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Svečiai—kas jie? 
Kryžioko balsas. 
S. Narkeliūnaitė traukia 
teisman šmeižiką.

Rašo R. Mizara

Stoviu tarp svečių, Vilniaus 
“Žalgirio” irkluotojų, ir ste
biuosi: toki vyrai! Aukšti, pe
tingi! Rodosi, nesu visai 
mo ūgio, bet kai kalbuosi
kuriuo jų, turiu pariesti aukš
tyn galvą. Jie man kaž kaip 
priminė senovės skandinavų 
vikingus, kurie grūmėsi su At
lanto bangomis.
|—Kas jūs? Kokios kilmės? 

— klausiu.
—Valstiečių-kolūkiečių vai

kai, — atsako.
—Kolūkiečių sūnūs!..

ze-
su

Pažiūrėkime, ką gi šitie ko
lūkiečių sūnūs šiandien veikia, 
ko jie siekiasi.

Ričardas Vaitkevičius—vil
nietis spaustuvininkas.

Antanas Bagdonavičius—Vil
niaus universiteto diplomantas 
fizikas.

Zigmas Jukna—baigęs Vil
niaus pedagoginį institutą.

Dimitrijus Semionovas—me
chanikas.

Petras Karia—Vilniaus uni
versiteto diplomantas fizikas.

Vytautas Briedis — elektro
technikos inžinierius.

Viačeslavas Čiortovas—geo
logas.
Juozas Jegelavičius — Vil

niaus pedagoginio instituto 
diplomantas, mokytojas.

Jurijus Larinsonas — inži
nierius.

gyvena 
Man

TSRS siūlo b ai gfiij Masiniai protestai prieš 
Berlyno reikalus hidrogeno bombų bandymus

Maskva. — Pasauliniame rinį Berlyną į priekabę ka- į Washingtonas. — Liepos
Chruščiovas 9 dieną virš Johnson salos, 

Ramiajame vandenyne,

Atominiai ginklai ir 
begėdiški planai

Londonas. — Jungtinių Karo specialistai sako, 
Valstijų gynybos sekreto- kad tai tik pasaka apie jų 
riaus R. McNamara pasiū-' nevartojimą prieš miestų 
lymas sudaryti taisykles ‘ gyventojus. Armijų kauty- 
vartojimui atominių ginklų nės įvyksta ne dykumose, o 
iššaukė net tarp NATO na-; miestų srityje. Jeigu ato- 
rių neramumą.

Vieni iš jų nesutinka, kad ._ , . . , , . .
isakyma vartoti atomines Jėgas, tai miestų gyventojai 
bombas‘laikytų savo ranko-,zul’ radlacll?s’ o tada 
se tik Jungtinės Valstijos, !"ukente,usi Puse pareikš- 
kiti, ypatingai Vakarų Vo- i 
kietijos vadai, nesutinka, 
kad atominės bombos nebū
tų vartojamos prieš socia- 

| listinių šalių civilinius žmo
nes — miestų gyventojus, o

■ treti mano, kad sutartys 
neapsaugotų civilinių mies
tų gyventojų.

M'cNamaro plano šalinin- 
į kai sako, kad jeigu atomi
nės bombos būtų vartoja
mos tik prieš militarines 
jėgas, tai nuo jų žūtų 25,- 
000,0000 žmonių, bet jeigu 
jos būtų vartojamos ir prieš 
miestus, tada žūtų nema
žiau 300,000,000.

t1

jokio pasiteisinimo bandyti 
pavojngus gnklus, kad dar 
nėra sustarimo jų uždrau
dimui ir nusiginklavimui.”

Kairas.—Neutrališkų šą
lu konferencja protestuoja 
prieš atominių ginklų ban
dymus ir apsiginklavimo 

■ varžybas. I
Konferencijoje dalyvauja: 

Jungtinė Arabų Respubli
ka, Geilonas, E t h i o p i j a, 
Gana, Gvinėja, Indija, In
donezija, Libija, Mali, Su
danas, Jugoslavija, Alžyras, 
Bolivija, Brazilija, Burma, 
Kambodža, Kongo, Kuba, 
Kipras, Kuwait, Libanas, 
Meksika, Marokas, Pakis
tanas, Samalis, Tanganyika, 
Tunisija, Malajai ir apžval
giniai delegatai yra nuo: 
Čilės, Ekvadoro, Singapūro, 
Urugvajaus ir Venezuelos.

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda aštriai kriti- 

" | kuoja JAV už atominių ir 
Tr , ., T . xr .hidrogeninių bombų sprog- 
Kas leido JAV nuodinti (jįnįiYivis 

tarptautinę atmosferą? Ko- << 
dėl JAV nesiskaito su pa
saulio žmonių'nuomone?”

i ro pradžiai.
siūlo, kad iš vaakrinio Ber
lyno būtų ištrauktos Ang- Jungtinės Valstijos išsprog- 
lijos, Francūzijos ir JAV | dino galingą hidrogeno 
militarines jėgos, o jų vie-, bombą. Ji buvo iššauta 
ton prisiųstos NATO ma- į apie 200 mylių virš Žemės 
žesni šalių — Norvegijos ir (ir jos sprogimą matė iš 700 
Danijos, arba Belgijos ir j mylių atstos, padioakcijos 
Hollandijos jėgos, o iš ry-, veiksmas nugulįė į visas pu
tų—Čekoslovakijos ir Len- j sės apie 3,000 įmyliu plotu, 
kijos, kurios būtų Jungti-1 Termonuklinio • s p r o g i m o 
Tautų priežiūroje. įveik sm ai buvo jaučiami

Chruščiovas sakė, kad i Naujojoje Zelandijoje, Ja- 
taip sutvarkius baigtųsi pa-i ponijoje ir Kalifornijoje, 
vojinga padėtis dėl vakari
nio Berlyno.

Kas dėl Vakarų pasako- mokslininkai numato pavo-

Kongrese už visišką nusi
ginklavimą ir taikingą vi
sų sugyvenimą dalyvauja 
virš 2,300 delegatų iš 117- 
kos šalių, v

Kongrese 
bų Sąjungos 
Chruščiovas, 
kad Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos valdžios nepaiso 
pasaulio žmonių nuomonės, 
bet daro atominių ir hidro
geninių bombų bandymus, o 
jų militaristai ir politiniai 
veikėjai atvirai grasina ka
ru. Jis sakė, kad kada pa
saulio žmonės siekia nusi
ginklavimo, tai JAV gyny- jimo, kad jie būk yra ga- jų iš šių bandymų, nes la
bos sekretorius Robertas lingesni už socialistines ša- 
McNamara siūlo sudaryti ■ lis, tai Chruščiovas sakė, 
atominio karo tais y k 1 e s.1 kad tai tik jų svajonė ir 
“Mes turime susitarti ne 
kaip atominį karą vesti, o 
kaip padaryti karus nebe
galimus,” — pareiškė N. 
Chruščiovas.

Jis sakė, kad Vakarų ka
ro sąjungos (NATO) va
dai ruošiasi paversti vaka-

kalbėjo Tary- 
premjeras N.
Jis pareiškė,

JAV karininkai giriasi 
“pasisekimu,” bet ir JAV

miniai ginklai būtų varto
jami ir tik prieš militarines

žūtų nuo radiacijos, o tada

žmonių apgaudi n ė j i m a s. 
TSRS turi 100 milijonų to
nų atominių bombų, prieš 
kurias nėra priemonių ap
sigynimui, taipgi turi įren
gimus, kurių pagalba su
naikintų priešo atskrendan- 
čias raketas.

bai plačiai veikia radioak- 
cija ir magnetinės bangos.

Londonas.. — Anglų Ko
mitetas Kovai už Panaiki
nimą Atominių ginklų ir už 
n u s i ginklavimą suruošė 
protesto demonstracijas 
prie Jungtinių Valstijų am
basados. Kalbėtojai sakė 
a

: “Tu sunaikinai mano 
tokio miesto gyventojus, tai 
aš sunaikinu tavo tokį mies
tą.” A.

Net paprasti žmonės su
pranta, kad ne taisyklių rei
kia žmonijos išgelbėjimui, 
bet susitarti: nusiginkluoti 
ir visus atominius ginklus 
panaikinti.

KAMBODŽA SKUNDŽIA 
PIETŲ VIETNAMĄ

Pnopenhas. — Kambodža 
kreipėsi į Jungtinių Tautų 

niai veikėjai susirūpino au-, Tarptautinį Teismą, skųs- 
gančiu Jungtinių Valstijų cĮama pįeįu Vietnamą, ku- 

ris Siamo įlankoje savinasi 
Salos nedidelės,

SUSIRŪPINO JAV 
DEFICITU

Paryžius. — Vakarų Eu
ropos politiniai ir finansi-

deficitu. Jiems yra aišku, 
kad prie deficito prisideda, .
JAV militarinė ir ekonomi- dvi sa as’ 
ng pagalba NATO ir kitų bet turi strateginės svar- 
karo sąjungų nariams. bos.

IŠ VISO PASAULIO

—Kaip gi dabar 
Lietuvos kolūkiečiai? 
Lietuvoje būvant atrodė, jog 
dar vis ten yra ir trūkumų, 
dar ne visas kaimas buvo per- 
siauklėjęs.

—Gyvenimas pas mus—kai
me ir mieste—gerėja, kyla 
aukštyn didžiuliais tempais!— 
atsako jie.— Visa tai vyksta |
po mūsų akm. Ir mes tuo la-» Paryžius. — Francūzijos; Jungtines Tautos, N. Y.— 
%itie,Z1sociXetlneje santvar-1 Parl“tas 24.1 . 1 s.u j TaiĮande JAV inžinieriai

koje išsiauklėję vyrai __ perlPries<2 leido valdžiai sauk- (vadovauja statybai elektros
nelyg kuklūs, mandagūs, tuš- ti atsakomybėn G. Bidaul-1 gaminimo jėgainės. C’_.„
čiai kalbėtis nenori

Grįžę į Lietuvą, pasakoja 
man A. Bagdonavičius, jie 
Trakų ežeruose toliau treini- 
ruosis. Mat, tarybinės irkluo
tojų komandos ruošiasi daly
vauti š. m. rugsėjo 5—6 die
nomis tarptautinėse varžybose 
dėl pasaulinio čempionato Liu
cernos mieste Šveicarijoje.

Sker- 
tą, kuris kursto dešiniuo- sai Pingo upę užtvanka bus 
sius. 250 pėdų aukščio. Įrengi

mas elektrinės ir užtvan- 
ženeva. — Laoso vyriau- kos pareikalaus $100,000,- 

sybė įteikė ketu r i o 1 i k o s' 000.
valstybių konferencijai sa
vo neutrališkos pozi c i j o s 
apibūdinimą.

Washingtonas. — Jungti-

Tokio. — Japonijos Ko
munistų partija turi 90,000 
narių, tai du kartus tiek, 
kiek turėjo prieš trejus 
metus.

Lausanne, Šveicarija. —
fclSaS”..™ 'SIS1 >*> valstybės de-
donavičiui, — prašau perduoti P^itamentas tuojau atmete

TSRS pasiūlymą sutvarky- Charlie Chaplin ir jo žmo- 
mui vaakrinio Berlyno rei- na Oona O’Neil jau susi
kalu.

Universiteto rektoriui prof. J. 
Kubiliui ir visai vadovybei 
mūsų linkėjimus už išauklėji
mą tokių puikių vyrų, kaip 
Jūs!

—Dėkui, perduosiu! Ancionas. — Paragvaju
je puola pažangesnę spau-

laukė aštunto kūdikio, šį 
kartą gimė 7-nių svarų 
berniukas.

Kaž koks kryžiokas Čika
gos menševikų laikrašty pra
keikia “Vilnį”, kam ji pasiun
tė “Žalgirio” komandai svei
kinimą. Kaip tai esą galima 
taip daryti, kuomet tą koman
dą sudarą rusai!..

Koks išprotėjimas!...

mą.” Girdi, JAV gyVena ne 
vienas buvęs smetoninis teisė
jas, teisęs Lietuvoje komunis
tus, tai tegu jis teisiąs ir jį, 
Bartašių...

kad ji traukia 
teisman vieną savo 
tūlą Joną Bartašių. 
sako Salomėja, ją 
per Čikagos menše-

Salomėja Narkeliūnaitė vie
šai paskelbė, 
valdiškan 
šmeižikų, 
Šis tipas, 
apšmeižė
vikų laikraštį.

įdomu, kad žurnalistė buvo 
reikalavusi melagį viešai at- 
Č*auti savo šmeižtus. Bet 
jis, užuot atšaukęs, siūlė žur
nalistei eiti į “lietuvišką teis-

Neseniai Niujorke radijo ir 
televizijos aktorius John Hen
ry Faulk buvo patraukęs teis
man savo šmeižikus. Teismas 
priteisė, kad šmeižikai sumo
kėtų aktoriui pusketvirto mi
lijono dolerių.

Klausimas: jei teismas pri
pažins kaltu Salomėjos šmeiži
ką, kokią sumą jis priteis ap- 
šmeižtajai mokėti?..

Paskutinių kelnių, aišku, tai 
nenumaus.

Saigonas. — Partizanai 
laimėjo kelias pergales 
prieš Pietų Vietnamo armi-, 
jos dalinius. Valdžia nete
ko 37 karių užmuštais ir 
31 sužeistais. Partizanai 
pačiupo daug kulkosvai
džių, šautuvų,
rankinių granatų ir kelias 
mortiras.

amunicijos,

Bona. — Vakarų Vokie
tijoje baigė nutiesti 530 
mylių ilgio platų automobi
lių vieškelį tarp Hamburgo 
ir Šveicarijos sienos.

Toronto.—Čionai pašalp- 
gavių yra 15,268.

“Izvestija” rašo: 
Jungtinės Valstijos atlieka 

I kriminalystę, kada Maskvo
je susirinko pasaulinis kon- 

Tokio. — Profesorius Ka- gresas už taiką, tai jų mi- 
oru Yasui, Tarybos Kovai 
už Uždraudimą Atominių 
Ginklų pirmininkas, pareiš
kė: “Šis JAV bandymas 
vandenilio bombų, tai dar 
vienas metimas iššaukimo 
pasaulio žmonėms:”

Honolulu. — Havajų sa
los gyventojai protestuoja 
prieš JAV bandymus ato
minių ginklų, nes tie bandy
mai pirmiausiai gali pa
kenkti šių salų gyvento
jams.

Akrą. — Ganos preziden
tas Kwame Nkrumahas pa
siuntė protestą JAV prezi
dentui Kenedžiui prieš ato
minių ginklų bandymą. 
Tarp kitko jis sako: “Nėra

litaristai išsprogdino van
denilio bombą... Dabar pa
saulio žmonės aiškiai mato, 
kas nori taikos ir nusigink
lavimo,. ir kas ruošiasi prie 
baisaus karo.”

Pago-Pago. — Samoa sa
loje amerikiečiai karininkai 
didžiavosi išsprog d i n i m u 
hidrogeninės bombos. Bet 
vietos gyventojai ėjo į sa
vo maldnamius melstis ir 
kartojo: “Žiopli yra bal
tieji žmonės.”

Ženeva.—Jungtinių Tau
tų konferencijoje ekonomi
niais ir socialiniais klausi
mais buvo kritikuojamas 
JAV-jos už atominių bom
bų bandymus.

JAV KAPITALISTAI 
IR TSRS MAŠINOS

Maskva. — Atvyko JAV 
kapitalistinių firmų atsto
vai, kurie apžiūrinėja tary
binės išdirbystės mašinas. 
Jie nori pirkti leidimus to
kias mašinas gaminti Jungt. 
Valstijose. '

Iššovė satelitą Apie naujuosius 
įvykius Alžyre

Granas. — Beveik išim
tinai Alžyro armijos dali- 
ninai palaiko kairaus nusi
statymo vicepremjero Ben 
Bella pusę. Alžyriečiai sie
kia patys savo reikalus

Cape Canaveral, Fla. — 
JAV erdvių užkariavimo 
specialistai ir Bell Tele
phone inžinieriai iššovė 
“Telster” satelitą, kurio ro
lė priimti nuo Žemės tele-, 
vizorių siųstuvų paveikslus j tvarkyti be Francūzijos ir 
ir juOS perduoti atgal. vnktvhiu “nn-

Satelitas yra tik 170 sva
rų, žemę apskrenda per 158 
minutes. Jo baterėjos pa
sipildo Saulės energija. Iš 
Andover, Me., specialios te
levizorių siųstuvų antenos 
siunčia jam paveikslus.

Nuo satelito buvo gauti 
televizoriuose pav e i k s 1 a i 
New Jersey valstijoje, Ang
lijoje ir Francūzijoje. Ma- 
nonma, kad ateityje sateli
tai bus taip įrengti, kad 
nuo jų paprastais televizo
riais visame pasaulyje bus 
gaunami paveikslai.

kitų Vakarų valstybių “pa
galbos.”

Suląikymui francūzų te
roristų, vagių ir plėšikų 
veiklos, Alžyro armijos da
liniai ruošia viešus prasi
kaltėlių šaudymus. Pirmas 
toks nubaudimsa įvykintas 
Orane.

Tel Avivas.—Izraelis pri
pažino Alžyro vyriausybę.

Mexico City. — Puebla 
provincijoje, Meksikoje, ar
cheologai surado labai se
nas indėnų liekanas. Gre
timai gyvenvietės buvo ir 
jų kapinės.

Tarp kitų liekanų rasta 
kukurūzų, kurie yra nuo 
5,330 iki 7,000 metų senu
mo.

Havana. — Kubos milici
ninkai sušaudė keturis pra
sikaltėlius, jų t arpe trys 
buvo JAV užsienio agen
tais, kurie diversijų sume
timais atvyko iš Guantana
mo karo laivyno bazės.

GRAIKAI TURĖJO 
DAUG NELAIMIŲ

Atėnai—Graikijoje 1961 
metai buvo dar tik 107,OOO 
automobilių. Pasirodė, kad 
iš kiekvienų 20 vairuotojų 
skaičiaus 8 turėjo nelaimių. 
Apdraudos kompanija sako, 
kad jie “piktai važinėja.”

Vilią tas ws žmios
New Yorkas. — Trečia

dienį, liepos 11 d., iš Pran
cūzijos ir Anglijos buvo 
perduotos kalbos, muzika ir 
paveikslai per JAV sateli
tų “Telstar.” Viskas gerai 
pavyko. Muzika, kalbos bu
vo aiškios, dauguma ir pa
veikslų gerai atrodė. Reiš-

Norfolk, Va. — Karo lėk
tuvai bombomis ir krūzeris 
“Newport News” iš patran
kų nuskandino radioakcijos 
apsėstą naikintoją “Pūl
iam.” 1958 metais vartojo 
šį laivą už taikiklį atomi
nėms bomboms. Ir dabar 
dar jame veikė radiakcija, 
todėl jo metalo negalėjo 
kitkam pavartoti.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė pareiškė, kad per 
daugelį metų ji daro viską, 
kad susitarti su Indija ir 
nustatyti sieną, bet Indija 
pasiduoda Vakarų intri
goms ir susitarimą trukdo.

