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KRISLAI
Tokiu pat pakilimu. 
Kaip šaunioje galerijoje. 
Ko gi betrūksta ? 
Kardinolo liežuvis. 
Idijotai, ar agentai? 
“Boba iš ratų’’. . .

0 — Rašo A. Bimba —

Ar žinote, kad visi iki šiol 
šią vasarą įvykę laisviečių pa
rengimai buvo labai dideli, la
bai geri ?

Žiūrėkime, kad ir likusieji 
keli mūsų n e s u v i 1 t ų. Pav., 
reikia, k a d gražiai pavyktų 
New Ilavene pietūs su koncer
ną ir šokiais rugsėjo 9 dieną. 
Tą pačią dieną į vykstąs ru
deninis spaudos piknikas 
Worcesteryje turi būti šimta
procentinis. Rugsėjo 16 dieną 
smarki sueiga su dideliais pie
tumis pas čiurlius Pattenburg, 
N. J., turėtų turėti gražios 
publikos iš Pennsylvanijos ir 
New Jersės.

Beje, ateinantį šeštadienį, 
rugsėjo 8 dieną įvyks naujų, 
gražių filmų iš Lietuvos rody
mas Schwaben salėje.

Na, o laukiame iš Lietuvos 
sugrįžtant turistų. Ruošime 
joms ( iš šešių penkios mo
terys) pasitikimą.

Labai, labai pasitenkinęs 
sugrįžau iš gražaus parengimo 
pas mieluosius Joną ir Kristi
ną Stanislovaičius. Džiugu bu
vo su daugybe konektikiečlų 
susitikti ir pasikalbėti. 
^#Ypač mane stebino daktaro 
ir Kristinos darbštumas. Ma
ne taipgi nustebino jų rezi
dencija. Tiesa, ji jauki, gra
ži ir iš lauko pusės, bet dar 
šaunesnė viduje. Pirmutinis 
aukštas panašus į meno gale
riją. Visos jo sienos nukabin
tos piešiniais.

Mes jau buvome nemažai 
girdėję apie tapybos mėgėją 
Kristiną, nes ji su savo kūri
niais yra aplankius ir niujor
kiečius. Bet kaip su daktaru ?

štai mano rankoje iškarpa 
iš “Waterbury Republican’’ 
dienraščio (rugs. 27 d.), ir 
net netikiu savo akimis: ak
varelės kūrinių kategorijoje 
dr. Jonas Stanislovaitis laimė
jo vieną iš dviejų pirmųjų 
prizų už savo kūrinį “Bottles.” 

Nuoširdžiai sveikinu mieląjį 
daktarą už nepaprastai gražų 
pasižymėjimą tapybos mene.

Pagaliau Anglija ir Ame
rika jau sutinka eiti prie už
draudimo atominių ginklų 
bandymų ant žemės, po van
deniu ir atmosferoje be jokių 
Inspekcijų. Puiku! Labai pui
ku !

Tai kas betrukdo pilnam su
sitarimui ? Tik šių abiejų kraš
tų užsispyrimas nepridėti 
bandymų po žeme uždraudi
mo. Ko čia bijomasi ? O gal 
nenorima pasiekti susitarimo?

Reikėtų tuojau mesti šalin ir 
šitą kliūtį.

Lenkijos kardinolui Višins
kiu! niežti kailis. Jis turi ilgą 
liežuvį, kurį kartais paleidžia 
darban prieš socialistinę san
tvarką. Jis, mat, norėtų, kad 
į Lenkiją sugrįžtų seni bažny
čiai, kunigams ir davatkoms 
geri laikai.

Višinskis nori, kad šalyje 
socialinės reformos eitų “die
vo įstatymų ribose.” O tie 
“dievo įstatymai” yra katali
kų bažnyčios įstatymai. Pil
dykite juos ir pasilikite senoje 
prietarų tamsoje!

Niekas iš tų Višinskio pa
stangų neišeis. Lenkija ran
dasi p 1 a č i ame vieškelyje į 
naują ir šviesią ateitį.

{Tąsa 6-tam pusi.)

Melų kampanija apie Kubą 
ir intervencijos pavojus

Dausy užkariavimas 
ir TSRS pirmenybė

Liaudies ir šalies reikalams 
JV V aisti jos ^neturi” pinigų

Washingtonas. — Span-j tarpe 
dos konferencijoje prezi
dentas Kenedis pareiškė,
kad Jungtinės Valstijos 
dar negali daryti invazijos 
į Kubą. Prezidentas sakė, 
kad, JAV valdžios žiniomis, 
Kuboje nėra nei TSRS, nei 
kitų socialistinių šalių mili- 
tarinių jėgų. Jis pridėjo: 
“Aš šiuo laiku nesu už in
vaziją į Kubą”. Ir toliau 
aiškino tą “šiuo laiku”, kad 
invazija į Kubą būtų labai 
“iškaštinga ir vestų prie 
pavojingų įvykių”.

