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Stotis “danguje”.
Tau ir patriotai!
Puiki dovana bizniui.
Nejaugi bus leista? 
Negarbingas nusiplovimas.

logika.

Rašo A. Bimba

Liepos 11-oji bus istorinė 
diena. Joje gimė dar vienas 
didžiulis mokslo laimėjimas. 
Juo reikia didžiuotis, jį reikia 
sveikinti.

.Mūsų mokslininkams pavy
ko sukurti ir į erdvę paleisti 
Satelitą “Telstar” ir paversti į 
televizijos stotimi bei “trans- 
mitoriumi”. Jis apie mūsų 
žemę skrieja baisiausiu grei
tumu. Per jį galima perduoti 
gyvas programas į visus pa
saulio kampus ir iš visų pa
saulio kampų jas gauti.

Pirmieji bandymai geriau
siai pavyko. Matėme savo aki
mis programas iš Anglijos ir 
Prancūzijos

Su “Telstar” atsidaro naujos 
durys į susisiekimų pasaulį 
erdvėmis. Šio pasaulio gali
mybės neribotos.

Kad tik šitas laimėjimas ne
būtų paverstas į pabaisą, į 
masinio žudymo įrankį!

Dabar visi galite spręsti, ko
kiais tai patriotais yra lietu
viškieji klerikalai, smetoninin- 
kai ir menševikai. Jie visiškai 
ignoravo, jie visiškai boikota
vo tą šauniausią žalgiriečių 
pasirodymą Filadelfijoje. Jų 
spaudoje apie tuos lietuvių 
tautos puikiausius jaunuolius 
ir jų laimėjimą čempionų var
do nieko nesimatė.

Matyt, prakeikti juos nedrį
so, o sveikinti juos jiems nelei
do jų kryžiokiška širdis. To
dėl jie jų “nematė”, apie jų 
žygį nieko negirdėjo.

Matote, kuo pavirsta žmo
nės, kai jie nebeturi ryšių su 
savo tauta.

Stambusis biznis, aišku, did
žiai dėkingas prezidentui Ke
nedžiui už riebią dovaną. Jis 
jam į neprisotinamą gerklę 
įmetė dar pusantro bilijono 
dolerių, numušdamas taksus.

O kaip su mumis, su tais 
paprastais žmonėmis, kurie 
stename po baisia taksų naš
ta? Mums, kol kas, tik špy
ga?

.>

>Vis mažiau bekalbama apie 
medicininio senų žmonių ap
tarnavimo bilių Kongrese. Pa
bojus, kad ir jo šalininkai pra
randa viltį šioje sesijoje lai
mėti.

Nejaugi visas reikalas ir 
bus taip sužlugdytas?

Izraelio valdžios poelgis su 
dr. Soblenu, išvejant jį lau
kan, kai jis pas ją prašė poli
tinės prieglaudos, labai keis
tas. Dabar bando teisintis, nu
siplauti rankas. Girdi, jis ne
legaliai buvo į mūsų kraštą at
sikraustęs.

Bet kaip gi jis legališkai 
galėjo pabėgti iš Amerikos ir 
patekti į Izraelį? Ar Ameri
kos valdžia būtų davus jam 
pasportą, o ar Izraelis būtų 
suteikęs jam vizą?

Didelis sujudimas Vakari
nėje Vokietijoje. Traukiasi iš 
vietų grupės teisėjų ir proku
rorų. Mat, pasirodė, kad 
įįe yra karo kriminalistai. 
?rieš juos įrodymus pateikė 
Wtinė Vokietija.

Dalykas toks rimtas, jog V. 
Vokietijos parlamentas buvo 
priverstas sudaryti specialų

TSRS pareiškimas dėl 
laikos su Vokietija

Maskva. — Pasauliniame 
kongrese už visišką nusi
ginklavimą ir taikingą su
gyvenimą TSRS premjeras 
pareiškė, kad reikia baigti 
vakarinio Berlyno pavojin
gą padėtį. Jis pasiūlė, kad 
Anglija, Francūzija ir JAV 
ištrauktų iš ten savo mi- 
litarin.es jėgas, o ; 
keistų mažesnių NATO na
rių — Danijos ir Norvegi
jos, arba Belgijos ir Hol
land! jos jėgomis, o iš rytų 
—Čekoslovakijos ir Lenki
jos, kurios būtų Jungtinių 
Tautų priežiūroje.

Jungtinių Valstijų valsty
bės departamentas atmetė 
ši TSRS pasiūlymą. Todėl 
dabar TASS, žinių agentū
ra, tarybinės valdžios įga
liota, išleido pareiškimą, 
kuriame išdėsto TSRS pozi
ciją.

TSRS apgailestauja, kad 
po tiek pastangų jai nepa
vyko įtikinti buvusias tal
kininkes kare prieš hitle
rišką Vokietiją, tai yra, 
Angliją, F r a n c ū z i j ą ir 
Jungtines Valstijas, kad 
reikia baigti pavojingą pa
dėtį vakariniame Berlyne ir 
pasirašyti taikos sutarti su 
Vokietijomis.

TSRS vyriausybė ‘mano, 
kad po 17-kos metų karo 
pabaigos būtinai reikia 
baigti Antrojo pasaulinio 
karo palikimą, kuris kas
dien darosi pavojingesnis.

Vakarų valstybes suskal
dė Vokietiją ir Vakarų Vo
kietiją pavertė į militarinę Kongrese už taiką ir nusi- 

| valstybę, o vakarinį Berly-1 ginklavimą.

KARŠTA vasara
Washingtonas. — šiemet 

Jungtinėse Valstijose, yra 
karšta ir sausa vasara. 
Pietinėse valstijose viešpa- 

! tau j a karščiai. Gatvėse as- 
| faltas labai minkštas — 
limpa prie apavų. Rytinėse 
valstijose — stoka lietaus.

Washingtonas.... Per sa
vaitę JAV aukso rezervai 

* sumažėjo $137,000,000 ver
tės.

komitetą tyrinėjimui teisėjų ir 
prokurorų, kurie dar nepabė
go, bet prieš kuriuos kaltini
mai atėjo iš Rytinės Vokieti
jos.

Mūsų menševikai iš “Kelei
vio” paskelbė tokią “logiką”: 
Nelieskite Impulevičiaus, prieš 
kurį kaltinimai patiekti ir ku
rio reikalauja Tarybų Sąjun
ga. Jis mums naudingas, nes 
padeda “veiksniams” loti ko
munistus.

Tiesa, yra ir čia atbėgusių 
kriminalistų, bet palikite juos 
mums, “veiksniams.” Mes juos 
surasime ir demaskuosime.

Betgi per daugiau kaip de
šimt metų jie dar nė vieno 
kriminalisto nesurado.

Kodėl? Todėl, kad vieni jų 
yra patys veiksniai, o kiti 
veiksnių aktyvūs talkininkai. 
Tai puikiai žinoma ir South 
Bostono menševikams.

na padarė NATO karo ba
ze, kuris randasi viduryje 
socialistinės Vokietijos De
mokratinės Respu b 1 i k o s. 
TSRS labai norėtų, kad Va
karų valstybės sutiktų baig
ti lošę karo ugnimi, bet jei
gu jos ir toliau laikysis da
bartinės pozicijos, tai Ta- 

jas pa- j rybų Sąjunga ir kitos taiką
mylinčios valstybės padarys 
taikos sutartį su Vokietijos 
Demokratine Respublika.

Po taikos sutarties, kaip 
daug kartų TSRS jau pa
reiškė, vakarinis Berlynas 
turės būti demilitarizuotas 
laisvas miestas, kuris, susi
taręs su VDR, per jos te
ritoriją palaikys ryšius su 
pasauliu. 1 

Tarybų Sąjunga, daryda- j Vaupšas tapo varžybos nugalėtoju, 
ma taiką su Rytų Vokieti
ja, pasielgs lygiai taip, kaip šas, atvykęs į JAV su kitais 60 tarybinių sportininkų, ir daly- 
NATO nariai pasielgė da
rydami taiką su Japonija. ■ 
Tarybų Sąjunga mano, kad 
padarymas taikos su Rytų 
Vokietija pašalins pavojin
gą padėtį iš centrinės Eu
ropos. Tiesa, Vakarai sa
ko, kad atskiros taikos pa
darymas su Rytų Vokietija 
dar daugiau “padidins karo 
pavojų.” Jeigu tatai įvyks, 
tai tik todėl, kad tą Va
karai provokuos.

Tarybų Sąjunga vėl kviečia 
prie pilno nusiginklavimo
Maskva. — Pasauliniame | kultūringi žmonės galvoja 

Kongrese už generalinį nu- apie panaikinimą atominių 
siginklavimą per dvi ir pu- ginklų, nusiginklavimą, tai
sę valandos kalbėjo TSRS kingą sugyvenimą, tai JAV 

| premjeras Nikita Chruščio- 
jvas. Jis sveikino delegatus,

Tarybų Sąjunga, — sa-' kurie iš viso pasaulio, viso- 
už ' kių rasių ir tautų, politinių 

ir religinių įsitikinimų, kla
sių ir grupių susirinko ap
tarti kovos būdus išgelbė
jimui žmonijos nuo pražū
tingo karo.

Chruščiovas sakė, kad 
žmonija mokslų srityje la
bai greitai eina pirmyn ir ; žmonių... 
taikingai sugyvenant tas Jungtinių Valstijų liaudžiai 
jai užtikrintų laimingą ir 
prabangų gyvenimą, nes 
žmogus sugebėtų naudotis 
visais gamtos turtais.

Bet tuo pat metu žmo
nės, kurie masių nepaisė, 
kurie turėjo prabangų gy
venimą kitus išnaudojant, 
siekia mokslininkų pasieki
mus panaudoti agresijai. 
Jų kriminalinės rankos sie
kia pasukti įrengimų ran
kenas, kad atominiais gink
lais pradėtų naikinantį ką
rą.

Kritikavo JAV
Chruščiovas kaltino Jung

tinių Valstijų vyriausybę, 
kad ji laikosi agresyviš- 
kiausios politikos. > Jis sa
kė, kad buvęs prezidentas 
Eisenhoweris ir neseniai 
dabartinis — Kenedis—kal
bėjo, kad “atominiame kare 
nebūtų laimėtojų — visi 
pralaimėtų.” Dabar be jo
kių faktų jau veda propa
gandą, būk Jungtinės Vals
tijos turi pirmenybę apsi
ginki avime prieš TSRS. 
Chruščiovas sako, kad ta
tai jiems reikalinga karo 
paruošimui: padrąsini m u i 
militarinių jėgų ir nurami
nimui žmonių, būk nuo ato
minio karo JAV ir jų są
jungininkai nenukentėtų.

Jis sakė, kad kada visi

ko TASS, — kovoja 
visų taut ų ir valstybių 
taikingą sugyvenimą, už 
pilną nusiginklavimą, ką 
jos premjeras savo kalboje 
išdėstė ir Pas auliniame.

Visos socialistinės 
šalys vienybėje

Pekinas. — 'Šiaurės Ko
rėjos Respublikos atstovy
bėje įvyko banketas. Kal
bėjo maršalas Chen Yi, Ki
nijos užsienio ministras. 
Jis kritikavo Jungtines 
Valstijas, kad jos laiko sa
vo pėstininkus, marininkus 
ir lakūnus Tailande. Jis 
sakė, kad jų ten buvimas 
sudaro taikai pavojų.

Kas dėl Vakarų grasini
mų socialistinėms šalims 
karu, tai jis pareiškė: “Im
perialistai turi žinoti, kad 
užpuolimas bile kurios so
cialistinės šalies iššauktų 
visų bendrą ir triuškinantį 
atkirtį.”

Vakartį karo jėgos
Washingtonas. — Spau

dos konferencijoje D. Rus
kas, JAV valstybės sekre
torius, sakė, kad Vakarai 
neištrauks savo militarinių 
jėgų iš vakarinio Berlyno, 
kad jeigu TSRS to reika
laus, tai “nebus pagrindo 
susitarimui.”

Ruskas tą pareiškė išva
karėse jo ir TSRS užsienio 
ministro Gromyko susitiki
mo Ženevoje.

Varšuvoje, Kosočinskio memorialo varžybose, naują 
kios tarptautinės klasės Tarybų Lietuvos rekordą šuolyje į 
tolį pasiekė vilnietis sporto meistras Antanas Vaupšas—7.80 
metro. Tai—vienas geriausių sezono rezultatų pasaulyje. A.

to-

Nuotraukoje: Tarybų Lietuvos rekordininkas A. Vaup-

vaus varžybose (liepos 21-22 d.) Kalifornijoje.

gynybos sekretorius Mc
Namara, sakoma, su Balto
jo namo užgyrimu, siūlo 
sudaryti vedimui atominio 
karo taisykles.

“Tai baisus pasiūlymas 
nuo pradžios iki*pabaigos, 
tai nutolęs nuo žmonišku
mo pasiūlymas — legalizuo
ti nuklinį karą, kuriame žū
tų milijonai ir milijonai 

Tai svetimas

pasiūlymas...
Mes turime visi skaitytis 

su faktais. Pavojus naujo 
pasaulinio karo yra. Ir 
žmonija j jį bus įtraukta, 
jeigu griežtų veiksmų ji ne
siims.’’

Už nusiginklavimą
TSRS premjeras sakė, kad 

niekados žmonijos istorijo
je dar nebuvo tain didelio 
apsiginklavimo. Jungtinės 
Valstijos nuo 1946 iki 1962 
metų, tai yra, per 17-ką tai
kos metų, apsiginklavimui 
išleido 900 bilijonų dolerių, 
tai yra tiek, kiek visos ka
pitalistinės šalys bendrai 
išleido Antrojo pasaulinio 
karo metu.

Jis sakė, kad dabar armi
jose yra 20,000,000 žmonių 
ir ginklus gamina 100,000,- 
000 darbininkų, kad 70 pro
centų mokslininkų dirba 
apsiginklavimui. Ir kol bus 
apsiginklavimo lenktynės, 
tol bus ir baisaus karo pa
vojus.

Kas dėl to, būk JAV yra 
galingesnės už TSRS, tai 
Chruščiovas sakė, kad Va
karų apsiginklavimas ver
čia ir TSRS ginkluotis. Ta
rybų Sąjunga ne tik turi 
milžiniškos jėgos atominių 
bombų, prieš kurias nėra

METAI 5I-ji

Nauįoji era plačiųjų
erdvių užkariavime

New Yorkas. — Liepos 
10 dieną iš Cape Canaveral, 
Fla., Jungtinių Valstijų 
erdvių užkariavimo specia
listai iššovė “Telstar” sate
litą. Tai bandomasis įren
gimas Bell Telephone Co.

Satelitas nedidelis, tik 170 
svarų, bet jame yra 15,000 
mažutėlių dalelių. Paruoš
tas priimti nuo Žemės tele
vizijos perdavimą ir per
duoti į kitas pasaulio dalis, 
tarnauti per telefonus pasi
kalbėjimui tarp kontinentų, 
perduoti telegrafo žinias.

Satelitas Žemę apskrenda 
per 158 minutes nuo 600 iki 
3,500 myliu nuo jos atstoję. 
Apskaičiuojama, kad jis 

j “gyvuos” per dvejus metus, 
i Jo baterėjos pasipildo ener
gija iš Saulės.

Andoveryje, Me., yra 
įrengta milžiniška antena, 
per kurią pasiunčia televi
zijos perduodamas progra
mas. Anglijoje ir Prancū
zijoje yra įrengta panašios 
antenos — pritintu v ai ir 
siųstuvai. IšAndoverio 
siunčiamus televizijos pa
veikslus ir kalbas Anglijoje 
ir Prancūzijoje aiškiai gir
dėjo.

Sekamą dieną, liepos 11, 
iš Francūzijos ir Anglijos 
įrengimų buvo pasiųsta per 
“Telstarą” kalbos, damos ir 
paveikslai į Jungtines Vals
tijas. Gauta puikiai.

Tai naujas žmogaus už
kariavimas erdvių. Sateli
tas skrenda kosmose ap
link Žemę: iš vieno konti
nento televizijos įrengimai

Saigonas .— Pietų Viet
namo partizanai nušovė 
JAV malūnsparnį, kuriame 
buvo 5 JAV lakūnai ir 2 P. 
Vietnamo. Taipgi dingo vie
nas transporto lėktuvas, 
manoma, kad partizanai ir 
jį nušovė.

Paryžius. — Per savaitę 
metė rūkyti 19,000 žmonių, 
jų tarpe daug daktarų.

apsigynimo priemonių, ne 
tik turi raketas jų nušovi
mui į bile vietą pasaulyje, 
bet jau turi ir įrengimus 
priešo raketų sunaikinimui 
laike jų atskridimo. Jis pa
reiškė :

“Jeigu agresoriai pradės 
nuklinį karą, tai neišven
giamai jie ir žus jo ugny
je.”

Chruščiovas sakė, kad 
nors TSRS turi galingiau
sių ginklų, bet ji buvo ir 
yra už pilniausią nusigink
lavimą : nusk a n d i n i m ą į 
didjūrių dugną atominių 
bombų, panaikinimą rake
tų, karo laivų, lėktuvų, ar
tilerijos, submarinų ir viso
kių ginklų. Jeigu tik Va
karai sutiktų pilnai nusi
ginkluoti, tai Tarybų Są
junga sutiktų priimti bet 
kokią Vakarų siūlomą kon
trolę.

pasiunčia programą į sate
litą, o kituose kontinentuo
se priimtuvai gauna tą vis
ką. Aišku, kad panašūs sa
telitai tarnaus žmonėms te
lefonais pasikalbėti, perda
vinės telegrafines žinias. 
Tada nelabus reikalo po 
vandenynais nutiesti tūks
tančius mylių kabelių (po
vandeninių laidų).

Washingtonas. — Senato 
nariai džiaugdamiesi sateli
to “Telstar” pasisekimu 
erdvių užkariavimui dar 
paskyrė $3,800,000,000.

New Yorkas. — Liepos 
11 d. iš Europos grižo se
natorius William Benton, 
kuris 17 dienų praleido įr 
Tarybų Sąjungoje. Ten 
profesorius Michail Khalar- 
mov jam rodė keturių sate
litų detales.. TSRS ruošia 
satelitus, kurie bus paleisti 
į erdvę ir tarnaus perda
vimui televizijos programų, 
pasikalbėjimui telefonais ir 
perdavimui telegrafinių ži
nių, v

Washingtonas. — Penta
gono viršininkai Jungtinėse 
Valstijose uždarė 80 kari
nių įmonių, kurių paruoši
mas vvriausybei atsiėjo 
$300,000,000. Atsiradus ra
ketoms ir kitiems ginklams 
jos jau nebereikalingos.

