas. Ir visa 
padėjo pasiekti draugystė 
su Tarybų Sąjunga ii 
cializmo idėjos, kuriom 
lionis paaukojo visą 
gyvenimą.

Nors nė vienas kalt 
jas nepaminėjo šiandieninio 
karo Vietname, bet jo bom
bų aidas tarsi girdėjosi šio
je laukų tyloje.

Jeigu šiandien dar) per 
maža naujų pastatų 
lionyse, jeigu dar neis 
senosios pirkios, tai tam tik
ra dalimi kaltas dabarti
nis pasaulis, tebereik 
jąs milžiniškas lėšas ; 
ginklavimuisi. O juk 
šių apylinkių yra iš v 
dalis tautiečių, kurie Jung
tinėse Valstijose reiks 
plėsti karą Vietname, 
rie trokšta, kad ir per Lie
tuvą pereitų napalninio 
karo banga. Ir kovai 
šį beprotišką raginimu bu
vo skirta daug karštų
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Didelė lietuvių tautos da
lis įvairiais laikmečiais bu
vo nublokšta į svetimus 
kraštus, ir Rojus Mizara 
tūkstančiam emigrantų liks 
šviesus pavyzdys, kaip, ir 
svetimoje šalyje gyvenant, 
galima tarnauti savo tau
tai, kovoti už šviesesnę jos 
ateitį, gausinti jos kultūri
nes vertybes. Velionis bu
vo vienas iš tų ištvermingų 
idėjinių kovotojų, kurie, 
jaunystėje įžvelgę istorijos 
judėjimo kryptį, paskui ka
rų bei reakcijos siautėjimo 
sutemose nepasimetė, nesu
svyravo ir išliko pažangio
se pozicijose. O tai buvo 
nelengva Amerikoje, kur 
žymi dalis profsąjungų ly
derių nuėjo tarnauti reak
cijai, kur daug pažangiųjų 
veikėjų neišlaikė persekio
jimų.

Kai bus išleisti velionio 
laiškai ir artimųjų atsimi
nimai apie jį, be abejo, pa
aiškės, kaip Rojus pergyve
no dabartinį skilimą socia
listinių valstybių sistemoje, 
tačiau laikė tat pereinamu 
reiškiniu, nors, deja, gal 
būti, paskutiniausiu JAV 
agresiją Vietname. Kaip 
ir kiti pažangūs amerikie
čiai veikėjai, velionis žur
nalistine plunksna kovojo 
už tai, kad tos dėsningos 
istorinės jėgos, kurios 
šiandien dar palaiko Viet
namo karą, būtų perjung
tos į socialistinės stovyklos 
vienybės stprinimą. .* '

Ir kovodamas už pagrin
dinius šių dienų pasaulio 
siekius, Rojus Mizara tuo 
pačiu kovojo ir už savo 
gimtųjų Savilionių, už tė
vynės Lietuvos tolesnį gra
žėjimą ir klestėjimą. Jis 
jautė, kad, nors ir kaip Sa- 
vilionys yra tolimas už
kampis, jie vis vien yra 
glaudžiai susiję su tuo, kas 
dedasi visame pasaulyje, o 
kadangi JAV vaidina vie
ną iš pagrindinių vaidme
nų tame pasaulyje, tai ir 
su ta šalimi. Velionis su
prato, ką reiškia šių dviejų 
didžiųjų pasaulio valstybių 
TSRS ir JAV — tarpusa
vio sąveiką sambūvio sąly
gomis, kada amerikietis 
darbininkas žiūri, kaip au
ga, atsitiesia, vysto poten
cines savo galias ir dvasiš
kai ture j a dideles karo kan
čias atlaikęs, tačiau neribo
tus kūrybinius horizontus 
atvėręs tarybinis žmogus, o 
tarybinis žmogus— taip pat 
ir aplamai socialistinės sis
temos žmogus — savo ruož
tu stebi amerikietį darbi
ninką, kada jis nebesiduos 
mulkinamas reakcinių prof
sąjunginių lyderių ir, sto
jęs į kovą, griežtai pasakys 
“ne” gal jau paskutiniam

barbariškam agr e s i n i a m 
karui Vietname.

Įžvalgus rašytojas ir pub
licistas, Rojus Mizara aiš
kiai matė, kuria linkme pa
gal istorinius dėsningumus 
vystosi ši tarpusavio sąvei
ka, ir savo raštais norėjo 
greitinti tą vyksmą, pa
spartinti visišką savo gim
tųjų Savilionių suklestėji
mą su naujomis modernio
mis gyvenvietėmis. Deja, 
tą suklestė j imą pamatys j au 
tik ant kalnelio' iškilęs ant
kapinis paminklas, šalto 
akmens medžiaga suglaus
tai išreiškiąs didingą ne
marią velionies asmenybę.

J. Šimonis
Vilnius, 1968. V.24

Philadelphia, Pa.
Nori paukščiu persiversti

Šiltas, tinkamas birželio 
rytas. Nesinori lovoje dryb
soti. Prieš saulėtekį išeinu 
į man artimą Fairmount 
parką. O mane pasitiko 
šimtai sparnuotų linksmų 
dainininkų. Susi tinku ir 
pusamžę moterį,

Karo laikų romanas
Vilniaus leidykla “Vaga” 

pernai išleido 15,000 eg
zempliorių tiražu italų rašy
tojo K. Malapartės romaną, 
pavadintą “Kaput” (hebra- 
iškai “Koparoth” — auka, 
prancūziškai “Capot” — su
gedęs), kurį išvertė jaunas

gamtos vilnietis rašytojas Tomas 
grožio mylėtoją, menininkų Venclova, sūnus gerai žino-

Binghamton, N. Y.
Dvasininkai remia skurdžių 

žygį į Washingtoną
Triple Cities srityje geros 

valios gyventojai, kurie gi
liai įvertina šią skurdžių 
žygiuotę į Washing toną, 
siekiančią tuoj autinių skur
džiams pagerinimų, rimtai 
pasiryžo padėti jiems ir su
organizavo grupę, ji tuojau 
susijungė su Federation of 
Community Development 
Council (FCDC) pareigū
nais dalyvauti jų jau pra
vestoje kampanijoje, ryžtin
gai siekiančioje visais bū
dais padėti skurdžių žy- 
giuotei pasiekti jų kovos 
pergalę.

Vietos skirtingų tikybų 
iš penkių bažnyčių dvasi
ninkai taip pat prisidėjo 
bendrai darbuotis. Ir jie 
pasisiūlė panaudoti savo 
gabumus rinkime to tikslo 
siekiantiems dovanų.

Kampanijos vedėjai susi
darė tam tikrą planą. Pa
gal jų nuožiūrą buvo numa
tyta, kad skurdžiams ten 
daugiausia yra reikalingas 
maistas: konservuota mė
sa, vaisiai, z daržovės, ava
lynė, nepermirkstami dra
bužiai ir daugelis kitokių 
drabužių ir maisto, taip 
pat ir piniginės paramos. 
Tuo reikalu jie aplankė di
desnes parduotuves.

Mrs. Arthur Anderson, 
kuri yra viena iš šios rink
liavos vedėju, pasakė, kad 
rinkėjų jau yra surinkta di
delis kiekis maisto ir dra
bužių arti $900 vertės.