Maskva. — Po šešių sa
vaičių baigėsi Benny Good
man koncertai Tarybų Są
jungoje.

Rabatas. — Marokas per
ka iš Kubos 150,090 tonų 
cukraus, 200 tonų tabako ir 
100,000 Havanos cigarų.

New Yorkas. — Sekma
dienį, liepos 8 d., čionai bu
vo 96 laipsniai karščio.

Bombėjus. — Paaiškėjo, 
kad italų keleivinis lėktu
vas susprogo kalnuose į ry
tus nuo Bombėjaus. Apy
linkių gyventojai matė 
liepsnos stulpą. Lėktuve 
buvo 85 keleiviai ir 9 įgulos 
nariai. Pakalnėje surinkta 
virš 50 lavonų.

Bona. — Krikščionių de
mokratų, sąjunga, kurios 
vadu yra kancleris Adenau- 
eris, neteko absoliučios dau
gumos Rhine - Westphalija 
valstijoje, kuri yra viena 
iš didžiausių Vakarų Vo
kietijoje. Adenauerio parti
ja gavo 3,752,000 balsų, ki
tos partijos po mažiau.

Iš po nakties rado negy
vą New Yorko kaunsilma- 
ną Stanley M. Isaacks. Mi
rė nuo širdies smūgio.

San Francisco, Calif. — 
Šeši žmogžudžiai buvo pa
bėgę iš San Quentin kalėji
mo, bet po trijų valandų 
pasidavė.

Maskva. — Kremliuje bu
vo surengtas banketas pa
garbai Kubos gynybos mi
nistro Raul Kastro.

Londonas. — Sutino W. 
Churchillo sulaužyta koja.

Havana. — Kubos milici
ja suėmė gaują diversantų.

Maskva. — Atvyko ketu
riolika redaktorių iš JAV.
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Taikos kongresas Maskvoje
APIE DU TŪKSTANČIAI delegatų dalyvauja tai

kos šalininkų kongrese Maskvoje—Kongrese, kuriame 
keliamas reikalavimas, kad pasaulis nusiginkluotų, kad 
būtų užtikrinta taika.

Mums, amerikiečiams, svarbu, kad kongrese yra ir 
apie 150 JAV žmonių-delegatų.

Iš Japonijos—apie 100 delegatų.
Iš viso šiame kongrese atstovaujama 100 šalių!
Kongreso išvakarėse Prancūzijos taikos šalininkai 

priėmė rezoliuciją, kurioje tarp kitko buvo pasakyta:
“Maskvos kongresas turi padėti tautoms geriau su

prasti ne Zik pavojų, kuris slypi dabartinėje padėtyje, 
bet ypač jėgą, kuri yra jų valia ir jų veikla siekiant 
visuotinio nusiginklavimo—vienintelės garantijos taikiai 
visame pasaulyje užtikrinti.”

“Nusiginklavimas tai raktas gerinti žmonijos mate
rialinei gerovei. Tai vienintelis būdas išsklaidyti ties 
mūsų planeta pakibusį branduolinės katastrofos šešėlį.....
Pasauliniame kongrese mes turime smulkiai panagri
nėti esamus nusiginklavimo planus, surasti priimtinus 
kompromisus ir nustatyti pagrindinius susitarimo prin
cipus.”

Įžymus žurnalistas B. Ardatovskis prieš pat Kon
gresą priminė:

“99.99 procento žmonijos įsitikinę, kad būtina pa
siekti taiką, kad kitaip, kaip nusiginklavimu, pasiekti 
taikos negalima. Tačiau kaip, kuriomis priemonėmis ir 
kuriais veiksmais galima paspartint visuotinės taikos 
pasiekimą? šiems konkretiems klausimams apsvarstyti 
Maskvoje susirinksi tūkstančiai įvairių žmonių, kurie visi 
kęste neapkenčia karo.”

Amerikos komercinė spauda ir visokie komentato
riai pradėjo juodinti šį kongresą, vos jam prasidėjus. 
Ypatingai buržuaziniams rašeivoms (kuriems, aišku* 
įsakyta taip rašyti) nepatinka Kongresas dėl to, kad jis 
pasmerkė JAV atominių ir hidrogeninių bombų bandy
mus Pacifike.

Bet tai nieko. Šis kongresas, kurio posėdžiai dar 
tęsiasi, mums rašant šiuos žodžius, suvaidins didžiullį 
vaidmenį kovoje už nusiginklavimą ir taiką.

William Faulkner
LIEPOS 6 DIENĄ Oxfordo miesčiuke, Mississippi 

valstijoje, nuo širdies smūgio mirė įžymus amerikinis ra
šytojas novelistas William Faulkner. Jis buvo 64* metų 
amžiaus. Palaidotas—liepos 6 dieną, dalyvaujant tik 
šeimos nariams ir artimiesiems.

* William Faulkner parašė nemaža knygų—romanų 
ir apsakymų. Už savo apsakymus 1954 metais jis buvo 
apdovanotas Nobelio premija. Jis, žinoma, buvo turtin
gas.

Vėliausias rašytojo romanas—“The Reivers”—išėjo 
iš spaudos tik keletu savaičių prieš jo mirtį.

Faulkneris rašė daugiausia apie pietinių valstijų 
žmonių gyvenimą, kuris jam buvo geriausiai žinomas. 
Jis nemėgo niekur važinėti, jis norėjo ramiai sau gy
venti ir kurti.

Jis buvo liberalinių pažiūrų; į bažnyčią (buvo pro
testantas) retai kada užklysdavo. Tačiau į visuomeninį 
Amerikos žmonių gyvenimą (kiek mums žinoma) ne
buvo įsitraukęs. Vengė atvirai pasisakyti ir už negrų 
teises, kurios toje valstijoje, kur rašytojas gyveno, vi
siškai paneigtos, iš negrų atimtos.

Kai kurie Faulknerio šalininkai, jų tarpe ir 
prezidentas Kenedis, mirusįjį rašytoją skelbia esant ge
riausiu amerikinėje literatūroje. Mes, žinoma, su tuo 
nesutinkame. Mes manome, kad Faulkneris neprilygo 
tokiems kaip Mark Twain, Theodore Dreiser, Sinclair 
Lewis arba Ernest Hemingway.

Kai kurie literatūros kritikai netgi nurodo, jog 
Faulknerio rašymo stilius labai sunkus, švakas, jo vei
kalai, jo charakteriai neišvystyti, literatūriniu požiūriu.

Bet, kaip kiekvienas autorius, taip ir mirusis Willi
am Faulkneris “savo vietą” literatūroje susiras tik pra
ėjus daugeliui metų.

Dovana Kubos vaikams
TARYBINĖJE SPAUDOJE skaitome:
“Jaunieji tarybiniai žemės ūkio specialistai .įteikė 

dovaną Kubos vaikams. Už 20 kilometrų nuo Kubos sos
tinės gražioje vietoje, kur pastatyta nauja Kubos dar
bo žmonių gyvenvietė, prieš išvykdami į tėvynę, jie 
pastatė naują erdvią mokyklą.

Kubos jaunųjų komunistų sąjungos pasiūlymu nau
joji mokykla pavadinta Levano Kikavos vardu. Jau
nas gruzinų agronomas Levanas Kikava, tarybinių že
mės ūkio specialistų grupės narys, tragiškai žuvo Ka- 
magvėjaus provincijoje per automobilio katastrofą.” ^4,^4___ ■ . . - .. - - ------- - --------- --  ■■ į

2 p.-Laisvė (Liberty)— Benk tad., liepos (July) 13, 1962

KANADAI 95 METAI
Kanadiškis “Liaudies” 

balsas” rašo:
Liepos 1 dieną sukako Ka

nadai jau .95 j metą į. Tai yra, 
95 metai? kaip bųvro sudaryta 
Kanados Konfederacija iš ke
lių provincijų, priė kurių vė
liau prisidėjo* ir likusios. 1967 
metais Kanada švęs 100 metų 
sukaktį.

Minint 95-tą sukaktį, Kana
dą papurtė ir ekonominis ir 
politinis krizis. Vyriausybė 
buvo priversta griebtis tvirtų 
*?ygių, kad išgelbėjus Kanados 
dolerį. Apie tai jau gerai ži
note. Dar nežinia, ar tie žy
giai išgelbės nuo didesnio kri- 
zio. Tuo tarpu vyriausybė, 
neturėdama parlamente dau
gumos, stovi ant bedugnės 
kranto. Ji gali būti netikėtai 
priversta eiti į naujus rinki
mus.

Kanados nepriklausomybė 
po 95 metų taip pat nekokia
me stovyje. Faktinai, ekono
miniai ir politiniai Kanada yra 
dabar mažiau nepriklausoma, 
negu buvo prieš 95 metus. To
ronto Daily Star, rašydamas 
apie 95-tą sukaktį, pažymi :

“Tiesa, Amerikos vėliava 
plevėsuoja virš Kanados — iš
skyrus, žinoma, nesuskaito
mą daugybę vietų, kur ji ple
vėsuoja tam, kad Amerikos 
turistai jaustųsi kaip namie. 
Bet Jungtinių Valstijų įtaka 
šioje šalyje yra daug didesnė 
ir galingesnė, negu kad buvo 
1867 metais.

“Amerikiečių korporacijos 
dominuoja daugeliui vyriausių 
mūsų industrijų. Daugelis mū
sų darbo unijų seka politiką, 
kurią nustato jų centrai Jung
tinėse Valstijose. JAV televi
zijos ir radio programos (la
bai dažnai perduodamos mūsų 
šalies televizijos ir radio siste
mų), JAV knygos ir žurnalai 
nustato mūsų skonį ir galvoji
mą vis didesniame laipsnyje.

“Mūsų apsigynimo jėgos 
taip artimai sujungtos su* J. 
A.V., kad mes veikiausiai ga
lime labai mažai ginti šią ša
lį patys. • .

“Užsienio politikoje, mes 
esame pripratę sekti Vašing
tono vadovybę...”

Kai kas stato klausimą, ar 
Kanada išlaikys ir tokią ne
priklausomybę iki savo šimt
metinių sukaktuvių. Patekusi 
į ekonominę dominaciją, Ka
nada negalės nieko daryti ir 
politiniai ir diplomatiniai. Tie
sa, jau ir dabar ji mažai kuo 
nepriklausoma šioje srityje.

Tai problema kanadiečiams. 
Ir labai opi. Lyderiai turės 
veikti greitai ir tvirtai, jei jie 
vertins Kanados nepriklauso
mybę.

Elektrėnų gyvenvietėje pa
statyta daug gražių daugia
aukščių gyvenamųjų namų, 
kuriuose gyvena daugiau 'kaip 
3000 gyventojų.: Augant gy
ventojų įkaičiui, iškyla labai 
sunkus ir .sudėtingas vaikų 
mokymo klausimas. Pir
maisiais met‘aiš,: kol mokinių 
skaičius buvę nedidelis, mo
kymas buvo organizuotas gy
venamuose butuose. Tačiau 
praėjusiais mokslo metais dėl 
padidėjusio mokinių skaičiaus 
tokios sąlygos pasidarė nepa
kenčiamos. Ateinančiais moks
lo metais mokinių skaičius pa
didėjo beveik dvigubai.

Planuojant Elektrėnų gyven
vietės statybą, buvo atkreiptas 
ypatingas dėmesys į vidurinės 
mokyklos statybą, ir tam tiks
lui buvo išskirtos reikalingos 
lėšos bei medžiagos. Mokyklos 
statyba buvo pradėta 1961 
metais. į

Tačiau statybos darbai vyk
sta labai lėtai. 1961 metais iš
skirtų lėšų buvo sunaudota tik 
60 procentų. Blogai vyksta 
darbai ir šiais metais, nors šie
met mokykla turi būt baigta 
statyti. Tam tikslui išskirtos 
visos reikalingos lėšos ir me
džiagos, tačiau dėl Statybos 
ministerijos bei Vilniaus sta
tybos tresto vadovų neteisin
gos pažiūros į mokyklos sta
tybą, darbai vyksta visiškai 
nepatenkinamai. Š-ių metų 5 
mėnesių planas įvykdytas tik 
44 procentais. Susidariusi pa
dėtis buvo apsvarstyta, ir res
publikos Ministrų Taryba įpa
reigojo Statybos ministeriją 
paspartinti darbus ir užtikrin
ti, kad vidurinė mokykla Elek
trėnų gyvenvietėje būtų baig
ta statyti ir perduota naudoti 
šiais metais.

Tačiau darbų tempai ir to
liau lėti.

Dabar reikia nedelsiant pra
dėti tinkavimo darbus, ir tam 
yra visos sąlygos, bet Vilniaus 
statybos tresto valdytojas L. 
Sidaravičius aiškina, kad kaž
kur yra svarbesnis objektas, 
kur ii; buvo nusiųsti tinkuoto
jai. Mums sunku spręsti, ku
ris statybos objektas yra svar
besnis, tačiau visiškai aišku, 
kad Vilniaus statybos treste 
yra ne viena tinkuotojų briga
da, ir taip pat aišku, kad rug
sėjo pirmąją Elektrėnų gyven
vietėje susirinks apie 400 mo
kinių, kurie neturės kur mo-

Mire S. Kleinauskas
Liepos 1 d. savo namuose 

iWjGj Steponas Kleinauskas, 
sulaukęs81-nų metų am
žiaus. ,/Seniau skaitė “Lai
svę”, pagelbėdavo dirbti 
piknikuose lietuvių Tautiš
kojo Namo parke.

Pąliko nuliūdime tris du
kras ir kętųris sūnus. Pa
laidotas Melrose kapinėse.

Nelaimė
Piešėjas John .Stockus re

montavo savo namą ir nu
krito. Nors ir krito ne iš 
aukštai, bet vis vien sužei
dė kojos kaulą. Koja yra 
įdėta į gipsą. Gydosi namie 
— 67 Blendall St., Brockto
ne.

George Shimaitis

Worcester, Mass.
Aido choras ir gražusis 

Olympia parkas
Senas lietuviškas priežo

dis sako:: Iš kur dainų 
garsai kyla, ten daug sve
telių yra.

Liepos (July) 29 dieną 
Aido choras rengia pikni
ką gražiajame Olympia par
ke. Kviečia visus ir visas 
iš mūsų plačios apylinkės 
pasisvečiuoti ir kartu su 
mumis smagiai praleisti lai
ką.

Jūsų visų žiniai, tą die
ną čia atvyksta Hartfordo 
Laisvės choras, kuris, vado
vaujant Wilmai Hollis, duos 
daug gražių dainų pikniko 
programoje.

Laukiame daug svečių.
Mūsų Aido choras greitu 

laiku pradės laikyti pamo
kas, nes esame šį rudenį už
kviesti vykti į New Yorką 
ir Lawre ncų suvaidinti 
operetę “Lietuvaitę.” Kaip 
matote, mes turėsime daug 
darbo, kad iš arti ir toli 
sveteliai galėtų mūsų vai
dinimą matyti ir gražių 
dainų paklausyti. Kaip se
niau esu sakęs savo kores-

ELEKTRĖNUOSE 
STATOMA VIDURINĖ 
MOKYKLA

Žodis “Elektrėnai” vis da
žniau ir dažniau pasirodys 
mūsų spaudoj. Nes tai, kaip 
žinia, naujas, tik visai nese
niai gimęs miestelis, kuriam 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bė davė vardą Elektrėnai.

Elektrėnuose statoma di
džiulė šiluminė Elektrinė — 
didžiausia visame Pabalty- 
je. Naujas miestelis jau tu
ri apie 3,000 gyventojų. Be 
kitų visuomęninių pastatų, 
ten iškilo vidurinės mokyk
los (gimnazijos) pastatas. 
Elektrinės statyba vyksta 
ranka rankon su gyvena
maisiais namais, su švieti
mo pastatais, su kitais svar
biais pastatais, reikalingais 
žmonių apšvietai ir kultū
rai.

Ir štai, elektrėniškiai ma
to, kad vidurinės mokyklos 
statyba neina greit, kad mo
kykla gali nebūti gatava 
rugsėjo mėnesio pirmomis 
dienomis, kaip mokiniai 
pradės stoti į mokyklą. El
ektrėnų veikėjai, — P. No
reika, A. Lukoševičius, L, 
Liepinis, J. Rutkauskas — 
muša signalą per špaudą. 
Kritikuoja Statybos minis
teriją! Jų pastabos, jų kri
tika tilpo š. ^n. liepos 3 d. 
Vilniaus “Tiesoje”. Prašo
me pasiskaityti.

is y ti s.
Kadangi daf yra laiko ir vi

siškai galima iki rugsėjo mė
nesio baigti mokyklos vieno 
korpuso statybą, Elektrėnų 
gyventojų ir mokinių vardu 
prašome Statybos ministeriją 
ir Vilniaus statybos trestą pa
spartinti mokyklos statybos 
darbus ir iki mokslo metų pra
džios baigti statyti vieną kor
pusą, kur-laikinai būtų galima 
organizuoti mokymą.

Iš laiškų
Mielas ir didžiai gerbiamas 
drauge R. Mizara!

Sveikinu Jus su maža do
vanėle, su penkiais dole
riais. Įteikiu draugui J. 
Grybui, kad priduotų jums.

Ši mano dovanėlė — at
žymoj imas 45 metų, kai 
skaitau ir remiu laikraštį 
“Laisvę.” Linkiu, kad 
mūsų “Laisvė” gyvuotų dar 
ilgus metus!

Sveikinu ir visų “Lais
vės” personalų.

J* Liminskas 
Detroit, Mich.

(Labai dėkoju, drauge 
Liminskai, Jums už nuo
širdų mums sveikinimų ir 
dovanėlę, kuri eis į laik
raščio fondų. Mes visi iš 
savo pusės linkime Jums 
geriausios sevikatos ir sėk
mės!—R. Mizara.)

JIEMS JAU PATINKA 
EUROPOS VIENYBĖ
Paryžius. — Francūzijos 

prezidentas De Gaulle ir 
V akarų Vokieti j os kancle
ris Adenaueris pasisakė, 
kad jiems patinka Kenedžio 
obalsys suvenijimui kapita
listinės Eūropos prieš so
cialistinį pasaulį.