Albany, Ga. — Paleistas 
iš kalėjimo kunigas dr. M. 
L. King, nes New Yorko 
valstijos respublikonai su
mokėjo $178 piniginę bau
dą.

Vėliausios žinios
Prince Albert, Canada.— 

Mokslininkai buvo išleidę 
balioną su keturiomis žiur
kėmis, dviemis beždžionė
mis ir vabalais patikrini
mui: kaip veikia radioakci- 
ja nuo JAV atominių bom
bų bandymų. Balionas per
skrido 1,800 mylių atstą. 
Kada kapsulės nusileido, 
tai visus gyvūnus rado ne
gyvus.

Maskva. — Anglų dele
gacija į Pasaulinį Kongre
są už nusiginklavimą bandė 
pikietuoti JAV ambasadą, 
bet TSRS milicininkai su
laikė demonstraciją.

New Delhi. — Indijos 
valdžia praneša, kad Kini
jos pasienio sargai pasi
traukė 200 jardų prie Gal- 
wano upės.

Bona. — Pasitraukė Va
karų Vokietijos karo mini
stras F. J. Strauss.

Vatikanas. — Sprogo ne
didelė bomba Šv. Petro Ba
zilikoje, — nuostoliai ne- 
žymūs.

Ženeva. — Laoso premje
ras Phouma sutiko apsilan
kyti JAV.

litarin.es
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Pavojus didelis, bet 
jj galima pašalinti

TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė, kaip ir kitų di
džiųjų valstybių vyriausybės, buvo pakviesta prisiųsti 
savo atstovą į Pasaulinį kongresą už visuotinį nusigink
lavimą ir taiką, kurio sesijos, rodosi, baigsis šiomis die
nomis. Vakarų valstybių valdžios savo atstovų betgi 
neprisiuntė—prisiuntė tik Tarybų Sąjungos vyriausybė 
savo premjerą N. Chruščiovą.

Chruščiovas pasakė svarbią kalbą, kuri paliečia 
kiekvieną žmogų, nežiūrint, kur jis begyventų.

“Mes privalome visi įsidėmėt tai, kad naujo karo 
pavojus iš tikrųjų yra. žmonija gali būti j karą įtrauk
ta, jei nebus daromas ryžtingas tam pasipriešinimas... 
Niekad pirmiau pasiruošimas karui nebuvo daromas to
kia didele skale, kaip šiandien.... ”

Kalbėtojas paėmė pavyzdžiui Jungtines Amerikos 
Valstijas. Per septyniolika metų—tarp 1946 ir 1962— 
JAV militarinės išlaidos buvo $900,000,000,000. Tai be
veik tiek, kiek per visą Antrąjį pasaulinį karą kapita
listinės valstybės išleido karo reikalams. Šiandien dau
giau, kaip 20,000,000 žmonių yra ginkluotose pajėgose. 
Daugiau kaip 100,000,000 žmonių dirba visokius darbus, 
susijusius su militariniais pasirengimais...

Chruščiovas nurodė, jog Tarybų Sąjunga, atsižiū
rėdama į kapitalistinių šalių ginklavimąsi, ruošimąsi 
prie karo, negali ramiai sėdėti ir nieko nedaryti. Ji 
taipgi ginkluojasi, ir šiandien ji jau ne tik turi didžiu
les branduolines bombas, bet taipgi turi prietaisus, kaip 
apsisaugoti nuo priešo branduolinių bombų.

Tačiau, sakė kalbėtojas, Tarybų Sąjunga pasiren
gusi visiškai nusiginkluoti, savo ginklus sunaikinti, jei 
tą patį sutinka daryti kapitalistinės valstybės.

Kalbėtojas priminė jr tai: ar gali žmonija nuo karo 
apsisaugoti? Jo žodžiais:

“Daugelis Vakarų valstybėse gyvenančių žmonių 
dažnai klausia: ar žmonija turi kokią ateitį? Noriu 
jiems atsalkyti: Taip, turi, ir ateitis bus puiki. Mes 
tikimės, kad žmonija jau priaugo prie to, kad gali ato
minius pusgalvius pažaboti....”

Kaip gaila, kad JAV ir kitos Vakarų valstybės .ne
pasiuntė į taikos šalininkų kongresą savo atstovų. Te
gu" būtų ir jie ten tarę savo žodį, tegu būtų išgirdęs 
pasaulis, ką jie galvoja.

Net ir “NY Times” kritikuoja!
LIEPOS 9 DIENĄ Jungtinės Valstijos Johnston sa

loje, Pacifike, paleido į orą (eksplodavo) didžiulę hidro
geninę bombą. Buržuaziniai rašeivos, kuriems buvo leis
ta stebėti (žinoma, iš tolo) eksplodavimą, išdidžiai apra
šo, kokia puiki buvo šviesa, kokia buvo ugnis, kilusi į 
aukštį, vis į aukštį!

Viso pasaulio taikos šalininkai, aišku, tokį JAV 
vyriausybės žygį pasmerkė, nes tokia eksplozija, sako 
jie, pasauliui, įskaitant ir JAV, gero nežada.

Už tai kritikuoja mūsų vyriausybę ir toks buržu
azinis laikraštis, kaip “The New York Times.” Jis visų 
pirma nurodo, kad šis didžiulės hidrogeninės bombos pa
leidimas buvo padarytas, nepasitarus su kitomis “drau
giškomis valdžiomis.” O bandymas gi atliktas tarptau
tiniuose vandenyse. Laikraštis pažymi, kad niekas dar 
nežino, kokį pavojų tai gali sudaryti žmonijai. Tiesa, 
prezidentas Kenedis ir kai kurie amerikiniai moksli
ninkai skelbia, jog šis bandymas, šis eksplodavimas žmo
nių sveikatai nekenks. Lengva tai pasakyti, bet reikia 
pabrėžti, kad niekas tikrai nežino, koks viso to bus 
rezutaZas!

Reikia būtinai sulaikyti branduolinius bandymus. 
Reikia eiti prie nusiginklavimo. Reikia daryti visa, kad 
pasaulis pasijustų saugus ir laisvai galėtų dirbti kū
rybinį darbą.

Bidaulto pranašystė
KETURIS KARTUS buvęs Francūzijos ministrų 

pirmininkas, du kartus buvęs Francūzijos užsienio rei
kalų ministras Georges Bidault šiuo metu kažkur slaps
tosi ir vadovauja fašistams, kurie rengiasi nuveršti de 
Gaullio valdžią. Bidault, spėjama, esąs kur nors užsie
nyje.

Neseniai šis fašistų vadovas turėjo pasikalbėjimą 
su “The New York Timeso” korespondentu Sydney Gru- 
sonu. Bidaultas jam pasakė, jog, girdi, de Gaullio val
džios dienelės suskaitytos; ši valdžia būsianti greit nu
versta, Francūziją valdys jo, Bidaulto, šalininkai.

Kodėl taip? Todėl, girdi, kad de Gaulle “atiduoda 
Viduržemio jūrą komunistams”; jis sutiko leisti Alžyrui 
būti nepriklausomam, Alžyrą “pasigrobsią raudonieji.”'

Mums rodosi, kad Bidault vadovaujasi tik norais, 
o ne realia padėtimi. Niekas Alžyrui gražiuoju nepri
klausomybės nesuteikė—jis ją išsikovojo. Prancūzijoje 
yra tvirtos anti-fašistinės jėgos, ir tokiam Bidaultui ir 
jo klikai, abejojame, ar pasiseks Francūzijos valdžią 

J smurtu pasigrobti.

Kas ką rašo ir sako | Lietuvių poetas
APIE MIRUSĮ JŲ “AMBA
SADORIŲ” GRAUŽINĮ

U rugva jiečių lietuvių 
laikraštį^, ^,‘p^.rb^” (š. m.

Birželio Jį?. vaikščiodamas ■ 
gražia pajūrio alėja, krito 
žmogus, iš kurio burnos ver
žėsi baltų putų kamuolys. Pra
eiviai pribėgę nežinojo, ką da
ryti. Tai buvo lietuvis, ir ne 
bent koks, tai buržuazinės 
Lietuvos Smetonos atstovas 
“visai Pietų Amerikai dr. Ka
zys Graužinis, 64 metų am
žiaus“.

Vėliau pranešė “veiksnių” 
radijo valandos vedėjas Jose 
Vaštakas, sakydamas, kad 
Graužinis buvęs susimąstęs, 
nes rengėsi su prakalba “ge
dulo aktui“, kurį “veiksniai“ 
kasmet suruošia.

Dabar jau buvo du gedulos 
aktai. Kaip žinome, “vaduo
tojams“ birželio mėnuo yra 
baisiai skaudus, kadangi tą 
mėnesį 1940-tais metais liau
dis nušlavė Lietuvoj Smetonos 
valdžią ir biednuomenei išda
lijo dvarus, kurių tarpe buvo 
ir kazio Graužinio prie Gied
raičių. Veikiausiai toks prisi
minimas ir paveikė jo širdies 
pulsui.

Graužinis buvo išvytas iš Ar
gentinos 1948 metais, nes tuo
metinė Domingo Perono val
džia atsisakė pripažinti jo at- ' 
stovavimą. 
Urugvajaus 
tūkstančius 
Urugvajaus 
tarų i

Tuo pačiu laiku 
lietuviai surinko 
parašų ir įteikė 
prezidentui dak- 

Amezagai prašydami
normalizuoti diplomatinius 

santykius su Tarybų Sąjunga 
ir nutraukti ryšius su Smeto
ninės, neegzistuojančios tokios 
Lietuvos, “atstovu“ Kaziu 
Graužiniu.

Tuometinė Urugvajaus val
džia atmetė pažangiųjų lietu
vių reikalavimą ir tuos para
šus vėliau perdavė Graužimui, 
kuris, kaip paaiškėjo, pasiža
dėjo dirbti slaptosios policijos 
agentu-šnipų.

Pasėkoj to, (kuomet mūsų 
tautiečiui bū vob reikalinga ko
kių nors dokumentų iš polici
jos, kuri siųsdavo pas Grauži
nį, idant jisai sudarytų paliu
dijimą, tai šis, patikrinęs pa
rašus, įteiktus Prezidentui 
Amezagai ir suradęs kreipėjo 
parašą, jį gerokai išplūsdavo 
ir ragindavo, kad pasirašytų 
po. atšaukimu viešai per vietos 
spaudą, kurio tekstas skambė
jo, kad pasiryžęs, būk tai bu
vęs “komunistų apgautas“... 
Kuris nesutiko, tai tam neduo
davo paliudijimo, o kuris ir 
nebuvo pasirašęs, tai smarkiai 
apiplėšdavo.

Paskutiniu laiku niekas iš 
lietuvių pas jį nebeėjo. Jisai 
buvo vienas iš labiausiai neap
kenčiamų žmonių, ir, sužino
ję apie jo mirtį, niekas iš lie
tuvių gero žodžio jam nelin
kėjo. Todėl ir laidotuvėse lai
svieji lietuviai nedalyvavo ir 
niekas jo šeimai užuojautos 
neišreiškė. •

vykdymui, kaip tai rodo ‘Vie
nybes’ redaktorės pJė§iNar^e- 
liūnaitės paskelbti jau seniai, 
žinomi dokuipentąi apie Žy
mantą ir ‘Dirvos’ redaktorių 
ČiubmJkį',i viš&T’' nutylint; Aihb- 
raižėVičiaus panašius' pasižy- 
mėjimūsotikj tpdėb kadi fronti
ninkai šiuo tarpu tai pąnelei 
dar.neųžmine ant kojos.

Šis “Keleivio” pasisaky-1 
mas lietuviškų kriminalistų 
— Antrojo pasaulinio karo 
metu žmonių žudytojų Lie
tuvoje, kurie šiuo metif gy
vena JAV—bene bus pir
mas “veiksnių” laikraščio 
toks pasisakymas. Gerai. 
Bet Čikagos “Vilnis” dėl to 
daro (mūsų nuomone, labai 
teisingai) tokias pastabas:

Jei karo kriminalistų iškė
limas aikštėn tėra tik veiks
nių“ kompetencijoje, o “Ke
leivis“ juk ir yra vienas “veik
snių“, tai kur buvote ligšiol, 
jei laukėte kol “Vienybė“ pa
skelbs dokumentus apie žy- 

.mantą ir Čiuberkį, kuomet tie 
“dokumentai seniai buvo jums 
žinomi?“ * ;

“Keleiviui,“ be abejonės, yra 
žinomi ir daugiau tokių “do
kumentų’’ apie karo krimina
listus. Kokiu išskaičiavimu 
“K.“ pataria “veiksniams“ ne
tylėti apie hitlerininkus, kuo- 
'met ne vienas jų juk yra svar
biausi “veiksnių” ramsčiai.

Pagaliau, atsiskaitymas su 
karo kriminalistais, nepriklau
sys nuo “veiksnių“, bet, anks
čiau ar vėliau, bus išspręstas 
laikantis tarptautinių sutar
čių. O tokios sutartys yra se
niai padarytos ir mūsų val
džios pareigūnų pasirašytos. 
Viena jų, tai kur nebūt atsidū
ręs karo kriminalistas, jis pri
valo būti pristatytas į prasi
kaltimo vietą!

Jei čia minimas Impulevičius 
papildė prasikaltimus Lietuvos 
ir Baltarusijos tarybinėse res
publikose, prieš tų respublikų 
teismą jis.ir privalo “atsiskai
tyti,” .

“Keleiviui“ vienok reikia 
duoti “kreditą” ' už “drąsą“. 
Jis jau pripažįsta, kad ir lie
tuvių buvo / pasidarbavusių 
Hitleriui. Tikį.jbėda, kad tas 
menševikų organas nepasitiki

ar

KARO KRIMINALISTAI 
IR VEIKSNIAI

Po to, kai Tarybų Sąjun
gos vyriausybė pareikalavo 
JAV valdžios, kad išduotų, 
karo laikų nusikaltėlį Im- 
pulevičių, prabilo apie tai 
ir “Keleivis”, menševikų 
laikraštis. Ir šio laikraščio, 
redaktorius (“Kel.” š. m. 
liepos 4 d.) šitaip sampro
tauja:

Mes nekalbėtume apie A. 
Impulevičių, nes jo tokie 
kitokie žygiai mums nėra
nomi. Bet kiekvienas karo 
metu Lietuvoje buvęs žino, 
kad buvo ir lietuvių, kurie da
lyvavo hitlerininkų ruošiamo
se žydų ir kitų naikinamų 
žmonių skerdynėse. Nėra abe
jonės, kad tokių žmonių gali 
būti ir karo pabėgėlių tarpe, 
bet apie juos pas mus tyku ra
mu, lyg tarsi mūsų tauta bu
vusi koki išimtis ir nebūtų bu
vę mūsų tautos žmonių, talki
ninkavusių Hitlerio esesininkų 
jir kitaip vadinamų skerdikų 
kruvinuose žygiuose. Šiame rei
kale tyla nėra-gera byla. Ge
riausia būtų, jei to darbo imtų
si kuris nors iš mūsų ‘veiksnių’, 
'kurių mes turime užtenkamai. 
; Kitaip reikalas palikę .kiekvie
no žurnalisto asmeninio kėršto

laureatas
, K.asiųet V. Lenino gimimo 

dieną, už įžymiausius darbus 
mokslo ir technikos srityje, 
o taip, pat. už; geriausius li
teratūros ir-meno kūrinius 
paskiriamos Lenininės pre
mijos. Kūriniai, kurie iš
kelti Lenininėms premijoms 
gauti, kruopščiai svarstomi 
ne tik specialiame komitete, 
kuris turi atrinkti labiau
siai vertus darbus. Šie kū
riniai plačiai svarstomi Ta
rybų Sąjungoje išeinančių 
laikraščių ir žurnalų pusla
piuose; juos svarsto visuo
menė, mokslo ir technikos 
specialistai, meno žinovai.

Šiais metais literatūros 
srityje Lenininę premiją ga
vo trys žmonės—seniausias 
tarybinis rašytojas ir poe
tas, literatūros kritikas Ko lė
mėjus Čiukovskis—už kny
gą “ Nekrašovo meistrišku
mas,” baltarusių poetas Pet- 
rusis Brouka už—eilėraščių 
knygą “O dienos eina...” 
ir lietuvių poetas Eduardas 
Mieželaitis — už eilėraščių 
rinkinį “Žmogus.”

Tai, kad Eduardui Mie
želaičiui suteikta Lenininė 
premija, su pasitenkinimu 
sutiko poezijos mėgėjai ne 
tik jo tėviškėje — Nemuno 
krašte, bet ir Maskvoje, Le
ningrade, Kijeve, Gorkyje— 
visur, kur lietuvių poeto iš
versta į rusų kalbą eilėraš
čių knyga susilaukė didžiu
lio susižavėjimo ir buvo grei
tai išpirkta.

Eduardo Mieželaičio eilė
raščių romantiškas patosas, 
didžiulis teisingumas, sti
liaus paprastumas ir išraiš
kingumas patraukė plačiųjų 
skaitytojų dėmesį.

Žinomas tarybinis rašy
tojas ir poetas Konstanti
nas Simonovas taip išreiškė 
savo nuomonę apie eilėraš
čių rinkinį “Žmogus”:

knygą, kuri greitai išeis ru
sų kalba.

“Žmogaus, kovotojo ir 
naujo gyvenimo kūrėjo te
ma, — sako Eduardas Mie
želaitis, — bus ir ateityje 
pagrindinė mano kūryboje. 
Noriu, kad žmogus sekan
čiuose mano kūriniuose pa
sakytų apie save tiesą dar 
giliau ir ryškiau.”

Eduardui Mieželaičiui—43 
metai. Jis yra Lietuvos Ra
šytojų sąjungos valdybos 
pirmininkas, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas.

Pirmieji literatūriniai 
Mieželaičio bandymai pri
klauso 1936-1937 metams.

1943 metais išėjo pirmas jo 
eilėraščių rinkinys “Lyri
ka,” 1944 metais — poema 
“Benamiai.” F **

Vėliau jis parašė keletą 
poemų ir daug eilėraščių, 
kurie buvo spausdinami rin
kiniuose lietuvių ir rusų 
kalba. Labiausiai žinomi 
rinkiniai: “Atgimusi žemė” 
(1951 m.), “Mano lakštinga
la” (1952 m.), “Pavasario 
svečiai” (1959 m.), “Broliš
ka poema” (1955 m.).

Eduardas Mieželaitis pa
rašė taip pat daug eilėraš
čių vaikams: “Kastantas— 
muzikantas” (1952 m.), 
“Sparnai” (1953 m.), “Ma
rytė pionierių stovykloje”" 
(1953 m.), “Zuikis puikis” 
(I960 m.) ir kitus.