Mrs. Anderson taipgi sa
kė, kad Binghamtono sunk
vežimių firma yra pažadė
jusi vietos viename savo 
sunkvežimyje, važiuojančia
me į šalies sostinę sekančią 
savaitę, tai ir nugabens su
rinktus daiktus skurdžių 
žygio dalyviams Washing
tone. Visgi buvo padirbė
ta. Ona Wellus

koncertų kasryt klausytoją. 
Tiesa, įvairių paukščių 
linksmos melodingos dainos 
giliai pasiekia žmogaus psi
chinius jausmus ir jaudina 
širdį. Moteriškė, besigėrė
dama linksmomis paukščių 
dainomis, sako: Ach, kad 
aš galėčiau paukščiu pasi
versti ir būti linksma..,. 
Paukštis, atsitūpęs ant 
medžio šakos po lapais per
nakvoti, nesirūpina, kur se
kamą dieną jis suras vaba
liuką, slieką sau maistui, ir 
jis visados linksmas, čiulba.

Žmonių psichologija gi ki
tokia... Daugelis žmonių, 
abiejų lyčių, be numatomos 
svarbios priežasties susi
raukia, išsišiepia, susirūpi
na, nuliūsta. Ne vienas bu
vo kviestas važiuoti į Balti- 
morę pasilinksminti šaunia
me piknike, bet vis gauta 
įvairių išsisukinėjimų. Vie
ni atsisako dėl naminių rei
kalų, o kiti nosis žemyn pa
nėrę nusiskundžia senatve. 
Bet į parduotuves jiems 
nueiti 10 blokų ar toliau— 
senatvę pamiršta.

Tai apsileidimas, nepaisy
mas mūsų visuomeninių 
reikalų, ir mūsų spaudos.
■; Dar kartą tenka priminti 
Baltimorės pikniką, įvyks
tantį sekamą sekmadienį, 
birželio 16 d. Prašome ne- 
sivėluoti, nes busas išeis 9 
vai. ryte nuo kampo 4th St. 
ir Girard Ave. Pietinėje 
Philadelphijoje irgi prašo
mi pribūti laiku ant 2nd 
ir Morris Sts.

“L” Reporteris

MIAMI, FLA.
Aido choras visais garais 

rengiasi liepos 4-to koncer
tui, įvyksiančiam Sociali
niame Klube, 2 610 N. W. 
119 St.

Laukiame mylimų ir gar
sių svečių iš šiaurės: Mild
red Stensler, Meno Sąjun
gos sekretorės, ir Viktoro 
Bekerio, vieno iš garsiausių 
New Yorko lietuvių solis
tų. Na, ir mūsų vietinio 
choro solistė Gabrėnienė tu
ri žavų ir skambų balselį.

Visi miamiečiai ir apy
linkės lietuviai būtinai ren
kitės į liepos 4-tos koncertą. 
Tą dieną visi keliai teveda 
į Lietuvių Socialinį Klubą.

Pietūs 12 vai., koncertas 
3 vai. popiet.

Choristas
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Kėdainių rajono “Pakeltos velėnos” kolūkio žemdirbiai pavasarį pagerbia 
goriausiuosius artojus.

Nuotraukoje matome, kaip Tiskūnų aštuonmetės mokyklos pionieriai sveiki
na traktorininką Stasį Bateikį, užbaigusį grūdinių kultūrų sėją. A, Dilio nuotr.

mo T. Lietuvos rašytojo 
Antano Venclovos.

Vertėjas yra baigęs Vil
niaus universiteto- filologi
jos fakultetą (ne inžineri
jos, kaip buvau kartą klai
dingai “Laisvėje” pasakęs) 
ir šiuo metu tame pačiame 
universitete dėsto dvide
šimtojo amžiaus Vakarų 
Europos ir Amerikos li
teratūrų istoriją. Jis yra 
daug vertęs iš įvairių kal
bų, išspausdinęs dvi origi
nalias knygas, taip pat šiek 
tiek eilėraščių. Dabar ren
giasi rašyti disertaciją, ku
rią gins Tartu (seniau Dor
pato, Estijoje) universitete 
(tame universitete litera- 
rai tirti taikomi ma
tematiniai metodai). Roma
nas išverstas labai gerai, 
kalba vaizdinga, graži.

Autorius Kūrei jus Mala- 
partę, savo laiku buvo susi
žavėjęs itališkuoju Musoli
nio fašizmu, bet greitai juo 
nusivylė, pradėjo jį kriti* 
kuoti ir už tai buvo nuteis
tas penkeriems metams ka
lėti; buvo ištremtas iš Itali
jos ir ilgai gyveno užsieny
je. . < • ’■ •

. Būdamas kalėjime ir 
trerhtyje, Malapartė politi
niai persiorientavo, jo pa
žiūros kairėjo. Antrojo pa
saulinio karo metu jis ke
turis metus važinėjo, kaip 
italų spaudos koresponden
tas, rytų frontuose. Buvo 
Vokietijoje, Austrijoje, 
Ven g r i j o j e, Rumunijoje, 
Lenkijoje, Suomijoje, Švedi
joje, Ukrainoje, T. Rusijoje 
ir kitose vietose. Savo ko
respondencijose jis, su ne
nuslepiama simpatija Tary
bų Sąjungai, aprašė veiks
mus, ypatingai hitlerininkų 
žiaurumus, todėl pateko į 
vokiečių nemalonę ir užsi
traukė Musolinio neaapy- 
kantą. Autorius mirė 1957 
m. Romoje. Prieš mirtį jis 
įstojo į Italijos Kompartiją.

Vertime gana daug cita
tų prancūų, anglų, vokiečių, 
italų, lotynų, rumunų,, suo
mių, švedų, lapių, rusų, len
kų ir kitomis kalbomis. De
ja, dažnokai jos išverstos 
nevisai tiksliai. Paimsime 
porą posakių anglų kalba ir 
palyginsime jų vertimus. 
Psl. 111 skaitome: “Pub
lic Schools —< privačios mo- 
kyklos-internatai, ten moko
si pasiturinčių tėvų vaikai,” 
etc. Gi yra kaip tik atbu
lai: tos kategorijos mokyk
lose mokosi varguomenės 
vaikai, o internatų visai nė
ra. ■ Psl. 375 posakis: ne
teisingai originalas paduo
tas ir netiksliai išverstas. 
Parašyta: “Britannia may 
rule, the waves, but she^ can
not wave the rules.” Turė
tų būti: “Britannia may 
rule the waves, but she can 
not waive the rules.” Tai 
didelis ortografinis skir
tumas. (Britannia — vadi
nama lotyniškai, angliškai 
vadinasi Great Britain). 
Paduota ir netikslus verti
mas: “Britanija gali leisti 
įstatymus bangomis, bet ne
gali grūsti į bangas įsta
tymus.” Gi. turėtų būti: 
“Britanija gali valdyti ban
gas, bet ji negali atsisakyti 
taisyklių (turima mintiyje 
žaidimo taisyklių). Anglija

kadaise turėjo stipriausią 
karo laivyną, todėl ir buvo 
sakoma, kad ji “valdo ban
gas,” tačiau kriketo žaidi
me ji visuomet laikosi tai
syklių, ne jėgos. Čia žodi
nis žaismas.

Yra ir daugiau angliškų 
posakių, nevisai tiksliai iš
verstų. Kitų kalbų posakius 
nebandžiau tikslinti.

“Kaput,” kaip karo me
to romanas, gana įdomus ir 
verstų. Kitų kalbų posakius 
Vietomis baisus, bet tuomet 
baisios buvo ir karo sąlygos.

A. Petriką

Boston, Mass.
Rengiamės į pikniką

Į Maple Parke birželio 16- 
oj rengiamą pikniką, ma
nau, suvažiuos daug svečių, 
jei tik oras bus gražus. 
Bostoniškiai labai myli to 
parko -parengimuose lan
kytis, nes vyrai pagirdo 
mus, o gabiosios šeiminin
kės skaniais patiekalais pa
vaišina. Visuomet mes grįž
tame labai patenkinti.

