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Nuteisti kovotojai 
už taiką ir laisvę

Seniai lauktoji tiesiogir 
lionė tarp Maskvos ir 
Yorko, pagaliau, pras

* Didžiulis tarybinis 11-62 
vas su keleiviais pasiekė 

? ’forką praeitą pirmadien
Iš New Yorko Kennec 

ternational Aerodromo g 
bus vykti į Maskvą antradie
niais kaip 2:55 popiet, 
tuvas Maskvą pasieks 
mo rytmečio 9:30. 
užsiregistruoti galima 
maciju raštinėje nuo n 
čio 1 d., 45 E. 49th St., 
Yorke, tel. PL 2-3030.

y In- 
alima

Lėk- 
seka- 

Kdlionei 
infor- 
gpiū- 
New

Saigonas. — Pietų Viet
namo militarinis teismas 
nuteisė ilgiems metams ka
lėti keletą nacionalistų, de
mokratų ir taikos jėgų są
jungos narių, o 10 vadovų, 
kurių negalėjo suimti, pa
smerkė mirties bausmei.

Vietiniai reakcionieriai ir 
amerikiečiai agresoriai pa- 
simojo susidoroti su šia są
junga, kuri kovoja prieš 
okupantus ir vietinius jų

ir koalicinętarnus, už taiką 
valdžią.
Hanojaus laikr 

Dan”, 
damas, primena., 
mo ruošėjai nusigando “ne
priklausomybės, 
tijos ir taikos” 
rias minima sąjunga sklei
džia. Ji kvieči

mštis “Nhan 
apie tą t|eismą rašy- 

kad teis-

demokra-
idėjų, ku

Vietnamo
liaudį nusikratyti Jungti
nių Valstijų “imperializmo 
jungą” ir jo palaikytojus.

Sustreikavo protinių ligonių 
prižiūrėtojai; 81 areštuotas

TSRS ir JAV pasirašė kultūrinę 
sutartį; santykiai gėrėja

Washington. — Jungti- leisti svetimoje teritorijo- 
nės Valstijos ir Tarybų Są- j e.
junga pasirašė bendrą su- Johnsonas taipgi mano, 
tartį kultūrinių pasikeiti- kad bus susitarta su Tary- 
mų klausimu. bų Sąjunga atominių rake-

Prez. Johnsonas perdavė tų limitacijos reikalu.
Senatui patvirtinti sutartį Jis pasakė, kad išeidamas 
su Tarybų Sąjunga astro- iš prezidento vietos paliks 
nautų nelaimių reikalu, jei- Ameriką ir Tarybų Sąjun
gų jiem .pasitaikytų nusi- gą geruose santykiuose.

Teiks daugiau jėgos 
karui Vietname

bus amerikiečiams 
daug patogia 

kraštą aplankyti, 
jokio persėdimo 

bus galima iš Newr Yorko į 
Maskvą nuvykti ir tą ] 
dieną Vilnių pasiekti.

Ne taip, kaip pirmiai 
reikėdavo porą ar da 
kartų persėsti iš vieno 
vo į kitą ir dar nors 
naktį kelionėje kur nors 
voti. O tokia kelionė 
kai turistus privarginda/o.

* Kelionės biletas; atrodo, ne
bus brangesnis, kaip ir 
iniau.

Dabar 
lietuviams 
vo gimtąjį 
kuomet be

u sa-

pačią

, kai 
ugiau 
ėktu- 
vieną 
nak- 

gero-

pir-

Tiesioginio kelio atidary
mas tarp New Yorko ir Mask
vos taipgi turi svarbią 
tinę reikšmę. Tai tai! 
diplomatijos laimėjimas.

Dabar laukiame kitos 
bios sutarties vykdymo, 
tarybiniai konsulatai a
rys New Yorke ir Chicagoje, 
o Jungtinių Valstijų 1 
latai Leningrade ir, r o 
Vladivostoke.

Lietuviams tuomet irgi bū
tų daugiau patogumų t 
nėms kelionėms pasiruc 
kitus reikalus, susijusius 
Lietuva, atlikti.

poli- 
ingos

svar- 
kada 
tsida-

onsu- 
d os,

uristi- 
šti ir 

su

ipecia-
zo iš

Daugelis mano, kad s 
lų traukinį, kuriuo bu 
New Yorko pervežtas užmuš
tojo Roberto Kenedžio

A tas su visais
Washingtona, pasamdė

■ {(aline valdžia. Apie tai 
ir spaudoje rašyta.

Dabar jau paaiškėjo, 
tą traukinį pasamdė Kenedžio 
šeima ir pamokėjo $15

kars- 
palydofais į 

fede- 
buvo

kad

000.

ž i o s 
o pa-

Kai federalinė vai d 
agentūra, ištyrusi rūkyrr 
sėkmės, paskelbė, kad rūkyto
jai sutrumpina savo amžių 
net 8 metais, rodos, kiekvie
nam rūkytojui reikėtų rimtai 
pagalvoti, ar apsimok|a rū
kyti.

Bet labai gaila, kad 
‘ mas nemažėja, o vis 
kiau plečiasi tarp nepil 
čių berniukų ir mergaičių.

Ir kaip gi jis nesiplės, kai 
jaunimas ir vaikai mato 
tėvus rūkant, mato televizijo
je smarkiai cigaretes 
nant.

rūky- 
smar- 
name-

savo

garsi-

štai jums televizijoje 
rečių garsinimo duomenys: 
per pirmuosius šių met|ų tris 
anėnesius televizijai 
Teėjo cigarečių Salem k
nija $3,552,700, WinstoiIi kom
panija — $3,321,600, 
komp. — $2,103,000.

ciga-

sumo-
smpa-

Kool

Topeka, Kansas. — Pro
tinių ligonių prižiūrėtojai- 
aptarn a u t o j a i paskelbė 
streiką. Jie piketuoja dvi 
valstijos ligonines. Reika
lauja geresnių darbo sąly
gų-

Policija pašaukta pifceti- 
ninkų demonstraciją ardy
ti. Į 24 valandas policija 
areštavo 81 demonstrantą.

Unijos atstovai pareiškė, 
kad demonstracijos bus 
rengiamos ir pačiame Tope

ka mieste, nepaisant polici
jos puolimų. Miesto virši
ninkai sako, kad demonst
racijos nebus toleruojamos 
ir tikimasi daugiau areštų.

Pirmas Vengrijos 
ambasadorius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų valdži 
Vengrijos ambi 
nos Nagy. Tai 
socialistinės Ve: 
basadorius Amerikoje.

a • u ž g y r ė 
įsadorių Ja- 
ibus pirmas 
ngrijos am-

Tarybinį milžiną pasitiko 2,000 
New Yorko žmonių; sveikino jį
Liepos 15 d., kaip 5:30 

vai. popiet, Kennedy Inter
national aerodrome nusilei
do tarybinis greitasis mil
žinas, kokio dar šis aerod
romas nėra turėjęs. Pasiti
ko ir sveikino jį daugiau 
kaip 2,000 amerikiečių.

Iš Maskvos lėktuvas Iliu- 
šin - 62 atskrido New Yor- 
kan Į 12 vai., bet buvo pri
verstas virš N. Yorko skrai-

Tuos biaurius nuodus tele
vizijoje visokiais būdais gar
sina ir garsina, o vaikai ir 
paaugliai į savo galvas įsi
kala, kad be cigarečių nei ne
galima gyventi.

Argi ne laikas cigarečių ir 
visokio tabako garsinimus už
drausti ?

Jei kas netaip vykusiai au
tomašiną vairuoja, tuoj iš
girsi sakant: moteriškas vai
ravimas. Daugelis ir mano, 
kad moterys prasčiau Už vy
rus vairuoja.

Bet daugelio metų patyri
mai parodo, kad moterys vai
ruoja automašinas daug at
sargiau ir trafiko nelaimių 
mažiau pergyvena. Tokių mo
terų vairuotojų šiaurrytinėse 
valstijose yra daugiau kaip 
6,000.

Apdraudos kompanijos sa
ko, kad moterų vairuotojų re
kordai yra daug geresni, kaip 
vyrų vairuotojų. Tad ar ne
geriau neatsargų vairuotoją 
vadinti vyrišku vairuotoju?

•
Spaudoje, radijuje ir televi

zijoje daug girdim apie re- 
publikonų ir. demokratų kan
didatus ir jų platformas, bet 
nieko apie mažųjų partijų 
kandidatus bei platformas, 

šioje “Laisvės” laidoje ra
site pasiskaityti Komunistų 
Partijos rinkiminę platformą.

dyti pusantros vai., kol gavo 
vietą nusileisti.
riama, kodėl se 
jį svečią taip nemandagiai 
priėmė *— turėjo jis skrai
dyti virš New 
ilgą laiką. Sako, 
vo toks didelis 
metu užsigrūdimas, tai ne
buvę tuščios vie 
ti.

Po ilgų derybų, kurios 
tęsėsi net desėtką metų, da
bar jau susitar 
rybinis lėktuvas vieną kar
tą į savaitę čia 
tent pirmadieniais, p antra
dieniais išskris 
Tai šis buvo piijmas keleivi
nis lėktuvas, galįs talpinti 
daugiau kaip 200 keleivių.

Pan American lėktuvas 
taipgi skraidys 
atgal vieną sykį į savaitę.

Dabar ti- 
niai lauktą-

Yorko taip 
kad tai bu- 

lėktuvų tuo

tos nusileis

ta, kad ta-

atskris, bū-

į Maskvą.

į Maskvą ir

Kinija ir Š. Vi 
laikysis so

Hong Kong. — Čia gauta 
žinių, kad Šiaurės Vietna
mo delegacija, 
Pekine, turėjo 
pasitarimus su 
riausybe.

Bendrame 
abiejų vyriausybių vardu 
pasakyta, kad 
Šiaurės Vietnamas laikysis 
solidariai, kad Kinija ir to
liau pasižada Šiaurės Viet
namu! padėti kare su Ame
rikos agresoriais.

įeinamas 
lidariai

apsilankiusi 
sėkmingus 

Kinijos vy-

pareiškime

Kinija ir

Mirė rašytoja Millin
Johannesburg, Pietų Af

rika.—Čia mirę Sarah Mil
lin nuo širdies 
gyvenusi 79 metus. Ji pa
šė 30 knygų.

smūgio, iš-

Arabų partizanai veiks 
organizuotai

Kairas. — Arabų partiza
nai čia turėjo savo sueigą, 
kurioje nusitarė organizuo
tai veikti prieš Izraelio ag
resiją okupuotose arabų že
mėse.

Arabų Sąjungos patalpo
se partizanai sudarė tary
bą iš militarinių ekspertų, 
kurie direguos arabų par
tizanų kovas prieš izraelie
čius okupantus.

Nuteisė 21 kovotoją 
už demokratiją

Atėnai. — Graikijos karo 
tribunolas rado kaltais 21 
demokratijos - gynimo orga
nizacijos narį ir visi buvo 
nubausti ilgų metų kalėji
mu.

Tarp nubaustųjų yra so
ciologas Gerasimas Nota
ras, ekonomistas Konstan
tinas Soffulis, karo laivyno 
puskarininkis Andreas Pa- 
litis.

192 žmonės nušauti 
j vieną savaitę

Praeitą savaitę 192 žmo
nės žuvo nuo šautuvo kul
kų per visas Jungtines Val
stijas.

Tuo metu, kuomet kalba
ma apie didesnę ginklų 
kontrolę, žmonių užmušinė- 
jimas dar padidėjo. 1966 m. 
į savaitę nušovė 125 žmo
nes.

Dr. Kingo užmušėjas 
grąžinamas Amerikon

Londonas. — Dr. Kingo 
užmušėjas James E. Ray 
nusprendė daugiau nesi
priešinti pervežimui į Jung
tines Valstijas.

Dabar jis gali būti, grą
žintas į Ameriką greitu lai
ku ir Memphis mieste tei
siamas už pirmo laipsnio 
papildytą žmogžudystę.

Miaskva. — Tarybų Są
junga paleido 232-rą erdvių 
satelitą.

Saigonas. — Čia atvykęs 
Jungtinių Valstijų Gynybos 
sekretorius Clark M. Clif
ford pažadėjo daugiau mili- 
tarinės jėgos karui Vietna
me. Bus pasiųsta dar dau
giau įvairių ginklų ir kitų 
karui reikmenų. O tai reiš
kia, kad karas bus pasmar
kintas, nepaisant Paryžiu
je pasitarimų karui baigti.

Clifford aiškino Pietų 
Vietnamo karininkams, kad

Jungtinės Valstijos teiks 
Vietnamo karui naujausius 
ginklus, kuriais jis tikisi 
partizanus nugalėti ir tik 
tuomet prie taikos eiti.

Taipgi jis priminė Pietų 
Vietnamo karinei koman
dai, kad prez. Johnsono ad- 
ministra c i j a pageidauja 
daugiau militarinės jėgos ir 
daugiau atsakomybės iš pa
čių Pietų Vietnamo gyven
tojų.

2,500 kovotoją demonstravo, 
gindami teisiamąjį negrą

Oakland, Calif. — Susi
rinko prie teismabučio dau
giau kaip 2,500 kovotojų už 
negrų teises. Jie reikalavo, 
kad teisiamas Black Pan
ther partijos vadovas Huey 
P. Newton būtų išlaisvin
tas.

Demonstran t a i norėjo 
įsiveržti į teismabutį, bet 
policija jiems kelią pastojo. 
Teismabutis ir taip jau bu
vo pilnas žmonių. Huey P. 
Newton kaltinamas polici
ninko užmušime.

Newtono advokatas C. R. 
Garry reikalauja kaltina
mojo teismą perkelti į kitą 
miestą, nes šiame mieste 
parinkt i e j i prisaikintieji 
teisėjai — pilni “baltojo ra
sizmo”.

Buenos Aires. — Argen
tinos spauda paskelbė, kad 
Paragvajaus prezidentas 
(diktatorius) Strossner su
sekė militarinį suokalbį nu
versti jo valdžią. Areštuota . 
keletas aukštų karininkų.

Prancūzija priešinga įsileisti 
Angliją į “bendrą rinką”

Bažnyčią Taryba prieš karą
Uppsala, Švedija. — Pa

saulio Bažnyčių Tarybos 
suvažiavimas nutarė prie
šintis “tam tikriems ka
rams,”' kuriuos žmogaus 
sąžinė neužgiria.

Verstino kareiviavimo 
klausimu suvažiavimas pri
ėmė 4,000 žodžių pareiški
mą, kuriame nurodoma, kad 
tie, kurių sąžinė priešinga 
militarinei tarnybai, turi 
teisę neiti tokion tarny- 
teisę neiti tokion tarny
bon.

Suvažiavimas ragina pri
imti Kinijos Liaudies Res
publiką į Jungtinių Tautų 
organizaciją.

Ragina bažnyčias ir kitas 
įstaigas ištraukti finansi
nius indėlius iš tų įstaigų, 
kurios praktikuoja rasiz
mą.

Užgiria branduolinių 
ginklų ribavimo sutartį, 
kaip labai svarbų žygį tai
kai pasaulyje išlaikyti. Ra
gina Prancūziją ir Kiniją 
tą sutartį užgirti.

Bona, Vakarų Vokietija 
(Tass-Elta). — Čia pasibai
gė dvi dienas trukusi Vaka
rų Europos sąjungos —po
litinio bloko, į kurį įeina 
šešios “bendrosios rinkos” 
šalys ir Anglija, — ministrų 
tarybos sesija.

Vienas iš pagrindinių 
Vakarų Vokietijos delega
cijos uždavinių buvo užtik
rinti savo partnerių para
mą Bonos vykdomai “nau
jai rytų politikai”, kuria 
dangstomos senos revanšis
tinės pretenzijos. Atitinka
mą toną davė sesijoje pir
mininkavęs užsienio reika
lų ministras Brantas.

Sesijoje vėl išryškėjo ašt
rūs nesutarimai tarp sąjun
gos partnerių, pirmiausia

tarp VFR ir Prancūzijos, 
Anglijos priėmimo į “bend
rąją rinką” klausimu.

Svarstant šį klausimą, 
dalyvavo specialiai iš Lon
dono atvykęs Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Stiuartas. Jis vėl pareiškė, 
jog Anglijos vyriausybė 
nori įstoti į Europos eko
nominę bendriją kaip ly
giateisis dalyvis.

Vakarų Vokietija, siek
dama sudaryti “bendrojoje 
rinkoje” politinę atsvarą 
Prancūzijai, remia Anglijos 
prašymą. Tačiau, kaip su
žinota, Prancūzijos pozicija 
šiuo klausimu nepasikeitė: 
Ji atmeta derybas dėl Ang
lijos įstojimo į Europos 
ekonominę bendriją.

Užmuštas kun. Dagilis Pasportai 5 metams
Detroit. — Liepos 9 d. 

automobiliu vykdamas ap
lankyti po operacijos ser
gantį kunigą Kriščiunevi- 
čių, kunigas Bronius Dagi
lis, susidūręs su gazolino 
tanku, buvo vietoje užmuš
tas.

B. Dagilis gimęs 1908 
metais Mažeiki u o s e. Po 
antrojo pasaulinio karo at
vykęs Amerikon buvo akty
vus katalikų veikloje, dar
bavosi su Lietuvos “vaduo
tojais”.