Spaudos agentūra 
“Naujienos” (APN) •

Didysis Druskos ežeras
Didysis Druskos ežeras, 

esąs 4,200 pėdų virš jūros 
lygio Utah valstijoje, buvo 

• ” I pavadintas šiuo vardu visai 
• •_____ 1 T_ ___J_  X._ i

hitlerininkų aukų “bešališku- “ši nepaprasta ir nelaukta
mu.“ Jam geriau patiktų, kad 
hitlerininkus teistų “veiks
niai.“

Mums geras žmogus rašė 
iš Toronto miesto, Kanado
je, kad ten gyvenąs vienas 
“veiksnys”, kuris per ilgą 
laiką didžiavosi, jog karo 
metu Lietuvoje nužudęs 99 
žydus! Turėjęs jis nužudy
ti visą šimtą, bet vienas pa
bėgo.

Po kiek laiko kitas “veik
snys” jam padaręs tokią pa
stabą: gerai, tu nužudei 99 
žydus, o vienas, sakai, pa
bėgo. Jis dabar yra Kana
doje. Ar jis negali su tavim 
pasielgti taip, kaip buvo pa
sielgta su Adolfu Eichma- 
nu?

Na, ir po to kriminalistas 
“veiksnys” sučiaupė lūpas, 
ir ne tik susičiaupė, liovėsi 
kalbėjęs, bet pradėjo dur- 
navoti, bijodamas, kad “tas 
vienas”, ištrūkęs iš po kri
minalisto šautuvo, su bude
liu nesuvestų sąskaitų!..

Aiškus daiktas: jei “veik
sniai” tik norėtų, galėtų at
siriboti nuo tų, kurių dar 
rankos neišdžiūvo 
kraujo žmonių, kuriuos 
Lietuvoje žudė.

nuo
jie

MOKSLINĖ 
EKSPEDICIJA

Mokslinė orinė ekspedici
ja “Sever 14” pradėjo pla
čiai tirti Arktikos baseiną 
tarp, Prano Juozapo žemės, 
Šiaurės ašigalio ir Čiukčių 
jūros Aukštosiose platumo
se tiriamas arktikos ledo* 
dangos vidutinių dinaminių 
procesų susidarymas ir ga
limybės šiame rajone išvys
tyti reguliarių laivininkysr- 
tę. Dabar Arktikos vande- 
nyną žvalgo; ' ekspedicijos 

‘lėktuvai. G A1 •

knyga pradžiugino mane ly
giai taip, tur būt, kaip ir 
daugelį kitų žmonių, per
skaičiusių ją. Gerai, kai 
perskaitęs eilėraščių knygą, 
pajunti, kad ir žolė atrodo 
žalesnė, dangus — mėlynes
nis, oras — tyresnis, o žmo
nių veidai, ir vyrų ir mote
rų,—gražesni. Kaip tik to
kį jausmą patyriau, užvers
damas knygą “Žmogus.”

Aš ir anksčiau skaičiau 
Mieželaičio eilėraščius ir po
emas, vieni man patiko, ma
žiau, kiti — daugiau, bet su 
knyga “Žmogus” mane susi- 
jo didžiulės poeto netikėtai 
paimtos aukštumos jaus
mas.”

Jau pirmuose rinkinio 
“žmogus“ eilėrašičuose prieš 
mus iškyla kūrėjo paveiks
las, žmogaus su geromis ir 
stipriomis rankomis, ku
riančio naują gyvenimą, pa
veikslas. Greta darbo gro
žio poetas apdainavo ir mei
lės grožį. “Keturi moters 
portretai” (rinkinio “Žmo
gus” dalis): kritikų pripa
žinti vienais iš geriausių ei
lėraščių apie meilę, parašy
tų pastaraisiais metais.

Susitikimuose su skaityto- 
jais Eduardą Mieželaitį 
kartais klausdavo — “Kas 
jūsų knygos herojus — lie
tuvis, rusas, anglas?” Į tai 
Mieželaitis atsakė: “Visų 
pirma mano herojus—Žmo
gus. Kur kas lengviau būti 
tik lietuviu, rusu, anglu. 
Būti Žmogumi — sunkiau. 
Reikia labai daug dirbti, sa
vo darbu priartinti komu
nizmo amžių. Ir tik tada 
galime tapti Žmogumi.”

Dabar Lenininės premijos 
laureatas’ Mieželaitis ruošia 

; naują eilėraščių rinkinį lie
tuvių kalba ir eilėraščių

teisingai. Jo vanduo turi 
nuo šešių ligi aštuonių kar
tų daugiau druskos, negu 
vandenynas. Tokio didelio 
druskos kiekio priežastis 
yra vandens išgaravimas.

Vandens tirštumo dėka 
plaukyto jai gali sau sėdėti 
vandenyje, nejudėti ir ne
skęsti, 
stebėjo^ 
paskęsti 
lynėje.” 
mas nėra tinkamas daugu
mui jūrinio gyvenimo for
mų.

Didysis Druskos ežeras 
(The Great Salt Lake) ran
dasi tarp aukštų ; Vakarų 
kalnų (Sierra Nevada ir 
Rocky Mountains). Jis yra 
75 mylių ilgio ir 50 mylių 
pločio. Jo dydis keičiasi, 
kas metai, net kas sezoną. 
Šio sezoninio keitimosi pre- 
žasties yra tirpstąs kalnų 
sniegas. Dėl to daug ežero 
salų pradingsta, kai van
dens kiekis nuo tirpstančio 
sniego padidėja, o kai van
duo nuslūgsta, dauguma sa
lų pasidaro pusiausaliais ir 
yra sujungtos su ežero 
krantais.

Pagrindinė eko n o m i n ė 
nauda iš šio ežero yra drus
ka. Pagal rytinį ežero 
krantą yra pastatyti drus
kos gryninimo fabrikai, ku
rie pagamina apie 80 tūks
tančių tonų druskos į me
tus. Tačiau šio kiekio ne
pakanka, kad sumažintų 
druskos kiekį vandenyje. 
Nors ir vanduo iš trijų pa
grindinių kalnų upių, tei
kiančių vandenį ežerui, yra 
laikomas grynu, jame yra 
taip pat ir mineralinių ma
terijų, kad vanduo nuolat 
būtų beveik prisotintame 
stovyje.

Didysis Druskos ežeras, 
palyginus su kitais tokio 
pat dydžio ežerais, buvo 
perskrostas keliais dideliais 
laivais. Visi laivai dėl van
dens tirštumo plaukia pa
čiu paviršiumi. Nors van
duo ir yra ramus esant ge
ram orui, staigi audra gali 
sukelti tikrai laukines ban- 

' gas. Yra specialiai; pasta
tytų mažų laivų, pritajkytų 
ežero sąlygoms. Tačiau jie 
visi yra laikomi netoli kran
to, kai. audra gresia.

Istoriniai Didysis drusk- 
kos ežeras yra surištas su 
mormonais. Tai religinis 
kultas, įsteigtas Joseph o 
Smitho 1830 m. 1847 me^ 
tų liepos mėn. 24 d. (prieš^ 
115 metų) 143-jų mormonų 
grupėj vadovaujama Brig- 
hamo Youngo, atvyko į Di-

Kažkas kartą pa- 
“Jame negalima 

daugiau kaip mo- 
Ežero druskingu-

džiojo druskos ežero slėnį 
ir pavadino šią sritį “paža-: 
dų žeme.”

Jie pastatė Druskos ežero ; 
miestą (Salt Lake City), iš
tiesė kelius ir gatves ir ap-. 
rubežiavo šventyklos vietoj 
vę. Brighamas Youngas.. 
grįžo į Iową, kur jo žmo- • 
nių pagrindinė grupė tu- : 
rėjo savo būstinę, vesti sa
vo pasekėjus tuo pačiu ke
liu, kurį pionieriai padarė.

Druskos ežero miestas 
tuojau pasidarė svarbiu dėl 
savo vietovės tarp Missouri 
upės ir Kalifornijos. Šis 
miestas dar vis yra mor
monų bažnyčios būstinė. Be 
to, jis yra Utah valstijos 
metropoliu ir sostine.

American; Council

Ir vėl sujudo į 
kurdų tauta «

Beirutas. — Pasikartojo, 
kurdų sukilimai Irane (Per-fr 
sijoje), Irake ir Turkijoje. 
Kurdai reikalauja atsisky
rimo nuo šių valstybių ir- 
sukūrimo nepriklausomos. 
valstybės.

Irano valdančioji klasė 
kaltino Tarybų Sąjungą, 
būk jos agitatoriai kursto 
kurdus. TSRS užginčijo tą..

Kurdai yra sena tauta, 
tai liekana Assirijos. Da-- 
bar jų yra apie 12,000,000 
žmonių. Jų teritorija užima 
apie. 54,000 ketvirtainių my
lių, kuri yra pasidalinta 
tarp Irano, Irako ir Turki
jos. :

Vilniaus Valstybinio Aka
deminio operos ir baleto te-; 
atro kolektyvas parodė vil
niečiams naują pastatymą —. 
P. Čaikovskio operą “Jolantą” 
ir baletą “Frančeska da Rimi-’ 
ni.“ Pastatymas — LTSR liau-^ 
dies artistą J. Gustaičio ir G. 
Sabaliauskaitės.

^Nuotraukoje: scena iš ope-.
Jolanta.” Iš kairės į de- 

Ebn-Chakia, gydytoja^
ros ’ 
šinę. 
mauras — solistas J. Urvelis.
Rene, Neapolithnijos karalių^ 
—LTSR nusipelnęs artistas — 
R. Siparis.

2 p.-Laisvė (Liberty)— Ahtrad., 4iepos> (July) 17, '1962
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KNYGA
Literatūra apie Lietuvos 

žmonių gyvenimą praturtė
jo dar viena knyga: Vals
tybinė Grožinės Literatūros 
Leidykla Viniuje šiemet iš
leido Rojaus Mizaros repor
tažinį rinkinį—“Apie tave, 
gimtoji žeme.” Tai nema
ža 270 pusi, memuarinė 
knyga, parašyta 1959 metų ;jJcll etoj td lllulU j

įspūdžių įtakoje, kai auto-1 
rius lankėsi T. Lietuvoje. Į 
Ten jis per šešis mėnesius 
gyveno ir studijavo mūsų

veržimąsi į mokslą ir dar
bą! Mokyklose, fabrikuose, 
teatruose, bibliotekose—vi
sur matysi ten jaunus žmo
nes, vaikinus ir merginas. 
O kiek entuziazmo, atsida
vimo savo kraštui, ryžto 
pajusi, pabendravęs su 
jais!”

Dabartinis Lietuvos jau
nimas suvis ne toks, koks 
jis buvo prieš dvidešimt 

Moksleiviu ir stu
dentų ten šiuo metu yra 

■ kelis kartus daugiau, nei 
seniau. Daugiau yra ir vi
sokios kategorijos mokyk-senosios tėvynės gyvenimą, ,ub ^‘‘^gunjos hivkjk- 

tndsl nbUtvXi ir nu- h! ~ pradinių, vidurinių irtodėl gali objektyviai ir au
toritetingai mums apie tai 
papasakoti.

Knygoje esamų reporta
žų dauguma jau yra seniau 
tilpę “Laisvėje,” kaip ir di
delė dalis tilpusių fotonuo- j 
traukų yra matytos. Bet 
tai nemenkina knygos ver
tės. Klaidinga būtų many
ti, kad raštą, išspausdintą 
periodikoje, vėliau negali
ma dėti į knygą. Lietuvoje 
fraip daroma: paskelbtieji 
laikraščiuose raštai vėliau 
išeina atskira knyga; tai 
logiška ir normalu.

Viena gerųjų knygos pu
sių yra dar ir ta, kad au
torius kalba apie dabartinį 
Lietuvos gyvenimą objekty
viai, ne pagyrūniškai ar 
liaupsinančiai. Yra dar Lie
tuvoje objektyvinių ir sub- 
jektyvinių silpnybių, yra 
trūkumų ir klaidų. Tai su
pranta ir krašto vyriausy
bė. Apie tai knygos auto
rius sako: “Tarybų Lietu
vos žmonių gyvenimo lygis 
dar žemesnis, negu JAV.” 
Tačiau jis tiki, kad Tary
bų Sąjunga Ameriką “pasi
vys, o jei pasivys, tai ir 
pralenks.” Be to:

“Yra ir dar viena prob
lema — autorius sako, —, 
kuriai išspręsti reikės ne 
vienerių ir ne kelerių me
tų — galutinis visų žmonių 
galvosenos pakeitimas. Lie
tuvos pramonė suvisuome
nintą, žemės ūkis sukolek- 
tyvintas, visur dirbama 
bendrai, tačiau dar yra 
Lietuvoje (ypač kaime) 
žmonių, kurie tebegalvoja 
senoviškai, nesocialistiškai. 
Išugdyti naują, komunisti
nės visuomenės žmogų — 
vienas iš didžiausiij ir sun
kiausių darbų. Reikia ga
lutinai įveikti nesąžiningu
mą, gobšumą, karjerizmą, 
pataikavimą, apsileidimą ir 
daugelį kitų senų ydų, se
nojo pasaulio atgyvenų, ku
rios, deja, dar nėra retas 
dalykas; reikia galutinai 
jreikti žmonių sąmonėje re
liginius prietarus, kurie 
trukdo jiems tapti akty
vais komunizmo statyto
jais.”

Apie Lietuvos ateitį R. 
Mizara kalba gana opti-, 
mistiškai, nors ir santūriai. 
Jis statistikos duomenimis 
parodo spartų pramonės ki
limą, mokslo, meno ir bend
rai kultūros suklestėjimą, 
laikraščių, žurnalų ir knygų 
didelius tiražus bei kiekius, 
jaunimo šivetimą, savišvie
tą bei saviveiklą, neraštin
gumo išg y v e n d i n i m ą ir 
žmonių galvosenos pažangų 
kitimą. Tai vis pozityvios 
teigiamybės, žmonių ir viso 
krašto kultūrėjimas, jų bui
ties gerėjimas ir t. t.

Autorius visai teisus, kai 
jis sako, jog “yra Lietuvo
je dalykų, kuriuos tiesiog 
teįmanoma kitam papasa- 

oti. Reikia ten pačiam 
pagyventi, reikia daug ką 
pačiam pajusti... Kiek 
daug tektų pasakoti apie 
Lietuvos jaunimą, apie jo

ūkio technikumas, buhalte
rių - sąskaitininkų mokykla, 
įvairūs vakariniai kursai, 
kuriuose mokosi daugiau 
kaip ■■-/5,000 žmonių. Tose 
mokyklose dirba beveik 300 
kva lifiktiotų m o, k y t o j ų. 
žmogių, sveikatos aps.augos 
srityje vaizdas,.toks: veikia 
šešios ligoninės, ’jose ir ki
tose medicininio aptarnavi
mo įstaigose nemokamai 
teikia medicininę pagalbą 
38 gydytojai ir 175 viduri
niam medicinos personalui 
priklausą darbuotojai. Kre
tingos rajone yra 10 kultū
ros namų, 36 bibliotekos, 
apie 2,000 sportininkų pri
klauso trims dešimtims 
sporto kolektyvų... veikia 
audinių fabrikas ‘Laisvė,’ 
odų apdirbimo dirbtuvė 
“Briedis,’ baldų gamykla, 
žvėrelių (lapių) farma ir 
kt.... Rajono įmonėse dir
ba daugiau kaip 5,000 dar
bininkų. Vyksta didžiulė 
statyba.”

Ar ne puikus vaizdas? O 
tokių vaizdų Lietuvoje ne 
vienas.

R. Mizara beviešėdamas 
Lietuvoje lankė daug vietų, 
kurių daugumą jis aprašė 
savo knygoje. Jis lankėsi 
ir dzūkų krašte: Dzūkijos 
“sostinėje” Alytuje, Drus
kininkuose, Varėnoje, Mer
kinėje ir kituose provinci
jos centruose. Pats auto
rius yra Merkinės dzūkas, 
todėl, aišku, jam labai ma
lonu kalbėti apie gražias 
Dzūkijos apylinkes. Dzūki
ja, sako autorius, savo gro
žiu prilygsta gražiausioms 
Žemaitijos apylinkėms. Tik 
žemė dzūkų prasta — dau
giausia tik smėlynai. Kai 
kurios vietovės net žemės 
ūkiui netinka, tad želdina
ma miškais. Dzūkai savo 
pušynuose turi daug uogų 
ir grybų, bet su duona se- 
niau visuomet jiems buvo 

—^xY,._įyskiap parodo sunfcu išsiversti. Dėl to jie 
pavyzdys , Kretingos,.ir naminio alaus. kaip ja. 

ro žemaičiai, niekad neda- 
toli Klaipėdos krašto. Kre- rvd«vn o-rūdiri iio fniinė .»*»»«<***lyiidvi), giuaus jie taupė 

maistui. Trąšaus juodže-

akinius
Gerb. R. Mizara plačiai 

rašo apie Vilniaus teišliko 
vardo universitetų, Geniau
sią Lietuvos aukštąją mo
kyklą, apie jos - studentiją' 
bei vadovybę. Jis ra'šo ūpie 
Lietuvių Kalbos ir Litera
tūros Institutą, kuris išlei
do tiek daug vertingos li
teratūros ir ruošia jos dar 
daugiau. Iki šiol jau išleis
ta penki tomai “Didžiojo 
lietuvių kalbos žodyno,” ku
rio bus apie 15 tomų; išleis
ta didžiulis “Dabartinės lie
tuvių kalbos žodynas,” trys 
tomai “Lietuvių literatūros 
istorijos,” “Lietuvių litera
tūros chrestomatija,” 
“Lietuvių kalbotyros klau
simai” ir desėtkai kitų lei
dinių. Minėtoji leidykla, 
tai nepavaduojama kultūros 
įstaiga!

Kalbėdamas apie meną ir 
menininkus knygos auto
rius džiaugiasi, kad “nuė
jęs į koncertą arba įsijun
gęs radiją, neišgirsi nervus 
tampančio triukšmingo 
džiazo, o gėrėsies klasiki
ne arba liaudies muzika, 
skambiomis, melodingomis 
dainomis. Muziejuose ten 
nepamatysi ‘modernistinio,’ 
abstraktaus meno pavyz
džių: tavo akį džiugins rim
ti, tikroviški, turiningi kū
riniai. Žmogui, ilgai gyve
nusiam JAV, kur vyrauja 
atkarus ‘džiazinis menas,’ 
tokia atmaina — mielas, 
malonus poilsis!”