Kaip žinia, liepos 7 d. “Laisvės” salėje mūsų laikraštis su
ruošė susitikimą Vilniaus “Žalgirio” irkluotojams čempicmaiįt. 
su Niujorko lietuviais, žemiau telpa R. Mizaros kalba, pasa
kyta svečius sutinkant.
Brangūs svečiai, draugai žalgiriečiai!

Jūsų atvykimas į JAV mums buvo netikėtas, bet labai mie
las. Girdėjome, skaitėme spaudoje, kad praėjusią vasarą 
Vilniaus “Žalgirio” akademinės aštuonyietės valties irkluoto
jai iškovojo Tarybų Sąjungas čempionų vardus, bet kad jūs 
atvykstate į mūsų šalį varžytis su amerikiečiais irkluotojais, 
sužinojome tik prieš savaitę. Per visą pasaulį nuaidėjo ži-j 
nia, kad jūs liepos 4 dieną Schuylkill vandenyse regatoje 
Philadelphijoje iškovojote dar vieną čempionatą.

Jūs esate jauni Tarybų Lietuvos sūnūs, ir visokios progos 
ir galimybės tebestovi prieš jūsų akis. Jūs augote ir mokėtės 
socialistinėje santvarkoje, kur rūpestingai dabojama, kad iš
augtumėte tvirti ir protingi. Senovės romiečių posakis — 
“Sveikame kūne—sveikas protas” — visoje Tarybų Sąjungoje 
labai gerbiamas.

Niekad lietuvių tautos istorijoje nebuvo rūpinamasi jaunu 
žmogumi taip, kaip šiandien, esant tarybinei santvarkai. Ne-, 
veltui klesti viena aukštųjų mokyklų — Kauno valstybinis kū
no kultūros ir sporto institutas. Tūkstančiai jaunų vyrų ir 
mergaičių šiandien Tarybų Lietuvoje užsiimdinėja visokiu 
sportu. Niekad mūsų tėvų krašte, mūsų gimtojoje žemėje ne
buvo tiek sportininkų, nebuvo ir tiek saviveiklininkų, įsiji?]!- 
gusių į menininkų gretas!

Tarybinė santvarka atidarė plačiai duris visiems siektis 
mokslo, žinių, kultūros. Prieš 22 metus apie tai jūsų tėvai 
tegalėjo tik svajoti.

Per taip trumpą palyginti tarybinio gyvavimo laikotarpį 
Lietuvoje iškilo į didžiules aukštumas lietuvių literatūra, me
nas, sportas.

Jau ne vienas Tarybų Lietuvos sportininkas nešioja tarybi
nio čempiono titulą; ne vienas buvo apdovanotas medaliai^ 
ir olimpiadinėse varžybose. Esame giliai įsitikinę, jog po 
dvejų metų Tokio mieste tarybiniai sportininkai, o jų tarpe 
ir lietuviai, nebus paskutiniai.

Poeto Eduardo Mieželaičio gavimas šių metų Lenininės pre
mijos už “žmogų” buvo viena tų aukštųjų pakopų, kurią pa-' 
siekė lietuvių tarybinė literatūra, lietuviškas žodis, lietuvių 
tauta.

Jūs pelnytai galite didžiuotis tuo, kad esate tarybiniai pi
liečiai—nariai daugiatautės šeimos—Tarybų Sąjungos, kur 
visos tautos yra lygios, kur kiekvienas žmogus turi lygią tei
sę į darbą, į mokslą, į poilsį ir į visokį kultūrinį bei sportinį 
užsiėmimą.

Pasakysiu atvirai: Mes, senoji JAV lietuvių karta, netu
rėjome jaunose dienose progos įsitraukti į sportą, nebuvo tami 
sąlygų. Tiesa, žinome, už kurio galo irklą paimti, ir gal ne: 
vienam mūsų teko pasiirstyti ir Nemunu, ir Neriu, ir Merkiu, 
ir Šešupe, ir Venta. Tačiau yra nemaža Amerikos lietuvių* 
jaunimo, įsitraukusio į amerikinį sportą—į krepšinį, į beizbo- 
lę, į futbolę, į golfą, į k regi į. Gaila, (kad jūsų čia trumpas 
buvimas neleidžia su tais mūsų sportininkais susipažinti, z ,

Jūsų atvykimas į mūsų šalį, išsį kovojimas pirmenybės Phi- 
ladelphijos regatoje, jūsų korektiškas užsilaikymas varžymu 
metu, teikia garbę jums patiems, “Žalgiriui”, Tarybų Lietu
vai ir visai Tarybų Sąjungai. t

Bet čia įeina ne tik garbė. Visa tai tvirtina taikos jėgas/ 
Gi taikos pasaulyje išlaikymas nūnai pats didžiausias užda

pondencijoje, tai ir dabar 
tų sakau: Aido choras jūsų 
nesuvils, nes jo mokytojas 
Jonas Dirvelis ne tik mus 
mokina, o ir pats dainuoja. 
Aido choras yra įsitikinęs, 
kad šiame piknike turėsime 
daug svečių, nes meno ir 
dainų mylėtojai mūsų nesu
vils. Visus užtikriname, 
kad čia rasite pakankamai 
gardaus maisto ir gėrimų, 
nes mūsų gerosios gaspa- 
dinės ir choras jau ruošia
mės svečių pasitikimui.

Iki pasimatymo liepos 29 
dienų gražiajame Olympia 
parke. J. M. L.

_ • •

Bus parengimai
Šiemet sukanka 35-ri 

metai nuo to, kai Lietuvos 
Sūnų Draugija susivienijo 
su Lietuvių Apšvietos Ben
drove — savininke Olympia 
parko. Nuo to laiko Lietu
vos Sūnų Draugija tapo ir 
Dukterų, tai yra mišri sa
višalpos organizacija.

Olympia parkas labai 
daug pasitarnavo lietuvių 
kultūrai, ries jame . įvyko 
daug piknikų, buvo lavini
mosi mokyklų, daug įvai
riausių parengimų.
- Atžymėjimui apsivieniji- 
riio (“vestuvių”), draugijų 
išrinkta komisija surengi
mui parengimo. Komisija 
rūpinasi ir praneša, kad ju
biliejinis minėjimas vyks 
per tris dienas, tai yra “La
bor Day” laiku, šeštadienį, 
sekmadienį ir pirmadienį, 
rugsėjo 1-3 dienomis.

Sekmadienį bus banketas. 
Bilietai jau gatavi ir pra
šome juos iš anksto įsigyti. 
Apie minėjimo parengimus 
bus plačiau parašyta.

M. S.

vinys kiekvieno doro žmogaus, nežiūrint, kur jis begyventų.
Matote, kaip gražiai apie jūsų žygį atsiliepia visa padores

nioji amerikinė spauda!
Toki susidūrimai, toki mačai, kokiame jūs dalyvavote, ar

tina tautas, sėja josna taikaus sugyvenimo sėklą, tirpdo šal
tąjį karą, primena milijonams žmonių jūsų valstybės vadovo 
N. Chruščiovo pakartotus siūlymus, kad reikia nusiginkluoti 
ir turimus ginklus sunaikinti, nes socialistinės valstybės gali 
sugyventi taikoje su kapitalistinėmis; lenktyniavimas tarp 
šitų valstybių gali vykti ne ginklavimesi, o ekonomikoje, mok
sle, kultūroje, sporte.

Ir mes, Amerikos lietuviai, visa širdimi trokštame, kad tarp 
mūs ir Lietuvos žmonių vyktų glaudesnis kultūrinis bendra
darbiavimas, kad juo daugiau jūsų šalies žmonių galėtų ap- 
lankyti mus, o mes—jus.

Šis pobūvėlis, mieli svečiai, yra labai kuklus. Ant greitųjų 
jis buvo suruoštas. Prisipažinsime: mes ištaigingiems poky
liams ruošti neturime ištekliaus ir jėgų. Mūsų liaudies laik
raštis “Laisvė”, nors jau gyvuoja 52-uosius metus, priverstas 
skaitytis su tuo faktu, kad jį palaiko lietuviai darbininkai sa
vo centais.

Pagaliau, ne ištaikingume glūdi nuoširdumas. Priimame 
jus,c kuo turime ir kur galime, čia pat šitose patalpose buxp 
Sutikta visa eilė iš Lietuvos atvykusių svečių—mokslininkė 
žurnalistų ir kitokių profesijų žmonių. Čia yra kalbėję ir ra
šytojai Alf. Bieliauskas, ir Mykolas Sluckis; čia savo kūrybą 
yra skaitęs ir poetas E. Mieželaitis.

Tikėkite mumis, jaunieji draugai: pasitinkame ir išleidžia
me jus su atvira širdimi, su šilta broliška meile ir pagarba 
jums ir kraštui, iš kur atvykote.

Kai grįšite namo, prašome pasveikinti nuo mūsų savo šei
mas, savo draugus—visus gerus žmones, kuriuos sutiksite. 
Pasakykite jiems, kad mes, nors seniai esame išvykę iš Lietu
vos, jos nepamiršome, nepamirštame ir nepamiršime!

Valio! Valio jums, brangūs svečiai žalgiriečiai!

New Haven, Conn.
Mire J. A. Alešiunas

Liepos 3 d. mirė Jonas A. 
Alešiunas, sulaukęs 75 me
tų amžiaus. Paliko nuliūdi
me sergančių moterį, du sū
nus ir dvi dukras. Dukros 
jau vedę ir turi savąsias 
šeimas.

Jonas Alešiunas kilęs Lie
tuvoje iš Vilkijos rajono, 
Girkalnės kaimo. Velionis 
skaitė “Laisvę” iki savo 
mirties. Mirė prieš liepos 
4 d. ir laikraščiai, švenčių

proga, neišėjo, tai mažai 
kas sužinojo apie jo mirtį, 
Todėl ir laidotuvėse nedaug 
jo draugų dalyvavo. Taipgi 
jo vaikai pasielgė prieš tė
vo norą: Jonas buvo laisvas 
ir taip norėjo būti palaido
tas, bet vaikai laidojo relit 
giniai. Žinoma, mirusiam 
skirtumo nėra, bet negerai, 
kada mirusių pageidavimai 
paneigiami.

Ilsėkis, Jonai, ramiai! Pa4 
žangūs lietuviai reiškia 
užuojautą mirusiojo žmtF 
nai, šeimai ir artimiems.

J. S. K.



Norite tapti rašytoju?
Kartą Anatolį Fransą pa- 

Wfai^e: ar galima išmokyti 
žmogų rašytojo amato?

Didysis stilistas nusišyp
sojo ir sušuko: “Žinoma, 
galima! Jeigu tas žmogus 
rašytojas...”

Prancūzų meistro pokštą 
prisiminiau dabar, kai įėjau 
į nedidelį M. Gorkio vardo 
literatūros instituto kieme
lį. Juk tai tas pats institu
tas, kur, matyt, mokomasi 
rašytojo profesijos. O kaip
gi tai vyksta?

Kai skaitai paskaitų tvar
karaštį šiame institute, api
ma geras pavydas. Spręs
kite patys, argi neįdomus 
toks dalykas: antikinė lite
ratūra! O kalbotyros įva
das, o žodinė liaudies kūry
ba, o prozos teorija, o sti
listika, o... Beje, nereikia 
tęsti. Visiems “o” išvardin
ti prireiktų pernelyg daug 
laiko. Pridursime tik, kad 
busimieji rašytojai studi
juoja filosofiją, šiuolaikinės 
eilėdaros praktiką ir dar 
gerą dešimtį įvairiausių da
lykų. įdomu, kad ir Fran
ka Rablė svajonė apie har
moningą “humanitaro” išsi
lavinimą išsipildė šiame in
stitute: programoje toli 
gražu ne paskutinė vieta 
skiriama fiziniam auklėji
mui. Pro langą gerai ma
tyli krepšinio aikštelė.

O štai dar stendas—kū
rybinių seminarų paroda. 
Jums pažįstami vardai: Pu
zanovas, Besedinas, Bragi
nas, Aitmunatovas? Ne? 
Tai natūralu. Kol kas jie 
tik studentai. Bet jų kūry
bos pavyzdžiai — apsaky
mai, eilėraščiai, poemos, 
pjesės, — plačiai eksponuo
jami stende visuotinei ap
žvalgai.

Džiugu, kad kūrybiniams 
seminarams vadovauja to- 
$e nusipelnę meistrai, kaip 
^Konstantinas Sim o n o v a s, 
Leonidas Leonovas, Aleksie
jus Arbuzovas, Viera Inber, 
Aleksandras Žarovas, Vla
dimiras Lidinas ir daugelis 
kitų. Tarp kitko, kai kurie 
minėti beletristai — Gorkio 
vardo instituto auklėtiniai.

—Mūsų pagrindinis užda
vinys, — sako instituto di
rektorius Ivanas Serioginas, 
— ieškoti tikrai talentingų 
žmonių. Žinoma, mes nega
lime “išmokyti” jų rašyto
jais. Mūsų pareiga padėti 
talentingiems žmonėms, tu
rintiem rašytojo gyslelę, su
rasti save, savo vietą litera
tūroje. Gorkio vardo insti
tutą baigė Vasilijus Ažaje- 
vas, Margarita Aliger, An
tonina Koptiajeva. Populia
riais tapo ir neseniai buvę 

Ariogalos rajono “Kelias į komunizmą” kolūkio dailės 
muziejaus salėse eksponuojama daugiau kaip 50 įvairiausių 
respublikos dailininkų darbų. Prieš metus laiko šį muziejų 
įsteigė čia gimęs ir augęs Lietuvos TSR Dailininkų sąjungos 
pirmininkas profesorius J. Kuzminskas.

Nuo įsteigimo laiko muziejų aplankė daugiau kaip 150 
ekskursijų iš vidurinių, septynmečių, aštuonmečių mokyklų, 
darbininkai, įstaigų tarnautojai, daugelio kaimyninių kolūkių 
kolūkiečiai.

Labiausiai muziejus lankomas šeimininkų — “Kelias į 
komunizmą” kolūkio kolūkiečių.

Kolūkio dailės muziejaus eksponatai visą laiką papildomi.
Nuotraukoje: lankytojai “Kelias į komunizmą” kolūkio 

muziejuje.

mūsų auklėtiniai — Rober
tas R o ž d e s t venskis, Belą 
A c h m a d u 1 ina, Dmitrijus 
Blynskis, Anatolijus Kuzne
covas. ..

Šie žmonės tapo rašyto
jais ir poetais, žinoma, ne 
vien todėl, kad mokėsi mū
sų institute, bet mokymasis 
jame atliko didžiulį vaidme
nį jų kūrybiniame likime.

Gerai pasakė Margarita 
Aliger: “Poete aš būčiau 
buvusi ir be literatūros ins
tituto. Bet jis padėjo man 
tapti ja anksčiau.”

Norint patekti į institutą, 
reikia sėkmingai pereiti per 
kūrybinio ir bendrojo lavi
nimo konkurso žaizdrą. Pa
reiškimai priimami tik iš 
žmonių, turinčių dvejų me
tų darbo stažą. Tai reiškia, 
kad tam tikru mastu šie 
žmonės susipažino su gyve
nimu ne tik iš mokyklinių 
vadovėlių. Kasmet mes pri
imame į institutą apie 30 
žmonių į prozos, poezijos, 
dramaturgijos ir kritikos 
skyrius. 15 žmonių įstoja į 
grožinių vertimų skyrių.

Penkerius metus žmonės 
mokosi, aptaria savo drau
gų kūrinius, studijuoja kla-
sikų veikalus, aštrina ir sa
vo plunksnas, kad apgintų 
diplomą. O diplomas sūdė-1 
tingas — tai arba apysaka,! 
arba eilėraščių rinkinys, ar
ba pjesė...

Baigiasi vadinamoji aka
deminė valanda. Tylius ko
ridorius užpildo triukšmui-' 
ga minia. Kokių tik veidų; 
nepamatysi kor i d o r i u j e ! 
Dešimčių Tarybų Sąjungos 
tautybių atstovai mokosi 
institute. Ir kaip galima ne
tęsti per pertrauką diskusi
jos, pradėtos dar auditori
joje! Įsiklausykime į gin
čą, vykstantį vienoje stu
dentų grupei. Kalbama 
apie Džeimso Oldridžo kū
rybą. Nieko nuostabaus — 
Oldridžas neseniai čia buvo 
ir skaitė įdomią paskaitą 
apie realizmą.

Baigiasi pertrauka. Skirs
tosi į auditorijas studentai- 
rašytojai. Rašytojai? Pa
klauskime tą jaunuolį, ku
ris kažką rašo bloknote.

—Sakykite, ar vis dėlto 
galima Gorkio vardo litera
tūros institute “išsimokyti 
rašytoju”?

—Jūs žinote, kad dar di
dysis Francas...

— Taip, taip! Žinome. 
Ačiū. Didelių kūrybinių lai
mėjimų jums. Iki pasima
tymo jūsų busimosios kny
gos puslapiuose.

V. Mitinas 
‘Komjaunimo tiesa”

Amerikiečių lakūnų žudikas Žinios iš Lietuvos '
gyvena Jungti
Vengrijos laikraštiš “C'tyė't- 

fei Chirek” paskelbė1 oficia
liame “Amerikos nacionalis
tinės (fašistinės) partijos” 
blanke parašyto laiško foto 
nuotrauką. Laiško viršuje 
išpaišyta svastika. Apačio
je, po laiško tekstu, stovėjo 
parašas: tarptautinis parti
jos sekretorius Džonas Pa
las.

Laikraštis paskelbė taip 
pat medžiagą apie vengrų 
fašistą Janošą Palą, kuris 
1944 metais buvo vadinamo- 

' sios “Dra u g o v i n ė s Rytų 
fronto sąjungos” “Ideologi
nio ir psichologinio karo” 
skyriaus viršininku. Siek
damas užtušuoti nešvarius 
hitlerinės armijos darbus 
Vengrijos žemėje, ši samdy
tų rašeivų ir fašistų “są
junga” skleidė šmeižtą apie 
sąjungininkų armijas, sky
rium imant, amerikiečių la
kūnus, bombardavusius fa
šistinius karinius objektus.

Bet “Psichologinio ir ide
ologinio karo skyrius,” ku
riam vadovavo Janošas, už
siėmė ne tik panašios rūšies 
propagandine veikla.

Moky tis niekad ne per vėlu
Kasmet milijonai žmonių 

JAV-se naudojasi suaugu
sių švietimo programomis, 
kurias galima gauti per 
universitetus, viešąsias mo
kyklas, bibliotekas ir sava
noriškas organizacijas. Vi
sur tautoje yra galimybių 
suaugusiems tęsti savišvie
tą, neatsižvelgiant į anks
čiau gautą akademinį išsi
lavinimą ar finansinę padė
tį.