Mirė tarybinis rašytojas
Maskva. — Mirė Kons

tantinas G. Paūstovskis, 
vienas populiarių senosios 
kartos autorių, turėdamas 
76 Inetus amžiaus.

Washington. — Kongre
sas priėmė bilių, kuris pata
pęs įstatymu leis išduoti 
užsienin vykstantiems pas- 
portus 5 metams (iki šiol 
buvo išduodami 3 metams); 
taipgi bus pakelta už pas- 
portą mokestis nuo $10 iki 
$12.

Kaip greit senatorių ir 
kongresmanų konferencija 
užgirs tą bilių ir preziden
tas pasirašys, tuomet jis 
taps įstatymu.

..... i
Areštuoti 29 studentai
Istanbul, Turkija. — Čia 

policija areštavo 29 studen
tus už demonstravivima v 
prieš Ameriką, kuomet čia 
lankėsi Jungtinių Valstijų 
kariniai laivai.

Išmetė cenzorių už 
pritarimą taikai

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia išmetė spau
dos cenzorių, kuris leido 
laikraštukui pasisakyti už 
taiką ir koalicinę valdžią su 
komunistais.

Cenzorius Vu Khanh lei
do studentų laikraštukui 
pasisakyti už taiką ir suda
rymą koalicinės valdžios, 
kurion galėtų įeiti ir komu
nistai. Laikraštukas užda
rytas .

Apsišaude ^rys policistai
New Yorke apsišaude trys 

policistai, civiliniais drabu
žiais vilkėdami, manydami, 
kad kas nors iš jų yra plė
šikas. Visi trys sužeisti, Ni
colo Danisi nuo žaizdos mi
rė.

Partizanų karas siaučia 
Indonezijoje

Jakarta.—Indonezijos ar
mijos raštinė paskelbė, kad 
Javos saloje tebesiaučia 
partizaninis karas prieš 
valdžios jėgas.

Taipgi praneša, kad slap
tos Komunistų Partijos va
das Oloan Hutapea buvo 
užmuštas ir keletas įžymių 
komunistų nelaisvėn paimti.

Naujas frontas už taiką
Saigonas.—Susikūrė Pie

tų Vietnamo Darbininkų 
Veiklos Frontas tose vieto
se, kurias amerikiečiai ir 
valdžios jėgos kontroliuo
ja. Nauja organizacija su
sideda daugiausia iš jauni
mo ir profesionalų, kovoja 
už taiką.
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Taip tvirtina “The N. Y. 
savo vedamajame 

tis kal- 
ngos ir

Po LDS seimo
baigoje Worcesteryje įvykęsPEREITOS savaitės pabaigoje Worcesteryje įvykęs 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 18-asis seimas parodė

Times” 
liepos 15 d. Laikraš 
ba apie Tarybų Sajų: 
Jungtinės Arabų Respubli
kos (Egipto) pradėtą taikos 
vajų viduriniuose lytuose. 
Nors, girdi, komunikatas, 
kuris buvo paskelb 
Naserio apsilankyme Mask
voje, atvirai ir tie

tas po

šiai to
organizaciją gerame, tvirtame stovyje. Iš seimo sugrįžo neįasako, bet aišku, kad 
delegatai, kiek mums zinofna, gerai nusiteikę, optimis- ar^bai yra pakeitė savo
tiški dėl Susivienijimo ateities.

Fnansiniai LDS gal yra pati tvirčiausia fraternalė 
organizacija visoje Amerikoje. Ji toli geriau sustovi ne
gu už ją daug senesni lietu 
vienijimas lietuvių Amerikoje ir Rymo Katalikų Susi
vienijimas. Tai reikia laiky 
atsiekimu.

Iš LDS sekretoriaus Jono Siurbos pranešimo, kinų 
skaitėme pereitame “Laisvės” numeryje, susidaro įspū
dis, kad Susivienjimas taip 
ciniai. Tiesa, per pastari 
nepaaugo, bet ne todėl, kac 
bet tik todėl, kad, dėl aps 
dalyvavo naujų narių įraš 
dėmesį ir seimas.

Labai sveikas dalykas yra ir tas, kad LDS turi dau
giau kaip 1,500 čia gimusių 
rosios ir jau trečiosios ka 
kad ši graži skaitlinga jau 
suotų savo organizacijos st 
tikėtis, kad tai bus su laiku

Mums atrodo, kad n 
ir seimo užtvirtinta LDS va 
ir bus pajėgi tinkamai jau 
kuris įvyks Detroite už dv< 
dauguma susideda iš čia g 
jaunų žmonių. Mes nuoširdžiausiai linkime naujajai val
dybai sėkmės visuose jos ž 
gerovės!

viškieji susivienijimai—Susi-

ti dideliu šios organizacijos

pat gerai laikosi ir organiza- 
osius porą metų nariais jis 
augimui dirvos nebebūtų, 

leidimo, daugelis kuopų ne- 
ymo vajuje. Į tai atkreipė

ir augusių narių, būtent ant- 
j'tos lietuvių. Tiktai reikia, 
,ių žmonių grupė susiintere- 
iprinimu ir augimu. Reikia 
pasiekta.

aujoji referendumu išrinkta 
Idyba yra gražiai balansuota 
vadovauti iki 19-ojo seimo, 

ėjų metų. Gerai, kad joje 
musių ir augusių energingų

ygiuose dėl LDS ir jo narių

Puikus reiškinys ;
s dešimties metų derybų ir• PAGALIAU, po vise

abejojimų, atsidarė oru tiems susisiekimas tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Vals ;ijų. Didžiulio tarybinio dže- 
tinio lėktuvo nusileidimas K mnedy aerodrome pirmadienį 
buvo didelės istorinės reikšmes įvykis. Kad tai įvyko 
kaip tik tud Taiku, kada ta:*p tų dviejų kraštų santykiai 
dėl Vietnamo karo labai įtempti, panašu į stebuklus!

Džiugu ir tas, kad tom 
atnaujinta dar vieneriems 
nių mainų sutartis. O buv 
jota, kad tie mainai bus nu 
tęsis.

Šie abu žygiai sudaro 
karui ir jo propaguotojams. Jie taipgi parodo, kad san
tykiai taip Jungtinių Vaiš ijų ir Tarybų Sąjungos šim
teriopai pagerėtų, jeigu miisų šalies agresija prieš Viet
namą būtų nutraukta ir li

is pačiomis dienomis tapo 
metams kultūrinių ir moksli- 
o kai kurių žmonių labai bi- 
traukti, kol Vietnamo karas

labai skaudų smūgį šaltajam

(viduota.

odų jų žmonių
lų partijų politikieriai beveik 
š dvidešimt du milijonus juo-

zraelio. 
Kairas

nusistatymą linkui I 
Tiek Maskva, tiek 
per savo pasiuntinius užsie
niuose teiraujasi apie pa
siekimą tarp arabų 
lio taikaus susitaiky

Arabai iš savo pu: 
tinka atidaryti Izra 
vams Suezo kanalą 
žydų respublika sutiktų 
pilnutinai pravesti 
nių Tautų Saugumo 
bos rezoliuciją, kurijoje rei
kalaujama ištraukti 
bų užgrobtų žemių 
okupacines armija^, 
taip pat dabar jau 
pripažinti Izraeliu 
kaip valstybei gyvuoti. 
Taip pat Tarybų Sąjunga 
sutinkanti sulėtinti 
mą ginklų į arabų

ir Izra- 
mo.
sės su- 
eio lai- 
, ' jeigu

Jungti-
Tary-

is ara- 
[zraelio

sutinka

siunti-

dėjimą, esąs ggryniaušias 
“melas.” Ir tai esanti tvir
ta nuomonė net tokio “atsa
kingo” laikraščio, kaip Bos
tono “The Christian Science 
Monitor.”

Šis dienraštis teigia, kad 
“iš tikrųjų, komunistų va
dai pasaulyje kaip tik reiš
kia nepasitenkinimą studen
tų pažiūromis ir studentų 
riaušės jiems kelia nelai
mę.”

Įdomu, ar ne? Vieni jų 
prisimygę tvirtina, kad stu
dentų sąjūdis yra komunis
tų darbas, o kiti gieda, kad 
komunistai priešingi 
sąjūdžiui.

Tiesa gi yra tame, 
tiek Amerikos, tiek 
kapitalistinio pasaulio
dentijos judėjimą komunis
tai nuoširdžiai remia. Ta
čiau tai nereiškia, kad kiek
vienas judėjimas yra komu
nistų suplanuotas ir prave
damas.

tam

kad 
viso 
stu-

NETURIME 
KANDIDATO?

Kanadiečių “Tėviškės ži
buriuose” Al. G i m a n t a s 
skundžiasi mūsų Jungtinių 
Valstijų lietuvių bėdomis 
ryšium su prezidentiniais

eraštus. rinkimais. Jo rauda tiesiog 
Kiek toje šio konĮiercinio

laikraščio spėkų Ii a 
yra tiesos, sunku p: 
Bet labai galimas < 
kad arabai yra palin 
bėtis, jeigu Izrelis i: 
tų savo jėgas iš užimtų ara
biškų žemių. Tacia 
raelio piisės tokio n 
sigirdi.

Gijoje 
asakyti. 
daiktas, 
įkę kal- 
štrauk-

,u iš Iz-
oro ne-

Gerinasi prie ju
DIDŽIŲJŲ kapitalistir 

be kepurių vaikštinėja prie: 
dųjų žmonių šiais priešrinkiminiais laikais. Jų vadai, ku
rie peršasi kandidatais į į 
sius kalnus negrams gražiausių pažadų.

Šiomis dienomis labai 
simpatijas laimėti gubem 
Sudarytas platus iš pačių, 
lerio kandidatūrą į prazidentus. Pastebėjome, kad be ki
tų įžymių žmonių šiame komitete skamba vardas ir nu
žudytojo Dr. Martin Luther Kingo tėvo. Rockefellerio 
kandidatūros pasekėjai tikisi šiuo vardu patraukti daug 
juodųjų republikdnų ir demokratų.

Ir, žinoma, jie klaidos ledaro. Jų sukurtas komitetas 
iš pačių negrų sudarys juoduosiuose žmonėse gerą įspū-

rezidentus, sudeda didžiau-

susirūpino juodųjų piliečių 
itorius Nelson Rockefellėris. 
negrų komitetas už Rockefel-

Ar tuo žestu RockefelĮeriui pavyks supliekti Richard 
Nixoną renublikonų suvaž i-:—-4-: —
tai kitas klausimas. Kol k? 
nas jau turi su savimi dau 
automatiškai pakelti ranką už jo kandidatūrą. Rockefel- 
leriui bus nelengva tų dek 
je pakeisti ir juos laimėti

iavime ir laimėti nominacijas, 
s visi ženklai rodo, kad Nixo- 
gumą pasižadėjusių delegatų

gatų nusistatymą konvencijo- 
iž savo kandidatūrą.

• * U J-l—j Į’ . • ■

SAKO, NEGRAI TURĖTŲ 
VALDYTI NEW ARKĄ

Savaitraščio “Guardian” 
korespondentas 
Hightower aiškina 
ir padėtį New YoiĮko kai
myniškame mieste 
ke, kuriame, kaip žibia, per
nai vasarą įvyko k 
riaušės. Visko gal 
kėtis ir šiemet, nors 
visų galvojančių b' 
piliečių troškimas y 
šiemet ta istorija 
kartotų. >

Vienas labai įdomus ir 
svarbus faktorių 
mieste, tai juodųjų 
ryžimasis paimti į s 
kas miesto valdžią, 
ma, rinkimų keliu, 
jie galėtų nesunkiai 
ti, jeigu jų tarpe b 
nybė ir susitarimą 
lykas tame, kad Newarke 
net 60 procentų gyventojų 
sudaro negrai. Na, p iki šiol 
visa miesto valdži 
išimtinai buvo baltųjų ran
kose. Vadinasi, m 
valdo daugumą. T 
singa ir nesveika.

Laimėjimui rinki 
juodieji žmonės tu 
ganizavę sąjungą 
Brothers of Newark, kuriai 
vadovauja poetas LeRoy 
Jones.

Miesto valdžios rinkimai 
įvyks lapkričio mėnesį.

Charles 
įvykius

Newar

ruvinos 
ima ti- 
i, aišku, 
ewarko 
ra, kad 
nepasi-

5 šiame 
žmonių 

:avo ran- 
. —žino- 

0 tai 
i pasiek
tų vie- 
s. Da-

beveik

a z u m a 
ai netei-

m u o s e 
ri sūor- 
“ United

e

‘Aidas’ skambą užsieny
Vilniaus pramonės dar

buotojų vyrų choras “A 
das” įkurtas 1955 m. Jam
112 įvairių specialybių dai
nininkų, jis plačiai žinomas 
ne tik pas mus, bet ir už
sienyje. šiš choras daug 
kartų yra koncertavęs Lie
tuvos bei Tarybų Sąjungc 
miestuose. Pažįstamas ji

s 
s

ir Varšuvos, Krokuvos, Za
kopanės, Brno, Karlovy- 
Vary, Prahos, Budapešto 
chorinės dainos mėgėjams.

“Aidas” buvo kviestas į 
tarptautinius vyrų chorų 
konkursus Olandijoje ir 
Lenkijoje. Ir štai birželio 
13 d. šis choras vėl išvyko 
koncertuoti — į Bulgariją, 
Turkiją, Graikiją, Italiją ir 
Prancūziją.

ir pavadinta: “Ir vėl nėra 
tinkamo kandidato.”

Kodėl nėra?
Paimkime demokratu 

kandidatus. Viena, Humph
rey “dalies mūsų veikėjų 
yra apšauktas, jei jau ne 
tikrų komunistu, tai bent 
jų simpatiku, mažiausiai,ru- 
žavu.” ' Be toį jis1 “neranda 
laiko atvykti 'į lietuviškuo
sius kongresus, suvažiavi
mus, dainų ar tautinių šo
kių šventes/’ 1

Panaši istorija ir su sen. 
McCarthy. Viena, jis “per 
minkštas k omu n i s tams,” 
antra — jis esąs dar ir per
daug palankus juodosios ra
sės amerikiečiams bei jų 
reikalavimams, nepriimti
nas Vietnamo karo pabai
gos klausimu, nes siūlo da
ryti visa, kad amerikiečiai 
kariai kuogreičiausiai grįž
tų namo...”

Na, betgi dar yra repub- 
likonų kandidatai — Nixo- 
nas ir Rockefelleris. Kaip 
su jais? Gal gi mūsų bro
liams lietuviams vienas jų 
yra priimtinas ir remtinas?

Gal jie ir būtų geri, sako 
Gimantas, bet bėda, su jais, 
kad “jie. laiko Tarybų Są
jungą pirmos rūšies galybe, 
su kuria reikia skaitytis ir 
tartis visais pasaulio reika
lais.” Todėl ir su jais mū
sų klerikalams ir visiems 
“veiksniams” nepakeliui!

ir pasiuntė pas vyskupą 
McShea savo skundus iš
dėstyti. Bet vyskupas pats 
atsisakė su parapijonų pa
siuntiniais skaitytis. Juos 
priėmė tik monsinjoras 
Thompson.

Nusivylę ir prit r e n k t i 
vargšai pasiuntiniai sugrį
žę paskelbė savo misijos pas 
vyskupą rezultatus. Paaiš- 
ki, kad jie ten laimėjo tik 
tiek, kiek tas pasakiškas 
ZaJblackas ant muilo! Pra
nešimas arba pasiuntinių 
“rauda” susideda iš keturių 
punktų. Juose surandame, 
kad nors lietuvių “Šv. My
kolo bažnyčia nebus likvi
duota ir parduota, bet ji 
visvien toliau bus administ
ruojama Šv. Bernardo pa
rapijos klebono” ir “klebo
nijos namas, kuris yra ati
duotas Šv. Juozapo parapi
jos vienuolėms ir Notre 
Dame gimnazijos mokyto
joms, nebus grąžintas Šv. 
Mykolo bažnyčiai,” tai yra 
lietuviams.

Beveik per ašaras komisi
jos nariai savo pranešimą 
baigia:

“Susumuojant šį prane
šimą, aišku, kad beveik nė
ra vilčių atgauti Šv. Mykolo 
bažnyčiai parapijos teises ir 
gauti kleboną. Nepažadė
ta taip pat, kad grąžins at
imtą mūsų klebonijos na
rna. .. ”

NAUJOS KNYGOS

Talentingo literatūros kritiko 
kūrybos leidinys

KUNIGAI— 
KARALIUKAI

Chicagos kunigų organas 
sako: “Nei popiežius,'nei 
pati bažnyčia nenori, kad 
klebonai būtų kokie kara-< 
liukai, kurie tik savo nuo
žiūra viską tvarkytų.”

Įdomus, naujas dalykas. 
Kaip žinia, iki šiool visi kle
bonai buvo tarsi karaliukai. 
Ar jau dabar bus pradėta 
juos versti nuo sostų?