Gerai pasakyta! ’Vsįiky- 
įbasis žviegiančio džiazo, ;arį 
“jųpdernistinių’’ j ,jbęrsi,ę4 hp 
formalizpip tepliopių, r—pa-' 
rocjp ■ amerikonų hekultū,-'’ 
ringumą. /'

dabartinio Lietuvos, „ gy-“ 
mmo njufys t

JAV valdžia jau sumažino 
korporacijoms taksus

pranta priešingai, nes jeigu, 
tik bus patobulintos maši
nos, o darbo valandos ne-

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų valdžia paskel
bė, kad jau sUmą^ino tur
čių korporacijdfns ir biznie
riams taksų $1,500,000,000. 
Sako, kad fabrikantai ir 
stambūs farmeriai bei biz
nieriai gali atsiskaityti nuo 
įplaukų išlaidas už naujas 
mašinas, įrengimus ir kito
kius pagerinimus, tai yra 
už tą sumą nemokėti taksų.

Prezidentas Kenedis pa- 
reiškėp kad šis JAV val
džios žygis padrąsins fab
rikantus įvesti naujas ir 
modernines mašinas, pada
rys pigesnį prekių pagami
nimą, duos daugiau progų 
lenktyniuoti užsienio rinko
se, ir būk “sudarys daugiau 
darbų.”

Rimtesni ekonomistai su-

bus sutrumpintos, tai dar*< 
bų nepadaugės, bet. dar :sų£ 
mažės. Kaip žinia, Kene- 
yra priešingas unijų,:'rėi'Wk 
lavimui įvesti 30 'valandų 
darbo savaitę.

New Yorkas. — 1964-1965 
metų Pasaulinėje parodoje 
čionai aukščiausias pasta
tas bus Tarybų Sąjungos. 
Jis bus 88 pėdų aukščio.

Jungtinės Valstijos vis 
dar nepaskyrė sumos pa
viljono statybai. Atstovų 
butas nubalsavo už $17,- 
000,000, o Senatas už $15,- 
000,000. Kol kas dar tuo 
reikalu nesusitarė.

sveikatai. Jų gamybos įsi
savinimas įgalins sutaupyti 
daug maistinio aliejaus, ku
rio vienai tonai dažų paga
minti dabar sunaudojama 
200 .kilogramų.

Tokie dažai respublikoje 
bus išleidžiami pirmą kar
tą.’ ’Ateityje įmonė pereis 
tik prie vandeniu skieidžia- 
mų dažų gamybos.
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Jaunųjų fotožurnalistų 
visasąjunginiai diplomai

• F

Maskvoje vykstančioje 
Visasąjunginėje meninės fo
tografijos parodoje “Sep
tynmetį vykdant” ekspo
nuojama 17 tarybų Lietuvos 
fotožurnalistų darbų. Paro
dos žiuri komisija antrojo 
laipsnio diplomu pažymėjo 
vilniečio A. Sutkaus nuo
trauką “Motinos sielvar
tas”. Du trečiojo laipsnio 
diplomus gavo Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto žurna-

aukštųjų. Kai seniau, prie 
buržuazijos, vidurines bei 
aukštąsias mokyklas galėjo 
lankyti tik turtingųjų vai
kai, dabar taip nėra; moks
las nemokamas ir prieida
mas visiems, kas tik turi

I noro ir gabumo mokytis. 
1 Knygos autorius labai vy
kusiai numaskuoja priešiš
kus Lietuvai tipus, kurie vi
sokiais būdais šmeižia ir 
niekina savo senąją tėvy
nę. Skaitome:

“Priešiška T. Lietuvai ir 
socializmui spauda, o taip 
pat pavieniai asmenys A- 
merikoje dieną naktį šmei
žia mūsų gimtąjį kraštą. 
Jie, turbūt, tikisi, kad tuo 
būdu sutrukdys Lietuvos 
žmonėms žengti pirmyn. 
Klysta jie!.. Lietuviškie
ji ‘veiksnių’ vadeivos, fab
rikuodami prieš Lietuvą 
melus, prasimano puikiau
sių dalykų. Seniati. ji’ė. skeL 
hėjkad įįęjjuvoje^nehpliį^ 
ną; viepo liefųvįę-t-Nisi už
vežti.’ Dabar jie tvirtiną, 
kad ‘lietuvių tauta rusina- 
Iną.’.„ N etnikus „Ipty nišk  ̂jį 

roję pakeisiąs, r u.s i sjį a . 
Radę-1 T. i Lietuvos -, spaudoje 
įunplę, (<kądi l^ok& < ’pąių
eiįūnaš; buvo nubaustas už

Lietuva skęsta * ^degtinėKVL3 f^niau ten

Žinios iš
Mažųjų karalyste

VILNIUS. — Šis namas 
iškilo gražiame sode, tarp 
vaismedžių ir vaiskrūmių, 
kalvotoje vietovėje. Pasta
tas erdvus, jo verandų sie
nos ištisai stiklinės: čia 
miega vaikučiai.

Vakar naujasis Vilniaus 
geležinkelininkų vaikų lop
šelis ir darželis buvo ati
darytas. Vaikučių džiaugs
mui nebuvo galo, kai jie iš
vydo didžiulį akvariumą, 
daugybę žaislų, kurie sudė
ki į sienas įmontuotose 
išpintose.
j Darželis ir lopšelis — su 
ivisais patogumais. Netgi 
liefaus sulytus rūbelius 
džiovins elektra.

135 vaikai savo karalys
tėje jaučiasi kaip namie.

V. Kubilius

Lietuvos
trotechnikos dirbinių paro- 
roda Vilniuje — svarbus 
indėlis, vystant taikius eko
nominius ryšius. Ji, be 
abejo, padės toliau stiprin
ti draugiškus mūsų šalių 
ryšius. Horstas Pampelis, 
inžinieriai H. Cirkelis ir V. 
Kopšas pažymėjo parodos 
lankytojų sus i d o m ė j i m ą 
VDR pramonės gamyba. 
Vokiečių specialistams la
bai patiko Vilnius. Jie pa
prašė padėkoti visiems vil
niečiams už dėmesį ir susi
domėjimą paroda ir perda
vė sveikinimą bei linkėji
mus nuo vokiečių tautos.

(“Vakarinės naujienos”)

listikos specialybės studen
tas R. Rakauskas už nuo
trauką “Studentiška vasa-, 
ra” ir “Ho Ši Mino portre
tą”. “Komjaunimo tiesos” 
korespondentui J. Vaice
kauskui ir A. Urbiečiui 
(Kaunas) paskirti specialūs 
diplomai už įdomų fotog- 
grafinį temos sprendimą.

A. Sutkus ir J. Vaicekau
skas prieš kurį laiką laimė
jo premijas TSRS, Vengri
jos, Lenkijos ir VDR foto
grafijos žurnalų organizuo
tame konkurse.

Jie išpeša iš Lietuvos spau
dos žinelę, kad kaš'nbf^ 
Šiv.ogė, ir rašo:, visi 
ybs žmonės, vagys

s
r-.

$
V'nj .diha^'. bulyfjįVkoffi^ 
potvarkių . žmohefe nepg^ 
šaįptĮiėyk—dirvos stoy^eįp 
artos. . Rudenį skelbia,$$$ 
kolūkiečiai neina." b u rV i.ų 
kasti, bulvės pūva- laukuose. 
Gi- žiemą tie patys ‘veiks
niai’ šaukia, kad - žmonės 
badauja, neturi ko. valgyti, 
mintd tik bulvėmis. , Klau
simas dabar: 'kada jie me-

rį? Jeigu kolūkiečiai pa
vasarį bulvių nebūtų sodi
nę, tai rudenį nebūtų rei
kėję jų kasti, u žiema nebū
tų buvę ko valgyti! Čia jų 
melas dumba pel kiasnis!

to. ■/*

je na‘čTaf-sųną®n^Į®^,- 
000 t a rybinių-5 piliečiiį?rDa- 
bąr to miesto vaizdas, suvis 
kitoks: ' , :
; “Buržuazijai.valdant, šia
me rajone (Kretingoje) .'te
buvo viena pranciškonų 
gimnazija, j kurią tegalėda
vo patekti tik • turtingųjų 
vaikai, o šiandien ten vei
kia 4 vidurinės, 7 septyn
metes, 7 aštuonmetes, 37 
pradinės ir 2 muzikos mo
kyklos. L e Jo, yra žemes

Z. ANGARlEclO A ĮMINIMUI PAGERBI!

0
Ištikimojo leniniečio, nenuilstamo kovotojo už liaudies lai

mę 'Zigmo Aleksos-Angariečio gimimo 80-ąsias metines birže
lio 25 dieną paminėjo Vilniaus darbo žmonės.

Nuotraukoje: iškilmingas susirinkimas Valstybinėje filhar- 
harmonijoje, skirtas !Z. Aleksos-Angariečio gimimo 80-osioms 
metinėms.

mio savininkai kapsai seno
vėje dzūkus pajuokdavo, 
kad jie “nesutaiko duoną 
su uogom”: kai turi duo
nos, tai neturi uogų, o kai 
turi uogų—neturi duonos!

Tačiau dabar ir dzūkų 
gyvenimas visai kitoks — 
jie turi pakankamai duonos 
ir prie duonos. Tarybinė 
vyriausybė rūpinasi jų eko
nominiu ir kultūriniu gyve
nimu; jų vaikai eina moks
lus, pas juos išvystyta pla
tus saviveiklos ir savišvie
tos tinklas. Dzūkija stovi 
lygiai su kitomis Letuvos 
sritimis.

Autorius lankėsi Maskvo
je ir Lenkijoje; matė net 
baisiąją Osvencimo stovyk
lą, kurioje hi tier i n i n k a i 
nužudė anie keturis milijo
nus nekaltų žmonių.

j R. Mizaros knygoje yra 
daug naudingų informacijr 
ir tos žinios labai įdomia;’ 
skaitytojui patei k i a m o s 
Reikėtų tą knygą kuopia 
čiausiai paskleisti tarp šir

1 krašto lietuvių. Biūtų ge
■ ra, kad autorius galėtų
, kokių 2-3 metų vėl Lietu 
’von nuvykti ir aprašyk 
į tuometinį mūsų, gimtine01 
progresuojantį gyvenimą • 
jis tai galėtu palyginti sv 
dabartimi. Šia proga au
toriui reikia palinkėti tik 
geros sveikatos, ryžto ir iš
tvermės !

Naujas sunkvežimis
Sunkvežimis “Ural-377” 

tapo sukurtas Uralo auto
mobilių gamykloje. Jo kė
bule telpa 7 ir puse tonos 
krovinių, o priekaboje 10.5 
tonos. Veždamas tiek kro
vinių, sunkvežimis išvysto

Iš nubirusių šakų
KAUNAS. — Nubirusios 

šakos... Negi jos turi ko
kią vertę?

Statybos ir architektūros 
instituto b e n d r a d a r b iui 
technikos mokslų kandida
tui Stasiui Jonaičiui jos ne
davė ramybės: juk per me
tus netikusios medienos 
respublikos miškuose susi
kaupia 70-80 tūkstančių ku
binių metrų!

Mokslininkas sukonstravo 
originalų agregatą šakoms 
smulkinti ir specialią pre
savimo formą pluo š t i n ė s 
masės plokštėms gaminti. 
Naujoji medžiaga, paga
minta Vilniaus bandomojo
je pluošto dirbinių gamyk
loje, parodė patvarumą ir 
ekonomiškumą.

Kauno statybinių medžia
gų kombinatas dar šiemet 
pradės gaminti dirbinius iš 
medienos plastiko. “V. N.”

Įdomi buvo paroda
10,700 lankytojų pabuvo

jo VDR elektrotechnikos 
narodoje, surengtoje Vin
gio parke.

Prieš parodos uždarymą 
nes kalbėjomės su jos di
rektoriumi Pampeliu. Jis 
mums papasakojo:

— Penkiolika dienų mes 
stengėmės supažindinti Lie
tuvos inžinierius, konstruk
torius, technikus, taip pat 
Vilniaūs gyventojus su Vo
kietijos Demokratines Res
publikos elektros pramonės 
imonių pasiekimais. Paro
da sukėlė didelį susidomėji
mą. Vien tik specialistų 
pabuvojo mūsų paviljone 
apie 7,000. Džiugu, kad 
apžiūrėti eksponatus atvy
ko inžinieriai ir konstrukto
riai iš Rygos. Leningrado,
Minsko ir net iš Jerevano.

, 150 mylių greitį.

Mokosi kas antras 
darbininkas

Neseniai Vilniaus “Leli
jos” siuvimo fabriko pagal
binei darbininkei Gražinai 
Pautienienei teko išsiskirti 
su savo darbo draugais — 
pernai ji baigė Vilniaus 
technikumą. Ją įmonės va
dovybė perkėlė dirbti į kon
struktorių grupę.

Daugelis įmonės gamybi
ninkų mokosi. 140 darbi
ninkų lanko vakarines vi
durines mokyklas, 32—mo
kosi teenikumuose, 21 •— 
studijuoja aukštosiose mo
kyklose. Daugiau kaip 20 
žmonių lanko meistrų kva
lifikacijos pakėlimo kursus, 
pustrečio šimto lelijiečių 
mokosi politinio švietimo 
rateliuose.

Gamybininkų mokymusi 
labai rūpinasi fabriko vi
suomeninės organizaci jos. 
Kai grupė darbininkų pa
reiškė norą išmokti siuvi
mo mašinų mechaniko spe
cialybės, LDAALR organi
zacijos iniciaty.va buvo 
įsteigti mechanikų kursai. 
Moterims pageidaujant, 
fabrikinis komitetas šiemet 
įsteigė kulinarijos kursus, 
kuriuos lanko 40 žmonių.

Šiuo metu mokosi beveik 
pusė įmonės darbuotojų.

(“Kauno tiesa”)

Geofiziko S. Blinstrubo 
metodas

VILNIUS. Labai tiksliai 
nustatyti naudingų iškase
nų sluoksniavimosi gylį ir 
jų sluoksnių ribas leidžia 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Geologijos ir geo
grafijos instituto mokslinio' 
bendradarbio Stasio Blin
strubo pasiūlytas originalus 
metodas žemės plutos mag
netinių stebėjimų rezulta
tams išaiškinti. Geofizikas 
išvedė formules, kurios lei
džia nustatyti įmagnetintos 
uolienos horizontalinį ilgį. 
Iki šiol tai nepavykdavo pa
daryti.

Naujasis būdas sėkmingai 
pritaikytas Lietuvos terito
rijos bendrosios gravimetri
nės nuotraukos, kuri buvo 
atlikta S. Blinstrubui vado
vaujant, rezultatams išaiš
kinti. Nustatyta eilė ano
malijų, paaiškinančių viršu
tinių žemės plutos sluoksnių 
sandaros sudėtingumą. Ge
ofiziko prognozių teisingu
mą patvirtino geologų at
likti tyrimai.

S. Blinstrubo darbai geo
fizinių stebėjimų rezulta
tams aiškinti pristatyti fi
zikos-matematikos mokslų 
daktaro laipsniui gauti.

Nauja Produkcija
KAUNAS. Naujos pro

dukcijos gamybą įsisavina 
“Chemiko” gamykla. Šie
met įmonė turi išleisti 300 
tonų vandeniu skiedžiamų 
emulsinių sintetinių dažų. 
Jie naudojami statyboje vi
daus apdailos darbams.

Vandeniu skiedžiami da
žai yra žymiai vertingesni 
už aliejinius. Jie greičiau 
džiūsta, o tuo pačiu staty
boje paspartėja apdailos 
darbai. Tokiais dažais nu
dažytas sienas galima plau
ti, jie nedega, nežalingi

Staklių detalės iš... piuvenų 
ir dervos

VILNIUS. Bandomoji 
pluošto dirbinių gamykla 
išleido partiją dangčių me
talo apdirbimo staklėms. Jie 
pagaminti iš termoplasto, 
gaunamo presuojant medžio 
piuvenų atliekas su specia
lia derva. Dirbiniai pasižy
mi patvarumu, lengvumu ir 
gražia išvaizda.

Naująją medžiagą sukūrė 
įmonės specialistai. Ateity
je numatoma ją plačiai tai
kyti gaminant įvairias ma
šinų detales. Termoplastas 
yra labai pigus ir duos pra
monei didelę ekonomiją.

Artimiausiu metu įmonė 
pradės gaminti popieriaus 
liejinius. Iš jo bus liejamos 
įvairios detalės mašinoms 
ir prietaisams.
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3. D. Sliekas

Kaip augo ir gyveno Elžbietėlė
(Tąsa)

Ji girdi šeimyną kalbant, 
kad rytoj piaus aviną, o 
p i a u s greičiausiai peiliu, 
kuriuo riekia duoną. O, kaip 
tai nešvaru,—ji mąsto sau,- 
ir nutaria peilį paslėpti dil
gėlėse. O kai peilio būtinai 
reikia, ji jo neberanda, ku
rioj vietoj jinai jį įkišo. Be
ieškodama, ji į s i d i 1 g i n a 
rankutes ir kojutes, o tai la
bai skauda; ji dabar bijo, 
kad nenumirtų. Močiutė ją 
gydo, tėplioja skaudamas 
vietas su marga kalakuto 
plunksnele kokiais ten alie
jais.

Kitą kartą, kai išėmė iš 
avilių medų, jinai laižė ir 
laižė jį, — jis toks saldus, 
gardus... Mergos negalėjo 
jos nuo medaus atitraukti, 
tai viena pasakė: “Tegul 
laižo. Nuo medaus būna 
pilvas didelis ir kojos sto
ros, tai bus kitašiopkiųSto- 
ramarė.” (Storamare vadino 
jų vaikų nėšiotę ir kiaulių 
šėrėją.) O antra dadėjo: 
“Nuo daug medaus, jis pra
deda sunktis per bambą.”

Elziutė nusigando. Ji, 
mat, nori būti tokia lieknu- 
tė-gražiutė, o dabar, va, 
kad norėjai: ji bus ir stora 
ir kojos storos, o dar ir 
medus sunksis per bambą.

Ji nubėgo pas močiutę 
paprašyti, kad ji ką nors 
darytų — gal patepliotų ko
kiais aliejais ar kuo, kad 
medus nesisunktų per bam
bą ir kojos nebūtų storos. 
Močiutė gi viską žino ir mo
ka! Bet močiutė ją įtiki
no, kad viso to nebus, ir El
ziutė apsiramino, tačiau, 
kai naktį pabudo ir čiupinė
jo savo kojas ar dar jos ne- 
pastorėjo, ji nebuvo tikra, 
tai nutarė eiti į seklyčią, 
kur yra didelis veidrodis, ir 
ten matys savo kojas. Ei
dama per priemenę užmy
nė katę, kuri suriko ne sa
vu balsu ir išbudino mer
gas; tas iškėlė Elziutės rū
pesčius aikštėn.