Apie 8,000,000 suaugusių
jų dabar yra įsirašiusių į 
švietimo kursus ir milijonai 
kitų lavinasi kitais meto
dais: per nemokamas vie
šąsias bibliotekas miestuo
se ir miesteliuose. Dauge
lis vyrų ir moterų lavinasi 
dalyvaudami grupinėse dis
kusijose ir klausydami pa
skaitų, ruošiamų savano
riškų organizacijų, kurioms 
rūpi civiliniai ir tarptauti
niai dalykai. Visa tai yra 
dalis plataus suaugusiųjų 
švietiino sąjūdžio, kuris da- 
bas vyksta Amerikoje..

Kodėl tiek daug žmonių 
tęsia švietimąsi suaugę? 
Daugiausia dėl to, kad jie 
nori įsigyti daugiau žinių 
apie pasaulį, esantį aplink 
juos. Yra ir Specifinių 
priežasčių, kodėl kai kurie 
žmonės jaučia reikalingu
mą grįžti į mokyklas. Pav., 
vienas trečdalis moterų 
šiame krašte dirba ir jų 
dauguma eina į kursus, kad 
nepamirštų išmoktu dalykų 
ir išmoktų naujų. Moterys, 
be to, ilgiau gyvena už vy
rus ir namų šeimininkės ži
no, kad jos turėtų būti pa
siruošusios tvarkyti šeimlos 
reikalus, jeigu kas įvyktų 
su jų vyrais.

Nėra specifinių reikalavi
mų, kad įsirašyti į bendrų 
studijų kursus. Šie kursai 
neduoda akademinio kredi
to, bet yra žinių praplati
nimo ir informaciniams 
tikslams. Kursai yra ruo
šiami bet kokioje srity
je, jeigu tik tam yra parei
kalavimas, ir mokestis už 
juos (jei iš viso toks yra) 
yra labai mažas.

Tarp kitų suaugusiųjų, 
einančiųjų atgal į mokyk
las, yra didelis mūsų senio- 
rų piliečių skaičius — į pen
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-i 1944 metų birželio 27 die
ną netoli Papo miesto gele
žinkelio stoties Janošui Pa
lui .įsakius fašistai iš pra
džių nukankino sužeistus 
Amerikos karinių oro pajė
gų karininkus, kurių lėktu
vas buvo numuštas vokiečių 
priešlėktuviniais pabūklais. 
Paskui Janošas Palas įsakė 
nulinčiuoti sužeistus ameri
kiečių karo belaisvius.

Panašių nusikaltimų šis 
žudikas padarė nemažai. 
Po to, kai buvo išlaisvinta 
Vengrija, Amerikos karinės 
valdžios tardytojai, atrodo, 
surado be pėdsakų dingusį 
karinį nusikaltėli Janošą 
Palą.

Ir štai dabar paaiškėjo, 
kad amerikiečių lakūnų žu
dikas Janošas Palas ir tarp
tautinis Amerikos fašistinės 
partijos sekretorius Džonas 
Palas — vienas ir tas pats 
asmuo. Ši nacistinė išgama 
neišnyko, o gyvena laisvėje 
pačiame Vašingtone.

I. Kulčaras,
APN koresponentas 

Budapeštas 

sijas išėjusiųjų žmonių. 
George Washington Uni
versitetas, kaip ir kitos in
stitucijos, duoda specialius 
kursus, kad šių žmonių no
rus patenkintų. Yra tipiš
kų kursų, kaip, pav., “Kaip 
pasiruošti į pensiją išėji
mui.” Juose yra keliami 
sveikatos 'ir valgio klausi
mai (šiais klausimais in
struktorius paprastai yra 
su medicinos daktaro laips
niu), be to, klausimai apie 
ekonomiją, socialinę drau
da, apsigynimą ir ką dary
ti su laisvu laiku.

Ne visi universitetai turi 
tokias kursų galimybes, bet 
gana didelis aukštesnių mo
kyklų skaičius jas turi. 
Faktinai daugiau kaip du 
trečdaliai viešųjų mokyklų 
JAV-se turi vakarines. kla
ses, kurios yra prieinamos 
kiekvienam.

Nauji atvykėliai į JAV- 
jas sudaro didelę šių stu
dentų dalį. Vien tik New 
Yorko valstijoje yra 150,000 
svetur gimusių suaugusių, 
įsirašiusių į klases, kurios 
yra suruoštos 300 viešųjų 
valstijos mokyklų.

American Council

Restauruotoje Trakų pilyje 
neseniai atidarytas muziejus. 
Senovinėse muziejaus menėse 
eksponuojami archeologiniai 
rinkiniai, pasakojama apie 
kryžiuočių antpuolius į Lietu
vą. Nemažai vietos skiriama 
šių dienų Tarybų Lietuvos dai
lei, buičiai.

Per kelias savaites muziejų 
aplankė apie 5 tūkstančiai tu
ristų.

Nuotraukoje: Trakų muzie
jaus menėse.

MIŠKININKAI IŠĖJO 
Į DARBĄ

Vilnius. — Lietuvos gi
riose vėl savo darbą prade
da miškotvarkininkų bū
riai. Miškininkai — inžinie
riai, technikai. if. kiti spe
cialistai Ignalinoj, Nemen
činės, Šalčininkų,' Trakų, 
Varėnos ir Valkininkų miš
kų ūkiuose sudaro smul
kius “žaliosios jūros” pla
nus, pažymi juose, kokios 
medžių veislės auga, kaip 
jos subrendo, kaip buvo 
tvarkomi ūkiams priklau
santieji miškų plotai. Pa
gal šiuos davinius ruošiami 
miškų tvarkymo planai de
šimčiai metų.

Miškų inventorizac i j o s 
darbai respublikoje vyksta 
jau ketvirti metai. Jie ro
do, kad Lietuvos miškų ū- 
kis, Didžiojo Tėvynės karo 
ir buržuazijos valdymo Lie
tuvoj metais visiškai nunio
kotas, dabar baigiamas at
kurti. Per septynioliką po
karinių metų jis padidėjo 
252 tūkstančiais hektarų. 
Didžiuliai drėgnų miškų 
plotai nusausinti, užveista 
daug naujų daigynų.

V. N.

Visuomenine biblioteka
Šiauliai. — Šiaulių Odų 

gamyklos administracinia
me pastate atidaryta mies
to visuomeninė biblioteka. 
Pirmosios masinės bibliote
kos darbuotojų iniciatyva 
šiauliečiai ją sudarė iš savo 
asmeninių bibliote kėlių. 
Respublikinės ligoninės šo
feris A. Gaškauskas perda
vė visuomeninei bibliotekai 
20 knygų, pirmosios sep
tynmetės mokyklos moky
toja EI Šliogerienė —35, ur
mo bazės buhalteris J. Kon- 
čys — 17 knygų. Nemaža, 
geriausių knygų iš savo bi
bliotekos atrinko mokytoja 
F. Gustaitė, “Elnio” kombi
nato darbininkė B. Vaitie
kūnienė ir šimtai kitų šiau
liečių.

Visuomeninė biblioteka 
jau turi daugiau kaip pus
antro tūkstančio politinės, 
mokslinės ir grožinės lite
ratūros knygų. Jai vado
vauti apsiėmė miesto pensi
ninkai. Iš devynių žmonių 
sudaryta bibliotekos tary
ba. Jos pirmininku išrink
tas personalinis pensinin
kas M. Poderis.

TOKS VADOVĖLIS — 
PIRMASIS...

Vilnius. — Elektronika— 
jauna mokslo šaka. Tur 
būt, žinote, kad tai mokslas 
apie prietaisus, kuriuose 
elektros srovė teka vaku- 
me, dujose ir puslaidinin
kiuose. Su tokiais prietai
sais galima sukurti svar
bius liaudies ūkiui, buičiai, 
kultūrai ir moksliniams 
darbams reikaligus įrengi
mus, įtaisus.

Pirmąją mokslinę prie
monę — vadėvėlį — lietu
vių kalba neseniai spaudai 
paruošė trys bendraauto
riai — Politechnikos insti
tuto automatikos katedros 
darbuotojas, technikos 
mokslų kandidatas A. La
šas, radiotechnikos kated
ros darbuotojas inžinierius
J. Stanaitis ir LTSR Moks
lų akademijos Energetikos 
ir elektrotechnikos institu
to pramoninės elektrotech
nikos laboratorijos vadovas 
docentas, technikos mokslų 
kandidatas V. Nešukaitis.

Vadovėlyje, kuris skir
tas aukštųjų mokslų stu
dentams, nagrinėjami elek
troniniai, ioniniai ir puslai
dininkiai prietaisai — elek
troninės lempos, ioniniai 
ventiliai, fotoelementai ir 
kt. .

NAUJAS LIETUVIŠKAS 
PRIETAISAS

Kaunas. — Specialiame 
konstruktorių biure prie 
Vilniaus “Elfos” elektro
technikos pagaminti .naujo 
elektrinio rankšluosčio ban-f 
domieji pavyzdžiai.

Šis inžinieriaus R. Muku- 
lio sukurtas prietaisas skU 
riasi nuo dabar Kauno au
tomatizacijos gamykloje 
gaminamų elektrinių rank
šluosčių tobulesne k o n- 
strukcija. Jo kaitinimo sie
nelės silpniau šildomos, ta
čiau stipresnė yra sklei
džiamo oro srovė. Tai pra
ilgins prietaiso naudojime 
laiką, padarys jį patoges
niu. Didelis naujojo prie 
taiso aparato privalumaf 
yra tai, kad jis automatiš
kai įsijungia pakišus po jue 
rankas. Žymiai gražesnė ir 
naujojo elektrinio rank
šluosčio išvaizda.

Ateinančiais metais nau
jasis prietaisas bus gamina
mas serijiniu būdu.

Kauno “Tiesa”

DVIEJU RESPUBLIKŲ 
AKTORIŲ DRAUGYSTĖ
Kaunas. — Rygos dailės 

teatro režisierė Venta Ve- 
cumniecė — dažnas ir lau
kiamas miesto dramos te
atro aktorių svečias. Šiau
liečių pakviesta, ji režisa
vo latvių rašytojo Gunaro 
Priedės dramą “Nors ir ru
duo”.

Neseniai čia vėl lankėsi 
Venta Vecunmiecė, o kartu 
su ja ir dramaturgas Gu
naras Priede, dailės teatro 
aktorė, Latvijos TSR nusi
pelniusi artistė, valstybinės 
premijos laureatė Milda 
Kletniecė. Šiauliečiai ruo
šiasi statyti latvių klasiko 
Blaumanio pjesę “Ugnyje”, 
Venta Vecumniecė vėl pa
žadėjo režisuoti naują pa
statymą. Buvo aptarti or
ganizaciniai naujo pastaty
mo bei tolesnio bendradar
biavimo klausimai. Latvijos 
TSR nusipelniusi artistė 
Milda Kletniecė dalyvavo 
spektaklyje “Nors ir ru
duo”, kuriame atliko pa
grindinį — Kornelijos vaid
menį.

Išvykdami svečiai pakvie
tė šiauliečius su Blaumanio 
pjese. “Ugnyje” atvykti 
gastrolių į dailės teatro 
sceną.

K. T.

Stovykloje aidi ragas...
KAUNAS. — Ant žemės 

nusidriekia ilgi dantytų eg
lių šešėliai. Saulės spin
dulys prasiskverbia pro 
medžių šakas, ir rasota pie
va suspindi įvairiausiais 
atspalviais.

Staiga tylą sutrikdo ra
go balsas. Nuaidi jis, at
simuša girioje ir dingsta. 
Palapinės — kaip ant del
no sujuda, atgyja visa 
pamiškė. Prasideda nauja 
darbo diena.

Nemažai užsibrėžė Kauno 
Politechnikumo darbo ir 
poilsio stovyklos “Ginta
ras” stovyklautojai. Vado
vaujami stovyklos viršinin
ko dėstytojo Norkaus, jie 
numatė per atostogas pa
statyti Rietavo rajono 
“Vienybės” kolūkiui 500 to
nų talpos daržovių sandėlį. 
Puikiai padirbėjo II kurso 
kelininkai — I pamaina. Iš
važiuodami daugelis iš jų 
išsivežė pagyrimo lapus ir 
palinkėjo sėkmės nuolati
niams stovyklautojams — 
žemės ūkio statybos specia
lybės trečiakursiams.

Politechnikumo darbo ir 
poilsio stovyklos veikia ir 
Juodkrantėje, Anykščių ra
jone. P. Petrikas

NAUJŲJŲ <»METŲ 
PIRMAGIMIS

Pirmosios iš 12 naujų tipų 
metalo apdirbimo staklių, ku- 
'ias Lietuvos įmonės gamins 
ketvirtaisiais septynmečio me- 
Lais, sėkmingai išba n d y t o s 
“Žalgirio” gamykloje. T a i 
spartaus frezavimo Lietuvos 
inžinieriai, Tarybų Sąjungoje 
jos pagamintos pirmą kartą.

Nuotraukoje: šaltkalvis-su- 
rinkėjas Michailas Sadovskis 
reguliuoja naująsias stakles.

Į tarptautines parodas 
ir muges

Vilniaus elektros suvirini
mo įrengimų gamykla pa
ruošė siųsti į Zagrebą tarp
tautinei parodai suvirinimo 
agregatą “AŠB-300.” Tai 
vienas iš dirbinių, kuriuos 
Lietuvos įmonės demonst
ruoja daugelyje užsienio ša
lių. Šiemet agregatai ir 
prietaisai su gamyklos 
ženklu bus eksponuojami 
parodose ir mugėse šešio
likoje Europos, Azijos ir 
Afrikos šalių.

Įmonės kolektyvas gavo 
užsakymą pateikti suvirini
mo agregatus tarptautinei 
mugei Damaske ir tarybi
nei prekybos bei pramonės 
parodai Sudane. Lygintu
vai ir transformatoriai bus 
e k s p o r t uojami Izmire ir 
Hanoje, o taip pat kituose 
užsienio miestuose. Plačiai 
bus demonstruojami ir 
“Venos” dulkiu siurbliai. 
Jie keliauja į tokias šalis, 
kaip Vengri j a, Lenkija, 
Vietnamas, Kipras, Nigeri
ja, Gana, Sirija.

(“Kauno tiesa”)

Įdomus radinys
VILNIUS. — Sudegusioje 

prieš šešis šimtus metų 
Kauno pilyje rasta gan 
daug įvairių grūdų. Įdo
mu tai, kad rastųjų grūdų 
tarpe yra gan daug grikių.

Grikiai — rytietiška kul
tūra. Jeigu grikiai pateko 
įgulos maisto sandėliu, tai 
jau XIV amžiuje Lietuvoje 
jie turėjo būti išplitę, o juk 
visi lietuvių kaimynai pla
tesniu mastu grikius pra
dėjo auginti 1-2 šimtme
čiais vėliau. Galima teigti, 
kad grikiai nėjo per tokius 
centrus, kaip Kijevas, Nov
gorodas, — būtų žinių išli
kusiuose metraščiuose. Gal 
natys totoriai prekiavo su 
miškingais kraštais, į ku
riuos jiems, stepių gyvento
jams, buvo sunku veržtis? 
Kauniškiai grikiai — pra
džia dar tik pradedamų ap
tikti įdomių pėdsakų.

E. Šimkūnaite
Biolog. mokslų kandidatė

Naujos gatvės kaime
Pusiaukelėje tarp Anykš

čių ir Rubikių abipus ke
lio išsirikiavo naujų namų 
eilės. Kiek pavažiavus, ke
leivį vėl pasitinka mūrinių 
namų gatvė. Tai pirmau
jančio Anykščių rajone 
“Pergalės” kolūkio gyven
vietė. Gyvenvietėje stato
ma parduotuvė, neužilgo 
čia iškils valgyklos, buiti
nio aptarnavimo dirbtuvių 
pastatai. J. Pustys



J. D. Sliekas

Kaip augo ir gyveno Elžbietėlė
—Nu gerai, aš tau duo

siu 50 rublių, bet žinok, jei
gu judu man neatiduosi te, 
ta jums dievas nepadės.

Ir Klikūnas gavo pinigus, 
jis tą sekundę norėjo grieb
ei žydą į glėbį ir bučiuoti iš 
džiaugsmo.

Dabar, kai jau yra pini
gai, neėmė ilgai, kai Motie
jus ir išvažiavo.

Motiejus Ameriką nesun
kiai surado, bet ne tokią, 
kokios jis tikėjosi,— aukso 
krūvą, kur lengvai būtų ga
lima jo kišenes prisipilti, 
tokios Amerikos jis nerado.

Jis atvažiavo į Cleveland, 
Ohio, miestą. Darbą gauti 
buvo sunku, o jį gavus dar 
sunkiau išlaikyti. Jis šiaip 
taip gavo darbą nedidelia
me geležies fabrikutyj, su 
10 centų į valandą uždarbio, 
po 13 valandų į dieną.

Pirmą dieną išdirbęs, Mo
tiejus naktį vos galėjo lovo
je apsiversti ant kito šo
no, — skaudėjo visus rau
menis, o kai ryte gaspadinė 
jį žadino keltis, jis pasakė, 
kad šiandien į darbą jis 
neis, per daug sergąs. At
ėjo gaspadorius ir pradėjo 
jį barti: Na, tai kaipgi tu 
gyvensi nedirbdamas? At- 
vavažiavai Amerikon kiše
nes prisipilti aukso, o dabar, 
vieną dieną išdirbai ir jau 
sergi. Kelkis ir einam, ry
toj jau bus lengviau, pirma 
diena visiems būna sun
kiausia...

Motiejus stenėdamas ir 
unksdamas atsikėlė ir labai 
surūgęs išėjo. Ir, tiesa, ki
tą dieną buvo lengviau, tre
čią dar lengviau, ir taip j iš 
priprato. Bet darbas buvo 
sunkus ir pinigų daug su
taupyti buvo sunku. Jis dir
bo sunkiai, maitinosi pras
tai, pigiai, taupė pinigus ir 
galvojo: ką daryti — apsi
gyventi čia, ar grįžti Lietu
von? Jam atrodė, kad čia, 
sunkiai dirbant ir prastai 
maitinantis, dolerį kitą daž
niau galima sugriebti, bet 
čia ant kiekvieno žingsnio 
vis kas nors tave saugo — 
namie gaspadoriai, fabrike 
bosas-užveizda, net ir iš na
mų išėjus tau nevalia ten 
ir čia, o fabrike dūmai ir 
dulkės. Jam atrodė, kad 
Lietuvoj kaimiečiai, nors 
pinigų turi mažai ir rėdosi 
prasčiau, bet jie laisvi kaip 
paukščiai, jų niekas nesau
go, nieko jie nebijo; išėjai 
į laukus, vyturėlis tau vir
šuj galvos čirena, gegutė 
kukuoja, miškas skamba ir 
kvepia, o lakštingala kokia 
giesmininkė, ji tave ir už
migdo.