Kaip daugeliui žinoma, 
šis metinis piknikas iki pra
ėjusių metų būdavo rengia
mas kelių organizacijų ap
skričių, iš kurių svarbiau
sią rolę atlikdavo LLD VII 
Apskritis ir Moterų Sąry- 
šys, nors didžiąją darbo da
lį visuomet atlikdavo LLD 
Lawrencaus kuopa. Matyt, 
taip bus ir šiemet. Mes iš 
tolimesnių miestų paremsi- 
me, kiek galėsime, kad at
rodytų, jog yra LLD ir MS 
apskričių piknikas.

St. Petersburg, Fla.
Maloni naujiena, kad Lie

tuvių Literatūros Draudę 
jos 45 kuopos ir Dainos (r y 
lėto jų grupės nariams JOy 
nui ir S t e p h a n i j a i Yuk- 
niams šiaįs metais sukank- 
ka penkiasdešimt metų, kai 
vedė. Jie savo vedymų su
kaktį atžymėti subendrina 
su kuopos pokyliu birželio 
22 dieną.

Jonas su Stephanija sakė, 
kad jų vaikai su šeimomis 
atvyks į šį pokylį iš Čika
gos. O kadangi Yukniai 
malonūs žmonės, jie nema
žai turi ir šiaip daug drau
gų ir draugių. Tad tikima
si šiame jubiliatų pažmo- 
nyje turėti gana daug sve
čių ir viešnių. O kas gi 
nenorėtų praleisti pusdienį 
su šiais jubiliatais?

Yukniai apsišvietę žmo
nės. Jie jau vienam pažarA 
giečių laikraščiui įteikė nc^ 
menką sumą pinigų. Šis gp 
pareigimas turės taip pat 
duoti gerokai uždarbio 
spaudos naudai.

Taigi, visi laukiame bir
želio 22 dienos. Pokilio vie
ta 314 — 15th Avė. South 
Pradžia 12 vai.

Bus meninė programa, 
dainuos Dainos mylėtojai, 
vadovaujant Adelei Pakal
niškienei. Atsiras ir kai kas 
daugiau programos pildy
me. V. V.

Nors ir pavėluotai, leiski
te padėkoti už geras vai
šes Maple Parko atidarymo 
proga rengtame baliuje. 
Taip gerai svečius vaišinti 
už tokią mažą kainą tik jū
sų parko bendrovė teišgali; 
matyt, jūs nepaisote pelno.

Po vaišių nuvykome pas 
J. ir P. Petruškevičius, ku
rie gražiai įsitaisę vienos 
šeimos name netoli Gedimi
no Klubo, Haverhillyje. Ten 
irgi mus pavaišino. Ačiū 
jiems.

Aną sekmadienį nuvyko
me pas Robertą Niaurą, ku
ris randasi Vinal Rest Home, 
Stoughtone. [Radome mie
gantį. Nurse sakė, kad jis 
dažnai miega, liepė išbu
dinti. Mums bešnekant at
ėjo dar šeši lankytojai, tai 
apie ligą daug nesužinojau.

Linkiu jam pasveikti.
A. Kandraška

Bostonas.—Spocko ir ke
turių kitų kovotojų už tai
ką byloje apkaltintas rašy
tojas M. Goodmanas pasa
kė:

“Kaip jūs galite mus kal
tinti konspir a c i j o j e, tuo 
tarpu, kai mes stengiamės 
visą veiklą kuo labiau gar
sinti? Jei buvo kokia nors 
konspiracija, tai spaudos 
konspiracija mūsų veiklą 
užtylėti...”

Linden, N. J.
Mirė Franas Stankus

Alexian Brothers ligoni
nėje, Elizabeth, N. J., gegu
žės 27 d., sulaukęs 85 me
tų amžiaus, mirė Franas 
Stankus.

Velionis gimęs Lietuvoj^ 
Į Ąjųęriką atvyko 1907 nV$ 
tai, ' Elizabethe ir Lin/e*. / 
išgyveno 61 įlietus.

Liūdesyje liko sesuo Pet
ronėlė Ekalaitis, trys sū
nūs, trys dukteris ir 10 anū
kų.
Jis buvo ilgametis “Lais

vės” skaitytojas. Priklausė 
Literatūros Draugijai, mė
go skaityti knygas.

Buvo labai draugiškas, su 
visais sugyveno labai gra
žiai.

Gegužės 31 d. buvo palai
dotas Gertrūdos kapinėse, 
prie savo žmonos Onos, ku
ri jau seniai mirusi.

Lai būna, Tau, Franai, 
lengva žemelė, o likusiems 
gili užuojauta.

SAVYBĖS IR AMŽIUI
Nervingiausi žmonės yra

ninkai ir menininkai pajė
giausi tarp 30 ir 50 m. Ge
riausi išradėjai ir matema
tikai — 33-34 m., gydyto
jai ir psichologai — 26-30 
m., rašytojai 
giausia pinigų žmonės už
dirba tarp 55 ir 60 m.

40 m. Dau-

Amatininkai, pa j ieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

GIMTADIENIO PROGA
Birželio 1 d. sveikiname pažangietį

Petrą Smalstį
gyvenantį mieste Ludington, Michigan, linkėda
mi jam pergyventi dar daug gimtadienių, stip
rios sveikatos ir laimingo gyvenimo su savo 
žmona Maryte.

—Stefanija ir Mikas Detroitietis 
St. Clair Shores, Mich.
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Lietuvoje—
egzaminų metas

? ,r . . , Vasara vieniems poiJ
U] r atostogų metas, bet d

Įvyk® “Žinijos” 
suvažiavimas

šio
ru

geliui — rimtas išmėgini
mas: kaip jaunuolis pasi
ruošė savarankiškam gyve
nimui, ar vertas brandos 
atestato, ką toliau veiksi?

Vilniaus 23-osios viduri-
nės mokyklos 11b klasė.. Lie
tuvių literatūros pamoka. 
Tema: “Liaudies atstovą s J. 
Biliūnas kūryboje.” Mc' 
leiviai išsamiai analizuoja 
kūrinius, sieja juos su i 
bartimi, nurodo rašyt* 
kūrybos būdinguosius bruo
žus.

ks-

da- 
ojo

Per pertrauką atė; usį 
žurnalistą apspinta būrelis 
jaunuolių. Užsimezgė kal
ba apie pasirinktą k( lią, 
apie pašaukimą. Iš prac žiu 

^visi atsargūs, kumši vienas 
.kitą, kol Rimantas Pirmai- 
*tis ryžtasi — norįs mokytis 
Politechnikos institute.

—Mėgstu techniką ir ma
tematiką. Domiuosi šiais 
dalykais nuo penktos pa
sės. Bet, žinote, ir no 
ir labai gaila skirtis su 
kykla.

Eugenijus Skriaubė kdlba 
lėtai ir. tvirtai:

Vilniuje. įvyko Lietuvos 
“Žinijos” draugijos septin
tasis suvažiavimas. » Jame 
dalyvavo apie 600 delegatų, 
atstovaujančių beveik 25 
tūkstančius politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo 
entuziastų — draugijos na
rių. •

Suvažiavimą atidarė “Ži
nijos” draugijos valdybos 
pirmininko pavaduot o j a s, 
Lietuvos Mokslų akademi
jos prezidiumo vyriausia
sis mokslinis sekretorius 
profesorius K. Meškaus
kas. Jam pasiūlius, suva
žiavimo dalyviai tylos mi
nute pagerbė per ata
skaitinį laikotarpį mirusių 
aktyvių draugijos narių 
profesoriaus K. Baršausko, 
profesoriaus V. Mykolaičio- 
Putino, J. Ragausko ir kitų 
šviesų atminimą.