Medžiokles trofėjai į 
Londoną

Neįprasta siunta — brie
džių, elnių ir stirnų ragai— 
iš Vilniaus iškeliavo į Lon
doną — tarybinę pramonės 
ir prekybos parodą. Penkio
lika trofėjų pateikė kaunie
tis medžiotojas B. Milukas, 
vilnietė K. Sčemelova, gam
tos mylėtojai iš Rokiškio, 
Biržų, Akmenės ir kitų 
rajonų.

' Kaip gaila, kad Jonas 
Kaminskas taip dar jaunas 
būdamas išsiskyrė iš gyvų
jų tarpo! Mirė jis 1966 
metų rugsėju 20 dieną, te
sulaukęs 37 metų amžiaus. 
Su jo mirtimi lietuvių tau
ta neteko talentingo, gi
laus literatūros kritiko.

Tokį įspūdį padarė į ma
ne perskaitytas jo straips
nių rinkinys ‘Literatūros 
kryžkelėse,” Vilniuje išleis
tos šių metų pradžioje.

Knygai trumpą įvadą duo
da V. Galinis, kuris, matyt, 
yra gerai susipažinęs su to 
jauno kritiko kūryba. Iš jo 
sužino i kad J. Kamins
kas gimė 1929 m. vasario 
28 d. valstiečių šeimoje 
Šilalės rajone, kur “jis bai
gė šešis pradinės mokyklos 
skyrius ir po to kelis metus 
padėjo tėvams dirbti žemę.” 
Vėliau, po karo, studijavo 
“Vilniaus valstybinio uni- 
evrsiteto istorijos-filologi
jos fakultete lietuvių kalbą 
ir literatūrą. O 1960 me
tais “jis sėkmingai apgynė 
disertaciją ‘A.Vienuolio ta
rybinio laikotarpio kūrybos 
stilius’ ir įgijo filologijos 
mokslų kandidato laipsnį.” 
Na, ir paskui velionis “pra
dėjo dirbti Lietuvių kalbos 
ir literatūros institute, ta
rybinės literatūros sekto
riuje, moksliniu bendradar
biu.” Taip pat čia, pagal V. 
Galinį, J. Kaminskas “grei
tai įsijungė į sektoriaus dir
bamus mokslinius darbus, 
ėmė plačiai reikštis kriti
koje.”

Jau tik suminėjimas kai 
kurių J. Kaminsko; darbų 
antraščių pasako, kaip pla
čiai jis buvo įsigilinęs į lie- 
teratūros kritikos mokslą. 
Antai: “Spalio idėjų vaid
muo tarybinės lietuvių lite
ratūros raidoje,” “Tarybi
nė lietuvių prozos panora
ma,” “Pasakotojo paveiks
las romane,” “Žodis, vaiz
das, stilius,” “Darbas gyve
nime ir literatūroje,” “Kai
mas J. Avyžiaus kūryboje,” 
“Romano ir apysakos žings
niai,” “Smulkiosios prozos 
barai,” “K. Borutos kūry
bos pasaulyje,” “Poezijos 
horizontai,”' “Kritikos rū
pesčiai,” “Literatūros da
tos.” Per savo plačios ir 
išsamios kritikos “šerengą” 
autorius • perleidžia daugy-

bės autorių kūrybą, daugy-... 
bę veikalų. Iš tikrųjų var
giai rasime įžymesnį lietu
vių tautos rašytoją, kuris 
būtų išlikęs J. Kaminsko 
vienoje ar kitoje formoje . 
nepaminėtas, kurio kūryba 
būtų praleista nepastebėta, 
žinoma, plačiau ir išsamiau 
apsistojant ties pačiais 
stambiausiais veikalais.

“J. Kaminsko, kaip kriti
ko, interesų ratas nesiribo- 
jo vien stilistikos proble
momis,” sako J. Galinis. 
“Jis daug rašė aktualiais 
tarybinės lietuvių literatū
ros raidos klausimais, re
cenzavo naujas prozos, poe
zijos, kritikos knygas. Jį 
ypač domino meno kūrinio A 
santykis su tikrove, gyve-, 
nimiško fakto virtimas me
niniu vaizdu, kūrinio prob
lematika ir jo meninė struk
tūra. Blaivaus analitiko 
protas, gera estetinė nuo
voka disciplinavo autoriaus 
mintį, apsaugojo jį nuo su
sižavėjimo greit praeinan
čiais mados dalykais, leido 
įtikinamai pagrįsti savo 
samprotavimus ir sprendi- . 
mus.”

Netenka abejoti, kad ypač 
pradedantieji rašinėti jau
ni žmonės su didele nauda 
skaito “Literatūros kryžke
lėse” ir naudojasi J. Ka
minsko blaivaus proto kri
tinėmis pastabomis apie lite
ratūrą. Dar norisi pridur
ti, kad knyga labai gražiai 
techniniai apdirbta, atrodo 
labai patraukliai. ,

A. B. Salietis 4

NEBESUSIKALBA
FBI galva Edgar Hoove- 

ris ir visi reakcinio 
kia, kad mūsų aukl- 
kyklų studentijos judėjimas 
'esąs gryniausias Amerikos 
Komunistų Partijos suor
ganizuotas ir 
triukšmas. Bet šta 
laikraštis smarkiai 
kad partijos vado Gus Hali 
pareiškimas, j'og Kc munistų 
Partija remia studentų ju-

kai šau
tųjų mo-

sukeltas 
i kunigų 
užgieda,

IR VĖL LIETUVIAI 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
APIPLĖŠTI

- Jau, matyt, ir mūsų lie
tuviškiems tėveliams pran
ciškonams iš “Darbininko” 
pradeda dasiėsti katalikų 
bažnyčios aukštosios hier
archijos plėšiškumas. Ki
taip jie nebūtų įdėję kores
pondencijos iš Easton, Pa., 
su antrašte: “Ar atgaus 
savo teises? Eastono lietu
vių kova dėl savo bažnyčios 
ir kunigo lietuvio.”

Pasirodo, kad čia vysku
pas jau užgrobė lietuvių 
pastatytą bažnyčią ir visus 
jos turtus, išvijo lietuvį ku
nigą ir pasiskyrė pastum
dėlį, kuris lietuviškai nė 
žodžio nemoka.

Susirūpinę lietuviai pa- 
rapijonai pasirašę peticiją

Kauno istorinio muziejaus bokšto varpai skamba, 
tarsi miesto širdies plakimas. J. Juknevičiaus nuotr.

ISLAIŠKUT
■ •T' -’

Draugai,
Žinote, kad kalbant apie 

politiką ir praeito mėnesio 
balsavimus, mes, Essex 
County lietuviai piliečiai, 
irgi turime kuo pasidi
džiuoti. Mes turėjome ant 
baloto Frank Witku ir mes 
jį išrinkome delegatu į De
mokratų partijos suvažia
vimą, kuris įvyks Chicago- 
je ir nominuos kandidatą į 
prezidentus.

Frank Witkus gyvena Li- ’ 
vingston, N. J., ir labai 
daug darbuojasi dėl senato
riaus Eugene McCarthy lai
mėjimo. Darbuojasi abudu ’ 
su žmona.

Netenka abejoti, kad mū
sų Frank netingės pasidar-. . 
buoti už McCarthy ir Chi->'' 
cagos konvencijoje. Jis sa
ko, kad McCarthy šiuo tar* 
pu yra geriausias preziden
to vietai žmogus, kokį mes 
galime turėti ateinančiais 
balsavimais.

J. Stanelis

Poilsio industrija
Kaunas. (Mūsų koresp.) 

Nemaža įvairiausių nestan
dartinių įrengimų respubli
kos lengvosios pramonės 
įmonėms gamina Kauno 
“Apvija.” O pastaruoju me
tu ji ėmė tiekti ir poilsiui 
skirtą produkciją: vandens 
dviračius, čiuožtuves į van
denį ir kita. Šie įrengimai 
skirti lengvosios pramonės 
darbuotojų vasarnamiui ir 
pionierių stovyklai Nidoje.

Daugiau kaip 150 tūks- • 
tančių patarlių ir priežo-v, 
džių iš visų tarybinių res-' 
publikų, Indijos, Indonezi- : 
jos, Japonijos (iš 60 šaliųj . 
surinko baltarusų etnogra
fas mėgėjas N. Atapenka.
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Komunistų Partijos rinkimine platforma

ti teisę nu- 
ir savo so-

1. Nutraukti karą! Nutraukti draf- 
Sį,! Išsikraustyti iš Vietnamo, tuojau! 

ilijonai turi eiti žmonių maitinimui, o 
žudymui!

Vietnamo žmonės turi ture 
spręsti savo valdžios formą
cialinę santvarką be kišimosi iš lauko 
pusės.

Tie 30 bilijonų dolerių, kurie dabar 
kasmet išleidžiami karui, turi būti su
naudoti žmonių poreikiams namie, ypač 
getų biednuomenės.

2. Baigti šaltąjį karą, gfinklavimosi 
lenktynes ir imperialistinį k 
tų kraštų reikalu®.

Niekas negrūmoja mūsų 
Kaip tik priešingai. Mūsų 
yra agresoriai. Wallstryto ii vestmen tai 
užsienyje nėra mūsų invest™ 
sų sūnūs neturi būti vėrei 
už juos.

Sugrąžinkite mūsų kareiv 
visų pasaulio kampų ir 
(uždarykite) visas Jungtinių Valstijų 
yiilitarines bazes užsienyje 
gaminę branduolinius ginklu 
desėtkus bilijonų dolerių vi 
i/- didesniam ginklavimuisi.

Visi imperialistiniai kišim 
kraštų reikalus turi sustoti 
Kinija ir Socialistinė Kuba t 
pažintos ir prieš jas blokr 
Taivanas (Formoza) ir kito 
salos turi būti sugrąžintos Tpnijai. Pu
erto Rikui suteikite neprikl 

Sulaikykite visus ginklų
užsienį. Sustabdykite lavinamą ir ruo
šimą samdytų kareivių prieš Lotynų 
Amerikos šalis.

3. Pašalinti pelnus iš gin 
karo! Paleisti (likviduoti) 
industrinę sąjungą!

Pentagonas yra tapęs paĮvojinga ne
demokratiška jėga, atstovaujanti tai 
monopolistu sekcijai, kuri 
susieta su karo mašina. J 
valdo ir operuoja žemes ir 
kurios daug didesnės už suvienytas U. S. 
Steel, American Telephone 
graph, Metropolitan Life In 
neral Motors ir Standard 
Jersey nuosavybes. Laikas b 
prieš šitą industrinę-milita rinę kombi- 
nbotę ir ją likviduoti.

Sunacionalizuoti visas ginklavimosi, 
branduolinės jėgos ir erdvių užkariavi
mo pramones. Atimti visus pelnus iš 
ginklavimosi ir karo. Už šias nuosavy
bes užmokėti tik tiek, kiek los yra įver
tintos dėl taksavimo. Pavesti jas demo
kratinei kontrolei, nustatant, kad 51 pro
centas kontrolės būtų dar 
koše, ir kad darbininkai t 
džiamąjį balsą, kaip tos pramonės bus 
paverstos į fabrikus dėl gamybos tai
kiems žmonių poreikiams.

Griežtai sumažinti gink 
Neleisti militarines jėgas 
liaudį. Uždrausti naudoti tederalinę ar
miją arba nacionalinę gvardiją civi
liniuose ginčuose. Pašalinsi visus kari
ninkus, kurie turi šėrų arbi palaiko bet 
kokius ryšius su korporacijomis, kurios 
turi padariusios kontraktu 
Sudemokratinti armiją. K

šimąsi į ki-

saugumui, 
kapitalistai

entai. Mū- 
ami kovoti

us namo iš 
likviduokite

. Sustokite 
s ir eikvoję 
s didesniam

aisi į kitų 
Liaudies 

iri būti pri- 
da nuimta, 
s pakrančio

tusomybę.
išvežimus į

davimosi ir 
militarinę-

arčiausiai 
šiuo tarpu 
nusavybes,

and Tele- 
surance, Ge- 
Oil of New 
radėti kovą

rininkų ran- 
irėtų spren-

uotas jėgas, 
vartoti prieš

s su valdžia. 
_____________ ___ -Jekvienas ka
reivis turi turėti žodžio, spaudos ir su
sirinkimų laisvę ir teisę organizuotis ir 
derėtis su pareigūnais ir va 
viš’kai. Kareiviai turi tu 
kelti kaltinimus prieš savo viršininkus 
ir būti džiūrės teisiamais, c 
kų militarinių teismų.

4. Laisve juodiesiems žm 
Laisvė meksikiečiams - amerikiečiams, 
puertorikiečiams ir indėnams! Nuįsta- 
tyminti (padėti už įstatymų ribų) (rasiz
mą ir antisemitizmą!

Pilnutinė lygybė visiem;, neatsižvel
giant į jų rasę, tautinę k 
arba lytį, reikale butų, aps vietos, kultū
ros ir visose politinio ir Modalinio gy
venimo srityse.

Jungtinės Valstijos yra 
daugiatautinė šalis. Visų rlasinių ir tau
tiniu mažumų teisės turi būti apsaugo
tos. Kur yra reikalas, mes pritariame 
pertvarkymui politiniuose organuose — 
valstijose, distriktuose, mie 
kiminiuose organuose, — kad tuo būtų 
užtikrintos tautinėms mažumoms mak- 
simum teisės ir savivaldys ė. Mes pri
tariame pavergtųjų mažumų judėjimams 
-- tai, kad pati bendruomenė kontro- 

administraci- 
už proporci- 

Skuose orga-

džia kolekty 
rėti teisę iš

ne vienšališ-

onėms dabar!

ilmę, religiją

daugiarasinė,

stuose ir rin-

ųz Ui, kad pati bendru* 
liūotų policiją, mokyklas ir 
nius organus. Mes stojame 
nę ^atstovybę visuose valdi

nuošė ir mokyki^ tarybose.
Mes reikalaujame pilnos pagarbos 

mažumų istorijai, kultūrai, kalbai ir tra
dicijoms. Mes reikalaujame, kad visose 
mokyklose būtų mokoma gerbti šių žmo
nių turtingą istoriją ir kultūrą.

Kad sutartys su indėnais ir Meksika, 
kurios Ibuvo padarytos prieš šimtą me
tų, būtų pravedamos gyveniman ir pa
tobulintos, pasiremiant lygybės ir apsi
sprendimo teisės principu.

Mes remiame juodųjų žmonių reikala
vimą “juodosios galios,” tai yra kad jie 
galėtų kontroliuoti visas jų bendruome
nės įstaigas, susietas su jų gyvenimų, ir 
proporcinės galios visose kitose šalies 
įstaigose. Mes gerai suprantame, kad 
kontroliavimo juodųjų žmonių bendruo
menės įstaigų neužtenka laimėjimu, pil
nos lygybės, nes monopolistinės pramo
nės ir didieji bankai bei apdraudos kom
panijos priklauso mažai baltajai vaklan- 
čiaiai klasei.

Tuo būdu pilnas juodosios galios 
siekimas priklauso nuo apsivieni, 
baltųjų ir juodųjų darbo žmonių jįrieš 
baltąją pramoninę ir politinę galią, 
tai suvienytoje baltųjų ir juodųjų 
bančiųju galioje bus pasiektas juodųjų 
išsilaisvinimas ir juodosios galios 
lizavimas.

Ateinančiuosee rinkimuose mes 
name siekti galimai daugiau juocfujų, 
meksikiečių - amerikiečių ir puertorjkie- 
čių atstovybės visuose išrenkamuose 
postuose, ypač Jungtinių Valstijų 
grėsė.

tame 
nuo- 
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kad
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on-
Mes reikalaujame, kad Adam 

Clayton Powellui, Harlemo žmonių iš
rinktam, būtų sugrąžinta vieta Kongre
so Atstovų Bute.

Padaryti galą brutalumui, terorui ir 
persekiojimui prieš juoduosius žmones 
ir jų vadus. Kad policija juodųjų žmo
nių ir tautinių mažumų apylinkėse bū
tų sudaryta iš tu žmonių, kurie ten gy
vena, ir kad policijos departamentaį bū
tų padėti po apylinkės kontrole.

Mes reikalaujame laisvės Rap B 
nui, Eldridge Cleaverui, Herman Fergu- 
sonui ir visoms kitoms rasizmo auk' 
Juodieji vyrai ir moterys, kaltinami 
sižengime prieš įstatymus, turi būti tei
siami juodųjų žmonių džiūrių. Tas prin
cipas turi būti taikomas taip pat ispaniš
koms ir indėnų mažumoms. Kur iškyla 
susikalbėjimo reikalas, visi teismai 1 
būti vedami anglų kalba ir ta kalba, 
ri yra kaltinamojo prigimta kalba.

Už visų žmonių teisę nešioti ginklus 
apsigynimui!

5. Suvaržyti monopolijų pelnus! 
keisti taksavimo struktūrą turtingųjų 
sąskaita. Nutraukti valdžios subsidijas 
korporacijoms!

Šiandien pas mus didžiausių korpora
cijų ir bankų interesai yra apsaugoti, 
bet ne žmonių. Mes reikalaujame griež
to pakeitimo taksavimo- įstatymuose 
taip, kad daugiausia taksų būtų imama iš 
tų, kurie daugiausia turi, o kad nebūtų 
imama iš tų, kurie turi mažiausia.