Motiejus apie tai mąstė 
dažnai, ir nepajuto, kaip 
prabėgo ketveri metai. Jis 
jau turėjo susitaupęs $250, 
taigi rusiškais pinigais bus 
500 rublių, o tai bus jau ne
maža krūvelė. Jis galutinai 
nusisprendė gįžti Lietuvon 
ir išvažiavo.

Motiejus, parvažiavęs, tė
vo jau nerado. Tiesa, jis tai 
žinojo, bet kad brolis jau 
vedęs ir tetos Agotos čia 
jau nėra, to jis nežinojo. 
Taigi, Motiejus'teisingai at
spėjo savo brolį dar visai 
jaunas būdamas, kad jis ką 
nors panašaus padarys. Bet 
visa tai jo daug ir nerūpi
no. Jis čia apsistojo tik lai
kinai ir tuojau dairėsi, kur 
jis galės pastoviai nutūpti.

Ir neėmė daug laiko iki 
jis įsižiūrėjo į Bežinių kai
melio našlės Veliniškienės 
vienturtę 17 metų Marytę, 
ir jai pasipiršo į užkurius. 
O šioms tik to ir reikėjo. 
Amerikonas, žmonės kalbė
jo, kad Motiejus parsivežė

Suvalkijoje, netoli Ketur
valakių miestelio irRausvės 
upelio, stūksojo Kazio Kli- 
kūno keletas menkų pasta
tų. Jis valdė 15 margų že
mės. r .

Ant tiek žemės buvo ne
pavydėtinas gyvenimas, ta
čiau jie gyveno ramiai, nors 
kartais ir jautė gyvenime 
tūlų trūkumų; bet kai Kli- 
kūnienė gimdė antrąjį sūnų, 
kažkas atsitiko su jos svei
kata, — ji nuo to gimdymo 
vis sirguliavo ir po kokių 
metų tokio gyvenimo numi
rė.

Klikūnui liko du sūne
liai—Juozukas dvejų metų, 
o Motiejukas vienerių.

Dabar Klikūnui gyveni
mas pasunkėjo keleriopai. 
Didžiausias vargas jam bu
vo tai grįčios priežiūra ir 
vaikai. Antru kartu vesti 
jis nebeišdrįso, geriau jis 
pasikvietė pas save gyventi 
savo vyriausia seserį Ago
tą, kuri jau buvo peršokus 
trisdešimts meteliu ir tekė
ti jau nebemanė, tai jai kaip 
sykis tiko pas brolį apsigy
venti — padėti jam auginti 
sūnelius.

Taip jinai ir atėjo; ji dir
bo rūpestingai, kaip savo 
namuose.

Kada berniukai paaugėjo, 
tėvas vargais negalais leido 
juos abu į Keturvalakių 
pradinę mokyklą. Berniu
kams buvo smagu, kad ir 
toloka kelia nueiti ir vėl v 
grįžti.

Tėvas su Agota pradėjo 
pastebėti, kad Juozukas, kad 
ir buvo už Motiejuką metais 
vyresnis, mokykloje nuo 
Motiejuko pasilieka; jis ne 
tik mokyklon eina nenoriai, 
bet ir abelnai visur nieko 
nepaiso, — kaip jis rengia
si ar kokį darbelį atlieka — 
suvėlė ir gerai...

Pagaliau jis jau ir visai 
pradėjo nuo Motiejuko atsi
likti. Po kelių žiemų Mo
tiejukas pradinę baigė, o 
Juozukas ne,

Tada tėvas pasakė:
—Na, tai bus ir gana. Aš 

nei tiek neturėjau, o gyve
nu, gyvensite ir jūs.

Vaikams vis augant ir 
dirbant, Mot i e j u k a s irgi 
pradėjo pastebėti brolio ne
rūpestingumą visame ka
me; jis net pradėjo mąsty
ti apie tai, kas bus, kai jie
du užaugs, — subręs, ves 
žmonas, skels žemę pusiau, 
kaip jie gyvens ant tokių 
sklypelių? Juozas gal nei 
nepagalvos apie tai, -t- bus 
gerai bet kaip.

Taigi, kai Motiejus su
laukė 19 metų amžiaus, jis 
ėmė prašyti tėvą leisti jį 
Amerikon. Tėvas norėjo 
leisti sūnų Amerikon, bet 
niekaip negali sukrapštyti 
gana pinigų, jam trūko 50 
rublių.

Jis apibėgiojo visus kai
mynus ir pažįstamus, bet 
pinigų negavo. Jis nusimi
nęs mąstė, ir atsiminė Ke
turvalakių miestelio kar- 
čiamninką žydą (kurį va
dindavo bulvenosiu), pas 
kurį ir jis nors sykį į me
tus užeidavo ir praleisdavo 
15-30 kapeikų ir su “bulve
nosiu” kartais gana rimtai 
pasikalbėdavo, na, tai dėl 
visko ir užėjo pas jį pasi
pasakoti savo bėdas. Kai 
viską papasakojo, “bulveno- 
sis” sako:
---Suprantu, kad tau dide

lė bėda, bet jei tavo sūnus 
man neatiduos?

—Jeigu jau jis neatiduos, 
tai pats jau kaip nors; ži
nau gi, kad tau irgi pinigai 
lengvai neateina...

“Bulvenosis” pamislino, 
pamislino ir sako: 

iš Amerikos daug pinigų... 
Kaip bematant ii’ vestuvės.

Dabar Motiejus, užvaldęs 
tokį stambų ūkį ir dar tu
rėdamas 500 rublių kišenė
je, jautėsi dideliu žmogumi.

Jis tuojau ėmėsi šeimi
ninkauti savaip. Kur buvo 
į jo žemę įsirėžęs 10-ties 
margų sklypas tūlo nusigy
venusio mažažemio iš Žiur- 
kakaimiu vadinamo kaime
lio, tuoj jį nupirko. Iš ki
tos pusės nuo Padvėskiniais 
vadinamų vienkiemių senės 
Skistimienės grįčiukę su di
deliu daržu, kuri stovėjo 
kuone vidury jo lauko, nu
kėlė į patį kampą, o Skisti- 
mienei už tai pažadėjo pa
sodinti bulvių ant savo že
mės, o daržovių gaus iš jo 
daržų, ji pati galės dirbi
nėti vasarą jo daržuose, o 
žiemą verps, už ką ji pas jį 
pavalgys, ir 1.1.

Dabar Motiejus atsiduso. 
Apvienijo savo žemes taip, 
kaip jis norėjo — taip, kad 
jam niekas nekliūtų po ko
jomis. Dabar jis jau valdė 
90 margų žemės. Jis pa
sisamdė du bernus, dvi mer
gas ir piemenį. Daržus ap
žiūrės Skistimienė, o jei ana 
nespės, tai pagelbės ir našlė 
Geležiūnienė, o per darby
mečius jis bet kada gali 
gauti Sibėrnikais vadinamo 
kaimelio mažažemius.

Motiejus pasirodė esąs ge
ras gaspadorius ir jis nie
ko nepražiūrėjo — visiems 
savo samdiniams ir padie
niams tinkamai atsilyginda
vo.

Kadangi tie biedniokai ne
turėjo arklių, o kuriam su* 
sirgus reikėjo vežti pas 
daktarą ar kunigą parvežti, 
Motiejus visuomet davė 
arklį, o kartais ir berną lei
do su arkliu. Jis sakydavo: 
Reikia žiūrėti, kad ranka 
ranką mazgotų, kad abi bū
tų švarios.

Pas jį buvo geras maistas 
ir drabužiai, tai su šeima jis 
bėdos neturėjo; pas jį ber
nai ir mergos tarnaudavo 
po kelerius metus.

Jo Marytė buvo tokia liek
nutė ir dažnai sirgįnėjo, o 
kai susilaukė pirmo kūdi
kio —dukrelės Elziutės, ji 
dar mažiau kuo besirūpin
davo, apart kūdikio; o kai 
susilaukė ir antros ir tre
čios dukrelės, ji jau daugiau 
gulėjo negu vaikščiojo.

Su atėjimu antrosios duk
relės Motiejus jau samdė 
vaikų nešiotę—auklę.

Taigi, uošvė buvo galva 
gyįčioje, ji galėjo šį tą dir
binėti, jei norėjo, o jei ne, 
galėjo nedirbti, žentas jai 
nieko nesakė; panorėjo va
žiuoti į bažnyčią, ji buvo 
nuvežta. Bet retkarčiais dėl 
tūlų reikalų jie ir susipyk
davo.

Uošvė, kaip ir dauguma 
moterų, - dažnai lankydavo 
bažnyčią ir gerbė kunigus. 
Gi žentas, kaip kiek lankęs 
mokyklą ir gerokai apsi
skaitęs (jis dažnai kai ką 
skaitydavo balsiai — visai 
šeimai), tai tu jam bet,ko 
nepasakysi. Na, tai, žiūrėk, 
jie jau ir susipyksta. Pa
vyzdžiui, uošvė patvarkė 
šeimai- pusryčius be mėsps, 
o žentas atsisėdo prie stalo 
ir dairosi: • “Tai ką, mėsos 
pritrūkome?” “Nepritrūko- 
me, ale šiandien čvertis me
tų — tai pasnikas,” atsako 
uošvė.

Žentas pasiėmė peilį, lėkš
tę ir išėjo. Grįžo su pilna 
lėkšte skilandžio ir padėjo 
ant stalo.

• Uošvei tas nepatiko ir ji 
tarė:

—Pone die, atleisk man 

sunkų grieką, nei pasniKų 
bepaiso, nei kunigo pasi
klausia. Gana jau gana!..

—Taigi, mama, mes dirb
sime sunkiai, o maitinsimės 
kokiu ten rūgpieniu, o skL 
landžius ir lašinius atiduo
sime kunigams, kurie nieko 
nedirba? Aš valgysiu savo 
gyvulių mėsą, o kunigo pra
šysiu, kad jis man pavely
tų? To pas mane nebus!

Žinoma, toks pokalbis su 
žentu uošvei nepatiko. Bet 
ji žinojo, kad jis yra kietas, 
ir tu jo neįveiksi, ir ji nu
tilo.

Kitą kartą jiedu ir vėl su
sipyko. Tai buvo lietinga 
vasara. Rugiai stovi gubo
se jau trys savaitės ir dygti 
pradėjo. Porą dienų nelijo, 
bet gubos dar negana sau
sos. Ot kad taip dar rytoj 
nelytų, tai būtų galima vež
ti. Bet rytoj sekmadienis, 
tai ir vėl negalima. Motie
jus niekam nieko nesako, 
bet jis mano kitaip. Jis veik 
visą naktį nemiegojo—klau
sėsi, ar nelyja.

Rytas išaušo gražus ir 
saulėtas. Pusryčius valgė 
visi, apart uošvės—ji stro
piai ruošėsi į bažnyčią. Ka
da uošvė pasisuko grįčioj, 
žentas jai tarstelėjo:

—Mama, šiandien bažny
čion nevažiuosime, reikia 
rugius vežti.

Uošvė net pabalo iš nuo
stabos.

—Bijok tu pono dievo, kas 
tai matė sekmadienį dirb
ti!—suriko ji.

—Mama, pykši ar ne, bet 
šiandien vešime rugius; 
žmonės ir arkliai reikalingi 
čia. •

Uošvė garsiai pravirko ir 
išėjo.

Šeimyna rengėsi į darbą, 
o piemenį pasiuntė į Siber- 
nikų kaimelį pakviesti vy
rus į darbą.

Uošvė užsidarė savo sek
lytėlėje—ten pyko ir verkė 
visą dieną.

Šeima, visą dieną sunkiai 
dirbę, naktį saldžiai miego
jo. Nelauktai, netikėtai 
smarkiai trinktelėjo perkū
nas. Vėl ir vėl! Dauguma 
pabudo. Tuoj pradėjo lyti. 
Motiejus klausėsi lietaus ir 
patenkintai nusišypsojęs ta
rė pats sau: “Tai gerai pa
darėme, kad suvežėme ru
gius,” ir, apsivertęs ant ki
to šono, užmigo.

Ryte šeimyna sukilo pavė- 
lai, gaspadorius atėjo neši
nas butelį degtinės. Pasta
tęs ant stalo pasakė: “Va
kar sunkiai padirbėjome — 
atlikome gerą darbą, kas 
norite, išsigerkite ir švęs
kite už vakarykščią.” O pa
stebėjęs uošvę, sako: “Ma
tai, mama, kas darosi lau
ke? Nori važiuoti į baž
nyčią? Pats tave nuve
šiu”... x

Uošvė nudavė jo negirdė
jusi.... ' .

Laikas bėgo, vaikai augo 
tarp didelių—svetimų. Prie 
to dar, Klikūnas, kaip stam
bus ir apsukrus ūkininkas, 
paskiriamas vaitu. Pas jį 
dažnai užeina žmonės su 
reikalais. Vaikai viską gir
di ir mato, jie visa tai įsi
deda į galvą. O ten, kur 
yra svetima šeima, vaikus 
naudoja visokioms savo iš
daigoms ir 1.1.; jie naudoja; 
ir Elziutę, o jai tie šposai 
nelabai sekasi.

Ji buvo paveldėjusi savo 
mamytės visas ypatybes ir 
jausmus. Ji visada buvo gy
va ir judri, bet fiziškai.— 
kaip nendrutė. Matomai, ir 
jos. nerveliai buvo silpnoki, 
tai . ji labai bijojo šunų ir 
net kai kurių gyvulių. Taip 
pat labai bijojo nešvarumo 
ir greit dėl bet .ko susibrit- 
kindavo. r . . . . \ -v »

'(Bus daugiau)' ’

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
15-sis suvažiavimas

j,.Liepos 7-tą
LDS jsęimo 3-oji sesija 

prasidėjo 9-tą vai. ryte ta
me pačiame viešbuty.

Per klaidą pradžioje ne
paminėta mandatų komisi
jos pranešimas, kad delega
tų dalyvauja suvažiavime 
73 nuo 37 kuopų. Keletas 
delegatų nepribuvo į pirmą 
sesiją ir antrą.

Nesant nebaigtų reikalų, 
eita prie naujų sumanymų 
ir pranešimų iš kuopų veik
los. Pranešimus daro iš
šaukti iš eilės kuopų dele
gatai iš įvairių kolonijų.

Iš kuopų delegatų prane
šimų pasirodo, kad daugelis 
kuopų gyvuoja gerai, ir 
veikimas neblogas, bet did
žiausias sunkumas, tai su 
gavimu naujų narių, ypa
tingai čiagimių jaunuolių. 
Senatvė yra didžiausia prie
žastis, kad daugelis kuopų 
nariais mažėja — mirtis 
daug seno amžiaus išbrau
kia iš draugijos eilių, o nau
jais mirusių vietas sunku 
užpildyti. Pati pavyzdin
giausia kuopa, tai 134-ta, 
Cudahy, Wis., kuri turi 200 
narių — šimtą jaunuolių, 
čiagimių. Už tą viską 
kreditas tenka J. Neuman- 
nui. Tai vienas pats veik
liausias visame LDS. Gi 
pati pinigiškai geriausia 
stovinti, tai LDS 142-a kuo
pa, Pittsburgh, Pa., nes už
laiko klubą su gėrimais, tai 
ir gelbsti kuopai išsilaikyti 
gerai finansiniai.

Skaityta rezoliucija LDS 
reikalais, priimta vienbal
siai. Taipjau skaityta" r ęzo-
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Suvažiavo 
kuriuose

turėjome

Iš pavykusio sąskrydžio
Parengimas, įvykęs 1 die- 

,ną liepos, mūsų rezidenci
joj, pagal susidėjusias ap
linkybes, tikrai gerai pavy
ko. Nebuvo svečių, kiek ti
kėtasi, bet turėjome gražų 
būrį. Parengimui pakenkė 
oro nepastovumas, buvo 
pranešimų, kad bus lietaus 
su perkūnija. Sekmadienio 
rytas buvo apsiniaukęs, 
ūkanotas. Apie 10 valandą 
ūkana pradėjo skirstytis, 
oras pagiedrejo. Visi pra
džiugo, visi palinksmėjo. 
Svečiai pradėjo rinktis tik 
apie 11 valandą. 
22 automobiliai, 
buvo 70 žmonių.

Jau šeštadienį 
daugelį svečių. G. Wareso
nas, iš Brooklyno. Su juo 
atvažiavo Kairiai, P. M. 
Šolomskas, O. černevičienė 
ir Aleksynas. Čiurliai iš 
Pattenburg, N. J. Su jais 
atvažiavo Matuliai iš Le- 
wittown, Martynas Milius 
ir M. Černauskienė iš Ma- 
hanoy Plain, Pa.

■ Tolimiausias svečias buvo 
iš Chicagos, V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius. Su 
juo atvažiavo jo moteris ir 
anūkė. Buvo malonu su jais 
pasimatyti.

Prie surengimo tokių po
kylių pasidaro daug darbo, 
tai Monika Pajuodienė ir 
Po v. Šlajus afvažiavo pas 
mus jau trečiadienį. Jiedu 
padarė daug prirengiamojo 
darbo, kad pokylis būtų pa
sekmingas. Šalia to, drau
gas Šlajus pataisė mums 
audros sugadinta * stogą, 
į Ona Zalnen ir HJ Plėtienė 
atvažiavo penktadiehib va
kare, kurios su Bekampiene 
ir Pajuodiene pagamino 
svečiams valgį.

šeštadienio vakarą Be- 
kampienė su kitomis gaspa- 
dinėmis turėjo didelį galvo
sūkį, r kol suguldė visus 

liucija užginanti King-An
derson bilių, ir tapo pasiųs
ta prezidentui Kennedy ir 
kitiems kongreso ir senato 
nariams į Washing toną.

Pertrauka pietums
Ketvirtoji sesija prasidė

jo 2-rą vai. popiet Perskai
tyta eilė laiškų su sveikini
mais ir dovanomis. Dovanų 
su sveikinimais prisiuntė 
$114.

Plačiai apdiskusuota klau
simas, kaip pritraukti jau
nimą į LDS ir kaip praplė
sti veikimas tarp jaunuolių, 
pagal rezoliucijos patiektą 
pasiūlymą. Plačiai tuo klau
simu kalbėjo centro sekre
torius J. Siurba. Taipjau 
plačiai tuo reikalu kalba ir 
V. Andrulis.