Mergos pažadėjo ją ves
tis pas stebuklingąjį Devai- 
niškių kryžių, jei Elziutė nu
neš saują dilgėlių į bernų 
lovą ir ten jas išdėstys. Ji 
tai padarė. Rytojaus dieną 
bernas Petras pažadėjo jai 
visą saują saldainių, jei ji 
nuneš maišiuką kvarkvaba- 
lių (pas mus juos vadino 
melnikais) į mergų lovą ir 
ten paleis, Elziutė tai atliko.

Kai vakare mergos su
lindo į lovą, jos trukčiagal- 
viais iššoko lauk spiegda- 
mos. Visi suklego, atėjo ir 
tėvas, kada viskas paaiškė
jo. Tėvas visus išbarė, sa
kydamas: “Aš nepriešin- 
gas gražioms baikoms, bet 
su vabalais ar kuo netinkan
čiu aš nenoriu, kad jūs ma
no vaikus to mokytumėte.”

Kartą ji nuėjo pas pieme
nis — ten toli, prie Raus- 
včs upelio. Piemenys ėjo į 
Rausvę maudytis, Elziutė 
irgi, bet piemenys ją vijo 
šalin, o ji vistiek ėjo, tada 
anie ėmė pasakoti, kad El
ziutė nesveika. Žiūrėkit, sa
ko, jos pilvukas įtrūkęs; jei 
ji įeis į vandenį, prigers.

Elziutė nusigando, ji užsi
metė savo marškiniukus ir 
parbėgo namo verkdama: 
“AŠ mirsiu, aš mirsiu!” Na
miškiai nusigando, — pa
manė, kad mergaitė išgėrė 
kokių nuodų ar ko. Bet ka
da ji papasakojo, kad ji bu
vo pas piemenis ir kaip ten 
viskas buvo, visi suprato, 
kame dalykas, o močiutė ją 
įtikino, kad piemenys mela
vo; mergaičių, sako, visų

tokiė pilvukai ir taip reikia; 
ji liepė daugiau neiti pas 
piemenis.
<>-" Bet Elžbietėlė negalėjo 
neiti pas piemenis, nes kai 
jbcten nueidavo, tai vis ką 
nuars sugalvodavo. Piemuo, 
kuris buvo beveik jau pus
bernis (jį vadindavo filo
sofu), buvo labai sugabus 
iškraipyti dainas ir giesmes 
į pašiepiančias. Kai jis iš
girdo močiutę giedant: “Tu
riu Jėzų brangų ir Mariją 
danguj, niekada nežūsiu,” 
“filosofas” išvertė: “Turiu 
karvę juodą ir biuką margą, 
niekada nepulsiu.”

Kitą kartą ji ir vėl nuėjo 
pas piemenis, kai kriaučius 
Patapas (kuris dabar čia 
siuvo), išvijo jas visas su 
jos sesutėmis iš grįčios. Kai 
jos ten atėjo, “filosofas” 
tuojau užkamandavo žaidi
mą — obuolių vogimą. Jis 
paskyrė kelis krūmus, kur 
bus sodas, mažieji ateis 
obuolių vogti. Kitas piemuo 
bus sodo sargas, o “filoso
fas” bus teisėjas. Na, ir 
prasidėjo: Mažieji atėjo ir 
lipo į “obeles,” vienas iš jų 
—Elziutė — išpuolė, “filoso
fas” liepė jai nesikelti — ji 
“užsimušė.” Paguldė ją 
aukštielninką, sunėrė ant 
krūtinės rankutes ir “filo
sofas” ėmė giedoti smerti- 
nę giesmę; jis giedojo ilgo
kai. Pradėjo giedoti punk
tą:

“Daug galingus ponus, 
žmonių stonus. Taip sūdžia 
kaip kriaučių ricerių ir 
šiaučių ims lygiai...”

“Nabašninkas” atsikėlė ir 
paklausė: “Ką tu pasakei— 
kriaučių ir šiaučių ims ly
giai?”

—Taip aš pasakiau.
—Ar smertis ims ir mūsų 

Patapą kriaučių ir Sidarą 
šiaučių?..

—žinoma, ims, nepaliks 
nei vieno!

—A, tai bus gerai. Da
bar tu vėl pagiedok tą punk
tą.

“Filosofas” pagiedojo, o 
Elziutė gerai įsiklausė žo
džius ir užkomandavo sesu
tes eiti namo. Jos eidamos 
visu keliu giedojo: “Smertis 
ims Patapą kriaučių ir Si
darą šiaučių, nepaliks nei 
vieno.” Paskui, kad kriau
čius geriau jas girdėtų, su
ėjo į priemenę.

Kriaučius, nebeiškentęs, 
jas paklausė:

—Tai už ką gi jūs ant 
manęs taip užsirūstinote, 
kad jau smerčiui atiduoda
te ?

Mergaitės suriko:
—Už tai, kad tu neduodi 

mums pasibovyti su tavo 
didelėmis žirklėmis, veji 
mus laukan. Sidaras neduo
da pasibovyti su jo kreivo
mis ylomis ir kurpaliais,— 
už tai jus ims smertis.

Kriaučius nusišypsojo, o 
mergaitės linksmai išbėgo 
laukan.

Kai Elžbietėlė buvo 12-kos 
metų amžiaus, numirė jų 
mamytė. Elžbietėlė jau ge
rai suprato mirties reikš
mę, — ji žinojo, kad dau
giau ji niekada, o niekada 
jos nebematys. Ji labai nu
sigando, verkė ir visa dre
bėjo. Nors tėvas su močiu
te ją ramino, bet vis nuo
gąstavo: “Kaip dabar bus, 
kaip mes gyvensime be 
jos?”

Kai motina buvo palaido
ta, Elžbietėlė visiškai pasi
keitė. Jeigu pirma ji buvo 
visada gyva ir linksmutė, 
tai dabar ji buvo liūdna ir 
tyli — ji jau nęsišypsodavo, 
kaip dnksčiaū.

Ji jautė, kad tėvas grei
čiausiai parves jiems nepa
geidaujamą močiaką. Kaip 
reikės su ja susitaikyti ir 
gyventi?!,.:.;

Kartais ji mąstė: O gal 
būtų geriau išeiti kur tar
nauti pas kitus, kaip kitos 
mergaitės kad daro? Bet 
ką aš dirbčiau ten? Aš nie
ko nemoku, tai man grei
čiausiai tektų tik kiaules 
šerti, kaip storai Marei. O 
tai būtų labai nešvaru — 
brrr, nupurtė ją iki kaulų 
ta mintis.

Dabar ji pradėjo daugiau 
maišytis grįčioje su mergo
mis — gelbėti joms, ir dar
bas sekėsi.

Taip jai besidarbuojant 
greičiau laikas bėgo, ji ir 
nepasijuto kaip metai pra
bėgo nuo mamytės mirties. 
Ji pradėjo nugirsti šeimyną 
šnekant, kad ne po ilgo tė
vas parves jai močiaką. Elž
bietėlė vėl pradėjo rūpintis, 
kaip jai reikės su ja susitai
kyti—gyventi.

Ne po ilgo ir parvedė ją, 
tokią pojaunę, dar mergą, 
gero ūkininko dukterį. Mo- 
čiaka pasirodė ne tokia jau 
bloga vaikams ir abelnai 
šeimynai, bet visgi, jausda
masi šių namų šeimininke, 
ji ir pabandė kai kur kai ką 
patvarkyti savotiškai — kai 
kam įsakinėti, kaip maistą 
šeimynai biskį pabloginti ir 
kunigėlio neužmiršti, o čia 
gi yra ir iš ko.

Bet Motiejus laikėsi savo. 
Jis jai pasakė, kad mergos 
žino, kaip ir kokį maistą 
gaminti, ir tegul jos gami
na.

Aišku, kad pamotei tas 
nepatiko, ir ji barėsi ir ver
kė, bet Motiejus nenusilei
do.

Po kiek laiko ji ir vėl pa
bandė savo. Ji įdavė Elžbie
tėlei geroką ryšuliuką ir lie
pė nunešti Keturvalakių 
klebonui.

Tėvas, pastebėjęs Elžbie
tėlę einančią keliu su ry
šulėliu, ją užklausė: “Elž
bietėle, kur tu eini ir ką tu 
čia neši??” Ji psakė. Ta
da tėvas liepė grįžti atgal 
ir pats ėjo sykiu. Parėjęs, 
tėvas pamotei pasakė, kad 
daugiau to nebūtų; mes 
sunkiai dirbame, kokiais ten 
žalbarščiais negy ven s i m e, 
kaip pas Plečkaitį (Plečkai
tis buvo pagarsėjęs prastu 
šeimos maitinimu).

Suprantama, pamotei ir 
vėl nepatiko ir ji nemažai 
ašarų išliejo, kol tą inciden
tą pamiršo.

Elžbietėlė jau išaugo į 
liekną ir poaukštę merginu- 
kę, kaip nendrelę. Pas juos 
dažnai būdavo ir svečių; 
mat, Motiejus buvo Vaitas 
ir, kaip stambus ūkininkas, 
kur'visada buvo galima iš
sigerti ir gerai pavalgyti, 
tai jo • kiemą lankė kam 
reikia ir kam nereikia — jr 
raštininkėliai, ir zemskiai, 
Keturvalakių puslenkis kle
bonas, kuris, po teisybei, 
Motiejaus ir nekentė todėl, 
kad šis klebonijai ir abelnai 
kunigams nepatikdavo, bet 
kadangi čia visada, visko 
būdavo, tai klebonas ir .už
sukdavo. • .

Klebonas su Motiejumi 
daug nekalbėdavo, jis daž
nai tik persimesdavo su juo 
keliais žodžiais ir pakomp- 
limentuodavo Elžbietėlę, sa
kydamas: “To, panie Mo
tiejau, tavo Elžbietėlė tai 
paveikslas nabašninkės, to 
ji bus tūkstančių rublių pi
gesnė už kitas dukteris...” 
Tada Elžbietėlė išrausdavo 
ir išbėgdavo, laukam

(Bus daugiau)’

Šalie brangioji!! Dainių apgiedota, 
Per ilgus amžius kniubus pb ųkšta,! 1 
Raibųjų gegutėlių apraudota, 
Aukštais pilių kalneliais papuošta.

Ir nieks ilgai atspėti negalėjo., 
Kokia lemtis tau skirta ir kas tu.
O dar daugiau svajonių užkastų . . . 
Žemelėj daug legendų sudūlijo,
Matei—neramūs metai bėgo, skriejo; 
Dirvonais apsitraukdavo kapai. 
Šviesias akis prie vartų pražiūrėjai, 
Pakol Tarybine šalim tapai.
Pražydusi Respublikų draugijoj, 
Eini drąsi, šiandieną vėl jauna; 
Junti, kad žaizdos praeities užgijo, 
Kai skamba skamba po darbų daina.
Ir kai jungtiniai chorai susilieja 
Su vėju, su dangum ir su žeme, 
Tai prieš akis iškart laukai žalieji 
Sušvinta neregėtam gražume.
Ir vasara sužėlė ypatinga — 
Į tolį matos vis daugiau erdvės! 
Šilkinis rūbas tau prie veido tinka, 
Šiurkščių trinyčių nieks nebedėvės...

Veržiesi ateitin, pilna orumo. 
Kad sunkmečių kovoj nepakrikai.
Puošies gyvenvietėm, garažais, rūmais, 
Elektros ir tekstilės fabrikais.
Laukuos pulkuoja kepurėtos gubos 
Ir didina gamybos rodiklius.
Pulkais jaunikliai paukščiai irgi skuba— 
Išbando skrydyje sparnus eiklius.
Mechanizuota vyksta ir rugiapiūtė. 
Uždulko ir keleliai, ir keliai.
O paukščiai, jėgą spornuose pajutę, 
Į saulę skrenda skrenda pakiliai!
Nuo piliaklnio pažiūrėk—grožybė! 
Taikos tarytum nematei dar čia: 
Akvamarinais ežerai sužibę, 
Rugpiūtis lyg žvaigždėmis nakčia. 
Darbymečių dienas dainom palydint, 
Junti—daugėja duona ir galia.
Su kuo dabar tave galėčiau lygint— 
Su saule ar su rūtos šakele?
Sesuo brangioji, jau tikrų tikriausiai 
Tu niekad nebebūsi po našta.
Taikiam darbe dar kalnus tu nugriausi, 
Laukų šilkais šlamėsi išpuošta!

A. Miškinis

Florida, Michiganas, Lietuva
Gerai visiems žinoma, kad 

mūsų broliai lietuviai pami
lo pusiautrop?šką Floridą ir 
ant senatvės čia daug apsi
gyvena. Jau St. Petersbur- 
ge ir Miami’je susidaro gan 
tvirtos kolonijos, o dar ran
dasi lietuvių nemažai ir 
Tampa’oje ir kituose kiek 
mažesniuose miestuose. 
Taipgi, labai daug lietuvių 
apsigyvena ir Michigan val
stijoje. Šios dvi valstijos 
labai geografiniai skirtin
gos: Florida pietinėje Ame
rikos dalyje' ir pusiautro- 
piška, tropiškas klimatas, 
gi Michigan’as rąndasi šiau
rėje, čia klimatas jkaip 1 ir 
lietuviškas... Čia jaučiama 
žiema, pavasaris, vasara, 
ruduo ir vėl žiema.

O, nežiūrint klimato skir
tumų, šios dvi valstijos yra 
labai panašios viena kitai, 
ir nemažiau gamtos apdo
vanotos. Florida, insidavus 
sausžemis, tarp didžiojo At- 
lantiko ir Meksikos įlankos 
(Gulf of Mexico). Jos di
dumas 58,560 kvadratinių 
mylių (amerikoniškų), gy
ventojų 4,442,000. Kiekvie
ną metą čia apsigyvena 
šimtai tūkstančių šeimų — 
senmečių, pensininkų, todėl, 
kad čia gamta daug švel
nesnė; taipgi čia atvažiuoja 
virš 9,000,000 turistų žiema- 
voti, iš ko valstija daro di
deles įplaukas,— daug di
desnes ne kaip iš citrus so
dų, o ir sodai yra vieni iš 
didžiausių visoje Ameriko
je. . .

Čia stambūs investoriai- 
žemvaldžiai, sugrobę žemes, 
aptveria spigliuotomis vie
lomis. Dalis jų naudojama 
kaipo ganiavos galvijams, o 
dar didesnė dalis niekam 
nenaudojama, atrodo, 
būtų mirus žemė.... Mat, tie 
investoriai nepasiduotų ver
čiami tą žemę naudoti vie
nam ar kitam geram tiks
lui. Jie tik laukia, kada, jau 
bus žemės trūkumas, ir ta
da jie sugebės parduoti ją 
aukštomis kainomis ir su
sipilti aukso kalnus. Tie sa
vanaudžiai net nusausina 
pelkes, jas aptverę. Kiek 
jie moka už akrą valstijai? 
O kas žino, čia tai jau po
litikierių reikalas....

Na, dabar pakalbėkim a- 
pie Mięhigan’ą. Ši valstija 
užima 58,216 kvadratinių 
mylių plotą. Gyventojų — 
7,866,000.

Vakarinį Michigan’ą plau
na didžiulis ežeras Michi- 
gan (gal nuo šio ežero ir 
valstija turi vardą). • Dalį 
valstijos ežeras atkerta; ta 
dalis ir yra vadinama aukš
tuoju - Michigamv^Jis

Respublika vasarą

siglemžė Lietuvos pajūrio 
miestą Klaipėdą, ir vėl nie
ko nedaryta. Be šių dviejų 
miestų Lietuvai gyvuoti jau 
nebuvo galima, bet Lietu
vos prįešai tais laikais bu
vo daug tvirtesni už ją ir 
nebuvo kitos išeities, kaip 
tik tylėti. Greitu laiku Lie
tuvai gręsė sunaikinimas, 
pavojus iš Vokietijos pu
sės, nes Hitlerio kariškuo
se pasiruošimuose-planuose 
Lietuva jau nebuvo nei ne
žymima kaipo valstybė. 
Aišku, Vokietija būtų val
džius Lietuyą kaipo koloni
ją.! O :’dar ir ”su tdo supra
timu, ikąd/ ^okaęčįaįi yądino- 
sį nordikaiš, gi lietuviai to
kiais nebuvo, tai ir nebuvo 
vokiečiams lygūs, būtų bu
vę jų vergais...

O t, man kalbant apie šias 
mūsų dvi valstijas, ir prisi
ėjo sulyginti su mūsų tėvy
ne Lietuva, nes taip labai 
supuola... Manau, skaityto
jai gaus pamatą spręsti, ko
dėl Lietuvai nebūtų geriau 
gyvuoti atskirai nuo drau
giškų tautų, nuo Tarybų 
Sąjungos. Sunku suprasti 
kaip šiais laikais mūsų di
pukai ieško kaltininkų ir 
dar mano, kad Lietuvai bū
tų geriau vienai gyvuoti, 
kada net ir stambesnės ša
lys, valstijos dedasi į bend
rą kūną, į bendrą jėgą.

Dzūkelis

Piety Vietname 
ekonominė krizė

Pietų Vietnamo ekonomi
ka pergyvena sunkią krizę. 
Bendroji pramonės produk
cijos gamybos apimtis, pa
gal oficialius statistinius 
duomenis, šalyje tokia pat, 
kokia buvo prieš 16 metų, 
kai valdė prancūziškieji ko
lonizatoriai. Vis daugiau 
Pietų Vietnamo ekonomika 
patenka į JAV monopolijų 
priklausomybę. Vien praei
tais metais subankrutavo 
784 vidutinės ir smulkios 
įmonės, priklausiusios viet
namiečiams. Dėl tekstilės 
importo iš JAV liko be dar
bo 30 tūkst. budėjų Saigo- 
no-Šalono rajone. Nuolat 
be darbo stovi du trečdaliai 
cukraus fabrikų. Metinė 
cukraus gamyba neviršija 
12,000 tonų, kai prieš kele
tą "metų buvo pagaminama 
30—40 tūkst, t.. Nuolat ma
žėja gamyba įmonėse, ku
rios gamina žemės ūkio pa
dargus, žvejybos tinklus,

siekia su Wisconsin valsti
ja. Į tą dalį jau reikia per
važiuoti didįjį tiltą Macki- 
nack, kuris yra 5 mylių il
gio ir 3,800 pėdų aukščio 
ties pačiu viduriu. Rytinę 
valstijos sieną remia šie 
ežerai: Erie, Huron, ir net 
vandenys didžiojo ežero Su
perior.