Panaikinti visas valdžios subsidijas 
turtingiesiems. Tegu ‘ privatiškos 
po.racijos apsimoka už jų pačių vedamus 
tyrimus ir plėtojimo programas, 
naikinti visus taip vadinamus “išl 
plus” kontraktus, kurie savininkan|is ga
rantuoja, kad kuo didesnė bus produk
cija, tuo didesni bus jų pelnai lu, 
sąskaita. Panaikinti visus korporac 
taksų grąžinimus. Pajamos už v; 
kus bondsus turi būti taksuojamos 
visos kitos pajamos. Trustiniai b 
ir foundacijos neturi būti paliuc 
nuo taksų ir neturi būti naudojami iš
vengimui taksų mokėjimo. Griežtai turi 
būti vykdomi už palikimus taksų mo- ' 
kėjimo įstatymai.

Padaryti galą valdžios apsaugai 
stryto investmentų užsieniuose.

Korporacijų išlaidos už garsihimus 
neturi būti paliuosuotos nuo taksų

Turi būti padarytas galas turčių išsi
sukinėjimams mokėti taksus, sm 
baudžiant tuos, kurie nusižengia,- 
džiant net kalėjimu. Didžioji fečterali- 
nių taksų .dalis turi būti sugrąžinta į 
miestus (bendruomenes), padalijant pa
gal žmonių poreikius ir griežtai prižiū
rint, kad nebūtu jokios rasiųės, tautinės 
bei religinės diskriminacijos.

Mažųjų namų savininkus paliuosuoti 
nuo mokesčių (taksų), pakelti mokes
čius ant stambiųjų nuosavybių pajamų.

Mes stovime už griežtą kainų kontro
lę po priežiūra iš gyventojų sudarytos

row-
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Laikas sukurti greito moderniško su
sisiekimo sistemą. Šiam darbui pinigai 
turi ateiti iš sunacionalizavimo viešojo 
aptarnavimo kompanijų — elektros, du
jų, telefono kompanijų,— panaudojant 
jų milžiniškus pelnus aprūpinimui žmo
nių pigia kaina tais būtinais gyvenimui 
dalykais ir išvystymui moderniškos ne
mokamos viešos transportacijos visiems 
amerikiečiams.

Nemokamas medicininis aptarnavimas 
visiems, už viską apmokant iš griežto 
sumažinimo lėšų ginklavimuisi.

Už federalinę 30 valandų darbo savai
tę be sumažinimo savaitinių pajamų 
(algų), kad būtų galima pasitikti vis di
dėjantį įvedimą darbą taupančios maši
nerijos ir panaudojimą automatijos. 
Technologiniai pasikeitimai eina pir
myn, taip pat turi eiti tolimesnis darbo 
valandų rtiažinimas, kad kiekvienas dar
bininkas turėtų darbą ir kad nė vienas 
nebūtų priverstas dirbti ilgas valandas. 
Tai vienintelis kelias išvengimui masinio 
nedarbo ir užtikrinimui, kad technologi
nės revoliucijos laimėjimai eis visiems 
amerikiečiams, o ne korporacijoms.

Mes reikalaujame darbo unijoms tei-

PATARLES 
su prieskoniais

Su pilvu nepasiginčysi
Jis turi teisę šventą 
nepripažinti argumentų.

Bėda kojas taiso 
Gerai atlieka jie ekspromtu 
net kapitalinį remontą.

Kai du stos, 
visados daugiau padarys

O kada jau trys, 
atsiras ir tvarkdarys.

Kas duoda, tas ir turi 
Dosnumas—ne kepure.

Aiški (tiesa 
tik priešus gimdo

Gerbiu tiesos
vaisingą gimdą.

O

Darbus darbą, 
kalbus kalbą randa 
kas valdingas susiranda 

sprandą

komisijos, kurioje daugumą sudaro dar
bo unijų ir konsiumerių atstovai. Mes 
reikalaujame visuomenei teisės paržiū- 
rėti korporacijų knygas, kad sužinojus 
jų pelnus, viešus ir paslėptus. Mes rei
kalaujame aštriausios pabaudos — 
tarpe tiesiog atimant korporacijų 
savybes — prieš tas korporacijas, 
rios konspiruoja nustatyti, kainas 
tam tikslui sudaro sąjungas.

Sunacionalizuoti vaistų gamybą,
vaistus būtų galima žmonėms parduoti 
gamybine kaina.

Įsteigti visuomenės kontrolę ant kor
poracijų investavimo politikos, užtikri
nant, kad privatiški investmentai eitų 
ten, kur labiausiai reikalingi (ypatingai 
į Pietus ir kalnuotąsias sritis) ir į tas 
pramones, kurios tarnauja žmonių po
reikiams, o ne į tas, kurios gali nešti 
aukščiausius pelnus savininkams.

Nutraukti visas pašalpas stambie
siems žemdirbiams (farmeriams). Val
džia turi skatinti gaminti daugiau mai
sto, o ne mažiau. Mūsų žmonių milijo
nai ir desėtkai milijonų žmonių pasau
lyje yra alkani ir nedavalgę. Šiandien 
žemės ūkio gamyba praturtina kapita
listinius farmerius ir palaiko aukštas sės vetuoti (atmesti) panaudojimą visų 
maisto kainas. Mes pritariame teikimui darbą-taupančių mašinų ir bet kokį pa- 
subsidijų smulkiesiems farmeriams, kad keitimą darbo kiekybėje, ypač ten, kur 
tuo būtų skatinama aukštesnė farmų toks pakeitimas siejasi su atleidimu dar- 
gamyba, leidžiant maistą parduoti že- bininkų iš darbo, pakenkimu darbininkų 
mesnėmis kainomis.

Už panaikinimą monopolistinės kon
trolės ant dienraščių, žinias teikiančių 
agentūrų, radijo ir televizijos. Griežtai 
nustatyti garsinimų .reklamų) kainas. 
Užtikrinti lygų nemokamą laiką ir vie- tarpe ir valdžios darbininkams. Atšauk
tą visoms politinėms partijoms, visiems 
kandidatams ir visoms demokratinėms 
organizacijoms.

6. Praplėsti demokratiją! Padaryti 
gala policijos brutalumui ir naudojimui 
policinių valdžios priemonių! Amnes
tija visiems, kurie priešinosi draftui, vi
siems politiniams kaliniams, ir visiems 
kovotojams už taiką ir išsilaisvinimą!

Už susiauripimą. per dideliu preziden
to jėgų. Už panaikinimą galios skelbti 
ir vesti nelegalius karus! Mes stojame 
už panaikinimą koleginės prezidento iš
rinkimo formos ir už tiesioginį išrinki
mą prezidento ir viceprezidento. Mes 
reikalaujame panaikinti ČIA (Central 
Intelligence Agency) ir visus šnipinius- 
di veršinius veiksmus užsienyje. Mes 
reikalaujame panaikinti FBI (Federal 
Bureau of Investigation) kaip policinės 
valstybės agentūros, pašalinti J, Edgar 
Hooverį, ir federalines policines jėgas 
panaudoti tiktai pravedimui civilinių 
teisiu įstatymu ir apgynimui konstituci
nių laisvių. Mes reikalaujame gerbti 
žmogaus laisvę ir teisę į privatiškumą 
ir padaryti galą slaptam klausymuisi 
per telefoną.

Mes stojame už panaikinimą kongre
sinės sistemos, kurioje visokių komisijų 
pirmininkais statomi ilgiausiai Atstovų 
bute arba Senate išbuvę žmonės. Tik 
tuo būdu šiandien daugumos komisijų 
pirmininkais pasilaiko aršiausi reakci
ninkai.

Mes reikalaujame, kad iš mūsų kolegi
jų ir universitetų būtų pašalinta visokia 
militarinė korporacinė itaka bei kontro
lė. Mes reikalaujame, kad kolegijos ir 
universitetai būtų tvarkomi profesorių- 
studentu komisijų, o kad jų direktoriai 
būtu išrinkti ju apylinkės žmonių.

Mes reikalaujame panaikinti HUAC 
(Senate Internal Security Commission 
ir McCarran Aktą.

7. Už darbus arba garantuotas paja
mas dabar! Pakelti gyvenimo lygį ir so
cialinį aptarnavimą visiems žmonėms! 
Sutrumpinti darbo savaite! Suorgani
zuoti neorganizuotus darbininkus! Ap
saugoti darbininkų teisę streikuoti! 
..Mes pritariame Nacionaliniam Gero
vės Teisių Judėjimui už aprūpinimą dar
bais visų, kurie gali dirbti, ir už žmoniš
kam pragyvenimui pakankamas paja
mas tiems, kurie negali dirbti.

Mes reikalaujame masinės visuomeni
nės statybos programos, kuri duotų mi
lijoną nau jų butų per metus, tuo. sutei
kiant darbo daugeliui bedarbių ir paša
linant lūšnvnus musu miestuose. Namų 
statyba turi būti suplanuota su vietos 
žmonių užgyrimu ir priežiūra. Darbi
ninkų samdvmu turi rūpintis tiesiogi
niai pati valdžia, kad nebūtų jokios dis
kriminacijos, suteikiant darbus pirmiau
sia bedarbiams toje apylinkėje su uniji
niu atlyginimu ir po unijine priežiūra.

sveikatai, arba paspartinimu darbo.
Panaikinti visus apribojimus darbinin

kams teisės organizuotis ir streikuoti. 
Tai turi būti 'pritaikyta kiekvienai vals
tijai ir kiekvienai darbo rūšiai, tame

ti-panaikinti visus priešdarbininkiškus 
įstatymus, kaip Taft-Hartley, Landrum- 
Griffin ir taip vadinamas “teisė į dar
bą” įstatymus.

Pakelti algų minimumą įstatymais vi
siems darbininkams, jų tarpe ir žemės 
ūkio ir viešojo aptarnavimo darbinin
kams.

Suplanuoti ir pradėti apvienytą kam
paniją suorganizavimui Pietinių valsti
jų darbininkų. Darbo unijos privalo 
šio didžiulio darbo imtis suvienytomis 
finansinėmis pastangomis.

Turi būti galas bet kokiai diskrimina
cijai darbo unijose ir unijiniuose dar
buose visose industrijose ir visuose už
siėmimuose, o ypač statybos darbuose. 
Garantuoti, kad juodieji darbininkai, 
puertorikiečiai ir meksikiečiai darbinin
kai turėtų pilną lygybę visose darbo 
unijose ir proporcinę atstovybę jų vado
vybėje.

Mes palaikome kiekvieną darbininkų 
judėjimą už pilną demokratiją darbo 
unijose, kad jos geriau atsilieptų į savo 
narių valią ir poreikius. Tam tikslui 
mes remiame eilinių narių judėjimus ir 
juodųjų darbininkų bei mažumų koku- 
sus. Mes pritariame specialioms prie
monėms apsaugoti jaunų darbininkų ir 
darbininkių teises.

Mes raginame darbininkus sudaryti 
nepriklausoma politinę jėgą. Darbinin
kai yra visokio turto gamintojai. Kaip 
buvo parodyta Prancūzijoje, kai darbi
ninkai uždaro fabrikus, viskas užsidaro. 
Bet Amerikos darbininkai dar nėra lai
mėje sau politinės vietos, kuri jiems 
priklauso pagal jų lemiamąjį vaidmenį 
ekonomijoje.

Laikas darbo, unijoms sustoti tarna
vus Demokratų partijos bosams (va
dams) už tarnaites. Laikas darbinin
kams kandidatuoti į visokius viešuosius 
postus ir sukurti savo politinę partiją, 
vietoje rėmus ir palaikius savo klasinių 
priešų — korporacijų partijas. Tiktai 
tada darbininkai galės,save, savo vieny
bę ir organizaciją paversti tikra politi
ne jėga. Tiktai tada jie pradės žengti 
prie darbininkų klasės galios.

BURĖ PRIEŠ VĖJĄ
Burė baltoji mariomis skrieja, 
Burę sūpuoja vandens žydrieji; 
Burė, paklusus pučiamam vėjui, 
Priešais jo kryptį bangom šokinėja.

Stebi kalnėnas ir nesupranta:
Kaip gi čia, vėjui pučiant į krantą, 
Tolsta ir tolsta į mirgančią jūrą 
Vėju prieš vėją varoma burė.

Burė baltoji per platumą plyną 
Plaukia prieš vėją erdvių mėlynėj, 
Jėgą, kuri jai trukdyti turėtų, 
Verčia ją nešti tolin saulėtam

, J. Subata

Pinigui visi keliai 
Kai vieną kelią tu 
kam tau visi keliai 
Tik tavo kelias tau

atviri
turi, 
pirkti ?

arti.

Ne savu jojęs, 
ir klane nusėsi

Kas teisybę tą numano, 
tas nusėda dar prieš klaną.

Pinigai duris atidaro
Ir taip uždaro, 
kad beišlįsi 
tiktai per plyšį.

Tiesiog — arčiau, 
aplink — greičiau 

Kreive 
greičiau 
tau bus ramu, 
tačiau 
save 
terasi tiesumu.

Tos pačios akys verkia, 
tos pačios akys Juokias

Aš dar nematęs,' 
kad akys būtų biurokratės!

Iš balso pažinsi paukštį
Pridėti reikia aukštį, 
kad dar geriau

pažintum paukštį.

Vištai plunksnas 
nesunku nešioti

O kai būna :per sunku, 
atsiranda tuoj draugų, 
kietasnapių vanagų, 
norinčių apipešioti.

Nebūk šakotas— 
visi užklius

Būsi lygus— 
pajusi varstotą 
ir net oblius.

Nebridęs nežinosi, ar gilu
Ten, kur gilu, 
žinoti per vėlu.
Todėl geriausiai ištirta— 
brasta.

Tyla—gera byla
Bet būna, 
kad lipa į tribūną 
net tyla.

Vytautas Karalius

GINTARĖLIO PASAKA
Oi, žėri, mirga, tviska 
Lyg saulės spindulėlis 
Iš jūros išskalautas 
Geltonas gintarėlis.
Aš jį dedu ant delno — 
Jis pasakų man seka, 
Kaip Baltijoje gera, 
Kai ryto saulė teka...
Dugne jos—žalčio rūmai, 
Tušti, apgriuvę, nykūs, 
Nes Eglė su vaikučiais 
I tėviškę išvykus.
Jinai pakrantėj rymo 
Ir Žilvino vis laukia...
O tolyje ne kraujas — 
Laivai lyg gulbės plaukia...
Ir gintarėlis naują
Mums pasakėlę kuria 
Apie didingą Baltiją — 
Taikos, draugystės jūrą.

Regina Grinyte,
VII klasės mokinė

Kėdainių rajonas,
Pagirių vidurinė mokykla
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MISLINČIUS

Inkvizicija ir žydą persekiojimas

Portugalijos karalių 
fonsas II savo valdymo

parlamentą įvesti aš 
“priešerėžinius” įstatymus; 
jis norėjo savo valdo; 
laikyti “gryną,

Portugalijoje
3 Al- 
pra- 

. yeikė 
trius

e iš- 
vienlalytę 

katalikybę.” Tačiau kąi Is
panijos domininkonų 
no provincijolas Sueiri Go
mez jam pasiūlė savo, š 
įvesti popiežinę inkviz 
Alfonsas vistik jo patari
mu nepasinaudojo. Jis tei
gė, jog esamieji bažn 
teismai, valstybės padeda
mi, yra pakankama 
monė kovai su “ 
Kad tokia laisvoka pa 
šąlyje išsilaikė beveik 
antro šimto metų, mat 
to, jog vienuolis T 
Scotas laisvai Lisabonos 
mokyklose skelbė, būk že
mėje gyvenę trys d 
apgavikai: Mozė, apgavęs 
žydus, Kristus, apgavęs 
krikščionis, ir Mahon 
apgavęs saracėnus U 
kią “ereziją” Prancūsijoje 
buvo deginama ant laužo! 
Scotui gi nieko nesakė 
jis paskelbė, ir faktais 
dė, kad šv. Antanas Padu
vietis gyvenęs su gulovė- 
mis. To tai jau popiež 
kams buvo perdaug; pran
ciškonai už tai jį įkalki 

Kovai su “erezija,” 
piežius Grigalius XI 13 
įtaigojo Lisabonos vys 
Agapito Coloną ' paskirti 
neoficialų inkvizitorių, 
muoju inkvizitorium Portu
galijoje buvo prancišk|onas 
Martinas Vasquez, be 
jokio veiklumo nepa 
Didžioji katalikų bažnyčios 
schizma prasidėjo 130 
Portugalija pripažino 
piežium Romos Urboną VI, 
o Ispanija Avinjono (Pran
cūzijos) Klemensą Vlf.