Ataskaitinį pranešimą 
skaitė draugijos valdybos 
pirmininko pavaduot o j a s, 
ekonomikos mokslų dakta
ras akademikas K. Meš-

Lawrence, Mass.
Tai bus spontaniškas pik

nikas birželio (June) 16 d. 
Maple Parke.

Vll-oji Apskritis nariais 
gana skaitlinga, dar yra ge
rų veikėjų.

Šį kartą tvarkant birželio 
16-tos pikniką pasirodė, kad 
su pasitikėjimu darbas ei
na pirmyn.

Gerbiami draugai ir mie
los draugės, atvykite į šį 
parengimą.

Suėję pasikalbę 
dalinsime nuomo 
tuomet jausimės 
riausiai. Tad mes 
nuoširdžiai praši 
geros valios žmones pas 
mus birželio 16 ąieną.

Visus kviečia 
Apskrities reng: 
sija:
J. Kodis, S. Pen

Mary Kazlau
Antonette Rack

sime, pasi
nė mis ir

kuo ge- 
, rengėjai, 
ome visus

LLD 7-oji 
mo komi-

kauskicnė 
skienė, 
auskienė

risi, 
:no-

—Mano aistra — fizka.
Už tai aš dėkingas savo 
mokytojui L. Gineičiui. Aš 
norėčiau dirbti ten, kur fi
zika susijusi su gamyba. 
Dabar stengiuosi gerai už
baigti mokyklą.

—Aš labai myliu chemijos 
mokytoją O. Kiaušaitę — 
pasakoja Virginija t an- 
kauskaitė. — Kiekviena 
pamoka man nauja pa^in- 

Todė 
Perskai

čiau nemaža papildomos li- 
&W4ros iš chemijos, kon
spektuoju būtiną medžiagą. 
Manau, kad Vilniaus uni
versiteto chemijos fakulte
tas — mano būsimas t: 
las.

Linas Kriščiūnas kalba, 
lyg žmogus, nemažą paty
ręs gyvenime.

—Noriu būti eksterjero 
specialistu ir, tikriau 
rašysiu pareiškimą į 
lės institutą.

lis su gyvenimu, 
nekantriai laiku.

jos

jų

iks-

siai, 
Dai-

Nuskambėjo upasku ;inis 
skambutis. Lietuvoje prasi
deda brandos atestato eg
zaminai.

Anglijoje
kslu dakta-

Du mėnesiai
Technikos mokslų da

4Įras, Kauno Politechr ikos 
instituto profesorius A.
■Jftatukonis grįžo iš Angli
jos, kur buvo du mėnesius.
Pagrindinis j o tarnybinės 
kelionės tikslas buvo susi-

ksli-pažinti su Anglijos mo 
ninku pasiekimais, tiriant 
sintetinių pluoštų mechani
nes savybes. Kaunietis 
pat domėjosi Anglijos 
kymo sistema, ruošiant 
žinierius ir mokslo dar b 
tojus.

Daugiausia laiko proceso
rius A. Matukonis ir pralei
do svarbiausio tek s t 
pramonės centro Mančeste
rio, Bradfordo ir Lydso 
versitetuose, kuriuose 
rindinai ruošiami inž

taip 
mo- 
in- 

•uo-

lės

uni-
?ag- 
nie-

riai ir mokslo darbuotojai 
lengvajai pramonei, lankė
si mokslo tyrimo institi 
se, tekstilės įmonėse 
Matukonis skaitė moksli
nius pranešimus dviejose 

Jeori n ė s e. konferenci jose, 
^paskaitas cheminių pluoštų 

mechaninių savybių klausi
ate ai s Bradfordo ir Lydso 

zME«iversitetuose.

tūo-

kauskas.
Išrinkta nauja Lietuvos 

“Žinijos” draugijos valdy
ba. Jos pirmininkas — Lie
tuvos Mokslų akademijos 
prezidentas profesorius 
Juozas Matulis.

Draugijos valdybos pir
mininko pirmuoju pavaduo
toju išrinktas Stanislovas 
Nekrašius, pirmininko pa
vaduotojais — Lietuvos 
Mokslų akademijos akade
mikas profesorius Kazimie
ras Meškauskas respublikos 
Mokslų akademijos narys- 
korespondentas, “Žinijos” 
draugijos Kauno miesto or
ganizacijos valdybos pirmi
ninkas Antanas Nemura, 
Vilniaus universiteto pro
rektorius Jonas Grigonis ir 
Apolinaras Sinkevičius.

“Žinijos” draugijos val
dybos atsakinguoju sekre
toriumi išrinktas Romual
das Zamulaitis.

Montello, Mass.
Moterų Apšvietos klubo 

pavasarinis pikn
birželio devintą dieną. Pik
nikas pavyko ge
vietinių buvo svečių iš So. 
Bostono, Norwc 
gewaterio ir iš ki 
j ome, pasisveikini 
giškai laiką pral 

Mes susitarėm 
woodieciais karti 
autobuse važiuoti į apskri
čių pikniką Lawrence bir
želio 16 dieną.
Norwoodo išeis apie 11 va
landą, o Montelloje prieš 
12-tą. Vietos bus visiems. 
Tad 'laukite buso prie Lie
tuvių Tautinio namo apie 
15 minučių prieš 12-ą. Tai 
bus pirmas mūsų draugiš
kas išvažiavimas, kurį su
rengė LLD 6-os kuopos tam 
išrinktas komite

Haverhill, Mass.
čia lankėsi geneMlas 

W. Westmoreland
Birželio 1 d. Čia atsibuvo 

Bradford Junior College 
Graduation. Tai mergaičių 
mokykla, kurioje mokosi ir 
šio generolo duktė. Šiuo 
metu 193 merginos gavo 
diplomus.

Čia mokosi dukterys gu
bernatorių ir kitų didžiūnų 
iš visų Amerikos valstijų ir 
iš kitų šalių.

Apie, generolo čia atsi
lankymą iš anksto nebuvo 
viešai pranešta.

• • •

Čia žmonės plačiai kalba 
ir rengiasi važiuoti birželio 
16 d. Maple Parkan. Par
kas gražus, ir kas tik jame 
kartą būna, tai visi esti pa
sitenkinę ir rengiasi nuva
žiuoti pasilinksminti ir pa
kvėpuoti tyru oru.

M. Kazlauskienė sakė, kad 
ji nuveš visus, kas tiktai 
norės piknike dalyvauti.

Darbininkė

Bellaire, Mich.
Birželio 6 d. mirė Jennė 

Žaldokienė, sulaukusi 82 
metų amžiaus. Palaidota 
birželio 9 d. prie savo vyro 
Rose Lake Township kapi
nėse, LeRoy, Mich.

Liūdesyje liko sūnus Pet
ras, dukra Olga Mills, 4 
anūkai, brolis ir brolienė S. 
Rainardai (gyvena Dor
chester, Mass.) ir brolis Ju
lius, sesuo Elzbieta Lietu
voj.

Paėjo iš Biržų rajono, 
šimpeliškių kaimo.

Tebūna jai lengva šios 
šalies žemelė. Užuojauta 
jos vaikams ir giminėms.