Pietiniame ir viduriniame 
Michigan’e gerai tarpsta so
dai: persikų, obuolių, kriau
šių, vyšnių, slyvų, greipsų 
ir įvairių uogų, jau nekal
bant apie gerą žemę kvie
čiams, kukurūzams, avi
žoms, bulvėms, pomidoram^, 
agurkams ir tt. : i šiaurinė 
valstijos dalis jau • negali 
tuomi pasigirti, bet čia yra 
įvairių metalų, mineralų, 
net ir tokių retenybių, kaip 
druska, rūda, aliejus ir tt. 
Industrija — pati svarbiau
sia ir didžiausia pasaulyje, 
automašinų išdirbystė, ku
ri kiekvieną metą pagamina 
virš 5,000,000 automobilių, 
o dar reikia priskaityti 
sunkvežimius, trokus, trak
torius ir daug smulkių dir
binių. Kaip jau minėjau, 
kad iš abiejų šonų valstijos 
kraštus plauna dideli van
denys, bet dar ir viduje ran
dasi iki 11,000 ežerų, kelio
lika upių ir upelių, kas su
daro didelį parankumą lan- 
kymuisi turistų ir vasaroto
ju

Kalbant apie šias dvi val
stijas, ir kadangi mes esa
me lietuviai, ateiviai, tai 
tenka pakalbėti apie mus, 
ateivius... Mūsų tautiečių 
čia Michigan’e yra gana 
daug, gal todėl, kad čia
klimatas beveik toks pat 
kaip ir Lietuvoje. Mes my
lim savo tautybės žmones, 

kad f ir kur mūsų yra kiek dau
giau, mes gyvename links-
mai... Čia prisieina palygin
ti mūsų Lietuvą su šiomis 
ne taip jau didelėmis vals
tybėmis kaip Florida ir Mi
chigan. Bet Lietuva turi 
vos 24,500 kvadratinių my
lių su 2,879,070 gyventojų, 
taigi mažiau ne kaip kuri 
čia paminėtų.

Dabar kyla klausimas, ar 
mūsų Michigan arba Folri- 
da galėtų sėkmingai gyvuo
ti atskirai nuo JAV? Ne. 
Negalėtų. Jas paliestų įvai
rūs trūkumai, kaip palietė 
ir mūsų tėvynę Lietuvą, ka
da ji gyvavo pavienė. Net 
ir nenuostabu, kad 1923 me
tais Lietuva, prarado . Vil
nių (savo sostinę) lenkams, 
ir negalėjo nieko daryti, ne-
galėjo atsiimti, nes.jei būtų 
ėjus į karą, tai ir būtų li
kus užsmaugta. Gi 1939 me- 
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muilą ir kitas prekes..

Boston, Mass.
Daug pakeitimų ) X

Prieš kelerius metus ne
buvo didelių kelių aplink 
Bostoną; dabar jau galima 
per rytinį ir vakarinį did
miesčio šonus pravažiuoti 
centro nesiekus. Pro vaka
rinę miesto dalį išvestas 
128 kelias, o palei jūrą, ry
tiniame miesto šone “South 
Eastern Expressway” išve
da į 93 kelią, einantį į šiau
rę. -

Pačiame mieste gatvės 
keičiamos į vieną pusę va
žiavimui, nes dauguma jų 
yra per siauros, kad susi
tikę du automobiliai galėtų 
prasilenkti.

Smarve orą teršiantieji 
autobusai pakeičia trole- 
rius, kuriems buvę išvestos 
elektros vielos rūdija... 
Tai yra gėda, kad aliejais 
bendrovės švarų orą mylin
čius nugali. O gal tyru oru 
mažai kas benori kvėpuoti, 
nes protestų prieš autobu
sų smarvę nesigirdi...

Per keliolikos metų lai
kotarpį Bostono telefonų 
numeriai jau trečią 
keičiami. Man, senstančio 
proto žmogui, tas nepatin
ka: “įsikalu” į galvą savo/ 
ir draugų bei reikaliUgų 
žmonių telefono numerius, 
žiūrėk, ir vėl keičia. Ma
tomai, norima baltakalnie- 
riams darbo suteikti.

Dar vienas pasikeitimas. 
Gyvenantieji pirmame 
aukšte, ypatingai likę vie
nos moterys namuose, ir 
karštam orui esant užsida
ro duris ir langus. Mat, 
pastaromis dienomis mūsų 
mieste Keturias moteris ra
do pasmaugtas ir kaltinin
ko, kol kas, nesuranda., ,

Lietuvių gyvenime pasi
keitimai irgi ne į gerąja 
pusę. Poros savaičių laiko
tarpyje netekome dviejų^ 
gerų veikėjų. Benis Tamo
šauskas visuomet lankėsi 
mūsų sueigose, priklausė ir 
dirbo darbininkiškose orga
nizacijose. Jis nebuvo jo
kio įsitikinimo fanatiku, 
laisvas nuo visokių prieta
rų, taip jis buvo ir palai
dotas.

Veronika Norbutienė-Mi- 
neikienė buvo labai pasi
šventusi naujajai idėjai: iš 
tikros širdies ji dirbo mūsų 
organizacijų parengimuose, 
rėmė spaudą.

Lai būna jiems lengva 
šios šalies žemelė, o jų ar
timiesiems reiškiu gilią už
uojautą.

Nors mūsų skaičius mažė
ja, tačiau mes dar turime 
veikti. Dabar, vasaros me
tu lankykime rengiamuos 
piknikus. Liepos 22 dieną 
Olympia parke, Worcester 
ry, South Bostono Lietuvių 
Amerikos piliečių klubas 
rengia savo metinį pikniką. 
Bostono, Worcester!©, 
Montellos, Lawrenco ir jų 
apylinkių lietuviai kviečia
mi į mūsų klubo pikniką at
vykti skaitlingai ir su mu
mis linksmai tą sekmadie
nį praleisti.

Skaitlinga piknikui rengti 
komisija nutarė svečius ge
rai viskuo pavaišinti. Tik 
atsivežkite “drabnų” ir po 
vieną kitą popierinę.

A. K—a .

NUO CHOLEROS MIRĖ
450 ŽMONIŲ

Kalkuta, Indija. — Nuo 
birželio pabaigos nuo cho
leros čionai jau mirė vii^ 
450 žmonių. Sergančių yra? 
virš 2,000. Apie du milU 
jonus žmonių buvo nuo tos 
ligos įskiepyti.

...................—■'....................  I>n>ir I . .■ ■■ »    . ■ H
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Dar apie LDS seimą
lydžiai iš LDS 15-to sei

mo, kuris atsibuvo liepos
6-7 dienomis, Detroite
Pribuvau į Detroitą ket

virtadienį, liepos 5-tą, 9:30 
vai. ryto. Viešbutį susira
dau lengvai — nereikėjo 
klaidžioti. Kambarį buvau 
užsisakęs iš anksto, tai pri
buvus, patarnautojas nuve
dė į man skirtą. Truputį 
pasilsėjęs, apsitvarkiau ir 
išėjau pasidairyti, nes esu 
pirmu kartu šiame Fordo 
karalystės mieste.

Miestas kaip ir visi kiti 
didmiesčiai, su daugybe 
dangoraižių pastatų. Kas 
mano dėmesį pirmiausia at
kreipė, tai gera važiuotės 
tvarka ir pėsčių praėjimas 
skersgatviais, — ne taip, 
lifiip mūsų “Friendly City”, 
kaip kas kur nori, tai ir 
skersuoja.

Pavaikščiojęs gerą valan
dą, kad įsitėmyti gatvių 
vardus ir kuri kur veda, 
kad kartais neprisieitų su
klysti, pradėjau jausti nuo
vargį ir kojų nemiklumą, 
o čia dar saulutė nesiskūpi- 
na gerai kaitinti, tad grj 
žau į viešbutį ir vestabulyje 
sėdausi taburetėn ir vos ne
užmigau, nes per naktį ne
miegojęs, o čia taip vėsu, 
gera. Prabėgo valanda ar 
kiek, bet tarpe naujų pri- 
buišų vis nesigirdi 
kai kalbančių. Jau 
jau eiti į kambarį 
tiesti. Betgi štai
Gasinūas su trimis bing- 
hamtonietėmis, ir visi ma
no snauduliai nuėjo šalin, o 
prasidėjo smagus pasikal
bėjimas, o dar vėliau ir pa
sivaikščiojimas. Mat, drg. 
Gasiūnas jau ne pirmakar- 
tis čia svečias ir jau1 yra su
sipažinęs su Detroito mies
tu, tad ir išėjome pasivaikš-

lietuviš- 
panorė- 
ir išsi-

Po valandos ar kiek su
grįžę radome jau daug de
legatų pribuvusių ir besida
lijančių savo kelionės įspū
džiais bei kitokiais pokal
biais. O kiek čia naujų pa
žinčių, kiek rankų pasi- 
spaudimų?! Bet visgi lai
kas jau eiti ir į kambarį; 
juk rytoj darbo diena—pra
sidės pirmoji LDS sesija.

Dešimta valanda ryto. Sa
lė pilnutėlė delegatų ir de
legačių. Pirmąją sesiją ati
daro detroitietis Jurgis 
Nausėda ir pakviečia LDS 
prezidentą Joną Gasiūną 
užimti pirmininko vietą. 
Draugas J. Gasiūnas pa
prašo visus atsistoti ir su
giedoti tautos himną pir
miau, negu imsimės už dar
bo. Sugiedojus jis paskiria 
mandatų sutvarkymui ir 
ženklų prisegimui komisiją. 
Bet dėlei taupumo laikraš
ty vietos, vardus neminėsiu. 
Pakolei sutvarko mandatus, 
pirmininkas iššaukia visą 
eilę delegatų šį-tą pakalbėti. 
Visi kalbėjo su vilčia ir ry
žtu dėl LDS ateities.

Mandatų komisija rapor
tuoja, kad delegatų viso yra 
73, kurie atstovauja 37 kuo
pas, bet apie desėtkas dar 
nepribuvo, o gal ir nepri
bus? Suteikus sprendžia
mąjį balsą LDS valdybos 
nariams, viso balsuotojų 
buvo 83.

Vedimui seimo posėdžių 
išrinktas Jonas Mažukna, 
pagalbininku — J. Žebrys. 
Išrinkus įvairias komisijas, 
sekė valdybos — pirminin
ko ir sekretoriaus — rapor
tai.

* Raportai buvo ne per ilgi, 
bet įdomūs. Mūsų LDS ge
rai veikia ir finansiniai 
tvirtas.

vPjO raportų* Į puoštis, ro.dos, (ąip

sidė j o apkalbėjimas, disku
sijos, kurios buvo draugiš
kos be užsikarščiavimų, 
konstruktyvės. Daug dis- 
kusuota, kaip daugiau įra
šyti čiagimių jaunų žmonių 
ir jaunuolių. O kaip buvo 
malonu matyti keletas jau
natve besišypsiančių veidų! 
Bet palyginti jų buvo per- 
mažai. Būt labai puiku, jei 
sekančiame seime bent pu
sė delegatų susidėtų iš jau
nu žmonių. G v

Vienok reikia pasakyti, 
kad 15-tasis LDS seimas 
buvo vienas iš šauniausių, 
kiek teko girdėti iš kitų de
legatų, nes aš dalyvavau 
pirmu kartu. Ir aš turiu 
viltį, jog sekančiame seime 
kur kas bus daugiau jaunų 
atstovų. Geriausį pavyzdį 
parodė, pasakojo, tai drg. 
J. Neumannas, kaip jis tiek 
daug įrašo naujų narių. Jis 
sako: “Kaip mane užkviečia 
kas į krikštynas, ar kitokią 
sueigą, tai aš vis parsinešu 
kelių naujų narių aplikaci
jas”. Kitaip sakant, jei bū
va pakviestas į krikštynas, 
tai neina namo neįrašęs 
naujagimio į LDS. Tokie 
pranešimai bei kalbos buvo 
karštai sveikinami visų de
legatų.

Ir taip dvi dienos prabė
go gražiame ir su gerais 
tikslais sambūry. O neten
ka abejoti, kad sekantis sei
mas, kuris atsibus Niujor
ko mieste, bus dar našesnis 
ir įdomesnis; tik daugiau, 
darbo, daugiau storonės 
įrašymui jaunų čiagimių 
narių!

Dar iš vakaro prieš seimą 
J. Gasiūnas sumanė padary
ti iš manęs “Laisvės” repor
terį. Niekados pirmiau ne
su dalyvavęs tokiuose suva
žiavimuose ir nedirbęs tokį 
darbą, tai bandau išsisuki
nėti. Nemoku greitai rašy
ti ir rankraštis mano pras
tas, kad kaip kada ir pats 
neperskaitau, bet jis neatlei
džia ir tiek. Na, ką beda
ryti? Turiu sutikti, nors ir 
labai nesiseka, betgi dirbu, 
o kiek bus iš to naudos — 
nežinau.

Liepos 6-tą, vakare, drg. 
J. Grybas, Draugijų salėje 
rodė filmą tik gautą iš Lie
tuvos. Tai Dainų Šventės 
filmas, kurioje ir man teko 
būti 1960 metais. Filmas la
bai puikus, tik kaip kurios 
scenos per greitai prabėga, 
kad nesuspėji nė pamatyti, 
kas ten tokio. Taipgi tąja 
proga draugai detroitiečiai 
pavaišino svečius ir su už
kandžiais. Tai taip vakaras 
ir buvo praleistas gana kul
tūringai.

Gi 7-tą liepos, užbaigus 
seimą, tame pačiame Pick- 
Fort Shelby viešbutyje bu
vo iškeltas šaunus svečiams 
banketas su koncertu. Kon
certinę programą išpildė 
detroitiečių choras, rodos, 
vardu Aidas. Choras na
riais ne taip skaitlingas, bet 
dainavime, vienas iš puikių
jų. Jauna, žvitri Stella 
Smith puikiai sumokinusi 
ne tik visą chorą, bet ir du
etus. Garbė jai už tai! O 
teko girdėti, kad Detroite 
mūsų veikimas mirimo sta
dijoj. Kaip tai gali būti, 
kad vis-tiek tokia graži jau
nuolių grupė veikia ir dai
nuoja? Kur daina, ten ir 
gyvybė. Trys valio detroi- 
tięčiams ir jų chorui ir jau
niesiems darbuotojams!!! 
Viso vakaro programos- ve
dėja buvo šaunioji Stefanė 
Masytė.

Bet laikas bėga, rodos, 
’risčiomis, kad laikas jau 

ir sako: “Namo, broleliai, 
namo”. O čia dar detroi- 
tiečiai neatleidžia; jie dar 
būtinai reikalauja pribųti 
sekmadienį, liepos ’ 
klubo būstynę ant pietų, ku-: 
riuos jie rengia atsisveiki7; 
nimui su svečiais delega
tais. Kai kurie delegatai, 
kurie iš toli, išvažiavo ’ po i 
vidurnakčio, o kiti anksti' 
rytą, bet dauguma pasiliko1 
iki po pietų. Čia ir vėl šau
nus pobūvis, bet ir namai 
palikti prieš penkias dienas 
vaidenasi. Tad 
atsisveikinti su 
detroitiečiais ir 
link busų stoties.

Didelis ačiū reikia pasa
kyti mielajam draugui J. 
Daukui, kuris ne tik atve
žė į busų stotį, bet ir prieš 
pietus, per daugiau tris va
landas, pavežiojo po Detroi
to puikųjį Belle Isle parką. 
O štai jau ir 7:15 vai. vaka
ro ir tenka pasakyti detroi- 
tiečiams ir Detroitu!: —Iki 
kitam sykiui!

I. Klevinskas

ir tenka 
draugais 

patraukti

So. Boston, Mass.
Širdinga padėka

Mirus mano sesutei Veru
tei Mineikienei (po pirmu 
vyru Norbutienė), reiškiu 
širdingą padėką visiems 
draugams ir draugėms, ku
rie lankė mano sesutę ligo
ninėje ir namuose, už pri
siųstas1 atvirutes jos sura
minimui sunkioje ligoje, už 
gėles, kurios puošė jos kam
barius kaip ligoninėje, taip 
namuose, ir už kitas dova
nas. Ypač didelis ačiū Lou- Gerai pavyko LLD 145 kp. 
ve Vanderbergh už davimą 
kraujo mano sesutei, didelis 
ačiū Phyllis ir Charles Mc- 
Closky už gėles ir daug do
vanų.

Didžiai ačiū visiems, kurie 
lankėsi mano sesutės šerme
nyse ir laidotuvėse, už gė
les ir už pareikštas užuo
jautas man liūdnose valan
dose. Dėkoju visiems, kurie 
kuo nors prisidėjo su pagal
ba išgyventi man pirmas 
liūdesio dienas. Taipgi dide
lis ačiū draugei E. Repšie
nei už pasakytą kalbą šer
meninėje ir kapinėse. Dide
lis 
už

ačiū graboriui Lubynui 
nuoširdų patarnavimą.

Mary Pautiene

Washingtonas. — Prez. 
Kenedis nukėlė vizitą į 
Braziliją lapkričio mėne
siui. • TUK

SO. BOSTON, MASS.

Veronika Mineikis
Mirė liepos 4 d'., 1962.

Liūdesio momente reiškiame nuoširdžią užuo
jautą velionės seseriai Mariutei Paurienei,. jos arti
miems giminėms ir draugams. O Tau, mūsų drauge 
Verute, amžinos ramybės Amerikos žemelėj.

R. ir B. Čiuberkiai A. ir M. Dambrauskai,
Elz. iRepshis II. Thomas
F. ir T. Ivanauskai Julė Driužas
J. ir S. Budrevičiai V. Kavaliūnas
B. ir Yvonne Niaurai Anna Mažeika
L. ir M. Trakimavičiai Ona Zalubienč
M< Krasauskienė J. ir A. Kainis
M. Uždavinis N. Grigaliūnas
A. ir A. 'Zinskiai A. ir C. Barčiai
Eva Likas M. ir A. Davidonis
H. Bond B. Lasselle
P. Žukauskienė G. ir V. Kvetkus
M. ir K. Kazlauskai S. ir J. Rainardai
J. ir H. žekoniai 1

Los Angeles, Calif
Įvykiai ir veikla

Spalvingas buvo S ve tur
ginių- .gyni p komiteto 
piknikas, kuris pyko: birže
lio 24 d. Dalyvavo'apie 1,- 
500 žmonių.: f jYapfe < buvo 
programa, kurią,-^atidarė su 
solo: k “Star Spangled; >. B an- 

:nėr”.negrė dainininkė. 
Publika gėrėjosi aukštai la
vintu žydų choru ir neno
rėjo leisti nuo estrados. 
Lee Winter, operetišku bal
su pateikė kelis solo. Se
kė liaudies šokiai, kuriuos 
gabiai atliko rusai, ukrai
niečiai, meksikiečiai ir ar
mėnai. Vienas pašoko ak
robatiškai.