(Pastaba: Popiežių 
suomet gyveno Romos 
miestyje Vatikane, kol 
m. prancūzas popiežius 
mensas V apsigyveno 
tėvynėje, Avinjono mieste. 
Nuo to laiko ten gy 
popiežiai per 70 metu. 
Grigalius XI 1377 m. p 
kėlė į Romą. Jam m: 
italai kardinolai išsir: 
popiežium Urboną VI. 
pasiliko gyventi RomoĮje, o 
prancūzų kardinolų iš 
tas pop. Klemensas VI 
^igyveno Avinjone, 
buvo du popiežiai, kuri 
tas kitą ekskomunikavo ir 
vadina antikristais. Gyva
tė gyvatę rijo! Tokia pa
dėtis buvo per 40 met 

Norėdami pašalinti 
nemalonią padėtį, bažn 
tėvai sušaukę 1409 m. 
je (Italijoje) visuotin 
sirinkimą. Ten jie pašalino 
abu popiežių o jų vietoje 
išrinko popiežium Aleksan
drą V. Tačiau pirmie; 
nenusileido. Taigi buvo jau 
trys popiežiai, visa “trejy- 
bė.” Sekamais metais Alek
sandras mirė ir jo 
popiežium tapo 
XXIII. Katalikų hier 
ja trimis popiežiais bu4o la
bai nepatenkinta, nei 
kenkė jos bizniui. Toqlel ji 
1415 m. Konstancos 
rinkime (Vokietijoje) paša
lino visus tris popieži 
jų vieton pastatė ketvirtą 
popiežių, Martina V. 
išstūmė iš apaštalų 
pirmuosius tris.)

Portugalijoje vyravo 
pranciškonai, o Ispar i jo je 
dominikonai. 1394 m. 
nas avantiūristas, Rodbrigo
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de Citra, pasivadino Portu
galijos inkvizitorium ir 
prašė pop. Bonifacą IX, kad 
jį tokiu oficialiai pripažin
tų ir Vatikanas. Popiežius 
noriai jo prašymą patenki
no. Tačiau jis nieku ypatin
gu nepasižymėjo. Jį pava
davo iš Ispanijos atvykęs 
domininkonas Vincente de 
Lisboa, bet ir jam nekaip 
vyko. Po jo mirties (1401 
m.), ten jokio inkvizito
riaus nebuvo, kol ta “gar
binga vieta” atiteko kitam 
karaliaus nuodėmklausiui, 
pranciškonui Alfonso; de 
Alprao. Iki naujosios in
kvizicijos įvedimo (1531 
m.), Portugalijoje genera
linių inkvizitorių pareigas 
ėjo domininkonų provinci
jolai; vėliau juos pakeitė 
pranciškonai.

Naujoji inkvizicija, XVI 
amž. pradžioje, daugiausia 
darbo turėjo su savais ir iš 
Ispanijos atbėgusiais nau
jaisiais krikščionimis — ju
daizmo ir islamizmo per
krikštais.

Inkvizicinė padėtis
Portugalija, išsidėsčiusi 

vakarinėje Iberijos ir Piri- 
nėjų pusiasalio dalyje. Jos 
politinis, dvasinis ir ekono
minis gyvenimas visuomet 
buvo artimai susijęs su Is
panija. Vienoda tikyba bei 
karalių giminystės dar lab- 
jau tuodu kraštu suartino. 
1580 m. Portugaliją »buvo 
pasigrobusi Ispanija, ta
čiau 1665 m. jodvi išsiskyrė. 
Ispanijos įvykiai visuomet 
jautriai atsiliepdavo ir Por
tugalijoje. Kai 1474 m. mi
rė Kastilijos karalius Hen
rikas IV sostą paveldėjo jo 
sesuo Izabelė, Aragonijos ir 
Sicilijos karaliaus Ferdi
nando žmona. Tuo būdu 
sudaryta didžioji Ispanijos 
karalystė. Žydai ir musul
monai buvo žiauriai perse
kiojami. Viename tik Sevi- 
lės mieste 1481 metų gale 
buvo .sudeginta 300 nekaltų 
žmonių (“eretijų”); kiti 
šiaip nubausti. Tais pa
čiais metais Kadizo vysku
pijoje buvo sudeginta 2,000 
perkrikštų, o 117,000 įmes
ta į kalėjimus, parduota 
vergi j on ar atiduota į gale
ras (laivų irkluotojus-ver* 
gus). Katalikiškiesiems ka
raliams valdant, laužai 
liepsnojo visame krašte.

Portugalija sekė Ispani
ją. Nors XV amž. joje po
piežinės inkvizicijos dar ne
buvo, tačiau judėjus ir is- 
lamiečius ji vargino neką 
švelniau. Identifikacijos ir 
paniekos dėlei, jos žydai 
turėjo prie drabužio ne
šioti šešiakampę D o v i d o 
žvaigždę. Jie negalėjo gy
venti kartu su kitais pilie
čiais, bet tik paskirtame 
rajone, geto kvartale (“Ju
de ar as”), kurin krikščio
nims įeiti buvo draudžia
ma. Iš geto išeiti nakties 
metu žydams buvo gina
ma. Moteris, be palydovo, 
negalėjo įeiti į žydo krau- 
tuvę, o jam buvo; drau
džiama įeiti į krikščionies 
namus, kai ten moteris bu
vo viena. Žydų krautuves 
žandarai bile kada galėjo 
iškrėsti. Jie negalėjo nešio
ti ginklo, negalėjo būti val
dininkais, jų teisės teismuo
se buvo susiaurintos. Jie 
pegalėjo samdytis krikščio
nių tarnų buvo apdėti dide
liais asmens mokesčiais, 
etc. Krikščionybę priėmęs

sūnus, tuoj turėjo teisę į 
2/3 savo tėvo turto, nes jo 
tėvas oficialiai buvo laiko
mas mirusiu. Tai daryta 
krikščio n y b ė s “grynumo” 
bei išplėtimo sumetimais. 
Tokie ju suvaržymai buvo 
taikomi ir musulmonams 
(.murinama).

1449 m. portugalai buvo 
suruošę Lisabonoje žydų 
pogromą (skerdynę), kurio 
metu žuvo nemaža žmonių. 
O kai karalius Alfonsas V 
už tai nubaudė kelis riaušių 
instigatorius — jų sėbrai 
atsakė dar didesniais pogro
mais. Kunigai, vienuoliai ir 
visa krikščioniškoji buržua
zija nuolatos kurstė kara
lių prieš žydus. 1475-1482 
m. pradėta smarki agitaci
ja prieš žydus “muitinin
kus” (asesorius), kuriems 
buvo pavesta išrinkti iš 
gyventojų valdinius mokes
čius. Ypatingai 
buvo nusistatyth prieš tur
tingus žydus, k 
skolas lupdavo dideles palū
kanas (procentus), pries t. 
v. “šylokus.”

žydų imigracija
Nežiūrint žiaurių perse

kiojimų, žydų skaičius vis- 
tiek augo; daug jų Portu
galijon atbėgdavo iš Ispa
nijos, kur gyvenimo sąly
gos jiems buvo dar sunkes
nės. Tokių imigrantų bu
vo apie 800,000, kuriuos 
portugalai buvo apdėję spe
cialiais mokesčiais. O ku
rie to įeinamojo mokesčio 
sumokėti negalėjo tie sieną 
pereidavo slapta ir atvykę 
slapstėsi kalnuose. Tokius 
slapukus ’ portugalai me
džiojo, kaip kiškius. Lega
liai atvykūsiems buvo leista 
pasilikti Portugalijoje tik 8 
mėnesius, tačiau turtingieji 
galėjo nuo to potvarkio iš
sipirkti. Kas dar labjau 
blogino ir taip jau gana 
blogą padėtį, tai kad nau
jieji imigrantai atsinešdavo 
iš Ispanijos maro sukėlėjus 
(bakterijas); nuo to daug 
vietos gyventojų sirgo ir 
mirė. Šis faktas dar smar
kiau nustatė portugalus 
prieš ateiyius.

Atimtus iš žydų vaikus 
portugalai siuntė į šv. To
mo salą, kurią jie buvo 
pradėję kolonizuoti. Ten 
jų dauguma žuvo dėl pri
mityvaus gyvenamo sąlygų, 
žiauraus valdž 
arba stačiai na 
kodilų, kurių 
pelkynai.

Portugalijos karalium tuo 
metu buvo- Jonąs II. Jam 
mirus (1595 m. 
tapo Emanuelis, 
kaudamas Ispar 
chistams

nepalankiai

urie už pa-

jos režimo 
sruo.se kro- 
buvo pilni

), karalium 
Šis, patai- 

ijos monar- 
(Ferdinandui ir 

Izabelei), kurių dukrą Iza
belę jis buvo 1496 m.'ve
dęs, įsakė, kad visi jo val
doje gyveną ^ydai šešių 
mėnesių laikot 
krikštytų arba _____ ....
Nepaklausiusiems šio edik
to grasinta mirties bausme 
ir turto konfiskavimu. Šis 
karaliaus potvarkis gerai 
patarnavo Ispanijos inikvi- 
zi toriui Torkvenadai — juo 
daugiau žydų Ii 
j e, tuo daugiau 
laužams.

Sekamais met 
elis įsakė, kad 
metų amžiaus. 
Žydų vaikai būt 
imti ir pavesti‘ 
nuolynų. Žydams, norin
tiems išvažiuoti, valdžia ne
davė transporto priemonių. 
Pagaliau Emanuelis paskel
bė kad visi nekrikštyti žy
dai susirinktų Lisabonoje 
(sostinėje), o jau iš ten jie 
galėsią laisvai

irpiu apsi- 
: šsinešdintų,

<o Ispanijo
jų teko jo

ais Emanu- 
visi iki 14 
nekrikštytų 
į iš tėvų at- 
globai” vie-

vykti, kur

tik norėsią. Tokių nelai
mingųjų susirinko daugiau 
kaip 20,000. Tuomet, tero
ro pagalba, visus masiškai 
krikštijo. Gi kuriems pa
vyko pasprukti Afrikon, 
tuos vietos plėšikai išsker
dė. Perkrikštams, norin
tiems iš Portugalijos pra
garo pabėgti, buvo užgin
ta išsivežti bet kokį turtą, 
pinigus, žmoną, vaikus.

Kunigų provokacija
Dėl nederliaus, 1506 m. 

Portugaliją ištiko badas. 
Katalikų kunigai tuoj pa
skelbė, jog tai esanti “die
vo bausmė” už nuodėmes. 
Ypatingai jie kurstė pagie
žą prieš “naujuosius krikš
čionis” (perkrikštus), kurie 
nesilaiką tikėjimo regulo ir 
nepasninkaują. Du fanatiš
ki domininkonai, dideliais 
kryžiais nešini, bėgio.io 
miesto gatvėmis kaip pa- 
blūdę ir šaukė: “Erezija, 
erezija” ir tuomi sukurstė 
nemąstančių tamsuolių gau
ją, kuri viena diena Lisabo
noje užmušė apie 500 per
krikštų, o kitą dieną suvirš 
tūkstančio, jų namus su
griovė arba sudegino. Šio 
pogromo metu, užsitęsusio 
net kelias dienas, užmušta 
daugiau kaip 3,000 žmonių, 
o dar daugiau sužeista. 
Daugelis senųjų krikščio
nių išsigelbėjo tik tuo būdu, 
kad viešai budeliams ir fa
natikų gaujai pasirodė, jog 
jie neapipjaustyti. Žudynė
se dalyvavo daug vienuo
lių.

Maištą numalšinus, šalis 
kiek aprimo, tačiau antise
mitinė aistra neišnyko; po 
neva “tolerancijos” prie
danga ji ruseno ir plito. 
1615 m. Lisabonoje pasiro- 
d ė plakatai, kurstanti 
krikščionis prieš žydus. 
Karalius ir jo atstovai Ro
moje prašė popiežių įvesti 
jų krašte ispaniško tipo in
kviziciją. Tačiau šiam žy
giui nepritarė karaliaus ta
rėjai, todėl visas reikalas 
buvo atidėtas.

1521 m. karalius Emanu
elis mirė. Jo vieton atsisė
do velionies vyriausias 20- 
ties metų amž. sūnus Jonas 
III. Tai buvo patvirkęs, 
silpnavalis ir menkaprotis 
religinis fanatikas, pasižy
mėjęs skandalais, netole- 
rantingumu bei atisemitiz- 
mu, ;
pilniausion savo sekreto
riaus ir domininkonų įta
kon. Jį apvesdino su Ispa
nijos karaliaus Čarlzo V 
seseria Katarina tokia jau 
siauraprote kaip jis pats., 
Čarlzas, savo keliu, vedė 
Jono seserį Izabelę. Tuo; bū
du susidarė dvilypė monar
chų giminystė. Princesės 
Izabelės kraitis buvo toks 
didelis, kad jos krašto ižde 
nebuvo tiek pinigų^ Dėlto 
1526 m. karalius Torres No
vas mieste sušaukė posėdin 
parlamentą, kuris nuo XV 
amž. galo buvo visiškai 
praradęs įtaką ir galią. 
Vienintelis šio posėdžio 
tikslas buvo, kaip ir 1535 
m. sušauktojo, — surasti 
karaliui daugiau pinigų. 
Visų akys buvo nukreiptos 
į žydus ir m u s u 1 m o n u s 
(maurus).

Ištvirkimas ir korupcija 
krašte plito. Bažnyčios tar
nai vertėsi parsidavinėjimu. 
Kunigų bei vienuolių pro
paguojamas antisemitizmas 
klestėjo kiekviename kieme. 
Klerikalai skundė karaliui 
neokrikš č i o n Ls (perkrikš
tus), būk? jie nesiįaiką ti
kėjimo nuostatų, neužperką 
mišių ar egzekvijų už mi
rusius, neaukoją kunigų

Norwood, Mass.
Birželio 28 d. vakare Nor

wood© ligoninėje mirė Jo
nas Budrevičius, gyvenęs 
15 Hill St.

Mirė sulaukęs 74 m. am
žiaus. Buvo paš a r v o tas 
Paul H. Kraw koplyčioj ir 
palaidotas liepos 1 d., 11 v. 
ryto, Cantono miesto gra
žiose kapinėse.

Velionis Budrevičius pa
liko dideliame liūdesyje sa
vo mylimą žmoną Stellą ir 
dvi dukreles, Josephine, gy
venančią Cantone, Jane — 
Foxburg, Mass., žentus H. 
Fitzgerald ir Ed. J. Ro- 
chels; keturis anūkus, vie
ną anūkę ir 3 proanūkius, 
ir daug artimų giminių 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Sekmadienį, ; birželio 30, 
vakare daug žmonių atsi
lankė į šermeninę. Karstas 
buvo gausiai apstatytas gy
vų gėlių vainikais ir puokš
tėmis.

Prieš išlydint į kapines 
koplyčioj S. Rainardas pa
sakė tinkamą kalbą, pažy
mėdamas velionio atliktus 
gerus visuomeninius dar
bus. Taipgi prie kapo Rai
nardas tarė paskutinį atsi
sveikinimo žodį. Sugraudin
tiems palydovams ne vie
nam ir ašara nuriedėjo 
per skruostus.

Jonas Budrevičius buvo 
laisvų minčių žmogus. 
Skaitė “Laisvę” ir kitus 
darbininkiškus laikraščius. 
Priklausė LLD ir LDS, į)ėr 
keletą metų buvo LDS 3 
kuopos pirmininku.

Visi palydovai buvo pa
kviesti užeiti į Budrevičie- 
nės dukrelės namus Canto- 
ne ir (buvo tinkamai pavai
šinti užkandžiais ir kavute.

Lai būna tau, mielas Jo
nai, lengva šios šalies šal
ta žemelė amžinai, ramiai 
ilsėtis.

Žmonai Stellai ir šeimai 
širdinga užuojauta liūde
sio valandoje.

M. Uždavinis

kalbiai tarp seniai matytų 
draugų. Drg. Aleksiejus, 
senas draugijose darbuoto
jas per daugelį metų, sakė 
pergyvenęs sunkią opera
ciją. Širdis sušlubavusi. 
Buvęs visai nutrauktas nuo 
kojų, beveik nebetekęs vil
ties gyventi, bet su pagal
ba gerai patyrusių širdies 
specialistų, gerų gydytojų, 
dar pakilo. Vienas mūsų 
tautietis-lietuvis dirba Ha- 
nmeut ligoninėje. Aleksie
jus sako, kad jo gyvenimas 
buvo pailgintas pagalba 
naujų moksliškų pagerini
mų. Jam padarė mažą ope
raciją, idėjo nedidelę bata- 
rėjukę kairėn pusėn palei 
širdį, kad pagelbėtų širdžiai 
veikti. Už poros metų tu
rės įdėti'naują batarėjukę.

Modernus mokslas daro 
visą, kad žmogus gyventų 
kuo ilgiausiai. Atrodo, jog 
baigiant gyvenimą ir kai 
kuriems mūsų teks mecha
niškai pasikeisti. Nauji iš
radimai gal daug kuo pa
gelbės visai žmonijai.

A. Lipčius

Brockton, Mass.
Dr. John K. Raštikis, 64 

m., mirė liepos 5 d. Brocjf- 
ton ligoninėje. ę
Velionis J.K. Raštikis (st/ 

nūs seniai mirusio “Laisvės” 
skaitytojo Adolph Raštikio)' 
buvo chiropraktikas, turėjo 
ofisą Hagerstown, Md. val
stijoje, ten ilgai gyveno su 
savo motina Rože. Sunkiai 
susirgęs, parvažiavo į Mon
tello, Mass., pas savo gimi
nes, čia ir mirė.