Naujai išrinkta centro 
valdyba buvo užtvirtinta 
bei įvesdinta.

Rekomenduota į įstatų ir 
apeliacijų komitetą V. Če
pulis, K. Briedis ir B. Ker- 
šulienė; užgirti vienbalsiai.

Dauguma balsų nuspręs
ta, kad LDS 16-tas seimas 
būtų laikytas New Yorko 
mieste, 1964 metais.

Visi delegatai atsistojimu 
pagerbė mirusius Susivieni
jimo narius. Nuo 14-to sei
mo iki šio mirė 291 narys.

Perskaitytas protokolas 
3-—4-tos sesijų ir vienbal
siai priimtas.

Suvažiavimas baigėsi 5-tą 
valandą popiet. Prieš už
darymą seimo, buvo pa
kviesti keletas delegatų šį- 
tą pasakyti.

m -V !j\L'’Kleviriškas 

svečius, nes turėjome 23 
žmones. Visi svečiai atsi
gulė ten, kur buvo vietos, 
visi patenkinti, nes jie ne 
“ponai”.

A. Lipčius pristatė beveik 
visą maistą. Jis pagamino 
dešras. Prie kitų gėrimų 
turėjome pusbačkį alaus, 
prie kurio daugiausia dar
bavosi G. Waresonas.

O. černevičienė, Wareso
nas ir Kairys suteikė dova
nų, kurios atnešė gražios 
naudos.

Mūsų 2-karų garadžius 
buvo valgomasis kambarys. 
Stalai buvo apkrauti vištie
na, dešromis ir kitokiomis 
patrovomis. Kiekvienas val
gė ir gėrė kiek norėjo.

Oras pasidarė gražus, die
na saulėta, tai svečiai pra
leido gražiai ir linksmai lai
ką. Nors svečių buvo gra
žus būrys, bet jų neatro
dė daug, nes po pietų 
daugelis nuėjo maudytis, 
kiti Šnekučiavosi, sėdėdami 
po medžiais pavėsyje, girkš- 
nodami šaltą alutį. Nekurie 
sėdėjo garadžiuje ir klau
sėsi dainų ir muzikos, nes 
draugas Banis atsivežė su 
savim įregistruotą - Aido 
choro Jubiliejinį koncertą. 
Ačiū jam už' tai!

Buvo manyta turėt pro
gramą, ypatingai kada at- 
žiavo draugas Andrulis, o 
jis visados turi ką nors 
naujo ir pamokinančio 
mums pasakyti, bet oras 
paliko taip gražus ir malo
nus, kad buvo sunku publi
ką sugaudyti. Bet svečiai 
ir viešnios žinodami, kokią 
svarbią rolę “Vilnis’’ lošia 
lietuvių darbininkų gyveni
me ir pagerbdami draugą 
Andrulį, sudėjo arti šimti
nės “Vilniai”. Prie pašne
kėsiu, prie pasilinksminimo 
laikas greit bėgo ir povaka-
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rej svečiai pradėjo skirsty
tis, važiavo į namus. Bet 
išvažiuodami visi paliko pi
niginių dovanų. Buvo ir įį- 
tokių dovanų, kurias įtei
kė Milius, čerkauskienė, 
Zalner, Kairys, Waresonas 
ir černevičienė. Ačiū jums 
už tai!

Negalima praleist nepa
minėjus tuos draugus, ku
rie negalėdami dalyvaut, 
kartu su kitais pažangie
čiais pokylyje, bet prisiun
tė pinigines dovanas. Jais 
yra F. Navardauskas iš Fi
ladelfijos, Mike Coiont iš 
Chesterio, J. Vaiciekauskas 
iš Binghamton, N. Y., ir J. 
Aleksaitis iš Essex, Conn. 
Ačiū Jums už širdingą at
jautimą ir prisirišimą prie 
darbininkiško judėjimo.

Ačiū draugams Lipčiui, 
Šlajui, Pranaičiui ir Beniui 
už pagalbą, kurią suteikėte.

Ačiū gaspadinėms Paj^o- 
dienei, Zalner ir Plėtienėi. 
Ačiū svečiams ir viešnioms 
už atsilankymą.

Mudu su Elzbieta vietą 
davėme veltui.

Iš viso pasidarė naudos 
spaudai ir kitiems reika
lams $211.

Aukavusių vardai liepos 
1 dieną, 1962:

Frances & George $20.00
J. Kairys ............. 20.—
Kaz. Churlis......... 20.—
A. Matulis ........... 15.—
A. Lipčius ........... 15.—
P. Šlajus .............. 15.—
A. Gailiūnas ..... 15.—
G. Wareson ......... 11.—
O. černevičienė ... 10.—
A. J. Pranaitis .... 10.—
E. Lietuvaitė ..... 10.—
J. Dudonis r...... 10.—
P. M. šolomskas >: 10.—
Ch. Aleksynas ...;. 10,-t
Wt Patton ...... . id.—
E. Pildis ............... 10.—
P. Degutienė ..... 10.—
B. Banis......... . 10.—
Mr. & Mrs. Barber
Kaz. Dzevečka ....
Vyt. Gižauskas ...
Navickai ............... 6.—
F. Navardauskas .. 5.—
Mike Coiont....... . 5.—
J. Stasiukaitis .... 5.—
Julė Šmitienė....... 5.—
Ur. Guzonienė .... 5.—
Alb. Grigas ......... 5.—
X............................. 5.—
P. Baranauskas .. 5.—
J. Kaspariūnas .... 4.—
J. Vaicekauskas .. 4.—
J. Margelis....... . . 3.~-**
Ag. Rutford......... 3.——
J. Aleksaitis......... 2.—
P. Puodis....... . 2.—
Uždavinienė ......... 2.—
Vaišvilienė ........... 2.—
Nepaprastų įeigų . 22.00

Viso ... $340.50 .
Išlaidų ... 215.50

Lieka ... $125.38
Andrulis gavo .... 86.00

Viso ........ 211.00
Parengimo komisija už

darbį paskirstė sekamai:— 
“Laisvei” ir “Vilniai” po 
$35, “Liaudies balsui” $20, 
ir civilinėms teisėms ginti 
$35. J. A, Bekampis

Worcester, Mass.
Padėka

Labiausiai užuojautą 
žmogus įvertina, kada jis 
serga ir gauna linkėjimų. 
Man teko per kelis mėne
sius pakovoti, kol ligą nu
galėjau.

Gavau daug laiškų, atvi- 
kų, net tris linkėjimų laiš
kus iš Lietuvos. Gavau jų 
iš arti ir toli, kaip New 
Yorko, Newarko ir kitur^ 
Prašau visus ir visas pri
imti mano širdingiausią pa£ 
dėką. Adomas Sukackas r

■ta*



PHILADELPHIA, PA.
Sovietų sportininkai 

/ * > laimėjo
i Liepos ketvirtąją Phila- 
delphijoje buvo nervų įtem
pimo diena. Dalyvavo pre
zidentas Kenedis, sakė kal
bą, susirinko daug žmonių. 
Upėje Schuykill įvyko tarp
tautinės irkluotojų varžy
bos. Spaudos pranešimu, 
dalyvavo 50,000 žmonių. 
Sporto vietovėje Amerikos, 
Kanados ir Sovietų Sąjun
gos vėliavos. Susirinkusie
ji didžiumoje jauni žmonės. 
Varžybos prasideda. Via
česlavas Ivanovas lengvai 
laimi vienas prieš vieną. 
Lietuvos sportininkai laimi 
svarbiausią sporto prizą — 
aukso medalius. Ivanovas 
su savo sandraugų Juriju
mi Tykanovu laimi du prieš 
du.
5 Po kiekiveno laimėjimo 
sugrojamas Tarybų Sąjun
gos himnas, publika susto
ja, nusiimdami kepures. 
Valstijos gubernatorius, 
miesto majoras laimėju
siems įteikia prizus, aukso 
medalius, pasakydami kal

ybas. Tarybų Sąjungos am
basadorius tarė keletą žo
džių, susirinkusieji sveikina 
laimėtojus. Dalyvauja Ta
rybų Lietuvos atstovas 
Washingtone. Tarybų Lie
tuvos spaudos koresponden
tas Jungtinėse Tautose ir 
daug Philadelphijos lietu
vių.

Pasibaigus ceremonijoms, 
Amerikos Laivelių Klubas 
sukviečia į savo patalpas 
geresnei sportininkų pažin
čiai vienų su kitais. Svečiai 
vaišinami, linksmus pokal
biai. Pirmininkas nurami
na susirinkusius ir para
šytą rusų kalba įteikia Ta
rybų Sąjungos sportinin
kams Amerikos sporto;mė
gėjų mėgiamą dainą, pažy- 
Tnėdamas ir anglų kalba. 

|Visi sudainuoja, ir pokylis 
baigiasi.

Pažangūs mūsų draugai 
užkviečia lietuvius į pobūvį 
geresnei pažinčiai ir drau
giškam jų priėmimui. Jie 
pakivetimą priima, bet iš 
šešių dalyvauja tik trys — 
Jagelevičius, Briedis ir 
Bagdonavičius. Visi trys iš 
Vilniaus. Kiti trys nuvyko 
į dipukų suruoštą jiems po
kylį. Pasiskirstymas pada
rytas ta prasme, kad svečių 
niekas nevaržo, jų niekas 
nesekioja, ir jie gali eiti 
ten, kur nori, ir kalbėti ką 
jie nori. Dipukų pokylyje 
dalyvavo ir Tarybų Lietu
vos atstovas Washingtone.

Mūsų pokylyje pasikalbė
ta, pasivaišinta; pobūvis 
užsitęsė iki dvyliktos nak- 
j-į. Gaila, kad nebuvo laiko 
žukviesti daugiau filadelfie- 
čių, paimti svetainę. Visas 

yprirengimo darbas įvyko 
viena diena. Tarybų Lie
tuvos sportininkai jauni 
vyrai, pačiame gyvenimo 
žydėjime.

PITTSBURGH, PA.

MIRUS

MOTIEJUI BUDNIKUI
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo šeimai 

nuo Pittsburgho draugų —
F. ir M. Imbrasai
J. ir O. Miliauskai
J. Purtikas
J. Mažeika
J. Lekaviče
S. Gavran
J. K. Mažiukna

Kalbėdami, svečiai pasa
kė, kad 1963 metais ame
rikiečiai atvyks į Tarybų 
Sąjungą sporto lenktynėms. 
Jie ketina amerikiečius ap
lankyti 1946 metais kitam 
laimėjimui, paačiavo už jų 
šiltą priėmimą, mes jiems 
padėkojom už jų atsilanky
mą.

Liepos 1 d. su draugais 
Čurliais iš Pattenburg, N. 
J., nuvykome pas Bekam
pius į Avaloną jų rengta
me pokylyje spaudos para
mai dalyvauti. Nuvykome 
šeštadienį. Atvyko draugai 
Andruliai iš Chicagos, Wa- 
resonas su savo grupe iš 
Brooklyno. Draugė Andru- 
lienė ligos suvarginta, bet 
Andrulio tinkamai prižiū
rima, atsivežė ir savo anū- 
kę.

Sekmadienį svečių suvyko 
virš 70. Maisto ir gėrimų 
buvo pakankamai. Bekam
piai pasitenkinę, linksmi, 
kad pobūvis pavyko. V. An
drulis gavo paramos uVil
niai.”

Su Churliais nuvykome į 
Atlantic City. Žmonių daug, 
bet vėtros padarytos žy
mės matosi, kaip Atlantic 
City, taip ir Avalone. Ačiū 
draugams Churliams už jų 
draugiškumą. Tai seni mū
sų bičiuliai.

Birželio 29-tą apsivedė 
jaunesnioji draugų Merkių 
anūkė. Jos gyvenimo drau
gas eina daktaro mokslą. Ji 
pati yra slaugė. Tėvai ir 
tėvukai linki jiems pasise
kimo jų šeimyniškame gy
venime.

Draugai Merkiai geri 
mūsų veikėjai ir žinomi ne 
tik Philadelphijoje, bet ir 
toliau. Vestuvės buvo kuk
lios. Nuo savęs linkiu jau
navedžiams irgi laimingo 
gyvenimo.

Šį penktadienį, liepos 13, 
7:30 vai. vakare, svetainė
je 1144 N. 4 SL, įvyks LLD 
10-tos kuopos susirinkimas. 
Prašomi dalyvauti. Bus ra
portų ir svarstomas mūsų 
kuopos parengimas.

Teisėjas Bell advokatų 
susivienijimo sąs k r y d y j e 
rekomendavo išleisti įstaty
mą, kad žemesni teisėjai tu
ri būti advokatai su 10 
metų patyrimu, komisijos 
gubernatoriui rekomenduo
jami paskirti.

Reikia tarti ačiū draugei 
Šmitienei, kuri suteikė savo 
butą sportininkų priėmi
mui. Jai pagelbėjo darbe 
draugės Žalnieraitienė ir 
Tureikienė.

Draugas F. Walenta po 
operacijos gražiai sveiksta, 
gerai atrodo, ir jau, sako, 
dalyvaus susirinkime šį 
penktadienį.

Pilietis

A. Pipiras
U. Paich
Monskienė
Petronėlė Povilauskas

M. Grodovich-Savukaitienė
Ch. Melnis

■ Rozalija Strielčiūnienė

r Brockton, Mass.
Ačiū už dovanas

Liepos 1 d. Ramovos par
ke įvyko “Laisvės” metinis, 
piknikas. Motėnj ;,f,stalui 
apsčiai buvo štti&ktįa dova
nų. Vienų jau buvo pa
skelbta, o kitų'1 dabar. pkel-

Pinigais aukoj b*' ii’upĮrki- 
mui maisto po $5^ K,‘ Kaz
lauskienė, R. ir O? Zalubai, 
Monika Daunis ir S. Šukie
nė. Elsie Zaleckaitė auko
jo $3.

Po $2 aukojo: J. Druzie- 
nė, V. Mineikis, L. Plutienė, 
P. Usevičienė, Eva Lekas, 
H. Žekonis, M. Dambraus
kienė, M. Vilkauskienė, ir 
M. Gitzus. A. Buivydienė 
aukojo $1.

Daiktais aukojo: A. Gri
cienė — kvortą degtinės, P. 
Žukauskienė, E. Niaurienė 
— du kugelius; norwoodie- 
čių grupė: Home, L. Tra- 
kimavičienė, Ona Norkienė 
ir H-. T. — po pyragą. A. 
Petrukaitienė — pyragą ir 
kiaušinių. Mary Kazlaus
kienė — sūrį ir tris pyra
gus. M. Aleksandrienė — 
du sūrius. P. Sarapas ir S. 
Budrevičienė — du kuge
lius. J. ir P. Petruškevičiai 
—- keptos mėsos. Marcelė 
Green, J. šleivienė ir Rožė 
Chuladienė — po sūrį. P. 
Kaliušienė—kieliką, B. Čiu- 
berkienė — keptų pupelių, 
E. Karulis — tuziną kiau
šinių, Ona Klimas — keiką 
ir dvi prijuostes, J. Rai- 
nardienė — galioną buro
kų.

Prie stalo dirbo Julė Rai- 
nardienė, E. Niaurienė ir 
P. Kaliušienė.

Varde Moterų stalo ko
miteto ir “Laisvės” visoms 
ir visiems tariu širdingiau
siai ačiū!

H. Thomas

Great Neck, N. Y.
Pavykęs parengimas

Liepos 8 d. Kings Point 
Parke įvyko piknikas, kurį 
rengė Lietuvių Amerikos 
piliečių klubas. Šis pikni
kas buvo skirtingas tuo/ 
kad visi dalyviai du sykius 
buvo vaišinami — duoti 
pietūs ir vakarienė.

Užbaigus pietus, komisi
jos narys J. Kupčinskas pa
kvietė tūlus dalyvius tarti 
žodį kitą. Jie pareiškė daug 
gražių minčių. Kadangi šia
me piknike dalyvavo žur
nalistas A. Šalčius su savo 
trimis vaikučiais, tai daly
viams buvo žingeidu išgirs
ti iš jo įgytus įspūdžius 
Lietuvoje, nes jis ten viešė
jo penkias savaites.

A. Šalčius pasakė daug 
naujo ir įdomaus apie Lie
tuvą, kaip ten žmonės gy
vena ir kuria naują gyve
nimą. Buvo duota ir įvai
rių klausimų, į kuriuos žur
nalistas gražiai, aiškiai vi
siems atsakė. Reikia už tai 
jam padėkoti.

Apie A. Šalčių galima pa 
sakyti, kad jisai geras žur
nalistas ir kalbėtojas. Jo 
kalba visiems patiko.

Žurnalistas Šalčius viešė
damas Lietuvoje susuko 
filmą ir pasižadėjo ją 
mums parodyti.

Parengimo komisija taria 
visiems ačiū už atsilanky
mą, o gaspadinėms už pa
gaminimą valgių ir patar
navimą prie- stalų. Dirbo 
šios draugės: M. Kupčins
kienė, M. Smaidžiūnienė, B. 
Kutkienė, O. Bistrajienė, O. 
Lukauskienė, ir Jasilionie- 
nė.

Gražiai pasivaišinome, su 
dainomis ir gražiomis kal
bomis užbaigėme šį paren
gimą. P. B.

San Francisco, Calif.
Liepos 8 d. pas Genaičius 

Santa Claroj įvyko LDS ir 
LLD. , kuopų susirinkimai. ‘teCKad LDS gerai 
likosi, p.į'.LfLD gauta 

naitienė, pakylate visus, ir 
visas prie stalo,’ kuris buvo 
apkrautas skaniais valgiais. 
Valgant moterys kalbėjosi 
apie surengimą pikniko, o 
vyrai apie visokius pasau
linius reikalus. Dėkui Ge- 
naitienei už gražų narių 
priėmimą ir pavaišinimą.

Svečiai
Neseniai čionai lankėsi 

tarybinis kosmonautas G. 
Titovas. Mes jį pasitikome 
labai gražiai, o jis sutvirti
no kovą už taiką.

Po jo atvyko vilnietis Le
onas Jonikas. Pasikalbėjo
me įvairiais klausimais, o 
išleidome su parama “Vil
niai.” Jam išvykus, iš Chi
cagos atvyko Mr. Carso 
dukra. su vyru ir labai 
gražia dukrele. Jie apsisto
jo pas Karosus. Ketina il
giau pabūti.

Kažkodėl neatsilanko pas 
mus laisviečiai, tai yra nuo 
Atlanto pakraščio? Mes jų 
jau pasiilgome. N. N.