Pertraukoje kalbėjo Rose 
Chernin, pirmininkė Los 
Angeles skyriaus. Tai ug
ninga senelė kalbėtoja. Ji 
agitavo versti kongresma- 
nus pataisyti McCarrano 
bilių, u ž g i r i a n t “A five 
year statue of limitations,” 
t. y., sustabdyti nupilieti- 
nimą ir deportaciją svetur- 
gimių. Ji sakė, kad turi ant 
rankų 46 šeimų sąrašą de- 
portacij o m s, “prasižengu
sių” McCarrano aktui. Ko
va kaštuos apie $46,000. 
Visi dosniai aukojo, nuo 
ko neatsiliko ir lietuviai. 
Pavieniai aukojo: X $8. Po 
$5: C. ir M. Lewis ir A. ir 
D. Shultsai. Po $2: A. Doč
kus ir S. F. Smith. Po $1:

Bernotai ir Antanas. Taip
gi buvo skirtingų tautų 
maisto ir įvairių rankdar
bių bazaras.

piknikas
Jis įvyko Liepos Pirmą

ją. Publikos susirinko, kiek 
nebuvo susirinkę per kelio- 

Į liką metų. Bus daug nau
dos. Visi buvo pasitenki
nę, linksmai praleido laiką. 
Prie surengimo padirbėjo:

Bernotai, S. F. Smith, E. 
Cable, N. Petrulienė, M. 
Lewis ir A. Zix. Pastaro
sios trys net aukojo pyra
gus ir grūzdus. Garbė joms 
ir širdingas ačiū nuo LLD 
145 kuopos. Taipgi ačiū už 
dovanėles E. Pečiuliui, vi
siems kuo nors prisidėju- 
siems ir publikai už atsi
lankymą.

Iš susirinkimų
Liepos 8 d. įvyko LDS 35' 

ir LLD 145 kuopų susirin
kimai. Pirmininkei A. Ber-

i

notienei paprašius, atsisto
jimu pagerbta velionė Marė Liepos 13 d. West Jersey 
Peters.

■Išklausius valdybos ra
portų pasirodė,Tkūd LDS 
kuopoje Vitkūs’’įeroje tvar
koje, tik gaila, kacf randasi 
dar trys ligoniai F H. Pes- 
lis, E. Pielienė ir F. Shi- 
ling. Linkiu visiems lai
mingai susveikti. Nutarta 
turėti išvažiavimą su pietu
mis.

LLD 145 kuopos eigoje 
įvykdyta gerų nutarimų. 
Finansų sekr. raportavo, 
kad kuopa patapo garbės 
kuopa. Finansiškai kuopa 
yre gerame stovyje. Gau
ta ir nariams dalinama ant
ra knyga — “Lietuvos Me
no istorijos bruožai,” para
šyta J. Jurginio. Nutar
ta aukoti $10 centrui pa
dengimui siuntinėjimo išlai-j prezidentas De Gaulle pri-

ir

du.
Nutarta turėti kitą išva

žiavimą su pietumis spau
dos labui. Sekanti susirin
kimai įvyks rusgsėjo 9 d., 
toje pačioje vietoje ir laiku.

Po susirinkimo dalyviai 
buvo pavaišinti lietuvišku 
sūriu, kurį prisiuntė čika- 
gietė Julija Casco. Didžiau
sias ačiū jai nuo visų, 
B'ernotienei už paslaugą.

Užsimanė pasipelnyti
Prieš kiek laiko Metropo

litan Transit Authority su
mažino pensininkams va- 
žiuotę nuo 25 centų iki 15 
centų vienai zonai. Tačiau 
su liepos 1 d. vėl pakėlė 5 
centais. Publikai kelti ne
drįso, nes neper seniai pa
kėlė ant zonų.

Piknikų kalendorius
Liepos 22-ą dieną įvyks 

piknikas “People’s World 
laikraščio,’'išeinančio San 
Francisco, American Kroa- 
tion Hall & Park, 330 So. 
Ford Blvd. Tai pažangus, 
ginantis darbininkų klasę 
laikraštis. Prašo dalyvauti 
ir paremti jį.

Rugpjūčio 19 d. įvyks 
LDS 35 kuopos išvažiavi
mas su pietumis, Arrojo 
Seco parke, į rytus Avė. 6Č. 
Nepamirškite dalyvauti ir 
paremti savo pašalpinę or
ganizaciją, kuri šelpia ligo
je ir nelaimėje.

Rugsėjo 23 d. įvyks iš
važiavimas su pietumis, Ar
rojo Seco parke, spaudos 
labui. Rengia LLD 145 kp. 
Atsilankę paremsite pro
gresyvią spaudą, pasivai
šinsite ir pasigėrėsite gam
tos palociais.

Pasižymėkite šių įvykių 
datas savo kalendoriuje, 
kad nepamirštumėte.

šakalių žemaitis

Elizabeth, N. J.
Penktadienio rytą, liepos 

13 d., pasidavė ligoninėn 
plačiai žinomas muzikas 
Walter Žukas. Jis randa
si Elizabeth General Hos
pital. Lankymo valandos 
nuo 2 iki 4 dienomis, vakaT 
rais 7-8:30.

Walterio Žuko sveikata 
“sušlubavo,” tad pasidavė 
patikrinimui. Jis nežino, 
kaip ilgai jam teks išbūti 
ligoninėj.

Šią žinią “Laisvės” admi
nistracijai telefonu pranešė 
Ona Bunkienė, kuri su savo 
vyru Franu linki Walteriui 
greitai ir lengvai pernešti 
sveikatos patikrinimą. Taip 
pat ir nuo manęs, Walte- 
ri!.. L. K—te

Washingtonas. - r Dvide
šimt penki armijos trans
porto “C-135” lėktuvai iš 
karto į Europą nunešė 1,^ 
600 karininkų, ir. karių.

Camden, N. J.
Mire Izabele Liaudanskienė

ligoninėj mirė Izabelę LiAu- 
danskienė, laisvietė. Kūnas 
pašarvotas Juozo Kava*- 
liausko koplyčioje, 1601 So. 
2nd St., Philadelphijoje;

Laidotuvės įvyko liepoj 
17 d., New CamderuGtemei- 
tery, Oamdene. ' '

Velionė paliko liūdesy sū
nų, gyvenantį Floridoje.

Šią liūdną žinią pranešė 
’’Laisvės” administra c i j a i 
telefonu penktadienį Willi
am Patten, iš Gloucester 
Heights, N. J.

Plačiau apie velionę bus 
parašyta draugų kitame 
numeryje. L. K.

Bona. — Adenaueris grį
žo iš Paryžiaus labai pasi
tenkinęs, kad Francūzijos 

taria “suvienytai Europai.”

Waltham, Mass. — Vagys 
pačiupo $63,000 iš neužra
kinto šarvuoto automobilio.

RANDAVOJIMUI
Miami, Florida

Socialis Klubas turi išrandavimui 
apartmentą su dviem miegamais 
kambariais. Nuoma $50 mėnesiui, 
be rakandų. Kas interesuojatės, dėl 
platesnių informacijų kreipkitės pas: 
S. Zavis, 2108 N. E. 7th Avė., Fort 
Lauderdale, Florida. (57-58)

Worcester, Mass

AIDO CHORO METINIS

PIKNIKAS
|vyks Sekmadienį

“LAISVĖS” PIKNIKAS

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

Bušo kapitonas — Julius Kalvaitis

Prašome iš anksto užsiregistruoti važiavimui busu. Te- 
lefonuokite arba rašykite į “Laisvės” raštinę užsisakyda
mi vietas. Tel. M! 1-6887. Arba kreipkitės į J. Kalvaitį, 
2031 Maujer St., Brooklyne. Tel. EV. 4-1968.

i., j. L .M n. ...................... .. i ■ t i. u .■■■Hr

5 p.-Laisvė (Liberty)—An trad., liepos (July) 17, 1962

Liepos 29 July 
Gražiajame Olympia Parke 

Shrewsbury, Mass.

BUS LABAI ĮDOMI DAINŲ PROGRAMA

Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartfordo
/ Vadovaujant Wilmai Hollis

Puiki vieta ir gražios dainos čia jus linksmins. 
Apart to, gardaus maisto ir visokių gėrimų čia 

užteks visiems. <
Kviečiame visus — Aido Choras

Kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti ir tuomi 
paremti laikraštį “Laisvę”

Piknikas įvyks Sekmadienį

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

Steamboat Road Great Neck, N. Y.

Iš Brooklyn© važiuosime busu
Busas išeis nuo Lituanica Square 

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

PRANEŠIMAI
LAWRENCE, MASS.

Labai svarbus LDS 125 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, Lie- 
pos-July 22 d., pradžia 1-mą vai. 
popiet, Maple Parke, Methuen.

Visi nariai ir narės būtinai atei
kite į susirinkimą. Bus išduotas 
raportas iš LDS seimo ir bus kitų 
svarbių dalykų aptarimui.
• 'Kurie važiuosite busais, žinokite, 
Jpd bųsai eina kas valandą, 30 mi
nučių po valandos. a

' Taipgi įvyks ir LLD 37 kuopos 
sUširinkimas, galėsite pasiimti kny
gas. Nesivėlinkite atsilankyti, turė- 
sltne daug naujų svarbių reikalų ap
tarimui. S. Penkauskas, sekr.

(57-58)

ROCHESTER, N. Y.
Rugpjūčio - August 5 d. Moterų 

klubas rengia pikniką pas draugus 
Vilimaičius, jų gražiame sodelyje, 
65 Kohlman St. Pradžia 1:30 vai. 
dieną. Bus skanių valgių ir kavu
tės. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, gražiai praleisime 
laiką. Pelnas eis geram tikslui.

Rengėjos (57-58)

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

tas įvyks šeštadienį, liepos (July) 
14 d. visiems gerai žinomoj vietoj— 
314 15th Ąye., 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)



{domios iš laiškų ištraukos
Viename Dzūkijos kom pe

tyje gyveną kolūkiečiai daž
nai parašo. Sveikinimus ir 
linkėjimus praleidus, kai 
kas gal būtų įdomu ir mū
sų plačiajai visuomenei.

kurioje dėstys 24 ar 26 mo-1 apšepę medines pirkelės, bet 
kytojai (prieš karą buvo du dabar!.. Mūrai daugiaaukš- 
mokytojai. A. E.). Pataisė ęiai! Ir jau daug jų pri- 
televizorių ir kiną. Pro-1 statyta. O kaip gražu ten 
gramos bus kasdien. Mo- vasarą! Ištisas parkas ten 
kykloj bus ir valgykla. Ši di. Parkas — tai buvusioji

“Tokios aštuonvietės dar nematėme”
Lietuvos sportininky laikraščio 

“Spurtits“ pasikalbėjimas 
stt žalgiriečiais

žmogaus balsas 
apie banditus

Brooklynietis Petras ŠaA 
kus gavo laišką iš Balbie
riškiu (Prienų rajonas, Lie
tuva) nuo savo giminaičių. 
Prie laiško pridėta ir iš vie
no Lietuvos laikraščio at
karpa apie TSRS vyriausy
bės ieškomą Impulevičių, 
didžiai nusikaltusį liau
džiai. žemiau paduodame 
svarbesnes iš laiško ištrau
kas. — Redakcija

toną, po to į Niujorką, iš 
kur grįšime į namus. Tiki
mės į Vilnių sugrįsti liepos 
10 dieną. Iki pasimatymo!

Kaip matome, Vilniaus 
žalgiriečiai pasiekė tikrai 
gražią pergalę. Tačiau ir 
kiti Tarybų Sąjungos atsto
vai irklavo puikiai. Ištiki
mas savo taktikai V. Ivano
vas, smarkiai paspaudęs fi
niše, pralenkė savo pagrin
dinį varžovą S. Kromvelą. 
Prieš porinių dviviečių 
startą susirgo A. Berkuto
vas. Jo vietą valtyje užėmė 
šiek tiek pailsėjęs V. Ivano
vas. Nuo pat starto tarybi
niai sportininkai Tiukalo- 
vas ir Ivanovas išsiveržė į 
priekį ir iškovojo efektingą

VILNIUS. — Nekantriai 
budėjome prie telefono. 
Pirmą kartą Lietuvos spor
to istorijoje mūsų respubli
kos aštuonvietė išvyko į 
užsienį atstovauti Tarybų 
Sąjungai. Ir išvyko ne bet

Kad tuos žmones geriau I mokykla ir mūsų klasė-rū-1 rinka, kurioje_ pirmiau pur- 

Smetonos j mes didžiuojamės. Beje, jau gino.
; ir mokytojams namus stato. Visur nauji namai kyla, 

_____ neprikiš Sako, kad bus 3-jų aukštų, puošia mūsų gražų kraštą.
somybės” laikais, 1920-1939 tisais patogumais palo-.Kui tik pasisuksi,vistu ma- 

' z. i lomi pažvelgti. Džiaugiamės,
Stakliškių ligoninės per-'sulaukę šios gadynės. Visijl<ur —j vieną stambiausių 

jesame dėkingi mūsų ša- JAV miestų Filadelfiją,kur 
k6s’’'laikais jkurtl,"mok7k- I “ graŽiajai Lictuvai ~ Uep°S- 4 d” šven.čiant ,JAV

__ __ ____ v — „r.. _ . .... 
liais vežiojamas paštas, tiste, vaikų gydytoja, kuii

suprastum, pažvelkime į ne-į mas tai pažiba. Visa tuo vas arba dulkės žmones var
tojimą‘praeitį — 
laiku Lietuva. c c*

Šiame rajone “

metais, jokio progreso ne-|cius* 
buvo padaryta. Miestelyje 
bažnvčia, dviklasė, dar M i- sonalą sudaro apie 10 žmo-Į

la, keletas smuklių ir ai

Kur-ne-kur daktaras ar ap- 
tiekcrius, būtinai du kuni
gai, vienas ar du mokytojai. 
Pavasarį ir rudenį keliai- 
vieškeliai buvo panašūs 
raisto klampynėms. Sama
notas sukrypusias bakūžes 
“švietė” kerosininės lempu
tės. Skarmalus iškrapštę, 
pro langų skyles katės lan-

Jieznas skyrėsi nuo kitų 
miestelių tuo, kad buvo di
desnis, su plačia pakilioj 
vietoj, prie gražaus ežero, 
rinka. Be to, buvo “garsus” 
su savo “dangoraižiu,” va-i 
dinamų “]

hėšimuš, irklavimo
.7 s

Yra vyriausia daktarė, den-i ir tiems, kas ją atkūrė. Kad nepriklausomybes dieną.
Schuylkillo upėje buvo ren-1 I tik būtų taika! Mes jos vi- 

kviečiama, eina po namus. | si trokštame.
Yra gimdymo skyrius, dvi'šieji ponai tik plepėjo apie

| “mūrinę Lietuvą.” Tiesa, jie kartą šioje regatoje dalyva- 
“mūrino,” murino sąskai-
ton kitų sau šiltus lizdelius, pirmą kartą joje teko star- 
Na, ir dabar jie nori musltuoti ir TSRS atstovams, 
“vaduoti”? Nuo ko?, kaip 
vaduoti?, nuo žmoniško gy
venimo?, klumpėmis ir vy
žomis mus vėl apauti? Te
gu eina į peklą toki “vaduo
tojai”! Mes žinom., jie nori 
centrelius vaduoti, bet > jau 
“šaukštas po- pietų”!

K-kietis
“Tėvynės balse (Nr. 5) 

skaitome:
“800 ir 30,000—tai skai

čiai, kiek buvo ponų valdo-Į 
moj Lietuvoj vadinamų mo
kytojų ir kiek dabar. Argi 
30,000 mokytojų, kurie dir
ba šiandien, nėra Lietuvos 
džiaugsmas?,” klausia tuto- 
rius. Žinoma, kad tai yra 
džiaugsmas. Bet nušluoti į 
šiukšlyną visokio plauko pa
razitai dėl turėtų šiltų gūž
telių kasdien graudžiai rau-

seselės, akušerės.
Na, o Jieznas, kaip cent

ras, viskuo pralenkė apylin
kės miestelius.', Ten daug 
didesnė mokykla, su apie 40 
mokytojų. Prieš karą buvo 
2. A. E.). Internatas,kuria
me mažiau išgalinčių tėvų 
vaikai gauna ne tik butą, 
bet ir maistą ir drabužius, 
ir tas viskas veltui (mano 
pabraukta. A. E.). Mokytis
reikia. Būtinai 8 klases tu- i 
r i baigti.

Nuo 5 klasės pradedam 
muravenka,” tai | mokytis prancūzų ir rusų 

apsusęs dviejų aukštų įran- kalbas. Ligoninę sudaro 3 
čių plytų pastatas. Stakliš- pastatai, yra tuberkuliozės, 
kės kultūros lygiu Jieznui gimdyme ir kiti skyriai, 
nepasidavė. Tiesa, vargo-!vaikų lopšelis, vaikų auklė- 
nai buvo kiek prikimę, bet jimo namai.
Šv. Jonas ant kryžių nešan
čio Viešpačio koplytėlės iš- Mėgstu jas skaityti, 
didžiai Vilniaus gatvę “puo
šė.” Ir koks ten ypatingas 
šulinys raiste prie šaltinio 
netoli šv. Jono buvo. Kiek 
ten bailių akelių nuo pavo
jų slėpėsi. “Žinovai” aiški
no, kad tai sveiki a u s i a š 
vanduo gerti.

Per “atlaidus,” kaip ir 
Jiezne, kiti net šaulių va
dais pasivadinę, vieni ki
tiems galvas skaldy d a v o . 
Buvo ir “mašinų.” Štai, 
žiūrėk, du ar trys dvirati
ninkai rinkoje paradniai de
monstruoja. Kartą vieno 
padangos susprogo, tai “ši- 
nas” abrūsais apsukęs va
žinėjo. Įvykdavo ir “nelai
mių,” kartais kam nors per 
klumpių kulnus nubraukda
vo, arba tiesiog į užpakalį 
droždavo.

Tai tipiškas Dzūkijos 
kaimpelis, ir jis niekuo ne
siskyrė nuo kitų Lietuvos 
rajonų.