Buvo pašarvotas pas V. 
Yakavonį šermeninėje, tu
rėjo daug gėlių ir lankyto
jų. Nemažai žmonių daly
vavo laidotuvėse. Palaido
tas su protestonų apeigo
mis, Melrose kapinėse, kur 
ilsisi jo tėvas Adolph ir ki
ti 4 jo artimieji. Palydovai 
buvo paprašyti sugrįžti į V. 
Yakavonio kambarius, pa
mylėti.

Liūdesyje paliko savo ma
limą motiną, 3 tetas, 10 pus
brolių ir giminaitę C. Zigię- 
nę Lietuvoje. .

-o-
Mano kaimyną “Laisvės” 

skaitytoją Fred White iš
tiko nelaimė. Name, kurį iš 
vidaus taisė, nukrito laip
tais, skaudžiai susižeidė. 
Keletą dienų gulėjo ligoni
nėje daug nukentėjo. Da
bar jau namie. Jo žmona 
Ada, negalėdama dalyvauti 
“Laisvės” piknike, paauko
jo laikraščiui $5.

G. Shimaitis

Chester, Pa.
Liepos 7-tą anksti rytą 

ateina J. Šlajus.
—Ar tu jau pasirengęs 

važiuoti j gegužinę?—klau
sė jis. Sakau:

—Važiuojam per tuos pui-
padauža. Jis pateki? la«kus ir žaliuojančius

| miškus!
Bematant, pusė po 12 v., 

atsiradome puikiame Ra
manauskų ūkyje. Jų sodas 
pilnas privažiavusių svečių 
iš plačios apylinkės, tūli se
niai matyti draugai, ku
riuos matome kartą per 
metus. Kalbamės dienos 
įspūdžiais ir pergyveni
mais.

Šeimininkės pakviečia 
prie valgiais ir įvairiais ska
numynais apkrautų stalų. 
Kalbėta, palinkėta ilgiausių 
metų Antanui pagyventi, 
kad būtų laimingas ir tvir
tas, kaip tas šimtametis 
ąžuolas.

Pasikalbėjimuose su dau
geliu svečių išreikštas pa
geidavimas, kad netolimoje 
ateityje šioje voietoje bū
tų surengtas kitas toks po
būvis. i ',

Su bąteieja prie širdies;
Pavalgius tų' puikių šeimi

ninkių šauniai pagamintų 
valgių, buvo draugiški po-

rinkliavoms, mirdami savo 
testamentuose neužrašą 
bažnyčiai pinigų ir kitokio 
turto, žodžiu, jie tiesė pirš
tus į žydų kišenius.

(Pabaiga seka)

Bridgeport, Conn.
Iš kelionės į LDS Seimą
Liepos 12 d. anksti rytą 

pusėje po šešių A. Maro- 
zas, V. Kajackas, J. J. Moc- 
kaitis atvyko pas mus. 
Žmona ir aš buvome pilnai 
pasiruošę. Greitai sėdome 
į automašiną 4 delegatai, o 
penktasis — J. J. Mockai- 
tis, LDS viceprezidentas. 
LDS geras darbuotojas, ku- 
yis niekuomet nenori narių 
įrašyme užsileisti Neuman-" 
nui. Su garsiuoju Neuman- 
nu jiedu ir šiemet labai arti 
viens kito stovi — Neu- 
mannas tik dviemis nariais 
daugiau.

Auto mašina bėgo gerai. 
Jos savininkas Marozas ge
ras vairuotojas. Nuo Brid- 
geporto iki Worcesterio virš 
šimtą mylių nuvažiavome į 
dvi valandas ir 30 minučių. 
Išvykdami manėme, kad 
laiku nespėsime, bet nuvy
kome dar prieš laiką. Dar 
turėjome valandėlę gražia
me Olympia parke pasidai- imti triušių, 
ryti, o gaspadinės nepamir- beveik du tūkstančiai.

šo iš toliau atvykusius pa
kviesti prie užkandžių, ku
riais visus sočiai pavaišino. 
Pirmoji diena buvo vėsoka, 
bet antroji — karšta. O ter- 
nai prie virimo tikrai buvo 
karšta. Teko pastebėti, kad" 
virtuvėje dirbo 4 motery^ir 
4 vyrai. Tai tikri pasišven
tėliai.

J. Strižauskas

Viena Brazilijos firma iš 
užsienio gavo dėžių su 474 
triušiais. Kai pagaliau lyd
raščiai buvo sutvarkyti ir 
firmos atstovai atėjo atsi

jų jau buvo

NORWOOD, MASS.

Mirus

Robert Niaurai
Birželio 27, 1968 m. »

Reiškiame gilią užuojautą velionio podukrai y 
Sylva F. Beandoini ir kitiems jo giminaičiams/

P. EI. Kuruliai L. M. Trakimavičiai
B. Žukauskienė S. J. Rainardai
Helen Bond A. K. Barčiai
M. Krasauskienė J. Valančiauskas
Vii. Žilaitis A. Vaitkevičius
M. Davidonienė A. Vasiliauskienė
Julia Družienė Mr. & Mrs. A.
V. KaVoliūnas Steven Janus
M. Uždavinis Elzb. Repšienė
J. M. Sadauskai B. Sarapienė
A. O. Zarubai V. M. Grinkevičiai
Nellie Grybienė J. Nevackienė
C. Tarailienė

YUCAIPA, CALIF.

Jonui Markevičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo artimiesiems, f 

draugams ir pažįstamiems.
Antanas ir Domicėlė Shultz,

San Leandro, Calif.
»

sruo.se


Penktadienis, Liepos (July)

St. Petersburg, Fla.
“Laisvėje tilpusi Kalvio 

korespondencija birželio 28 
/d. prasilenkia su teisybe. 
Ten buvo aprašytos motinų 
ir tėvų dienos dvejose vie
tose.

Buvo parašyta, kad “pir
mąjį minėjimą suruošė LLD 
45 kuopa. Buvo geri pietūs, 
taikyta toms dienoms. Na
riai pietus gavo beveik vel
tui: vyras užmokėjo $2, o 
moteris 25 c. ir abu paval
gė. Manau, kitos kuopos 
galėtų imti iš mūsų vaišin
gumo pavyzdį”.

Turiu pasakyti, kad jis 
neteisingai parašė. Pas mus 
yra taip: Tie nariai, kurie 
priguli prie LLD 45 kuo
pos, visi gavo pietus veltui 
motinos dienoje ir tėvų die
noje. Vadinasi, per abi die
nias kuopos nariai gauna 
pietus nemokamai. Bet tie, 
kurie nepriguli prie kuopos, 
moka pilną tikietą visuo
met. Tai toks mūsų kuopos 
patvarkymas. Kuopos na
riai gauna nemokamai pie
tus dvi dienas į metus.

Dar ir to negana. Nariai 
gauna nemokamai knygas. 
Šiemet gavome iš Lietuvos 
sienini kalendorių. Tai vis 
už tuos du dolerius į metus. 
Tai matote, mieli skaityto
jai, koks mūsų kuopos pat
varkymas. Jie tiek daug 
gauna už tokią mažą mo
kestį. Už tai ir mūsų kuo
pa auga, gražiai bujoja. At
važiavę iš kitų miestų ra
šosi į mūsų kuopą. Beveik 
kiekvienas susirinkime įsi
rašo naujų narių. Mat mū
sų kuopa labai gerai veikia 
ir su visais gražiai elgiasi. 
Ir pas mus publikos visuo
met būna pilna.

Vienas iš visų
f ) -------------------

A

Hartford, Conn.
Didelį smūgį gavo Hart

fordas ir jo 2,000 darbinin
kų, dirbusių Olivette - Un
derwood, Co.

Dirbtuvė pradėjo veikti 
1901 m. atsikėlusi iš Eliza
beth, N. J. Išdirbo rašo
mąsias mašinėles. Labai 
plačiai vaizbą vedė, išstatė 
didelius pastatus, dirbo 
daug darbininkų. Per dau
gelį metų buvo viena iš pa
stoviausių dirbtuvių Hart
forde, ir darbai buvo pa
kenčiami : Daug senosios 
kartos lietuvių dirbo joje.

Pasirodžius markete kitų 
išdirbysčių k o n k urencijai, 
darbai sumažėjo, mažėjo ir 
pelnai. Tai Italijos kom
panija supirko daugumą Še
rų/ir tuo liko pilnais gas- 
pactoriais.

Prasidėjo darbininkų ko
va už geresnį mokestį ir ki
tus pagerinimus. Pagrasino 
streiku. Derybos būdavo 
ilgos, bet darbininkai lai
mėdavo po biskį; taip ir 
tęsėsi kelerius metus.

Šiuo tarpų, kontraktui už
sibaigus, unija išėjo į strei
ką. Po dviejų savaičių kom- 

x panija paskelbė, kad dirb
tuvę uždaro ant visados. 
Apie 2,000 darbininkų lie
ka be darbo. O Hartfor
das neteko didelio taksų 
mokėtojo.

Jaunesniems darbinin
kams miestas siūlo policijos 
ir ugniagesių darbus, o se
nesnio amžiaus žmonėms, 
išdirbusiems daugelį me
tų vienoj vietoj, išeiti be 
nieko ir gauti kitur darbą— 
sunku. Taigi niekas nėra 
ištikrintas rytojumi šioje 
santvarkoje.

Liepos 2 dieną mirė Stan- 
lis baunis (Daivis). Kiek

19, 1968

žinoma, neturėjo giminių 
šioje apylinkėje; buvo ne
vedęs. Hartforde gyveno 
daug metų, priklausė prie 
Laisvės Choro, turėjo teno
ro balsą. Laisvės Choras 
am suteikė gražių gėlių 
prie karsto. Palaidotas 
Rose Hill Memorial kapinė
se.

Paėjo iš Kauno rėdybos, 
Papilės parapijos. Daug me
lų A,merikoje pragyveno. 
Paliko ir turto, be jokio
;estamento. Jei giminių 
neatsiras, tai paliks val- 
ižiai.

Ilsėkis ramiai, gražiose 
Rose Hill kapinėse. Mes, 
?horiestai, tavęs labai pasi
dėsime.

J. Kazlauskas, per dau
gelį metų veikęs pirmeiviš
kose organizacijose, kai ku
riose jų užėmė sekretoriaus 
vietą, taipgi dainavo Lais
tės Chore per ilgus metus, 
labar yra sergantis. Jau il- 
?as laikas randasi Norwich, 
Conn., ligoninėje. Tolokai 
nio Hartfordo ir aplankyti 
į nelengva. Sakoma, kad 
nna geryn. Linkiu jam kuo- 
^eriausiai susveikti.

New Haven, Conn.
Liepos 11 dieną (1968 m.) 

nirė Eva Rudmon.
Kas buvo Eva Rudmon?
Man pribuvus į New Ka

zėną 1915 metais turėjau 
)rogą sutikti Rudmonus. 
Radau pačiame jų gražiau
siame gyvenime. Jonas ir 
Eva ‘ buvo neseniai vedę. 
Mylėjo dainuoti progresy- 
/iškas dainas. Tuojau kvie
tė ir mane stoti į chorą, ku- 
:’į tada mokė Petras Pai
šys ir Adomas Dagis. 
“Laisvė” ir “Vilnis,” ar kū
ne kiti laikraščiai kuomet 
ėjo, jie radosi Rudmonų 
lamuose.

Sunku būtų surasti kitus 
;okius draugiškus žmones, 
<aip buvo Rudmonai. Visi 
progresyviai kalbėtojai, 
iainininkai buvo Rudmonų 
priimti nakvynei ir vaišin- 
;i. Aukotojai apšvietos rei
kalams jie visados pirmu
tiniai. Mūsų kolonijoje 
(New Haven) nebuvo pa
rengimo be Rudmonų; visa
dos stodavosi dirbti; nepra
leisdavo 
svarbių 
davo.

Jonas 
1963 m.
bandė vesti tokį pat gyve
nimą, kuris veda žmoniją į 
geresnę ateitį. Trejetą me
tų jautėsi neblogai. Vėliau
siu metu pradėjo nesijausti 
sveika. Liepos 10 d. ją iš
liko vadinamasis šokas, 
įuo kurio jau nebuvo pagal
ios, ir liepos 11 d. užmigo 
amžinai

Eva Rudmon (Eggert) 
dlusi iš Zvirių bažnytkai
mio (prie Skirsnemunės).

Liūdesyje paliko keletą 
giminaičių: Juozą Rudmon 
su šeima Boston, Mass.; 
brolį Lietuvoje, kuris 1967. 
metais lankėsi Amerikoje 
valdiškais reikalais. Taip
gi paliko daug draugų po 
visą Connecticut valstiją ir 
kitur.

Tegul būna lengva žemė 
Evos kūnui. Didelė užuo
jauta likusiai jos giminei.

J. Kunca

Waterbury, Conn Montello, Mass
kuo- 

uopos 
buvo 

o gra-

Waterburio LLD 28 
pos ir Oakvillės 31 k 
bendras parengimas 
pasekmingas. Tai buv 
žus draugiškas susitikimas, 
tuo pat sykiu ir dide 
rama “Laisvei.”

Piknike buvo tolimi sve
čių. A. Bimba pasaka kal
bą, tai paįvairino padengi
mą. Taip pat mūsų 
mieji draugai irgi 
met dalyvauja mūsų 
gose, 
Bridgeportas, ni e k u 
nepasilieka namuose.

Šis parengimas tikr 
vė gražios paramos 
dai. Mūsų prieteliai 
met pasirengę parem 
vo spaudą, kad ji ilgai gy
vuotų.

Labai dėkingi esame. A. 
T. Morisam už suteikimą 
vietos veltui ir prisid 
darbu ir maistu.

O. Žuraitienė dov 
kugelį, D. Žuraitie 
skanų tortą, M. Svin 
ne ir Klem. Yęnkeliun tenė— 
dalykėlius, kurie buv 
kalingi prie kepimo.

Negalime pamiršti

e pa-

arti- 
visuo- 

: suei- 
kaip Hartfordas' ir 

omet

ai da- 
spau- 
visuo- 
ti sa-

ėjimą

anojo 
jnė — 
<ūnie-

d rei-

mūsų 
V. K. . draugų, kurie darbūojasi, 

rkoje, 
bonis, 
ems, 
iems 

Širdin-

kad viskas būtų tva 
tai W. Dūda, V. Jaku 
I. Vaitonis. Ir visi 
kuo nors prisid ė j u s 
prie parengimo, 
giausiai ačiū!

ir kitų kolonijų 
veiksmų, dalyvau-

Rudmonas mirė 
Eva būdama viena

Sellersville, Pa
Iš atsibuvusio mūsų ūkyje I “Laisvės” spaudos pikni- _ • n Li 1 —parengimo

Parengimas buvo vienas 
iš geriausių. Oras buvo la
bai gražus. Pietus ir va
karienę valgė atvirame ore 
po medžiais. Draugų ir 
draugių atsilankė nemažai. 
Gražiai pasirodė iš mainų 
apylinkės draugai. Negai
lėjo nuovargio ir tolimos 
kelionės. Tain pat draugai 
niujorkiečiai parengimą ge
rai reklamavo ir skaitlin
gai parengime dalyvavo. 
Buvo po keletą mašinų su 
draugais iš B a 11 i m o rėš, 
Readingo, Eastono, New 
Yorko, Chesterio, Philadel- 
phijos ir Bud Lake, N. J.

Mes, Ramanauskai ir Phi- 
ladelphijos draugai ir drau
gės, visiems atsilankiu
siems į parengimą labai dė
kojame. Tas parodo, kad 
mes turime dar nemažai 
draugų ir draugių, kurie 
įvertina tokius parengimus 
ir draugiškus pasimatymus 
ir kartu paremia mūsų 
spaudą.

Dar yra draugų ir drau
gių, kurie per porą dienų 
pagelbėjo p a engimą pri
rengti, bet dar prisidėjo su 
dovanomis. Eastono Tilvi
kas visuomet dovanoja duo
nelės ir pyragaičių. Rea
dingo draugė Zambusevi- 
čienė — 2 pyragus ir do
vanom paduškaitę, draugė 
Romikaitienė prikepė pyra
gaičių, drg. M i č i n s k i enė 
(Reading, Pa.) — išsiuvi- 
nėtv paduškom užvalkalų, 
J. A. Augutienė — brangų 
rankšluostį, V. Gustaitie- 
nė—mezginių.

Prie valgių prirengimo 
daug dirbo Mariutė Turei- 
kienė ir V. Gustaitienė. Prie 
valgių padavimo — A. Geg- 
niūtė, Mulokaitė, Zambuse- 
vičienė, Stanienė, Muzike- 
vičienė ir Žalnieraitienė. 
Draugė P. Valantienė, kaip 
darbšti šeimininkė, visus 
sutiko ir pasveikino. Iš vy
rų dirbo F. Valantas, Mer
kis, Kazlauskas, Pranaitis 
ir Jurgelis.

Palikęs pelnas buvo pa
aukotas “Laisvei,” “Vilniai” 
i “Liaudies Balsui.”

Visiems atsilankiusiems 
ir parengime dirbusiems

kas atsibuvo birželio 30-tą 
Ramova parke, Montello. 
Jį surengė LLD 6 kuopa 
su pagalba LLD 7 apskrities 
ir moterų apšvietos klubų 
Sąryšio. Gerai pavyko.