Auburn, Me.
Supiltas naujas kapas
Birželio 24 d. mirė Juo

zas Apšega, sulaukęs 76 
metų amžiaus, šioje šalyje 
išgyveno 51 metus. Iš ama
to buvo audėjas ir sava
mokslis dailidė.

Buvo pažangus žmogus. 
Skaitė “Laisvę,” “Vilnį” ir 
“Liaudies Balsą.” Prigu
lėjo prie Baltramiejaus ir 
Gedimino pašalpos draugi
jų. Vėlesniu laiku, būda
mas pensininku, dirbo už 
bartenderį B.altrami e j a u s 
klube.

Iš Lietuvos paėjo iš Ku
piškio rajono, sūnus Niko
demo ir Karolinos Apšegų.

Paliko liūdesyje žmoną, 
tris dukras: Ma r y - J a n e, 
Josephine ir Elizabeth, tris 
podukras: Anna, Stephan- 
nie ir Sophie, posūnį Ber
nardą.

Palaidotas lietuvių kapi
nėse Oak Hill, netoli nuo jo 
brolio Petro.

Ilsėkis, Juozai, baigęs sa
vo kelionę! Jo artimiems 
reiškiu užuojautą.

A. J. Walins

Worcester, Mass.
Iš LMS (apskrities veiklos

Nors vasara, bet Hart
fordo Laisvės choras ir 
Montello Vyrų dailės grupė 
vasarinių atostogų neturi. 
Jie pamokas laiko regulia
riai. Worcesterio Aido cho
ras, kaip kitados, taip ir 
šią vasarą pamokų nelaiko.

Birželio 17 d. Maple par
ke, Lawrencuj, įvyko ap
skričių piknikas. Montello 
Vyrų dailės grupė, vadovy
bėje Al. Potsaus, gražiai 
pasirodė. Dainavo naujas, 
Lietuvoje sukurtas dainas. 
Jos labai gražiai ir malo
niai skambėjo. Gražiai ten 
pasirodė ir mūsų nenuils
tanti duetistai Rožė Stripi- 
nis ir Wm. Juodeikis.

Piknikas
Metinis LMS 2-osios ap

skrities piknikas įvyks rug- 
piūčio 12 d., Olympia parke, 
Worcesteryje. Tai bus me- 
ninkų sąskrydis. Skambės 
lietuvių dainos prie ežero, 
kaip Lietuvoje prie Nemu
no.

Greta Olympia parko yra 
įdomus ežeras, indėnų pa
vadintas Quins i g a m o n d. 

Daug gražių dainų skam
bėjo šio ežero krante. Bus 
jų ir laukiamame piknike. 
Dainuos Aido choras. LMS 
centras yra užkvietęs daly
vauti buvusius meno mo
kyklos dalyvius. Atvyks 
LMS centrų sekretorė Mild
red StensleXi kai kas 
daugiau.1 H u i 00<

. Taigi pikniką^ bus įdo
mus. Bus gražių dainų, su
sitikimų senų pažįstamų ir 
naujų pažinčių užmezgi
mas.

LMS 2-osios apskrities 
pirmininkas J. Petrus ir jo 
žmona Petronė išvyko į tė
vų žemę, Dainavos šalelę. 
Linkime jiems laimingos 
kelionės ir pasekmingai pas 
mus sugrįžti.

M. Sukackienė

So. Boston, Mass.
Mirtis ir laidotuvės

Liepos 4 d. iš gyvųjų tar
po išsiskyrė ilgametė “Lais
vės” skaitytoja ir pažangios 
spaudos rėmėja Veronika 
Mockytė) (Norbutienė - Mi
neikienė), sesutė Marijonos 
Paurienės.

Liepos 7 d. į J. C. Lubino 
koplyčią susirinko didelis 
būrys žmonių atsisveikinti 
su drauge V. Mineikiene 
(Norbutiene).

Ji priklausė prie didžiųjų 
ir mažųjų Bostono ir Cam
bridge klubų ir prie visų 
progresyvių organizacijų ir 
jose ji veikė.

Prie karsto buvo daug 
gražių gyvų gėlių vainikų 
nuo organizacijų, klubų ir 
draugų.

1 vai. popiet laidotuvių 
direktorius Lubinas iššaukė 
E. Repšienę pasakyti kalbą 
ir atsisveikinti velionę Ve
rutę. Ji kalbėjo trumpai, 
biskį graudingai, nekurioms 
moterims net ašaros išrie
dėjo. Ji taipgi pakvietė vi
sus eiti iš eilės ir atsisvei
kinti Verutę.

Visa publika viens paskui 
kitą ėjo ir nors trumpai pa
žvelgė į ją ramiai gulinčią, 
.o jos šalsiantis veidas ty
liai, liūdnai virkdino visus.

Į kapines lydėjjo 20 maši
nų. Nepaisėjo žmonės, kad 
ir reikėjo važiuoti 35 my
lias. Mat, ją vežė laidoti į 
Haverhillio Lietuvių kapi
nes, kur jos pirmas vyras 
yra palaidotas. Mat, ten jie 
turėjo lotą nusipirkę kaip 
tik Haverhillio lietuviai nu
sipirko žemę dėl kapinių.

Prie kapo J. C. Lubinas 
vėl pakvietė E. Repšienę 
tarti žodį. Ji vardu liūdin
čios sesytės Marytės Pau
rienės dėkojo visiems gėlių 
aukotojams ir kitiems už 
dalyvavimą laidotuvėse ir 
pakvietė pietums, 368 West 
Broadway, klubo svetainėn, 
visus susirinkti.

Drg. V. Mineikienė turė
jo 5 brolius ir 5 sesutes Lie
tuvoje, bet jie jau visi mirę. 
Tik viena liko Bostone Ma
rytė Paurienė.

Verutė Mockytė-Mineikie- 
nė atvažiavo į Ameriką 1910 
m., būdama 20 metų. Visą 
gyvenimą sunkiai dirbo be
veik ligi paskutinių dienų.

Verutė iš Lietuvos paėjo 
iš Raseinių rajono, Pasky- 
nų kaimo, buvo duktė Juo
zo Mockaus ir Lidovikos 
Vaičaitytės. Jos pirmas vy
ras buvo Norbutas, o antras 
—Mineikis. Abudu vyrai 
mirę. Dar 4 metus ji pagy
veno su sesyte Maryte Pau- 
riene.

E. V.

Madridas. —Ispanijos fa
šistų teismas nuteisė me
tams į kalėjimą amerikietį 
W. Bassą, kuris numetė ge
nerolo Franco portretą.

Didinami pajėgumai
Vilniaus pieno kombinatas 

kasdien perdirba pieno dvi
gubai daugiau, negu buvo 
numatyta pagal pradinį 
įmonės projektinį pajėgu
mą. Tuo tarpu gamybos 
apimtis nuolat didėja. Vien 
per pirmąjį šių metų ket
virtį išleista produkcijos 43 
procentais daugiau, nį^u 
per tą pat praėjūsnį' mėtų 
laikotarpį. Visa tai parei
kalavo plėsti kombinato ga
mybinius pajėgumus.

Praėjusių metų pabaigoje 
stojo rikiuotėn nauja svies
to gamykla Molėtuose. 25 
tonų per parą pajėgumo 
sviesto gamykla statoma 
Druskininkuose. Dar šie
met tokią įmonę numatyta 
pradėti statyti Ukmergėje. 
Nemenčinėje paleistas varš
kės cechas, kuris per dieną 
pateikia vartotojams 20 to
nų produkcijos. Vilniuje su
projektuota pastatyti antrą 
kombinato korpusą. Jo sta
tyba prasidės penktaisiais 
septynmečio metais.

Greta naujų pajėgumų 
statybos kombinato įmonės 
aprūpinamos našesne tech
nika. Dietinės produkcijos 
ceche neseniai paleista au
tomatinė pieno pilstymo li
nija, kurios pajėgumas—2,- 
000 bonkų per valandą.

Dabar čia veikia keturios 
pilnai automatizuotos pieno 
pilstymo linijos. Metų pa
baigoje bus paleista švediš
ka automatinė linija pienui 
pilstyti į popierinę tarą. Ji 
per valandą išleis 2,000 pie
no paketų po 0.5 litro.

Montuojama antra labai 
naši čekoslovakiška sviesto 
mušimo mašina. Antrame 
ketvirtyje stos rikiuotėn 
srovinė automatizuota 
sviesto gamybos linija. Ute
noje ir Zarasuose sumon
tuoti automatiškai valdomi 
sviesto gamybos įrengimai 
po 6 tūkstančius litrų talpos 
kiekvienas. Nauja, našesnė 
sviesto gamybos automatinė 
linija montuojama Ukmer
gės sviesto gamykloje. Ute
nos sviesto gamykloje įren
giama 2,000 litrų per valan
dą našumo pieno pilstymo 
linija.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžiusi tai ?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma ?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA. PHONE >W A. 5-3455

943 ELIZABETH AVE., ELIZABETH N. J. TEL. EL.4-7608 
3216 SUNSET BLVD., LOS ANGELES 26, CALIF. TEL. NO. 5-9887

48 V2 EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y.
PHONE: GRamercy 3-1785

263 MARKET STREET 
NEWARK 2, N. J. 
PHONE: MArket 3-1968

730 LIBERTY STREET 
TRENTON, N. J. 
PHONE: LY. 9-9163

3206 EASTERN AVENUE 
BALTIMORE 24, MD 
PHONE: DI. 2-2374

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, ILL.
PHONE: FRontier 6-6399

6460 MICHIGAN AVE. 
DETROIT 10, MICH. 
PHONE: TAshmoo 5-7560

390 W. BROADWAY
SO. BOSTON- 27, MASS. 
PHONE: ANdrew 8-8764

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21. N. Y. 
PHONE: BAker 5-5923

346 THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22, PA. 
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADDISON ROAD 
CLEVELAND 3, OHIO 
PHONE: UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, O Mes Greitai IŠSIŲSIM
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Čekoslovakijos ir 
Afrikos prekyba

Čekoslovakija visapušiš- 
kai plečia ekonominį bend
radarbiavimą su Afrikos 
šalimis. Anksčiau Čekoslo
vakija buvo pasirašiusi su
tartis su JAR, Maroku ir 
Tunisu, o pastaraisiais me
tais pasirašė prekių mainų 
ir mokėjimų sutartis su 

;Gvinėja, Maliu, Gana ir 
Etiopija ir prekybos sutar
tis su Nigerija ir Nigeriu.

Padėdama Afrikos šalims 
sukurti nuosavą pramonę, 
mechanizuoti žemės ūkį, 
Čekoslovakija kasmet didi
na mašinų ir įrengimų eks
portą į tas šalis. Iš Afrikos 
Čekoslovakija gauna žemės 
ūkio ir maisto produktų, 
medvilnės, kaučiuko, alieji
nių sėklų, vario, geležies 
rūdos, kakavos, kavos, fos
fatų. Čekoslovakija turi 
plačius ryšius su Afrikos 
šalimis mokslo, technikos, 
švietimo ir kultūros srityse..

Tokio. — Japonija pradė
jo statyti pirmąjį atominės 
jėgos 6,500 tonų įtalpos lai
vą.

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLORIDA
L.L.D. 45 kp. nepaprastas banke

tas įvyks šeštadienį, liepos (July) 
14 d. visiems gerai žinomoj vietoj— 
314 15th Ave., So. Banketas prasi
dės kaip 12 vai. dieną.

Draugės virėjos sakė, kad bus la
bai įvairius patiekta pietūs, kokių 
dar nėra buvę. Todėl visi kviečia
mi atsilankyti pasivalgyt gerus pie
tus ir linksmai praleist laiką.

Kviečia visus Rengimo Komitetas
(55-56)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11-tos kuopos piknikas 

įvyks sekmadienį, liepos 15 July, 
Olympia Parke.

Kviečiame iš visos apylinkės da
lyvauti šiame piknike, kuriame su
tiksite seniai nematytus savo pažįs
tamus draugus-drauges, ir praleisi
te laiką tyrame ore. Bus skanių na
mie darytų valgių, taipgi “special" 
iškepto kugelio.

ALDLD 11 Kp.
(55-56)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Liepos-July 13 d., vengrų klubo 
patalpose, 1144 N. 4th St. Prasi
dės 7:30 vai. vakare.

Draugai ir draugės, atkreipkite sa
vo dėmesį į šitą taip svarbų susi
rinkimą ir atsilankykite, atsiimkite 
jums priklausomas knygas, kad fi
nansų sekretoriui nereikėtų per dau
gelį mitingų taip sunkios knygos ne
šioti. Išgirsite raportą nuo Balti- 
morės. Aptarsime draugišką išvyką 
Ramanauskų ūkyje. Valdyba

(54-55)

I



Vatikane dokumentas kalba
Man gyvenime teko daug 

girdėti, skaityti ir rašyti 
apie viduramžių bažnytinę 
inkviziciją. Vid u r a m ž i ų 
bažnytinė inkvizicija žiau
riai persekiojo, kankino ir 
degino ant laužo pažangius 
mokslininkus, rašytojus bei 
visuomeninius veikėjus.

Bet ką bendro šiandieninė 
religija ir bažnyčia turi su 
viduramžių inkvizicija? Juk 
šventosios inkvizicijos siau
tėjimo laikai seniai jau pra
ėjo, ir šiandien Vatikanas 
jau nebedegina gyvų žmo
nių ant laužo, — pasakys 
kitas žmogus.

Tiesa, jokia civilinė val
džia šiandien ir neleistų Va
tikano viršūnėms deginti 
gyvų žmonių ant laužo, kaip 
tai buvo daroma viduram-: 
žiais, tačiau viduramžių in-i 
kvizicijos dvasia tebėra gy- j 
va ir šiandien. | ..... , . v. ,

Neseniai man teko pabu- j meJ° Te kauniečių dar-

suderinti tokius prieštaravi
mus sąžinės srityje? Kadai
se viduramžiais (1616 m.) 
popiežius Povilas V su po
nais kardinolais norėjo už-

Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Ar matėt?
Niujorko miesto Statisti

kos biuras paskelbė 1960 
metų surašinėjimo duome
nis, kuriais skelbiama, kadSaulę, dabartinis popiežius

Jonas XXIII norėtų sustab- išskyrus vieną miesto rajo- 
dyti žmonijos žengimą į ko- na, 
munizmą, kad pasaulio tau- pusė gyventojų arba yra 
tos ir toliau vilktų koloniza- patys gimę svetur, arba jų 
torių ir išnaudotojų jungą.

M. Mozūraitis

visuose kituose beveik

Anglai domisi 
lietuviu laimėjimais

Anglai—vieni iš pasaulio 
tekstilės pramonės pradi
ninkų. Jų pasiekimai šioje 
srityje neginčytini. Tačiau 

! anglai akylai seka tarybinių 
| tekstilininkų pasiekimus, jų 
i mokslinius darbus. Susido-

tėvai yra sveturgimiai.
Kadangi Amerikoje tau

tybė nusprendžiama, kur 
kas gimęs, tai N. Y. Times 
korė spondentas nusiskun
džia, kad iš surašinėjimo 
neaišku, kiek mieste esą žy
dų. Dauguma iš svetur at
kilusių žydų pasisako esą

riau stovime nei vokiečiai. 
Girdi, vokiečius pralaimė
tas karas taip ištaršė, jog 
vokietis rašytojas iki šiol 
žiopčioja, lyg žuvelė, steng
damasis suprasti s.avo 
pačio pasaulėžiūrą ir savo 
tautos kelio supratimą. 
Girdi, “pas vokiečius,” ci
tuojant “Die Welt” dramos 
kritiką Friedrich Luft, 
dinis motoras neatrodo, 
gerai dirbtų.” Žmonės

“vi- 
kad 
Vo-

Atsiminkime mūsų pikniką
Šiemetinis “Laisvės” me-! prašome užsire g i s t r u o t i 

tinis piknikas N i u j o r k o ’ tuojau, kad būtumėte už- 
apy linkėję, kaip jau ,dauge-, tikrinti, jog gausite buse 
lis žinote, įvyks kitą sek- vietą. Kelionė į abi puses— 
madienį, liepos 22 d. Vie-' $1.75 asmeniui. Busas iš- 
ta: Steamboat Inn, Great eis nuo Lituanica aikštės

gerusKviečiame visus 
žmones piknike dalyvauti.

Iš Brooklyno į pikniką 
iišeis specialus busas. Tuos, 
kurie busu mano važiuoti,

kietijoj buvo atskirti nuo i ku būtų teisingai pasielgta 
pasaulio ištisus 15-16 metų -greitai, tiksliai būtų svars- 
baisaus hitlerinio košmaro, tomos naujos idėjos.
Išdavoje, jaunieji drama-

12:30 vai. ryto.
Prašome dalyvauti pikni

ke ir Niujorko apylinkėje 
gyvenančius žmones.

Padarykime šį vasarinį 
pažmonį visais atžvilgiais 
sėkmingą . Ns.

voti Šiaulių jaunųjų ateistų 
sąskrydyje ir išklausyti jų 
pranešimų apie nuveiktą 
darbą. Teko taip pat apžiū
rėti antireliginius stendus, 
sienlaikraščius ir fotovitri- 
nas, demaskuojančias šian
dieninio Vatikano antiliau
dinę ir antimokslinę veiklą.

Mano ir kitų žiūrovų dė
mesį patraukė nedidukė fo-

bais. Anglų federatyvinis 
žurnalas “Journal of the 
textile institute” savo skai
tytojams pranešė apie tary-

Kauno Politechnikos institu
to darbuotojų profesoriaus 
J. Indriūno, docento A. Pik- 
čio ir Tekstilės pramonės 
mokslinio tyrimo instituto

straipsni pukomačio ir jo
tokopij a lotynų kalba, kurią i panaudojimo klausimais, o 
iš Leningrado . religijos . i*’i taip paį Politechnikos insti-

V. Tauras vėl nuėjo 
ligoninėn /

“Laisvės” praėjusio 
radienio laidoje buvo rašy
ta, kad Tauras parėjo namo 
iš ligoninės, kur išbuvo apie 
dvi savaites. Bet po keleto 
dienų jis vėl grįžo ton pa- 
čion ligoninėn. Tuo kartu 
dar nežinau, kuriam pasta
te ir warde jis randasi, to
dėl dar negaliu duoti pata
rimą, kuriuo laiku ir kur jį 
galima bus aplankyti.

Apie tai parašysiu seka
moje “L.” laidoje.

š.Po miestą pasidairius
Sulaukęs 79-ių metų am

žiaus mirė d-ras Royal 
Wilbur France. Per 23 me
tus jis profesoriavo 
kolegijoje, Winter 
Flloridoje.