S. Rainard

Help Wanted Female Help Wanted Male

SECRETARY SHEET METAL

ikas įvyko

rai. Apart

odo, Brid- 
tur. Susiė- 
ome, drau- 
eidome.
e su nor- 
u viename

Busas iš

tas.
George Shimaitis
K. Ustupas

Knygų bičiulis
Dominykas Urbas gimė 

1908 m. balandžio 28-tą Pa
nevėžio apskrityje, Smilgių 
valsčiuje, Švainikų kaime. 
Jam pavyko prasimušti į 
šviesą. Pasimokęs Pane- 
nevėžio I berniukų gimna
zijoje, įstojo į Panevėžio 
mokytojų seminariją ir, 
baigęs Kauno universitetą, 
1936 m. įsigijo filologo lit
uanisto specialybę. Besimo
kydamas ir baigęs mokslus, 
dirbo mokytojo ir muzieji
ninko darbą, o po karo 
Mokslų akademijos Lietu-, 
vių kalbos ir literatūros 
institute ir lygiagrečiai . 
Grožinės literatūros leidyk- J 
loję, kur tebedirba ligi šiol. X

Knygų leidyklos darbą 
Jubiliatas pradėjo 1932 m. T

Sakalo” leidykloje. J 
Čia įsigijo leidybinę prakti- X 
ką, eidamas korektoriaus, 

<1 1 <1 l 1 c n

Kaune, “

techninio redaktoriaus, o 
yapč “kalbos tai s y t o j o ” 
pareigas. Šio laikotarpio jo 
darbas apima apie 30 bib
liografinių pozicijų.

D. Urbas—žinomas ver
tėjas. Išleisti jo vertimai 
iš rusų, lenkų, latvių, vo
kiečių, žydų ir prancūzu 
kalbų — iŠ viso daugiau 
kaip 70 leidinių. 60 metų 
jubiliejaus proga Ds Urbą 
nuoširdžiai sveikino bend
radarbiai, visi, kam teko ir 
tenka su juo bendrauti.

Perskaitę “Laisvę” 
duokite kitiems, kurie 
dar neskaito.

pa
jos

H)

m

(f .

i*

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)

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)

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)

Methuen, Mass.
Apie moteni stalą

Birželio 16 d. Maple Par
ke įvyks Naujosios Angli
jos organizacijų apskričių 
piknikas. Moterys turės ja
me specialų stalą, ant ku
rio bus visokių namie ga
mintų skanių valgių.

Kad tai gerai pavyktų, 
stalo komisija prašo Nau
josios Anglijos moteris ką 
nors iškepti ar išvirti, arba 
kad ir nupirkti mūsų sta
lui, kad jis padarytų dau
giau pelno, kuris bus ski
riamas apšvietai.

E. Repšiene

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

Chester. Pa.,
Sekantieji klubo nariai 

serga: Jonas Leika, 84 me
tų amžiaus, buvo pasidavęs 
vidurių operacijai. Sakoma, 
kad operacija buvo sėkmin
ga. Leslie Dayton taisė 
stogą, kopėčios paslydo, jis 
nukrito ir susižeidė abi ko
jas. Povilas Šlajus darbe la
bai skaudžiai susižeidė ko
ja.

Patartina senesnio am
žiaus žmonėms nesmarkau
ti, nelaipioti per aukštai, 
kad išvengti nesmagumų.

Povilas Šlajus, nors su
žeistas, turi vilties, kad pa
sitaisys ir įstengs važiuoti 
į draugų rengiamą pikniką 
birželio 16 dieną. Važiuo
sime autobusu su Philadel- 
phijos draugais. Kaip vi
suomet, maloniai praleisi
me laiką, pakvėpuosime 
grynu pavasario oru. Iki 
pasimatymo Baltimorėje.

A. Lipčius

Batitolas
Maskva. — Ordžonikidzės 

chemijos-farmacijos moks
linio tyrimo institute paga
mintas naujas preparatas 
batitolas, kuris sustabdo 
kraujo leukocitų nykimą ir 
padeda jiems vėl atsirasti. 
Pavyzdžiui, gydant ligonį 
rentgeno spinduliais, nere
tai . gydymą prisieina nu
traukti, kai žymiai suma
žėja leukocitų.

Naujasis preparatas, bal
ti bekvapiai ir beskoniai 
milteliai, yra glicerino ok- 
todecilinis eteris. Prepara
tas beveik nenuodingas, ša
lutinių nepa geidautinių 
reiškinių nesukelia, gami
namas tabletėmis.

Pingvinai keliauninkai
1966 metais mokslininkai 

atliko įdomų eksperimentą 
su pingvinais. Penkiasde
šimt Antarktidos pingvinų 
buvo atvežta į Šiaurės po
lių. Visiškai neseniai vienas 
pingvinas sugrįžo į stotį 
Mirnyj.

Bostonas. — Daktaro 
Spocko ir keturių kitų kovo
tojų už taiką byla eina prie 
baigos.

Ankara. — Turkijos stu
dentai pradeda prisidėti 
prie visuotino Europos stu
dentų judėjimo už platesnes 
teises. Ankaros universi
teto teisių fakulteto studen
tai okupavo visus pastatus. 
Turkijoje dabar streikuoja 
30,000 studentų.

BROCKTON - MONTELLO, MASS

PIKNIKAS
’ t

RENGIA LLD 6 KUOPA IR MASS. LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

Sekmadienį, Birželio ■ June 30,1968
RAMOV& PARKE

71 Claremont Ave Montello, Mass
Parkas atdaras nuo 11 A. M. iki 11 P. M.

JanulisIrene

MUZIKA
tDainų Programą 

atliks
IRENE JANULIS

ir
HELEN SMITH

(Janulytė)

Kalbą sakys 
vienas iš “Laisvės 

redaktorių
' Helen Smith

Kaip visuomet, taip ir šiemet, piknike bus daug svečių iš kitų miestų. 
Pasirūpinkite būti šiame piknike ir pasimatyti su svečiais iš toliau.

Sekite “Laisvėje” pranešimus, kur yra organizuojami busai vykimui į šį 
pikniką. Kur jums patogiau, užsiregistruokite iš anksto važiavimui į pikni
ką, v Rengimo Komisija
---------------------------1-....................... —............. , — , ....... ..........................................................
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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)

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. (44-48)

DRIVER
Over 21. 5Vz day per wk.

Apply:
HOMECREST LINEN SUPPLY 

COMPANY
817—13th Ave., or call 1-866-3201

Bethlehem, Pa. (44-49)

BOILER MAN
Philadelphia license
Steady employment

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

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)

PRANEŠIMAI
Worcester, Mass.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų broliška draugija rengia 
pietus kiekvieną sekmadie
nį, 1 vai. Širdingai kviečia
me visus vietos ir apylinkės 
lietuvius būti su mumis 
Olympia Parke. Būsite ma
loniai priimti. Rengėjai

(5-6)

Montello, Mass.
Jau visai arti “Laisvės” 

piknikas, kuris įvyks bir
želio 30 d., Ramova Parke. 
LLD 6 kuopa šaukia speci
alų susirinkimą antradienį, 
birželio 18 d., Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 6 vai. 
vak. Būtų labai gerai, kad 
ir iš kolonijų kas nors at
važiuotų pagelbėti prisiren
gimui prie šio labai svar
baus pikniko. Prašau nepa
miršti dovanų moterų sta
lui ir kitiems reikalams, 
jos duoda gerą pelną. Geo. 
Shimaitis.

Miami, Fla.
LLD 75 kuopa laiko susi

rinkimus kas mėnuo ir duo
da skanius pietus už priei
namą kąiną. Taip bus ir 
šį mėnesį birželio 26 d. Mū
sų šauniosios šeimininkės 
paruoš skanius pietus 12:30 
vai. dieną, o 2:30 laikysi
me susirinkimą. Tad kvie
čiame visus narius ir nena- 
rius dalyvauti. Įvyks Soci
aliu Klubo salėje, 2610 N. 
W. 119th St.—Komisija.