Diena pasitaikė graži. 
Turėjome nemažai gražios 
publikos, vietinės, iš visos 
apylinkės, iš N. Y. ir kitų 
valstijų.

Tvarka visur buvo gera. 
Visi dirbo iš širdies, teisin
gai. Liko nemažai pelno.

Dainų programą atliko 
Irena Janulis, Helen Smith 
ir Albert Daukšys iš Wor
cester. Jų gražios liaudiš
kos dainos visiems patiko. 
“Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba kalbėjo apie 
spaudos reikalus. Po to, per 
jį ir per “Laisvės“ adminis
tratorę Liliją Kavaliauskai
tę nemažai dalyvių pridavė 
savo dovanas spaudai. Taip 
pat per moterų stalą ir vir
tuvę gauta nemažai dovanų 
pinigais, daiktais, pyragais 
ir kugeliais.

Ačiū visiems, kurie atjau
te mūsų darbininkišką 
spaudą taip gausiai jai au
kojo, dirbo. Varde mūsų 
rengimo komisijos širdin
gas

Pakvietimas
Lietuviu Literatūros Drau

gijos 28 kuopos piknikas ir 
pietūs įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 18 d., I. K. Vai- 
tonių sodyboje, 25 Roose
velt Dr., Waterbury. Pie
tūs bus duodami 1 vai. Kai
na prieinama.

Šis parengimas geram 
tikslui—mūsų spaudos pa
ramai.

Tai bus mūsų pasku
tinis šią vasarą parengimas, 
nes jau artinasi rudenėlis, 
tai dar norime pasigrožėti 
gražiąja gamta ir pasima
tyti su draugais, su kuriais 
nelabai dažnai pasimatome.

Šeimininkės ruošiasi vi
sus patenkinti valgiais ir 
Šaltu gėrimu. Bus smagu 
laiką praleisti ir papietau
ti tyrame ore.

Patariame šeimininkėms
tą dieną negaminti pietų tariame Jirdingai ačiū, 
namuose, o pasikviesti sa
vo drauges, draugus ir pa
kalbinti kitus atvykti į šį 
parengimą.

Pikniko pasekmingumas re, teka Kolumbijoje neto- 
priklauso nuo eilės draugių Ii veikiančio Purasės ugni- 
ir draugų puikios koopera- kalnio. Viename litre upės 
cijos — visokeriopos talkos, vandens yra maždaug 11

Iki pasimatymo! gramų sieros rūgšties. Ja-
Klem Yenkeliuniene me negali gyventi žuvys.

B. R. ir visa komisija

Rūgšti upė
Rūgšti upė, EI Rio Vineg-

Nitroglicerinas
Jaunas anglų gydytojas 

Brantonas dažnai aplanky
davo pacientą, sergantį šir
dies angina, kitaip sakant, 
stenokardija. Eilinio prie
puolio metu, tikrindamas li
gonio, pulsą, gydytojas pa
stebėjo, kad arterija labai 
įtempta, jos pulsas labai su
lėtėjęs. Vadinasi, arterijos 
susiaurėjo, ir arterinis 
kraujospūdis pakilo. O jei
gu praplotus arterijas? Ta- 
'da dikriausiai skausmas 
dinngs. Ir Brantonas pri
siminė amilitritą — gels
vą, lakų, savotiško kvapo 
skystį. Jis žinojo, kad, 
įkvėpus amilnitrito,- po ke
lių sekundžių pajuntama 
kūne šiluma, parausta vei
do, kaklo ir krūtinės oda. 
Mat, išsiplečia odos krauja
gyslės.

Kai tik prasidėjo pacien
tui priepuolis, gydytojas ke
letą amilnintrito lašų užla
šino ant nosinės ir paprašė 
ligonio įkvėpti vaistų gArų. 
Nepraėjo nė pusė minutės, 
ir skausmas širdies srityje 
išnyko, pulsas pasidarė nor
malesnis. Taip 1860 m. me
dicinos praktikoje pasirodė 
amilnitritas. ( Tais pačiais 
metais Brantonas pastebė
jo, kad tokios pat savybės

Ligonine gigantas
1970 metais Maskvoje bus 

baigta statyti 3 tūkstančių 
lovų ligoninė. Pagrindinia
me jos pastate bus 13 įvai
rių kliniką ir 50 operacinių 
salių.

Antanas Klimas
(fotografas)

Tapo išskirtas iš mūsų gretų.
Liūdimė gero draugo ir kaimyno. Reiškiame 

užuojautą jo seseriai Mary Jasulaitienei ir ki
tiems velionio artimiesiems.
: M. Žukas

P. Jasilonis
H. Pagįegalienė
St. Vaineikis
A. Pagiėgala
E. Strolis
O. Deshus
K. Markūnienė
J. Kirelis
O. Kirelis
J. Strolis
A. Žolynas
M. Kazlauskienė
P. Mikalajūnas
W. Žukas

O. Wellus
N. Strolis
J. Vaicekauskas
H. žukienė
M. Žemaitienė
E. Čekanauskas
J. Navalinskas
K. Vaicekauskas
J. Žemaitis
U. Šimoliūnas
M. Sadauskas
M. Luzinas
O. Schultz __
W. & B. Keršuliai
L. Kavaliauskaitė

ačiu visiems.
George Shimaitis

5 pusi.

Help Wanted Male

ROLL TURNER

4455

Help Wanted Female

All

Daugiau įvairių parengi
mų , “Laisves” naudai

OPERATORS WANTED
For skirts and dresses, 

sections open. Union shop.

PARK LANE FASHIONS

417 Wood St., nr. Boulevard.
Phone: 609-692-7286.

We are an equal opportunity 
employer. (50-56)

Pranešimai
CLEVELAND, OHIO

LDS 55 kp. išvažiavimas 
pas Martin Kazan, liepos

AUTO BODY MEN. Auto body 
assemblers 
Auto 
working
limited.

OPERATORS

Experienced for single needle 
and overlock machines.

OPERATIONS REQUIRED 
COLLAR & CUFF MAKERS 

COLLAR SETTERS 
FRONT MAKERS

We will teach you to sew if you 
are willing to learn. Apply in per
son: /

LOUIS BRODSKY & SON
1 Martin Ave., South River, N. J.

1 (54-58)

SERVICE ADVISERS (4)
Men interested in good positions 
with large GM dealership. We offer 
pleasant working cond., good base 
pay plus draw. Here’s a job that 
offers an exce. opportunity to get 
ahead with good benefits. Some me
chanical exp. desired. Contact Mr. 
Wilkie, Sunny Stein Chevrolet. 6501 
Market St., Upper Darby, Pa.

FI 2-8000. J A 8-6960. (51-57)

DIETITIAN
Outstanding opportunity for Di

etitian. ADA not essential.
ST. VINCENT’S HOSPITAL

70th & Woodland Ave., SA 7-8200
(54-56)

Must be familial* with 
Bar Mill producing 
Angles, Rounds and 

Re-Bars 
Reply to

MILTON MANUFACTURING 
COMPANY

P. O. Box 429 
Mil ton, Pa. 17847

State Experience, Etc.
An <Equal Opportunity Employer.

(51-62)

FOREMAN—DOCK. Must be exp’d 
in handling inbound LTL opera
tion with knowledge of Phila area. 
We want a man who knows how 
to supervise, be cost conscious & 
follow company procedures. Salary 
open depending on experience and 
ability. An equal opportunity em
ployer. SPECTOR FREIGHT 
SYSTEM, 4141 Richmond St., JE 
3-9937. (53-55)

(2) for wreck work. 
Mechanics. Top pay, fine 

conditions. Salaries un- 
Apply:

HANNIN’S
Paul St. JE 3-8200.

(53-55)

būdingos ir . nitroglicerinui 
bespalviu! riebališkam skys
čiui.

Nuo to laiko praėjo dau
giau kaip šimtas metų, o 
nitroglicerinas tebėra viena 
geriausių priemonių greitai 
stenokardijos priepuoliui 
nutraukti.

Tačiau nitroglicerinas ne 
tik vaistai. Sumaišius jį su 
akyta inertine emdžiaga, 
agunamas dinamitas. Taip 
toji pati medžiaga buvo pa
naudota žmonėms naikinti 
ir jiems gydyti.

1956 m. TSRS MMA tik
rasis narys V. Zokusovas, 
tyrin ėdamas vaistus nuo 
stenokardijos, taigi, taip 
taip pąt ir nitroglice r i n ą, 
pastebėjo, įdomų reiškinį: 
kiti vaistai, kaip papaveri
nas ir enfilinas, žymiai ge
riau išplečai kraujagysles, 
negu nitroglicerinas, tačiau 
stenokardijos atveju gero
kai menkiau tepadeda. Ta
da kilo nedrąsi mintis: gal 
būt, nitroglicerinas veikia 
ne širdį, o smegenis? Eks
perimentai šią hipotezę pa
tvirtino. Prof. N. Kaveri
na įrodė, kad nitrogliceri
nas pačioje centrinėje ner
vų sistemoje užblokuoja iš 
smegenų į širdį einančias 
biosroves, kurios sukelia 
širdies kraujagyslių susi
traukimą.

Nitroglicerinas toliau te- 
betyrinėjamas. Labai gali
mas dalykas, kad jis at
skleis ir daugiau savo pa
slapčių. Kartu mokslinin
kai ieško ir naujų priemo
nių, kurios ilgiau veiktų. 
Padarius sudėtingesnę nit
roglicerino molekulę, buvo 
gauti vertingi vaistai: eri- 
nitas ir nitrosorbidas, kurie 
savo chemine sandara yra 
tikri nitroglicerino broliai. 
Jie nuo stenokardijos prie
puolio apsaugo 3-5 vai.

Saulėtas namas
Italų inžinierius Girelis 

pastatė namą, kuris visada 
atsisuka langais į saulę.

Ispanijoje, pas didelio Ma
drido baro savininką Chose 
Čikotę, jo “Pasauliniame 
stipriųjų gėrimų muziejuje” 
saugoma daugiau kaip 20 
tūkstančių butelių su įvai
rių markių vynu iš 126 pa
saulio šalių: nuo meksikie- 
tiškos tekiljos iki japoniškos 
kuri. Jų tarpe yra ir vienin
telis pasaulyje butelis su 
1494 metų cheresu. Teigia
ma, kad jis buvo padovano
tas Kolumbui, kai jis grįžo 
iš pirmosios kelionės po 
Ameriką.
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Mirus

Jonui Budrevičiui
Birželio 28, 1968 m.

Reiškiame užuojautą šo žmonai Stella, duk
roms Josephine ir Jane, žentams H. Fitzgerald 
ir Ėd. J. Rochell, anūkams, giminėms ir drau
gams.

L. M. Trakimavičiai C. Tarailienė
P. EI. Kuruliai S. J. Rainardai
B. Žukauskienė A. K. B arčiai
H. Bond J. Valančiauskas
M. Krasauskienė A. Vaitkevičius
Vii. Žilaitis A. Vasiliauskienė
M. Dąvidonienė Mr. & Mrs. A.
Julia Družienė Steven Janus

' V. Kavoliūnas Elzb. Repšienė
M. Uždavinis B. Sarapienė
J. M. Sadauskai V. M. Grinkevičienė
A. 0. Zarubai J. NevAckienė
Nellie Grybienė

Važiuokite Euclid Ave. 
iki Chardon Rd. No. 6. Va
žiuokite No. 6 keliu iki 
Brush Rd. Sukite po kaire, 
rasite didelį sodą, tai bus 
išvažiavimo vieta. Lauksi
me visų su užkandžiais ir 
kavute. Iki pasimatymo.

Anna Kazilonis, 55 kp. 
koresp.

(54-55)

BALTIMORE, MD.
LLD 25 ir LDS 48 kuopų 

susirinkimas bus laikomas 
rugpiūčio-Aug. 3 d., 2 vai. 
dieną. Visiems nariams ži
nomoj vietoj. Malonėkite 
dalyvauti, išgirsite raportą 
iš spaudos pikniko^ kūjį s 
įvyko birželio 11 d. Aptar
simi ir kitus reikalus.

(54-55) ' —Kom.
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“LAISVĖS” REIKALAIS
Pas mūsų geruos 

kus, Sellersville, Pa., 
draugą Ramanauską 
mas į pensininkystę. 
būrys Ramanauskų c 
New Jersey ir New 
ir L. Kavaliauskaitę 
“Laisvės” rėmėjų:

K. Zambusevičiai
J. F. Deltuvai, Baltimore .... • 
Povilas Juozokas, Wilkes-Barre 
Wm. Baltrušaitis, Brooklyn .. 
A. J. Pranaitis, Philadelphia ... 
A. K. Motuzai (Shenandoah) .. 
Frank Čižauskas, Shenandoah, 
A. K. Naravai, Shenandoah ... 
N. Dudonis, Chester ..............
J. J. Staniai, Baltimore .........
L. Tilvikas, Eas
J. Urbonas, Phik, 
Lietuvaitė .......
F. Mankauskas, Wilkes-Barre 
Kazys Senkus, Minersville ..
A. Zalenkiene, ^rackville ... 
Mary Melus, Fr; 
A. Globičius, W
M. Sinkevičienė,
Josephine Augiriienė, Cliffside Park 
John Logiški, Philadelphia ...............
P. Šlajus, Chester .............................
A. Lipčius, Eddystone ......................
T. J. Beleckai, Philadelphia .............
P. Baranauskas, 
J. Rušinskas, B 
Uršulė Gužonier
B. Gegžnienė, F i 
M. O. Žiobai, F 
P. Gurklys, Ph 
Ad. Pauliukaitis, Philadelphia 
Nellie Gricienė, Philadelphia 
M. Romikaitis,
Po $1: J. Kazlajiskas, B. Navalinskienė, Phila., Pa.;

V. Gižauskas, Chest 
Beje, prie šios j

ladelphiečiai. Mačiai gaspadinių iš Baltimorės ir New 
Jersey.

ios priėtelius—draugus Ramanaus- 
įvyko pariukė, liepos 7 d., pagerbti 

jo‘ gimtadienio proga ir įžengi- 
Diena buvo graži, suvyko nemažas 
raugų, iš Maryland, Pennsylvania, 
Yorko valstijų. Per Antaną Bimbą 
gauta aukų nuo. sekamų laikraščio

, Reading

ton • •.. 
delphia .

ackville .........
Ikes-Barre ..
Wilkes-Barre

Philadelphia 
rooklyn .......

ė, Gloucester 
hiladelphia .. 
rackville __
įladelphia ...

Reading

15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00

er, Pa.
ariukes suruošimo prisidėjo ir phi-

Po LDS seimo Worcesteryje įvykusiame piknike per 
A. Bimbą įteikė “Laisvei” paramos šie mūsų laikraščio 
prieteliai ir rėmėjai:

Roger Žilis ...
Frank Varaška
B. Čiuberkis ..
Jurgis Deksnys
Mrs. Ellis Mor
Helen Jeskeviči
J. K. Vaicekauskai
Eliz. Freimanti
M. P. Karpowi|h
Valerija Urbik
H. P. Siauriai
Žitkus ...........
F. K. Čereškai

į M. Sukackienė
John Yurgal
J. M. Petkūnai
George Warese n
Agnes Wassail ..
J. ir Ig. Urmonai
B. Žalimas .........
P. Jasilionienė ...
Walter Kelly . ...

ris 
ūtė

enė

enė

$20.00 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00
5.00 

. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 1.00

Jonas Juška vyksta 
į Lietuvą

Brooklyno lietuvių pro- 
gresyvės visuomenės veiklu
sis mene poetas-dramatur- 
gas Jonas Juška vyksta at
lankyti Lietuvą jau trečią 
sykį į pereitus pustuzinį 
metų. Jis išlėks lėktuvu į 
Lietuvą liepos 30 d.

Gal šis Jono atlankymas 
Lietuvos bus svarbiausias. 
Šį sykį jo sūnus, chemijos 
profesorius Henry Juška 
vyksta sykiu su juo atlan
kyti savo tėvo tėvo gimti
nės šalį ir tą vietą, kur jo 
tėvas gimė ir augo pirma 
atvykimo j Ameriką.

Taipgi sykiu su Jonu 
vyksta j Lietuvą ir jo bro
lienė Mary Knystaitienė.

Jonas Juška gimęs Anyk
ščių rajone, Butėnų kaime, 
prie Šventosios krantų, kai
mynystėje Anykščių šilelio.

Tai Lietuvos vietelė, kuri 
tik ir tinka poetus gimdy
ti ir juos ten auginti. Net 
pavydėtina, kad Jonas ten 
gimė ir augo. Ten gražu! 
Juk ir man teko ten būti 
1926 metais savo gyvenime; 
teko dviračiu važiuoti net 
mylias pakrante Šventosios 
iki pasiekiau Anykščius ir 
Anykščių šilelį. Nusižiūrė
jau j jo majestotiškas egles 
ir—kad jau dėjau galvą že
myn į smiltyno gilią pak
rantę, pastatydamas rago- 
žes.