Na, užteks gi. Lai kalba 
šių dienų piliečiai apie sa
vo gimtąjį kampelį—Jiezną 
ir Stakliškes.

KOLŪKIETIS 
PASAKOJA:

“Kaip rašiau, dirbu 
gadoj prie durpių. Jas ra
dom raiste, kur tik viksvos 
augo. Traktoriai gilius gro- 
vius aplink iškasė, nusausi
no ir išarė.

Tą 55 hektarų plotą ap- 
sėsime naudingomis žolė
mis ir turėsime puikią pie
vą. Tą iškastą žemę—dur
pes—nuo griovio nešam ir 
tręšiam dirvas. Vasarą gal 
vėl prie statybos dirbsiu. 
Pas mus didelės statybos ei
na. Stakliškėse prie mo
kyklos pradėjo statyti mo
dernų su visais patogumais 
mokytojams namą. Turime 
jau ir mūrinę universalinę 
krautuvę. Daug mūrinių 
kiaulidžių ir k a r v i d ž i ų. 
Ypatingai miestuose gra
žios statybos eina.”
' VI KLASĖS MOKINĖ 

DŽIAUGIASI
“Naujos mokyklos atida

rymą jau atšventėm. Da
bar atostogaujam. Po ato
stogų pradėsime mokytis. 
Naujoji Zaukštų — mūri
nė, kaip miesto mokykla,

Dėkui, dėde, už

Musu vai- 
ir nebus

trys sira- 
be tėvų,

bri-

tingai “Liaudies balsas” 
įdomus. Yra daug įdomiu 
raštų ir naujienų. Iki šiol 
tai gerai man sekasi. Šian
dien, po atostogų, gavau 
penketuką už rusų kalbą.”

DVI KOLŪKIĖTĖS 
RAŠO:

“Mes jau visi sveiki. Ma
žytė tai sunkiai sirgo, bet 
gydytojai rūpstingai gydė. 
Mos dėkingi. Ji jau prade
da vaikščioti, kalbėti. Pas 
mus vaikai dabar auga kaip 
grybai po lietaus. Gerai 
jiems dabar augti ,kai vals
tybė visas pastangas deda, 
kad jaunoji karta išaugtų 
sveika ir kultūringa. Tai 
ne mums, prie Smetonos au- 
gusiems, kuomet ne tik kar
vutės kartais nebuvo, bet ir 
duonos trūkdavo, 
kai jau nealkani 
beraščiai...

Kuomet Elenos 
tos liko vienos
koks buvo širdies skausmas! 
Mažiausią paėmiau pas sa
ve . Bet ką galėjau jai duo
ti būdama viena su savo 
dviem mažamečiais! Atėjo 
laikas mokytis. Išsiunčiau 
ją prie vyresnės sesutės mo
kyklon, bet, mokytojams pa
stebėjus, kad jos be tinka
mos priežiūros, pasirūpino 
jas priglausti vaikų namuo
se. Dabar jos gerai prižiū-i 
retos, ir savo padėtimi pa
tenkintos džiaugiasi...

Pas mus nei kerosininė 
lemputė, nei balanos sienos 
plyšyje jau nerūksta. Švie
čia mums jau Kauno 
HESas. Per amžius senasis 
Nemunas, per amžius savo 
energiją eikvojęs, dabar 
visa savo galybe dirba mū
sų naudai, — duoda mums 
puikią ir pigią šviesą. Prie 
tokios šviesos ir dirbti bei 
skaityti lengva ir malonu. 
Nuo skaitymo akių neskau
da ir jos neraibsta, kaip 
buvo senais laikais. Todėl 
dabar daug ir skaitome, nes 
yra ką skaityti. Jono Ra
gausko “Ite, missa ėst” jau 
antru kartu skaitau.

Stebėtais, matydamas, kaip 
dabar Lietuva kultūriniai 
pakilo. Kaip dabar pas 
mus gražu. Jieznas tai tik
ras miestas. Pirmiau buvo

Mūsų buvu- giama tradicinė akademinio
irklavimo regata. Pirmą

vo užsienio sportininkai,

Negana to, mūsų šalies ir 
stipriausioms JAV valtims 
tai buvo ypatinga regata— 
jos metu vyko tarpvalsty
binis TSRS ir JAV akade
minio irklavimo mačas.

Mes atidžiai sekėme tary
binių irkluotojų viešnagę 
Jungtinėse Valstijose. At
skridę į Niujorką, likusį ke
lią iki Filadelfijos mūsų 
spartininkai nuvažiavo ma- 

[šinomis. Čia jie išvydo, kad 
• regatos distancija toli gra
žu neatitinka tarptautinių 
reikalavimų. Valtys turėjo 
praplaukti po dviem tiltais 
ir kaip tik po vienu iš jų 
buvo gerokas posūkis. Bu
vo aišku, kad jis gali suvai
dinti nemažą vaidmenį 
lenktynių eigoje.

Iš anksto buvo žinomi ir 
TSRS irkluotojų varžovai. 
Dvikovos su ■ V* Ivanovu 
laukė Europos pirmenybių 
prizininkas S. Kromvelas. 
Jis pastaruoju metu buvo 
geros sportinės formos. Be 
jo, regatoje startuoja dar 
keli sportininkai. J. Tiuka-

Palociai, kur ponai lėba
vo, kalėjimai, kur darbo 
žmones kankino., tapo kultū
ros židiniais bei dirbtuvė
mis. ‘Milžiniškos statybos— 
HES, Naujoji Akmenė, di
džiuliai fabrikai, ligoninės, 
nemokamas g y d y mas, vi
siems prieinamos mokyklos, 
senų žmonių priežiūra, pen
sijos, — visa tai tuos ponus 
pastato prie gėdos stulpo. 
Juk jie turėjo auksinę pro
gą Lietuvai visa tai duoti ir 
neperleisti t o k i o prestižo 
kitiems. Vietoj atgailauti v. - .v i ,. J .° astuonvietes pralaimėjimo ir saukti meamaxima cul-|^___
pa,” jie neriasi iš kailio ir j 
keikia tuos, kurie padarė' 
tai, ko jie nenorėjo padary
ti. Ak, kaip jiems pikta, 
kad tie turtai — tos stam
bios įmonės ne jiems pri
klauso! Juk tai ne juokas.
Toks Kauno HESas ar Nau
josios A k m e n ės gigantas 
fabrikas — tai ne nususę 
d v a r ų centreliai, kuriuos 
jie taip mylėjo ir grobstė. 
Yra dėl ko sielotis.

O kaip maloniais, lakštin
galų balseliais stukeliai, Si
dzikauskai ir kompanija 
čiulba apie savo senuosius 
gerlaikius !..

Anti Smedeepee

nešimus, irklavimo varžy
bas stebėjo daugiau kaip 
65,000 žiūbbvų. Jų tarpe bu
vo JAV prezidentas Džonas 
Kenedis, kuris atvyko į Fi
ladelfijoje rengiamas JAV 
nepriklausomybės iškilmes, 
o taip pat Tarybų Sąjungos 
ambasadorius Jungtinėse 
Valstijose A. Dobryninas ir 
daugelis kitų oficialių as
menų. Varžybų eigą trans
liavo radijas ir televizija. 
Liepos 4 dieną nuo pačio ry
to pūtė stiprus priešinis vė
jas. Starte truputį uždel- 
sėme. Netrukus išgirdome 
informatoriaus balsą (ra
diofikuota buvo visa distan
cija), kuris skelbė, jog pir
ma plaukia Kornelo univer
siteto valtis. Spustelėjome 
ir po 300 metrų jau buvome 
pirmi. Kaip ir reikėjo ma
nyti, nei amerikiečių val
tys, nei kanadiečiai neatsi
sakė kovos. Vis tik mes ir 
toliau nežymiai pirmavome. 
Taip buvo nuplauktas pir
mas kilometras. Buvome 
ištikimi savo taktikai ir tre
čioje 500 m. atkarpoje, ilgu 
spurtu atitrūkę nuo varžo
vų, įgijome 4,5 sek. persva
rą. Niekas mūsų taip ir ne
sugebėjo pasivyti. Finišavo
me pirmi. Mūsų aštuonvie
tės laikas 6:09.0. Antri at
plaukė “Vespero” klubo ir
kluotojai — 6:14.1. Trečio
je vietoje liko Kornelo uni
versiteto (6:16.9), o ketvir
toje — Vašingtono (6:17.1) 
aštuonvietės. Beje, šios dvi 
valtys kaip tik ir buvo mū
sų pagrindinės varžovės T- 
SRS—JAV irklavimo mace. 
Tad pergąlė prieš “Wash
ington club” irkluotojus,

“Rusų vaikinai lengvai ir 
juokaudami vandens takuo
se susidorojo su visomis ge
riausiomis jėgomis, kurias 
gali duoti mūsų šalies irkla
vimo sportas”,— tokiais žo
džiais baigė savo reportažą 
apie TSRS—JAV irklavimo 
mačą Filadelfijos radijo ap
žvalgininkas. Mums labai 
džiugu, kad į šį pergalės 
vainiką savo laurų šakelę 
įpynė ir Tarybų Lietuvos 
irkluotojai.

V. Mundrys
“SPORTAS”, 1962 m. liepos 7 <1.

buvo 
kompozitoriaus

' l°vo . ir A. Ęerkutovo var- kurĮe bUVo laikomi stipriau-

Miko Petrausko 
laiškas aidiečiams

Aido choro archyve 
surastas
Miko Petrausko laiškas, ra
šytas tuometiniam choro 
pirmininkui Viktorui Janu
škai (jau seniai miręs). 
Laiškas rašytas 1918 metų 
gruodžio mėnesį

Laišką pasiųsime į Vilnių, 
o jo turinį paduodame mū
sų skaitytoj ams.— Redakci
ja.

Mes dar visi sveiki ir 
krutame savo darbuose, ku
riuos anksčiau dirbome: 
statome naują komunizmo 
rūmą ir laimingą šviesų ry
tojų, už kurį liaudis liejo 
kraują ir sudėjo daug au
kų, sudėjo daug savo jaunų 
širdžių, savo jaunystę ati
duodami tėvynei. Bet da
bar, kai vyksta pas ji$ 
branduolinių bombų sprog
dinimai ore, tai mūsų liau
dis susitelkė ir bendromis 
jėgomis stiprina savo tėvy
nę savo darbais ir budi sa
vo postuose, sau godami, 
kad iš anapus vandenyno 
neužslinktų atominis gry-^ 
bas... Dabojame, kad ne
užgriūtų ant mūs taip, kaip 
kadaise buvo užgriuvęs vo
kiškasis fašizmas, atnešęs 
tiek daug nelaimių ir kan
čių mūsų liaudžiai...

Aš įdedu jums laikraščio 
atkarpą su aprašymu apie 
darbelius vieno Lietuvos 
kruvino budelio, kuris su 
vokiečiais fašistai siautėjo 
karo metu. O jūs, Ameri
kos lietuviai, kodėl nepake- 
liate savo balso prieš tuos 
budelius, kurie pabėgo iš 
Lietuvos : į Ameriką, kurie 
atneše Lietuvos ir kitų res
publikų žmonėms tiek daug 
baisių nelahpįų?,.... <

• i < Vytautas ir Albina

žovai buvo išrinkti specia
liose lenktynėse. Tačiau su 
didžiausiu susid o m ė j i m u 
buvo laukiamos aštuonvie- 
čių lenktynės — Vilniaus 
“Žalgirio” aštuonvietės pa
sirodymas JAV.

Kaip žinoma, po netikėto

I Romos olimpinėse žaidynė
se, kur amerikiečiai užėmė 
tik penktą vietą, buvo daug 
daroma, siekiant atstatyti 
sušlubavusį autoritetą. 
TSRS-JAV irklavimo mačo 
reultatai turėjo lemti, siųs 
ar nesiūs JAV savo aštuon-

I **

ivietę į pasaulio akademinio 
irklavimo čempionatą Švei
carijoje. Tad puikiai buvo 
galima įsivaizduoti, kaip 
turėjo ruoštis šiai regatai 
JAV irkluotojai, kokios ko
vos buvo galima laukti. Ne
gana to, į regatą žadėjo 
atvykti ir Kanados aštuon
vietė, Romos olimpijadoje 
iškovojusi sidbaro medalį.

Pagaliau skambutis.
—Filadelfijoje “Šeretono” 

viešbučio 910 kambarys ne
atsako, — pasigirdo telefo- 
nininkės balsas.

Vėl laukiame. Galų gale 
ragelyje išgirstame Vil
niaus “Žalgirio” aštuonvie
tės treneiro ir yrininko Ri- 

(čardo Vaitkevičiaus balsą. 
A. Paukštienė atvyks I £ai koks buvo mūsų poka1’

<(l------------------------------ ---- — —

Redakcijos pastaba. — 
Šis straipsnis jau senokai 
mus pasiekė, bet dėl eilės 
priežasčių nebuvo ligi šiol 
išspausdintais. Ger b i a m o 
brooklyniečib autoriaus la
bai atsiprašome.

į “Laisvės” pikniką
Miamietė A. Paukštienė 

praneša, kad šio trečiadie
nio vakarą iš Miamės iš
skris į New Jersey. Apsi
stos pas dukterį Eugeniją 
B e n iu 1 i enę E. Patersone, 
aplankys seserį Kovalčukie- 
nę Philadelphijoje, o liepos 
22 d. atvažiuos į “Laisvės” 
pikniką Great Necke.

Lauksime! V.

“SPORTAS”: Degame iš 
nekantrumo. Kaip jums pa
sisekė ?

R. VAITKEVIČIUS: Visi 
vaikinai patenkinti. Laukė
me įtemptos kovos, nugalė
jome nemaža persvara.

“SPORTAS”: Kaip vyko 
kova?

R. VAITĘEVIČIUS: Re
gata vyko labai iškilmingai. 
Pagal vietinės spaudos pra-

siais Jungtinėse Valstijose, 
yra įtikinanti, ir tuo labai 
džiaugiamės. Tik penktą 
vietą užėmė Kanados irk
luotojai — 6:17.3.

“SPORTAS”: Kokie atsi
liepimai apie jūsų pergalę?

R. VAITKEVIČIUS: Dar 
prieš varžybas visa JAV 
spauda plačiai rašė apie Fi
ladelfijos regatą. Šiandien 
visi vietos laikraščiai pla
čiai aprašo įvykusias var
žybas. Ne-maža vietos joms 
skiria žymiausi JAV laik
raščiai. Visi jie labai aukš
tai vertina Vilniaus “Žalgi
rio” aštuonvietę, pažymėda
mi, kad tai pasaulinio mas
to komanda, o“NiujorkTa- 
ims” perskaitėme ir šias ei
lutes: “Tokio lygio koman
dos, kokia pasirodė tarybi
nė aštuonvietė, JAV dar ne
matėme”. Daugelis laikraš
čių ir specialistų mums pra
našauja gražią ateitį. “Jū
sų aštuoniukė puiki koman
da, — pasakė Kornelio uni- 
virsiteto irklavimo treneris 
S. Sanfordas.— Tiesiog ste
biesi tiksliais ir darniais 
yriais”, žodžiu, mus sveiki
no visi ir visur. Ypač džiau
gėsi Lietuvos irkluotojų 
pergale JAV gyvenantys 
pažangieji lietuviai, kurie 
mums surengė gražų sutiki
mą.

“SPORTAS”: Mes taip 
pat norime nuoširdžiai jus 
pasveikinti ir perduoti lin
kėjimus nuo Vilniaus irk
luotojų. Kada grįžtate?

R. VAITKEVIČIUS: Tu
rėjome dar rungtyniauti su 
Kornelo universiteto irkluo
tojais, tačiau, pralaimėję 
Filadelfijoje, mūsų varžo
vai atsisakė revanšo. Tad 
dabar išvykstame į Vašing-

Mielas Drauge:—
Pastebėjau “Laisvės” 

garsinamame koncerte, kad 
“Pirmyn” yra kokio tai N. 
N.? Aš esu parašęs “Pir
myn” ir Chicagos Sąjungos 
chorai tą naudojo, o dabar 
jau eina po keno kito var
du. Būtų gerai, jeigu kas 
man prisiųstų “Pirmyn” ko-1 
Pij^

Antras dalykas. Iš rank
raščių, be asmeniško leidi
mo, niekam nieko nepaveli- 
nu dainuot. Bet-gi ten yra 
dainos iš “Velnio Išradėjo”. 
Taip būt nepritinka.

Atleiskit, kad Jus truk
dau, bet visgi savas teises 
turiu nors šiek-tiek atsto- 
vaut. Linkiu rengiamam 
koncertui didžiausios pa
sekmės.

Spaudžiu dešinę,
M. Petrauskas

TAURAS LABAI 
SILPNAS

Liepos 15 d. aplankiau li- 
ganinėj K. Vidiką (Taurą). 
Labai sumenkęs ir silpnas. 
Negali nė pasėdėti. Kojos 
sutinusios. Auglys (tumor) 
plačiai apėmęs kepenis. Pa
liesti ir plaučiai. Sakė, jo
kio skausmo nejaučia. Ne
nori lankytojų.

J. Siurba

Šį sekmadienį, 
liepos (July) 22 d.
Gražiai pasilinksminsite 

“Laisvės” piknike, 
boat Inn & Park,

Steam- 
Great

busas

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. Telefonukite: 
Forist 8-0335. (55-57)

Iš Brooklyno eis 
12:30 P.M. Kelionė į abi pti^ 
sės $1.75. Bušo kapitonas J. 
Kalvaitis.

r
Busas sustos ir ant Ja

maica AVe. kampas 85th 
St. prie Forest Parkway 
stoties, Woodhavene.

Tuojau užsiregistruoki
te, kurie norite busu va
žiuoti. Šaukite “Laisvę”: 
Mil 1-6887, arba J. Kalvaitį.

Atsiminkime mūsų pikniką
Šiemetinis “Laisvės” me-įprašome užsiregistruoti 

tinis piknikas Niu j orko | tuojau, kad būtumėte už-
apylinkėje, kaip jau dauge
lis žinote, įvyks kitą sek
madienį, liepos 22 d.
ta: Steamboat Inn, 
Neck, N. Y.

Kviečiame visus
žmones piknike dalyvauti.

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

Vie-
Great

gerus

tikrinti, jog gausite buse 
vietą. Kelionė į abi puses— 
$1.75 asmeniui. Busas iš
eis nuo Lituanica aikštės 
12:30 vai. ryto.

Prašome dalyvauti pikni
ke ir Niujorko apylinkėje 
gyvenančius žmones.

Padarykime šį vasariilp 
pažmonį visais atžvilgiajsį 
sėkmingą. Ns.
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