(45-46)

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)

SHOEMAKER
Experienced. Good salary. Good 
working conditions. Centrally loca
ted.

Phone
PE 5-5724 (45-46)

AUTO BODY MAN
Experienced. We need an excellent 

body shop helper. Must have abi
lity and desire to become an ex
cellent body shop man. Starting sal. 
$125 per wk. Must have tools and 
desire to work. Main Line Auto 
Body, 6115 Lancaster Ave.

GR 3-7761. (46-47)

Meksikoje auga gėlė, ku
ri kelis kartus per parą kei
čia savo spalvą: auštant ji 
būna balta, vėliau — rožinė, 
vidudienį — ryškiai raudo
na, vakare — violetinė o 
naktį—vėlei balta.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Ne visi skaitytojai pri

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

Iš anksto tariame ačiū už 
jūsų kooperaciją.—L. Ad-ci- 
ja.
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Aplankius sunkiai sergantį
Joną Buivydą

o

ri
i,

Hr 
ą

Gegužės 31 d. gavau ži
nią iš Riviera Beach, Fk.., 
kad Jonas Buivydas sun
kiai serga. Žinią pranešė ; 
žmona Antonetė Buivydie
nė telefonu. Ji graudenusi 
ir sako: “Atvažiuok, Jonas 
sunkiai serga, ir jis no 
tave matyti. Jei skubės 
tai dar gyvą atrasi...”

Aš atsakiau, kad atva
žiuosiu tik birž. 3 d. (pir
madienį).

Birželio 3 dieną anksti 
skamba žinios, kad per visą 
Floridą siaučia uraganas 
Abby, patariama visiems 
stovėti vietoje — įsitvirtin
ti. Bet man? O ne! Aš pa
sižadėjau Antonetai Buivy
dienei, kad atvažiuosiu 
išpildysiu jos vyro prašyn 
jį aplankyti.

Nuo Largo, Florida, i
Riviera Beach, Fla., yra g 
rai virš 200 mylių. Vėjas 
blaškosi, lietus prispaudęs 
debesis prie žemės, sunitu 
ir permatyti, 
stumiuosi, 
bet ir ant vietos _____
kaip uragano pranešėj 
reikalavo.

Ketvirtą valandą po pietų 
pasiekiau Riviera Beach.

Buivydų namuose nėr 
dau, o tik J. Baranausklą, 
jų kaimyną, kuris pridab 
ja jų namus. Jis greitai m 
ne pristato į St. Mary lig

i. Aš kelyj e, 
kartais slenku, 
zietos nestoviu,

ai
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ninę, kur randasi Jonas 
Buivydas. Šalia jo sėdi 
\ntonetė, taipgi Jono 
sesutė, kurios vardo ir 
nespėjau sužinoti, tiesa, 
nesimatę daugiau 30 me
tų. Taigi, privalėjo būti net 
ir linksmas ^pasimatymas. 
Bet ne. Liūdesys veikia ap
linką.

Jonas mediko peiliais su
pjaustytas, guli. Matyt, jo 
jėgos mažos (O jis buvo 
toks tvirtas vyras). Tačiau 
jo akys dar aiškios, veidas 
natūralūs, balsas jau silpno
kas. Jis žvelgdamas į mane 
sako: “Jonai, mane dakta
rai supjaustė, viduriai dar 
:r dabar neužsiūti. Gydyto
jai būk tariasi ką daryti. 
0 ką ir kodėl jie tariasi, 
aš nebežinau. Ak, tiesa,jie 
sako suradę kokį tai ‘tume- 
rį’ ir dalį jo išėmė, o dalies 
nebegalį išimti, tai gal dėl 
*;o ir tariasi”.

Ligonis turi aiškią sąmo
nę ir iš kalbos neišklysta. 
Sako: “Jei aš iš šios ligos 
’šliksiu, tai dar ilgai gyven
siu... ” O tai reiškia, kad 
jis permato rimtą •pavojų...

Veliju Jonui Buivydui 
būti laimėtoju šioje sunkio
je kovoje prieš nelemtą “tu- 
merį”, o Antonetei ramintis. 
Ištvermė reikalinga.

J. P. Miller

kai kuriais Harlemo gyven
tojais, kuriuos reporteriai 
gatvėje klausė, kaip jie jau
čiasi dabar, kai Ray suim
tas. Visi reiškė pasitenkini
mą. Bet keli jauni naciona
listai reiškė abejonę. Vie
nas jaunas vyras sakė:

“Jie jį suėmė, bet jis bus 
teisiamas Memphise. Baus
mė bus švelni, paskui jis 
bus išleistas prieš 
Pamatysite....”

laiką.

MIESTE PASIDAIRIUS
Automobilių šviesos

Praeitą savaitgalį, yp 
tingai šeštadienį, nemenkas 
skaičius automobilių NeW 
Yorko gatvėse riėdejo die
nos metu su užžibintomis 
šviesomis. Tai buvo liūde
sio išraiška sąryšyje su ’qe- 
natoriaus Kennedžio 
dymu.

Taigi, jau turime naulją 
tradiciją: nužudomas. ? 
mus amerikietis, ir kaip^p 
masines laidotuves dien 
metu žybi automobilių šv 
sos.

Tos tradicijos pradžia l 
vo gan praktiška. Kuoir 
keli dešimtmečiai atgal s 
tomobilių judėjimas mies
tuose ir keliuose darėsi vis 
tirštesnis, laidotuvių vii 
nėms darėsi vis sunkiau lai
kytis vientysiai. Įsimaišy
davo kiti automobiliai, i 
traukdavo virtines ir daž
nai virtinės dalyviai Teį
stengdavo kartu pasiekti 
kapines. Tad, pradėta var
toti tokią metodą: kaip 
šviesu nebūtų lauke, kač ir 
saulei skaisčiausiai švie
čiant, laidotuvių virtinės 
automobiliai visi rieda įsu 
užžibintomis šviesomis. Ki
ti automobilistai matydami 
tas šviesas stengiasi vieti
nei duoti kėlią, bando ne 
terpti į ją.

Tas metodas išsivy; 
laipsniškai, niekas jo neiš
rado ir niekas jo oficialiai 
nepaskelbė, bet dabar 
jau perdėm vartojamas.

Dabar iš to išaugo pla
tesnis dalykas. Dieną 
Ki n g o nužudymo v i e 
New Yorko radijo stc 
kurios labiausiai klausosi 
Harlemo gyventojai, ragino 
visus vairuotojus užžiebti 
Šviesas, kad pagerbti Kipgo 
atmintį. Raginimas g 
paplito po miestą. Atsim 
penktadienio rytą važ 
jant automobiliu New Y 
ko gatvėmis. Nebuvau 
dėjęs to radijo raginimb, ir
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Daugiau svečių 
iš Lietuvos

kai pastebėjau pirmą auto
mobilį su uždegtomis švie
somis,.; kaip tai paprastai 
daro vairuotpjas^ vairuoto
jui sušukau L, “Pamiršote 
atsukti Šviesas...” Jis at
sakė: “Its for King” (tai 
dėl Kingo). Tuojau atsukau 
savo šviesas. Ir ar žinote 
ką? Už kelių minučių kitas 
vairuotojas man priminė, 
kad pamiršau užsukti švie
sas. “Its for King” jam sa
kiau. Bematant jo žibintai 
sušvito.