Ta “nelaimė” nesužeidė 
manęs — tik įbruko man 
progą paėjėti pėsčiam ir iš
sižiojusiam stebėti aukštųjų 
eglių viršūnes, kaip jos ban
dė pasiekti patį dangų... '

Laimingos jiems kelionės;- 
didžiaušio jiems pasisekimo 
Lietuvos gražioje gamtoje!

A. Gilman

Išvyko ilgon kelionėn
kad įžymusis

Įsipainiojimas irišjo 
laimingas išsipainiojimas

vis-
ki-

.. $16.00

... 14.00

10.00 
10.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 

. 4.00 
, Pittsburgh, Pa............................. 2.00
auskas, St. Petersburg, Fla.; P. Če- 
ass.; Jonas Su tkus, Stoughton, Mass.; 
,ston, Pa.; Albina Volugnes, B’klyn,

Ohio

Sužinota,
Lietuvos žurnalistas Alber
tas Laurinčiųkas, kuris čia 
darbuojasi ■■
News” korespondentas J. 
Tautose 
krašto toliiįiuosius vaka
rus. Kelionė
apie 40 dienai. Su juo kar
tu važiuoja
čiukienė ir jb dukrytė Izol- 
dutė.

Žurnalistąs išvyko auto- 
mobiliumi, 
Kalifornijos
Los Angeled ir San Fran
cisco* Aišku, kad ten jis 
susitiks ir susipažins ir su 
lietuviais. Pakelėje susto
siąs ir Chicągoje.

Netenka
Laurinčiuko 
šios nepapjastos kelionės 
pasirodys ir

<aip “Moscow

švyko į mūsų

užsit ę s i a n t i

Izolda Laurin-

žada pasiekti 
didmiesčius —

abejoti, kad A.
įspūdžiai iš

Nuo kitų gauta sekamai:
Josephine Wanagas, Catskill, N. Y.........
Geo. Račkauskas, Stoughton, Mass.........
Lietuvių Moterų Klubas (per A. Salin), 

Cleveland,
L. Tilwick, Ealston, Pa.
J. Saulėnas, D
B. F. Kelly, G
J. Kriaučiūnas
M. L. Jakščiai, Brooklyn, N. Y
K. N., B’klyn,
M. Paulauskas
Po $1: J. Rag 

reška, Brockton. M 
J. Gruselionis, Pit 
N. Y., ir Vincas pelnickis, Bridgeport, Conn.

Dėkui visiems
vanas laikraščiui. Turime dar suplaukusių daugiau, 
rias paskelbsime prie progos.

itroit, Mich...........
en Meyer, Canada
Brooklyn, N. Y.

viršminėtiems prieteliams už jų do-
ku-

“Laisves” Administracija

Lietuvos spau-

Linkime Laurinčiu k a m s 
laimingos kelionės.

Rep.

lietuvų grafiko 
apdovanojimas

rūmuoseKrokuvos Meno 
vyksta 11 tarptautinė gra
fikos paroda, kuri 
ponuojama 2,350 c 
darbų iš 48 šalių, taip pat ir

)je eks- 
ailininkų

iš Tarybų Sąjungos.
Pagal šių parodų tradici

ją apdovanojimai už ge- 
geriausius kūrinius skiria
mi ne uždarius ekspoziciją, 
o pirmą dieną. Tarp specia
lių premijų Krokuvos mies
to prizas įteiktas lietuvių 
grafikui R. Gibavičiui.

AUTOBUSAS UPĖJE
Leningrad 

keleivinis ai 
ja. Telpa 83 
buso greitis 
rai per valandą. Jam nebai
sios ir seklios upės. Užries
ta priekinė dalis leidžia pri
plaukti prie 
rioje vietoje, 
nėra priepla

e pagamintas 
įtobusas amfibi- 
keleiviai. Auto-
— 45 kilomet-

kranto bet ku- 
net ir ten kur 

ūkų.

Viena amerikiečių firma 
pradėjo gaminti magneto- 
motorą, kuriuo galima tiks
liai nustatyti požeminio 
vandens šaltinius^ jų gylį, 
kiek apytikriai gręžinys ga
lės tiekti vandens per mi
nutę.

Iš Manhattan nusileido
me nuo Williamsburg tilto 
į tą Brooklyno dalį, kur per 
50 metų, iki prieš 15 metų, 
lietuviai ir žydai, su maža 
priemaiša kitų mažumų, 
knibždėte knibždėjo. Čia 
buvo lietuvių ir žydų kul
tūriškos įstaigos: klubai, 
dide lės salės dideliems 
sambūriams, mokyklos, eilė 
laikraščių leidyklų, įskai
tant ir progresyvės lietuvių 
visuomenės “Laisvę.” Čia 
buvo ir įžymi lietuvių siuvi
mo industrija, su daugeliu 
siuvėjų.

Dabar čia radikaliai 
kas pasikeitę, viskas
taip. Jeigu lankeisi čia 
prieš 20 ar 15 metų, tai 
dabar čia pakliuvęs jokiu 
būdu neatspėsi, kad čia to
kia pat vieta, kokia ji bu
vo tada.. Dabar kitokios 
Amerikos mažumu grupės 
šią vietą užėmė. Daugumo
je dabar čia gyvena juodi 
žmonės, su gera priemaiša 
puertorikiečių, kurių dau
gelis yra irgi juodi, mula
tai, o kiti jų—balti. Kiti 
jų čia iš Lotynų Amerikos, 
indėnų kilmės, maišvti su 
ispanų, portugalu kilme.

Tiesiai nuo Williamsburg 
tilto mūsų žinomas kelias 
vedė mus į rytus link Bush
wick Ave., kuri mus veda 
link Jamaica ir mūsų namų. 
Mes tuo keliu važiavę per 
ėdė metų. Niekas mūs pra
eityje nesustabdydavo, lais
vai važiuodavome. Bet da
bar kitaip..u

Nuo tilto plazos gal pa
siekėme antrą ar trečią 
gatve, gal Marcy Ave., kur 
populiarus - lietuvių atletų 
klubas būdaVo per eilę me
tų. Gi sekančiame bloke 
prieš mus matosi tirščiau
sia juodų žmonių kamšatis, 
tokia, kur uodas snapo ne- 
įkištu. Aiškiai visi jauna- 
amžiai. su priemaiša mažų 
vaikų, kurių tūli dar ant 
motinų rankų, šilta, vyrai 
pusnuogiai, aiškiai matosi 
iš tolo jų stiprūs kūnai. 
Moterys irgi mažai kuo pri
sidengusios.

šiurpulinga tyla
Kas čia dėjosi, buvo 

galima atspėti. Rodėsi,
sų akys nukreiptos link 
vieno namo viduryje bloko, 
į šiaurę. Beveik iš kiekvie
no namų lango matėsi ke
lios galvos iškištos, kurių 
akys taipgi nukreiptos link 
to paties taško; į šiaurę, 
kur ir kitų.

Viešpatavo kokia tai šiur
pulinga tyla, tik retkar
čiais supliurpsi automobi
lio dūda. Toje žmonių kam
šatyje automobiliai irgi su
sigrūdę ir susipainioję, 
kiekvienas jų gal bandė pa
bėgti savo keliu.

Ko gero, prieš pat mūsų 
vežimą du automobiliai irgi 
apsipainioję, vienas beveik 
skersai kelio,, gal bandęs 
pasprukti į šalutinę gatvę, 
bet nespėjęs. Aš irgi ma
niau taip daryti, bet jiedu 
užtoję man kelią!

Baisios mintys
O tos mintys skverbiasi 

galvon. Juk ir čia gali 
įvykti įnirtusio s minios 
eksplozija* — bile sekundę. 
Mes nežinome, koks reika
las sutraukė šituos žmones, 
šitą minią čia. Mintyje man 
sako, kad panašus daly
kas privedė minios eks-r~. —vc>-~ r--- 
ploziją Newarke, čia Brook-' cialaus padėklo.

ne- 
vi-

lyno - Stuyvesant, Browns
ville dalyje, Watts, Calif., 
ir daugelyje kitų Amerikos 
miestų.

Spauda ir žmonės kalba, 
kad, viso labo, ten kur nors 
policistas sulaikęs nužiūrė
tą asmenį, sulaužiusį įsta
tymą. Jis gynėsi esąs ne
kaltas. Minia jam pritarus 
ir eksplodavus, kai policis
tas atsisakęs kaltinamą ji 
paleisti. Pasekmės: šimtų 
milijonų dolerių vertės su
naikintos nusavybės, ligo
ninės pripildytos sužeistais, 
nemažai žuvusių.

Kas gali užtikrinti, kad 
ir čia d^bar negali tas pat 
atsitikti ?

O minia vis didėja — bai
gia ir mus apsupti. Norisi 
tik šokti iš vežimo ir bėgti, 
kur akys veda ir kojos ne
ša...

Mano laimei
Net nepastebimai atsi

randa trys policistai. Vie
nas stojasi prieš mus iri 
žaibišku greičiu, kaip koks 
stebukladarvs, atpai n i o j a 
tuos du. vežimus prieš mus 
ir pasiunčia vieną jų vie
non pusėn, kitą — kiton. 
Pamoja man ranka tokiu 
būdu, kaip kad sakytų jis 
man: “Nešdinkis tu iš čia, 
kaip greit gali, dešinėn į 
skersgatvį! O aš tik to ir 
laukiau...

Nelengva buvo man iš 
čia išsprukti, nes dešinėje 
irgi buvo susipainioję au
tomobiliai. Vienok išmanev
ravau iš tos pinklės, pavar
todamas net šaligatvį, nors 
ir jausdamas, kad gal ką 
nors pažeidžiau vežimo apa- 
čioie.

Įsukau tuoj i Broadway 
iškeltu geležinkeliu dengta 
kelia, kuris irgi vedė link 
•Tamaieos ir mano namų. 
Kaip čia buvo praeityje ge
ras kelias, tain jis dabar 
prastas, duobėtas. Praei- 
tvie čia irgi lietuviai ir žy
dai gyveno. Buvo gražios 
krautuvių vitrinos, taipgi 
ir namai patrauklūs, teat
rai.

Klaikus vaizdas
Dabar jeigu tąja gatve 

važiuosi visą 10 mylių ke
lią iki pat Jamaicos, vistiek 
matysi jaunus žmones ir jų 
juodus veidus. Namai ap
šepę: tūlų jų langai užkalti. 
Padabintų vitrinų labai ma
ža. Daugelis jų geležinėmis 
grotomis aptvertos, tai jei 
biznis uždarytas, vitrinėje 
nieko nematai.

Pusvalandžio kelione at
likome laimingai į valandą 
su biskučiu. Bet tiksliau pa- 
žiūrinėjus po apačia auto
mobilio, suradau, kad vie
ną spyruoklę turiu visai su
laužęs. belipinėdamas tuos 
ten šaligatvius, ir gasolino 
tanką lengvai, pradūręs, iš 
kurio palengva varvėjo ga
zolinas.

Tai niekis, palyginus su 
tuo, kas galėjo įvykti tokia
me atsitikime,, jei ten bū
tų įvykus šiems laikams 
galimoji minios eksplozija...

A. Gilman

Tarp lietuvių
Lietuviams gerai pažįsta

mas brooklynietis Mike Si
mon (Simonavičius), buvo 
užėjęs į “Laisvės” raštinę 
šią savaitę. Atnaujino gi
minėms gyvenantiems Lie
tuvoje prenumeratas, savo 
prenumeratą ir pridavė 
naują prenumeratą, asmens 
gyvenančio Kingston, N. Y.

Jis kas žiemą praleidžia 
Miami, (kartais ir St. Pe
tersburg) Fla., paskiau 
grįšta į Brooklyną, ir ga
vęs progą praleidžia porą 
savaičių pas savo gerą 
draugą, buvusį brooklynie- 
tj Wm. Kūliką, Ulster Park,

Geras pavyzdys yra M. 
Simon’o, kad jis jau su virš 
aštuoni metai kai atnauji
na savo giminėms Lietuvo
je prenumeratas, o prenu
meratų yra viso 14! Apart 
giminėms, jis atnaujina 
prenumeratą ir Molėtų Bi
bliotekai.

Tai yra nuoširdus žmo
gus! Tikiuosi, kad jo gimi
nės labai įvertina jo dova
ną. Daug sėkmės jam!

Parengimų kalendorius
Rugpiūčio 11 d. 

bus “Barbecue” F o r e s 
Parke. \

Rugsėjo 28 d.
Laisviečių banketas “Lai

svės” salėje. Pradžia 5 vaL 
popiet.

Spalio 12 d
Piknikas pas Čiurlius, 

Pattenburg, N. J.
Lapkričio 10 d.

Metinis “Laisvės” koncer
tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

TELEGRAMA 
Iš VILNIAUS

Būsiu namuose penktu 
dienį, liepos 19 d., Kennedy 
Airport, SAS linija, Skri
dimas No. 911, 6:40 v. vak.

EVA T. MIZARA

Anglijoje sukurtas prie-

tantis knygos lapus. Jis 
skirtas rankų nevaldan
tiems žmonėms. Pašalinio 
pagalba ligoniui reikalinga 
tik knygai padėti ant spe-

Sugrįžo New York o LDS 
kuopu delegatai iš Worces
ter. Mass., kartu grįžo ir 
LDS Centro Sekretorius 
Jonas Siurba. Sako Seimas 
pavvko gerai.

LDS organo “Tiesa” ang
lu skyriaus redaktorė Anne 
Yakstis rašo, kad iš Seimo 
vyks į Maine valstiją su sa
vo sesute Carolyn ir jos 
šeima (Baretela). Jos ten 
pasimatys su. giminėmis gy
venančiais Rumford ir apy
linkės miestuose.

Linkiu smagiai praleisti 
atostogų laiką.

Aplankius K* Railienę
Montellietė Kaziūnė Rai

lienė sunkiai serga ir da
bar yra Plymouth County 
ligoninėje, Hanson, Mass.

Prieš 8 mėnesius ją kirto 
paralyžius. Jai buvo pa
ralyžiuotas visas dešinysis 
šonas. Vėliau kiek atsiga
vo. Dešiniąja akimi nema
tė, dabar akis atsigavo ir 
koja gerokai susveiko. Jai 
yra nukirsta kalba ir dar 
nerodo atsigavimo ženklų.

Daktarai sako, kad nega
lima pasakyti, ar ji kada 
nors pilnai susveiks iš šio 
paralyžiaus. Šiaip ji atro
do gana gerai, tik dar su
sikalbėti negalima. Ji girdi 
ir atrodo, kad supranta, 
kai kalbi, bet atsakyti ne
gali.

Ypatingas dalykas. Jos 
vyras Antanas Raila padai
navo jai jos mylimas liau
dies daineles, ir ji kartu su 
Antanu dainavo ir gražiai 
ištarė kiekvieną žodį, o kal
bėti negali, neištaria žo
džiu.

Širdingiausiai linkime 
draugei sustiprėti ir su
grįžti namo. Gal namuose 
draugas Raila ja prakalbin
tų. P. Buknys

TSRS lėktuvo kapitonui 
nepatinka New Yorkas

Kennedy International 
aerodrome Tarybų Sąjun
gos lėktuvo kapitonas Bo
ris S. Jegorovas reporte
riams pasakė, kad jam 
New Yorkas nepatinka.

New Yorke daug triukš
mo ir oras užterštas, sako 
kap. Jegorovas. Maskva 
netriukšminga ir ten oras 
netriukšminga ir ten oras 
neužterštas, todėl ten gy
venti geriau. Kitas do 
Maskvos miestas, tai Ko- 
penhagenas.

Jegorovas nepatenkintas, 
kad laiku atskridus reikėjo 
virš miesto skraidant sūvė- 
virš miesto skraidant suvė
luoti pusantros valandos, o 
iŠskrendant — 20 minučių. 
Maskvoje nereikia suvėluo
ti, sako kapitonas.

Devynmetis kompozitorius
Armėnij o s kompozitorių 

sąjungos salėje įvyko kon
certas, kuriame buvo atlie
kami Ariko Kazariano kū
riniai. Klausytojai, muzikai 
ir kompozitoriai, susidomė
ję klausėsi sonatų ir siuitų. 
Pats kompozitorius irgi sė
dėjo salėje, mosuodamas ko
jytėmis, kurios net nesiekė 
grindų. Arikas Kazarianas 
yra devynerių metų ir mo
kosi Jerevano Čaikovskio 
muzikos mokyklos trečioj 
klasėje.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

Anglijoje sukons t r u o t a 
rašomoji mašinėlė neteku
siems rankų invalidams ar
ba paralyžiuotiems žmo
nėms. Iš šono prie akinių 
rėmo pritvirtinta nedidelė 
lemputė. Priešą k i n i a m e 
mašinėlės panelyje yra 
kiaurymės, pažymėtos rai
dėmis bei atitinkamais 
ženklais. Užtenka ploną 
lemputės spindulį nukreip
ti į kiaurymę, ir mašinėlės 
mechanizmas automatiškai 
atspausdina reikiamą raidę 
arba ženklą.

Mirus
Onai Šleivienei

(Schlaves)
Reiškiu nuoširdžią užuojautą jos vyrui Jur

giui, sūnui Jurgiui, marčiai, giminėms ir arti
miesiems.

Jugasė Danilevičienė K