Jis buvo žymus 
jas už Jungtinių Valstijų 
žmonių teises. Per 
lį metų veikė Civil 
ties sąjungoje.

>>

Jeigu grupė katalikų re- 
turgai per daug savo sku-1 ligijos aktyvistų, dar kitaip 

parašytose dramose save vadinančių “ateitinin- 
nori pasakyti. Jie per daug kais,” “frontininkais, 
gailisi savo nuodėmių. Tai 
pagadina vertę. Bet, pama- lais,” 
žu, gimsta nauji dramatur
gai.”

Kultūros vanduo
Kai vokiškosios drama

turgijos žinovas prikaišiojo departamentas, atrodo, lau- 
lietuviui dramos mėgėjui kia daugiau 
nuvertinant “vokiečių kul
tūrą,” šis atsikirto: Girdi, 
vieni niekai — vokiečių kul
tūra prieš karą buvo dalis 
vokiečių arogancijos ir daž
niausiai perdėtai iškelia
ma. Girdi, “Hitleris visad 
pasakojo vokiečiams apie 
jų kultūrą vien tik tam, 
kad nuslėptų tikrovę be 
sviesto.” Krizę “kultūrin
gieji vokiečiai” pergyveną 
ir savo filmo mene. Per vi
są pokario laikotarpį tebu
vo pagaminta bene 4 ar 5 
verti dėmesio filmai, o 
to

biai

BUS DARIAUS-GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Liepos 14 d. yra rengia
masi paminėti 29 metų su
kaktį Dariaus-Girėno iš
skridimo į Lietuvą ir jų žu
vimo ant Vokietijos žemės.

Minėjimas įvyks pal^i 
jiems pastatytą paminklą 
jų vardo aikštėje.

Pradžia pusė po 2-os vai.
Šią sukaktį rengia pa

minklo pastatymo komite
tas.

Rollins 
Parken > 

“krikščionimis” ir “klerika-
’’ landžioja po Valsty

bės departamentą prašyda
mi ir toliau bazuoti Jung
tinių Amerikos Valstijų 
lietuvišką politiką Ii940 me
tų sąlygomis, tai Valstybės

nors jie būtų gimę ir Lie
tuvoje, Ukrainoje, ar 'kur 
kitur. Tai bematant suma
žino “lietuvių” skaičių Niu
jorke.

“Politiniai” veikėjai daž
nai mėgdavo operuoti to
kiais skaičiais: girdi, Niu
jorke gyvena 70,000 “lie
tuvių.” Jie žinojo, kad di
desnė dalis buvo Lietuvoje 
gimę įvairūs svetimtaučiai.

Pagal paskutinius statis
tikos duomenis Niujorko 
svarbiausiame r a j o n e ■— 
Manhattane — iš TSRS pa
sisakę kilę 86,952 piliečiai; 
Bronx — 119,600. Į šį skai
čių įėjo visi lietuviai, ukrai
niečiai, žydai ir kiti; Brook
lyne, kur randasi dauguma 
save vadinančių lietuviais, I 
iš TSRS pasisakė kilę 245,- 
912 žmonės, na, iš Lietuvos 
net 12,308. Tai ir yra skai
čius naujakurių ir įvairių 
patriotinių organizacijų na
rių, kurie rado dar reika
linga pabrėžti, kad jie “lie
tuviai.” Tuo tarpu Queens 
rajone — vėl visi lietuviai, 
ukrainiečiai, gudai buvo 
priskaičiuoti prie žmonių, 
kilusių iš TSRS — 108.743, 
Staten Island rajone — taip 
pat TSRS tikrai suskaičiuo
ta 2,656 žmonės. Kitaip 
sakant, pagal šitą aritmeti
ką gaunasi štai kas: Niu
jorke gyvena bent du Vil
nius ( o kaip kitaip daugis- 
skaitoje parašysite Vil
nius?).

Džiaugiasi nauja dvasia 
TSRS ir Lietuvoj

Nuoširdžiai Lietuva besi- 
domį amerikiečiai, su ma
tomu pasitenkinimu skaitė 
laikraščiuose praneši mus, 
kad lietuvis E. Mieželaitis 
laimėjo didžiausią TSRS 
literatūrinę premiją. Su ne
mažesniu susidomėjimu jie 
komentavo rašytojo Sluckio 
ir laureato Mieželaičio kal
bas. Buvo skaitomos ži
nios iš Maskvos, jog ten ta
rybiniai matematikai tary
tum buvo pagauti tų nuo
taikų,1 kurios žadėjo tary- 1 1 • • i -i • 1 1*1

kovoto-

dauge- 
Liber-

ateizmo muziejus parūpino 
Šiaulių II mokyklos-interna- 
to ateistai. Tai Vatikano 
inkvizicijos vyriausiojo tri
bunolo dekretas, kuriuo Va
tikano viršūnės uždraudė 
katalikams rinkimuose bal
suoti už blokus, kuriuose da
lyvauja komunistai.

Pasiklausykime, ką apie 
tai kalba Vatikano inkvizi
cijos “šlovingiausi ir gar
bingiausi” kardinolai ir po
piežius Jonas XXIII. Štai 
to Vatikano dokumento ver
timas:

“Šventosios inkviz i c i j o s 
vyriausias tribunolas buvo 
paklaustas, ar valia katali
kams - piliečiams rinkimuo
se balsuoti už partijas ir 
kandidatus, kurie, nors ir, 
vadina save krikščionimis ir 
nepasisako prieš katalikiš-' 
kosios doktrinos principus,' 
tačiau tikrovėje prisijungia' 
prie komunistų ir savo veik
la jiems pritaria?

1959 m. kovo mėn. 35 d., 
trečiadienį, šlovingiausieji ir, 
garbingiausieji kardinolai ir prašymą stoties darbuotojai 
paskirti saugoti tikybos ir 
doros ’ dalykų, nutarė atsa- į 
kyti: “Neigiamai” pagal vy
riausiojo šv. inkvizicijos tri
bunolo dekretą iš 1949 m. 
liepos mėn. 2 d.

Tų pačių metų balandžio 
mėn. 2 d., ketvirta d i e n į, I se reikalaudavo ištisų sa- 
švenčiausias mūsų vadovas vaičių, įgudę operatoriai at- 
dievo apvaizda popiežius Jo- liks per kelias dienas.” 
nas XXIII audiencijoje, su- Mes užėjome į mažųjų ibinei santvarkai dar dides- 

skaičiavimo mašinų skyrių. 
Čia radome Statistikos tech
nikumo absolventes M. Sa
vickaitę ir kitas. Mašinos 
atlieka visus keturis veiks
mus — dalina, daugina, su
deda, atima ir net kelia 
laipsniu. Iš šio skyriaus

tuto docento A. Matukonio 
straipsnį siūlų mechaninių 
savybių klausimu.

Įdomu pažymėti, kad ang
lai savo tekstilės specialis
tams rekomenduoja prenu
meruoti tarybinį leidinį 
“Tec h n o 1 o g i j a tekstilnoj 
p r o m i š lenosti,” k u r i a m e 
spa u s d i n a svarbius šalies 
tekstilininkų straipsnius.

J. Valentas
Kaunas

Skaičiuos mašinos
Kaune pradeda veikti nau

ja mašinų bandomoji stotis. 
Ilgą laiką čia triūsė Mask
vos ir Penzos montuotojai. 
Jie ruošė sudėtingus įrengi- 

;mus, kurie atkeliavo iš 
i Maskvos, Penzos, Vilniaus, 
i Vokietijos Demokratinės 
Respublikos.

Stoties viršininkas Z. Bi- 
levičius mums pasakė:

“Pagal įmonių bei įstaigų

sudėtingų mašimj pagalba 
darys įvairius apskaičiavi
mus, kurie iki šiol būdavo 
atliekami primityviu būdu 
—- skaitytuvais, aritmomet- 
rais ir paprasčiausiais pieš
tukais. Darbą, kuris įmonė

teiktoje šio vingiausia j am ir 
garbingiausiajam kardino
lui pro-sekretoriui...”

Čia fotonuotraukos teks
tas nutrūksta, bet mes iš 
spaudos žinome, kad popie
žius Jonas XXIII, kuris taip 
pat eina ir vyriausiojo in
kvizicijos tribunolo pirmi- duomenys patenka j kontro- 
ninko pareigas, “viva voce,” 1čs skvriu, į specialias per- 
t. y., “gyvu žodžiu” patvir • l foracijos korteles. Po to ke-

tyla.
po

Vokiečiai turi gerą 
satyrinį kabaretą

Gynęs vokiečių teatrą 
betgi gavo vieną kreditą: 
už vokiečių satyrinio teatro 
formą, kuri dabar jau iš
siplėtė į Niujorką ir Lon
doną. Tuose mažuose te- 
atrėliuose pielavojami vieti
niai politikai ir patys vo
kiečiai. Tokiam Berlyno te- 

I atre “Stachelschweine” pie
lavojami vokiečiai už sno- 
biškumą, nukeliavus į Ispa
nijos paplūdimius, už na
cines tendencijas šiandieni
nėj Vakarinėj Vokietijoj. 
Pavyzdžiui, nekalto veido 
vokietukas aiškinasi: “Ar 
dėl to, kad žmogus turi su 
savimi nacių pažymėjimą, 
tai jau ir reiškia, jog jis 
nacis?”...
Lietuviško filmo premjera 

Makvoje
Birželio pabaigoje Mask

voje centriniuose žurnalistų 
rūmuose buvo parodytas 
filmas “

nuomonių iš 
kitaip galvojančių žmonių. 
Yra dar grupė lietuvių 
valdininkėlių, kurie, kad ir 
neturėdami didesnio svo
rio, įtikinėja Amerikos vy
riausybę palikti juos senuo
se darbuose! šitie žmonės 
slapyvardėmis užpildo “Ke
leivį,” “Draugą,” “Darbi
ninką,” straipsniuose išsi
duoda ir savo menką, egois
tinį, troškimą.
Maspetho klebonas skelbia 

dvikovą TSRS!
Maspethe randasi pa

mokslininkas Jonas Balkū- 
nas, monsignoras pagal 
laipsnį. Prieš keletą metų 

■ “lietuviai laisvintojai” pri
sikalbino jį patapti “pa
jungtųjų tautų,” nežinia 
kieno išlaikomos organiza
cijos, vienu svarbiausių 
“laisvinto jų.” Kaįp a dera 
krikščionims, šių metų kry
žiaus karą jis pradės “iš
kilmingomis mišiomis” ai
rių patrono Patriko vardo 
katedroje...

TSRS pagalba silpnai 
išvystytoms šalims

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
I. V. Arkipovas, Tarybų 
Sąjungos delegacijos pirmi
ninkas, raportavo apie Ta
rybų Sąjungos pagalbą 
silpnai išvystytoms šalims.

Nuo 1950 metų Tarybų 
Sąjunga tose šalyse pastatė 
480 fabrikų, elektrinių, sau
sinimo arba drėkinųno prie
monių.

Vien tik 1961 metais ji
Svetimi. ’ Parašy- įrenge 123 įmones, o 1962 

tas Antano Jonyno ir J. Po- metais įrengė ir įrengs 169.

ir pa-veno 103-jus metus 
sikorė. Gyveno 550 West 
172nd St., Washington 
Heights. Į šią šalį atvyko 
iš Austrijos 1888 metais. Jo 
pirmoji žmona mirė 1902, o 
antroji—1918 m. Liko šeši 
vaikai ir šeši anūkai.

Trylika narkotikų bend
rai nuteisti 276 metams ka
lėjimo. Jų vadas John Or- 
mento nuteistas 40 metų 
kalėjimo ir $20,000 pinigi-

800 Queens Queens mies
to dalies gyventojų patrau
kė teisman Port of New 
York Authority, nes lėktu
vai labai žemai skrajoja į 
International orlaukį, orą 
teršia ir daro baisiai didelį 
triukšmą.

Rockėefeller Centere da
bar yra> virš 6,500 kvietkų, 
trisdešimties rūšių. Jie su
sodinti gražiausiose formo
se. Kvietkais rūpinasi R. 
Aidukas, iš R u t h e r ford,

Washingtonas. — Gegu
žės mėnesį JAV prekių iš
vežė į užsienius už $1,775,- 
000.000.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS

Gražus namas, gražioje vietoje, su 
visais moderniniais įrengimais, vė
liausios mados, gesu apšildomas, 
daug žemės, gražus daržas. Ap
linkybės verčia greitai parduoti. La
bai prieinama kaina.

| Forist 8-0335.

Komiteto narys

“The Sky Above — 
The Mud Below”

Šiuo filmu pavaizduota 
ekspedicija po holandų val
domą Naująją Gvinėją. Pa
imta daug sceniškų gamtos 
vaizdų, mums neįprastų, 
skirtingų, susidariusių, už
silikusių pagal skirtingas 
gamtines apystovas.

Vaizdavime įvairių kraš
to žmonių genčių buities 
daug kas imta iš tikrojo 
gyvenimo, o kai kas yra 
įvaidinta. Jaučiasi tenden
cija vietinius žmones pąro- 
dytį ą^įausiais barbarais, 
tūkstančius metų > atsilikta 
siais, nepalenkiamais pro? 
gresui. Tačiau tarp tų pa-^ 
čių genčių randama kūri
nių, kurie rodo, kad tie 
žmonės galėtų ir nori kul
tūrintis, jeigu tam būtų są
lygos.

Vaizduojamasis N. Gvi
nėjos žmonių atsilikimas 
neteikia kredito dutehma- 
nams, kurie kraštą valdė ir 
išnaudojo jau nuo 16-ojo 
šimtmečio.

Filmas rodomas Forum 
ir Normandie teatruose, 
Manhattane. Filmą, skaito
mą dokumentiniu, gamino 
A. Cohn ir R. Lafuite: di-

Gais-
Matęs

Teiefonukite: rektorius Pierre D.
(55-57) seau.

nį pakilimą. Visokie neti
kinti tamošiai dėl to sako: 
tarybinėj santvarkoj tegali
mi tik tokie šviesuoliai, 
“kurie težiną, kaip vykdyti 
į s a kymus.” Linkėtume 
šiems “netikintiems tamo- 
šiams” parvažiuoti Lietu
von ir pasikalbėti su tary
binėj santvarkoj išauklėtais 
lietuviais šviesuoliais, net

tino minėtą kardinolų nuta- pas veda į didžiulį tabulia-, tokiais, kurie porą metų po 
rimą, ir tik po to vyr. ink- torių, atliekantį sudėtingas 1 karo manė esant reikalinga 

“tėvynės labui”vizicijos tribunolo nutari
mas įgijo įstatymo galią vi
soje katalikų bažnyčioje.

Kai kurie katalikų kuni
gai bando įtikinėti prieta
ringus žmones, jog Kristus 
buvęs “pirmas komunistas,” 
tuo tarpu tariamasis Kris
taus “vietininkas žemėje”— 
popiežius Jonas XXIII, gra
sindamas prakeikimu ir pra
garo bausmėmis, draudžia 
balsuoti už komunistus. Ir 
kaip religingam katalikui

tabulogramas — visas įmo- ir būtina 
nei rei kalingas žinias ir laiką praleisti miškuose... 
duomenis. Darbo pabaiga— 
išleidimo skyriuje.

O iš Maskvos vėl skambi
na. Netrukus stotis gaus 
dar daugiau mašinų.

V. Sutkus

lei Avivas. — Sulaukęs 
87 metų amžiaus mirė bu
vęs Izraelio ministras J. 
Leig Maimon.

Lietuviai tėvynėj stovi 
geriau dramos teatre 

nei vokiečiai
Neseniai teko klausytis 

ginčo: kurie geresni teatra
lai — lietuviai, ar vokie
čiai?

Iš ginčo patyrėme, jog su 
dramaturgais visam pasau
lyje nėra geri dalykai, bet 
mes, lietuviai, pasirodo, ge-

žėros filmas buvo surežisuo
tas Mariaus Giedrio, nese
niai baigusio Maskvoje Kino 
institutą. Filme gabiai pa
gautos kai kurios krašto nuo 
taikos,—kai ilgiau perskir
ti vieni nuo kitų šeimos na
riai neberanda vienas su ki
tu kalbos. Reginos Leona
vičiūtės sugrįžimas Lietu
von gal yra kita panaši 
drama.

Prezidentas kalba apie 
besikeičiančius laikus

Gegužės pabaigoj mūsų 
Prezidentas Kenedis kalbė
jo usienių reikalų ministe
rijos valdininkų susirinki
me. Tai, ką jis kalbėjo, ga
li eventualiai turėti pasėkų 
lietuviškoje byloje. “Mes 
gyvename laikotarpyje, ka
da viskas keičiasi. Mūsų 
politika keičiasi ir privalo 
keistis. Labai dažnai vis
kas priklauso nuo Valsty
bės departamento, kad lai-

Tų šalių pagalbai Tarybų 
Sąjunga paskyrė net $3,- 
300,000,000.

J >

Kritikuoja naująją 
“Šventąją vienybę”
Maskva.—Tarybų Sąjun

gos spauda kritikuoja pre
zidento Kenedžio, De Gaulle 
ir Adenauerio pasisakymą 
už “suvienytą Europą.
Spauda nurodo, kad kara
liai “šventąją vienybę” jau 
praktikavo po 1815 metų 
Vienos Kongreso, tai yra, 
imperatoriai Rusijos, Aust
rijos ir Vokietijos, bet ji jų 
imperijų neišgelbėjo.

“Pravda” rašo: “Siūlo
moji Europos vienybė, tai 
būtų tik niekas kitas, kaip 
kapitalistų šventoji sąjun
ga prieš tuos, kurie kovoja 
už tautinę ir žmogaus lais
vę.”

6 p.—Laisvė ^Liberty)—Penktad., liepos (July) 13t 1962

“LAISVES” PIKNIKAS
Kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti ir tuomi 

paremti laikraštį “Laisvę”

Piknikas įvyks Sekmadienį

Liepos 22 July, 1 P. M.
Steamboat Inn, Hall & Park

91 Steamboat Road Great Neck, N. Y.

Iš Brooklyno važiuosime busu
Busas išeis nuo Lituanica Square 

(Union Avė. ir kampas Stagg St., Williamsburg)

12:30 Vai. Dieną
Kelione į abi pusi $1.75 

Bušo kapitonas—Julius Kalvaitis

Prašome iš anksto užsiregistruoti važiavimui busu. Te- 
lefonuokite arba rašykite į “Laisves” raštinę užsisakyda
mi vietas. Tel. M! 1-6887. Arba kreipkitės į J. Kalvaitį, 
203' Maujer St., Brooklyne. Tel. EV. 4-1968.