Popiet pačiame Manhat- 
tane daugiau automobilių 
jau riedėjo su šviesomis, 
įskaitant taksius ir autobu
sus. Sakoma, kad taksių vai
ruotojų unija, kurioje neg
rai sudaro žymų nuošimtį, 
nors ne daugumą, oficialiai 
patarė savo nariams uždegti 
šviesas. Bet kiek kitaip bu
vo Queense ir kitose New 
Yorko dalyse, kur negrų 
mažiau ir kur gyvena ne
mažai rasistiniai nusiteiku
sių baltųjų. Čia tik gal kaš 
trečias arba ketvirtas auto
mobilis buvo su šviesomis.

'eit 
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žinia apie Ray....
šeštadienį, tuo tarpu kai 

beveik visas miestas per te
leviziją stebėjo Kennedžio 
laidotuvių apeigas, geriau 
pasakius, traukinio kelionę 
iš New Yorko į Washingto- 
ną, vienu metu nauja žinia 
žaibo greitumu aplėkė mie
stą: Londone suimtas Ja
mes Earl Ray, kuris, kaip 
tai beveik tikra, nušovė 
Kingą. Sakoma, kad Harle
me ir kituose negrais ap
gyventuose miesto kvarta
luose žmonės viens kitą in
formavo trumpu sakiniu: 
“They got him”, kas žodi
niai išvertus reikštų “jie 
turi jį” arba “jie laiko jį” 
— kitaip sakant — jie jįsu- 
Čiupo. Ir visi be klausimo 
žinojo, apie ką kalbama.

Vakare per televiziją bu
vo rodomi pasikalbėjimai su

Byla prieš 
RAM grupę
Kew Gardens (Long Is

lando) kriminaliniame teis
me šio mėnesio 3 dieną pra
sidėjo negrų nacionalistų, 
Hermano Fergusono ir Ar- 
thuro Harriso bylą. Abu 
jie priklauso RAM\/(Revo- 
liutionary Action^ Move
ment, Revoliucinės akcijos 
judėjimui). Fergusonas yra 
buvęs vidurinės mokyklos 
direktorius, Harris buvęs 
miesto tarnautojas.

Kaltinimas prieš tuos du 
RAM veikėjus yra, kad jie 
planavo nužudyti nuosai
kius negrų organizacijų ly
derius Roy Wilkins ir Whi
tney Young, taipgi Rober
tą Kennedy. Kaltinimas 
apie Kennedy prikergtas 
bylai jau įpusėjus, kuomet 
buvo pravestas pasikėsini- 
prieš jį Los Angelese.

Visas kaltinimas remiasi 
liudijimu negro policijos de
tektyvo Edward Lee How- 
lette, kuris buvo įstojęs į 
RAM kaip policijos šnipas. 
Jis sako, kad vienu metu 
darė sąrašus, ką nužudyti.

Fergusonas ir Harris sa
ko, kad iiiękų panašaus ne
buvo. .Juos ginanti advoka
tė Gene Anne Condon sakė, 
kad dabartinėje atmosfero
je iš viso negali būti beša
liško teismo prieš tokius 
veikėjus” kaip Fergusonas.

Laikraštis “Worker” nu
rodo, kad tai jau ne pirmas 
toks kaltinimas prieš neg
rus nacionalistus. Policija, 
sako tas laikraštis, dabar 
energingai stengiasi infilt
ruoti savo agentus į radi- 
kališkas ir nacionalistines 
negrų organizacijas. Ir tai 
tie agentai paprastai pas
kui liudija apie visokias 
“konspiracijas”, kurias iš
kepa jų pačių vaizduotė. 
Taipgi manoma, kad tie 
agentai faktinai tose orga
nizacijose pasiūlo visokius 
teroristinius planus, kad 
paskui sakyti, kad tos or
ganizacijos juos svarstė.

Taip kovo mėnesį New 
Havene šeši negrai buvo 
apkaltinti planavime iš
sprogdinti viešus pastatus. 
Harleme penki jauni vyrai 
buvo apkaltinti planavime 
“kas savaitę nudėti polici
ninką”. Jų bylų sprendimas

Teko sužinoti, kad šiuo ; 
tarpu Jungtinėse Valstijo
se lankosi kaunietė Marijo
na Černiauskienė, mūsų ai- 
dietės ir veikėjos Nastės 
Buknienės sesutė. Ji atvyko 
pereitą savaitę pas savo šu
nų į Chicagą. Buvo, many
ta, kad skrisdama į Chica
gą, valandai kitai sustos 
New Yorko aerodrome ir 
susitiks su Naste, bet ne
sustojo ir nuvyko tiesiai į 
Chicagą. Su sesute Naste 
tik telefonu porą kartų pa
sikalbėjo. Sako, Marijona 
jau esanti labai išsiilgus savo 
namų ir namiškių. Ji Lie
tuvoje turi dar du sūnus ir 
dukterį. Labai didžiuojasi, 
kad jos anūkė Neolė Dir- 
žytė šiomis dienomis bai
gusi gydytojos mokslą ir 
dirbanti garsiuosiuose 
Druskininkuose.

Nastė laukia, kad Marijo
na iš Chicagos atvyks pas 
ią į New Yorką paviešėti. 
Leidimą viešėti Amerikoje 
ji turinti net šešiems mėne
siams.

Taip pat sužinojau, kad 
trumpam laikui pas savo 
brolį Levą Vladimir o vą, 
Jungtinių Tautų bibliotekos 
direktorių, lankosi Andrius 
Vladimirovas. Gaila, kad 
asmeniškai dar neteko su 
svečiu susitikti ir pasikal
bėti. Girdėjau, kad jis šiuo 
tarpu negali pasigirti su 
sveikatos stoviu. Matyt, ne 
visiems sekasi trumpu laiku 
su naujomis gamtos ir mi
tybos sąlygomis susitaikyti. 
Gaila. Labai linkime sve
čiui sveikatą pilnutinai pa
taisyti. kad galėtų geriau 
susipažinti ne tik su mūsų 
didžiuoju New Yorku, bet 
ir kitomis šib krašto vieto
vėmis.'

Beje, girdėjau, kad Le
vas, jo žmona Irena ir duk
rytė Maria pradžioje liepos 
mėnesio vyks į Lietuvą pa
atostogauti ’ it" gerai pailsė
ti. R.ep.

New Yorko spaudoje
Reakcinis “Daily News” 

laikosi tokios nuomones 
apie Vietnamą:

“Pilno garo Šiaurės Viet
namo bombardavimas turi 
būti atnaujintas, koncent- ; 
mojantis ant Hanojaus ir 
Haifongo”.

“News” yra plačiausiai 
skaitomas New Yorko dien
raštis, turi cirkuliaciją virš 
milijono. Tai laikraštis, kurį 
skaito eilinis New Yorko 
gyventojas (Times’ą skaito 
labiau prasilavinę žmonės).

Bet dauguma New Yorko 
žmonių su News politika 
nesutinka, tikriausiai nesi
laiko News politikos Viet
namo klausimu.

Kodėl News taip plačiai 
skaitomas? Atsakymas ge
rai žinomas: to laikraščio 
sensacingumas, lengvas ra
šymo stylius, daug nuotrau
kų naudojimas jį padaro 
“lengvu”, neverčiančiu gal
voti laikraščiu.

Beje, tame pačiame nu
meryje, iš kur paėmėme ci
tatą apie karą Vietname, 
kitame vedamajame straip
snyje kalbama apie vizitus 
Tarybų Sąjungoje. Ir štai 
ką tas laikraštis sako:

“Ko mes negalime supras
ti, tai kokiems galams Ame
rikos studentas norėtų ke
liauti į purviną niūrią, at
silikusią Rusiją arba kitą 
kokią raudonųjų pavergta 
šalį...”

Minės Rosenbergy 
nužudymo sukaktį

Šio mėnesio 19-ą New 
Yorke bus paminėta Rosen - 
bergų nužudymo 15 metų 
sukaktis. Minėjimas įvyks 
Carnegie salėje, 154 West 
57 St. Tarp kitų bus seka
mi kalbėtojai:

Ruthgers univ e r s i t e t o 
profesorius Emily Aiman, 
jau senokai dalyvaujanti 
kovoje už Rosenbergų ne
kaltumo pripažinimą.

Walter ir Miriam Schneer, 
kurie parašė pagarsėjusią 
knygą “Invitation to In
quest”.

Rabinas Balfour Brick- 
ner, įvairių tikybų dvasi
ninkų komisijos prieš UA- 
HC direktorius.

Taipgi bus meninė prog- 
r a m a, kurioje dalyvaus 
Amerikos Operos kompani
jos baritonas Jeff Killian, 
ooetė Edith Segal.

Paminėjimą rengia Mor- 
tono Sobelio apgynos komi
tetas. Kaip žinia, Sobelis 
buvo nuteistas 30 metų ka- 
lėjiman, kuomet Rosenber- 
gai tapo nuteisti mirti elek-i 
trinėje kėdėje.

MIRĖ

Paukštienos pietūs 
Forest Parke

Puikius paukštienos pie
tus rengia LLD 185 kuopa 

Kviečiame visus narius ir 
svečius atsilankyti.
šį sekmadienį, birželio 16, 
12 valandą.
Jei lytų, tai pietūs if visas 

“šurum - burum” ats i b ū t ų 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke. J. G.

Times skaitytojų laiškų 
skyriuje vienas pilietis taip 
atsiliepia apie specialią ko
misiją prieš smurtą, kurią 
paskyrė prezidentas:

“Prezidentas Johnsonas 
ir vėl paskyrė naują komisi
ją, šiuo kartu komisiją, ku
ri tyrinėtų, kur randasi 
kraujo liejimo ir smurto 
šaknys Amerikoje. Aš jam 
pasakyčiau^ kur jis galėtų 
geresnę komisiją rasti, — 
daktaras Spockas ir keturi 
jo draugai, kurie dabar tei
siami už savo taikos veiklą 
turi aiškesnius atsakymus, 
negu bet kokia komisija, 
kurią prezidentas skirtų”.

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai.

dar nebaigtas.
SNCC pirmininkas Rap 

Brown irgi kaltinamas 
“kriminalinėje konspira c i- 
joje”, panašiai kitas SNCC 
veikėjas, Cleveland Sellers.

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vinco M. Žilinsko
Mirė birželio 13, 1958

Jau dešimts metų sukako kai mirė mūsų myli 
as tėvelis Vincas Žilinskas. Liūdime jo šeima:mas tėvelis V

Aldona ir Andy Anderson, 
dukra ir žentas.

Allan Anderson, anūkas.
Vytautas ir Alga Žilinskai, 

sūnus ir marti
Candy ir Debby, anūkės.

—Lagrangeville, N. Y.—

.r

Parengimy kalendorius
Birželio 16 d.

LLD 185 kuopa rengia’! 
pietus Forest Parke. Piejfl 
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.

Pramogos “Laisvės”
paramai 4

Birželio 16 Baltimore, Md^ 
Birželio 23 Oakville, Conn.
Birželio 30 Brockton, Mass.
Liepos 7 pas Ramanauskus, 

Sellersville, Pa.

Praėjusį pirmadienį mirė 
laisvietė Ona Purėnienė, 
gyvenusi 107-56 115th St., 
Richmond Hill. Palaidota 
ketvirtadienį Cyprus Hills 
kapinėse. Mūsų užuojauta 
velionės artimiesiems.

Polonia Klube
Pažangių lenkų klube 

Polonia paskaitą praeitą 
sekmadienį skaitę savait
raščio “Glos Ludovy” 
(“Liaudies Balsas”) redak
torius S. Nowakas. Jis kal
bėjo apie tai, kokiais sume
timais keliamas kaltinimas, 
kad Lenkijoje Vyksta anti
semitiniai veiksmai.

Dovanos “Laisvei”
Mrs John J. Sass, Fort 

Myers, Fla., dovanoja “Lai
svei” vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrą.

Už dovaną širdingai jai' 
ačiū. J. G.

Kaliniai laikė 
23-is įkaitus

Atlanta. — Keturi įgink
luoti kaliniai, kuriems ne
pasisekė bandymas pabėgti, 
užėmė vieną kalėjimo pa
statą ir laikė nelaisvėje 23 
įkaitus, tarp jų penkias 
moteris. Vienu metu įvyko 
susišaudymas tarp kalinių 
ir sargų. Sargas Elkinsas 
tapo lengvai sužeistas.

Kongresas vis delsia
Washingtonas. — Atstovų 

buto juridinė komisija atsi
sakė priimti prezidento 
Johnsono pasiūlymą aprėžti 
medžioklinių ir kitokių šau
tuvų pirkimą. Kongreso ko
misija norinti, kad kontrolė 
galiotų vien pistoletams ir 
revolveriams.

New Yorko policininkų 
Sąjungos prezidentas Cas- 
sese perrinktas kitam ter
minui. Tai sąjungai (Pat
rolmen’s Benevelent Asso
ciation) priklauso apie 20, 
000 eilinių policininkų. Cas- 
sese skaitomas politiniai 
ultra dešiniu.

Belgradas. — Po Tito pa
žado, kad bus atsižvelgta į 
studentų reikalavimus, dau
guma streikuojančių stu
dentų jau sugrįžo į klases.

šachas nori daug ginklų
Washingtonas. — Čia da

bar vieši Irano karalius, 
taip vadinamas “šachinša- 
chas.” Jis bando išgauti iš 
Jungtinių Valstijų pažadą 
parduoti jam lengvomis są
lygomis 600 milijonų dole
rių vertės ginklų.

New Yorke pažangūs ira
niečiai studentai pikietavo 
Irano konsulatą protestuo
dami prieš šacho atvykimą.

Blaibergas pavojuje
Capetownas. — Daktara^ 

P. Blaibergas, kuriam buvo 
pe^šBHibta širdis sausio 2

nų užkrėtimu ir jo gyvas
tis pavojuje. Iš visų tokių 
operacijų subjektų, Blai
bergas yra ilgiausiai užsi
laikęs.

IEŠKAU
Ieškau kambario pavieniam vy

rui. Reikalui esant galiu ir žmogų 
prižiūrėti. Prašau rašyti: Dubickas, 
1641 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

(45-47)

APARTMENTAI MASKVOJE
Mes teikiame limituotą skaičių apartmentų dėl jūsų 

giminių gyvenančių Maskvoj (U.S.S.R.)
Vieta: Naujas, 16 aukštų pastatas Vernadskij Prospect
Kiekis: 3-jų kambarių butai

2-jų kambarių butai
1-no kambario butai

Kainos: Nustatytos nuo $2,327.10 iki $5,522.86.
Pastatas dabar būdavo j amas.
Moderniški įtaisai su visais parankumais, 
randasi miesto širdyje.
Tiktai 14 apartmentų liko! (kiti iš 
anksto užsakyti).
Greitai siųskite savo užsakymus į

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212—-228-9547
(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose)

Ar į bile sekančius skyrius:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia^ Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455
ar į bile mūsų skyrių.
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212 CI 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Tel. 212-581-7729
ar į bile mūsų skyrių.