Reakcines jėgos ir Kubos 
pabėgėliai labai plačiai ve
da kampaniją, būkį Kubą 
TSRS ir kitos socialistinės 
šalys siunčia tūkstančiais 

! savo armijų ir orlaivynų 
I žmones. Respublikonai se- 
toriai Homer E. Capehart 
ir Alexander Wiley reoka- 

lavo, kad JAV sudarytų iš 
Amerikos Valstybių laivy
ną ir užblokaduotų Kubą— 
nieko neįleistų iš socialis
tinių šalių ir neišleistų iš 
Kubos,

Kenedis sakė, kad jis 
priešingas dabartinei san
tvarkai Kuboje, todėl JAV 
yra nutraukę su Kuba pre
kybą, kad seks kas darysis 
Kuboje ir apie tai Kongre
są informuos.

•• Kas dėl technikų iš TSRS 
ir kitų šalių, tai Kenedis sa
kė, kad jo žiniomis ten yra 
apie 5,500 žmonių, kurių

JAV bus paminėta 
žydų žudynės

Washingtonas. — Rug
pjūčio 28 d. prezidentas Ke
nedis pasirašė patvarkymą, 
kad 1963 metų balandžio 21 

I d. būtų paminėta 20-ties 
metų sukaktis nuo didvy
riškos žydų kovos prieš na
cius Varšuvos gete.

Naciai buvo suvarę dau
gybę žydų į ghetto ir ten 
sudarė nepakenčiamas gy
venimo sąlygas.

1943 metais žydai sukilo 
prieš nacių tironiją. Jie ko
vojo, kaip galėjo, bet netu
rėdami ginklų, naciams ne
daug žalos padarė. Toje ko
voje žuvo apie 28,000 žy
dų vyrų, moterų ir vaikų.

VATIKANUI NEPATIKO 
I TSRS KOSMONAUTAI f

Roma.—Vatikano organas 
“Osservatore Romano” jau 
piktai rašo apie TSRS kos
monautų Nikolajevo ir Po- 
povičiaus žygius. Mat, jie 
grįžę iš kosmoso sakė, kad 
skraidė ilgai, bet “dievo 
niekur nematė”’.

Guatemala City. — Gua- 
temalos valdžia reikalauja 
Amerikos valstybių užsie
nio ministrų konferencijos 
suokalbiavimui prieš Kubą.

Washingtonas. — JAV 
duos Argentinai $50,000,- 
000 pagalbos.

apie 2,500 tarnavę 
militarinėse jėgose, bet 
juos negalima skaityti so
cialistinių šalių militarinių 
jėgų daliniais. Taipgi pre
zidentas sakė, kad jis tar
sis su NATO nariais, idant 
jų prekybos laivai netar
nautų Kubos prekybai

Eilė korespondentų, kurie 
atstovavo prie karo kurs
tančią spaudą, sakė, kad 
“JAV neatlieka savo parei
gų... Nesilaiko Monroe dok
trinos”.

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Kuba pasirašė su
tartį. Kuba prašė daugiau 
technines ir militarinės pa
galbos, nes imperialistai jai 
grasina invazija. Tarybų 
Sąjunga sutiko su Kubos 
prašymu: duos daugiau vi
sokios pagalbos ir specialis
tų, kaip industrijos žem
dirbystės, taip ir gynybos 
reikaluose.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo laivyno 
komanda pareiškė, kad jei
gu “vėl kubiečiai šaudys į 
JAV lėktuvus virš tarptau
tinių vandenų, tai bus pa
vartota jėga prieš Kubą”.

Kas dėl TSRS ir Kubas 
sutarties, t a i “militariniai 
specialistai m a no, jo g
TSRS ir Kubos susitarimas! 1961 metais TSRS prekių 
yra reikalingas tam, idant išvežė j Kubą už $275,300,-
TSRS ir Kubos gynybos 
ginklai būtų suvienodinti.

Ryty Vokiečiai jau 
griežčiau veikia

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
rytinio Berlyno komandie- 
rius generolas Helmutas 
Poppe imasi griežčiau tvar
kyti miestą ir apylinkę. Jis 
daugiau milicininkų pasta
tė prie perskyrimo sienos ir 
aplinkui vakarinį Berlyną, 
kur jis rubežiuojasi su Ry
tų Vokietijos teritorija.

Rytų Vokietijos vyriau
sybė pareiškė, kad norin
tieji atvykti iš Vakarų Vo
kietijos į Rytų Vokietiją 
vokiečiai turės tam gauti 
leidimus.

KALIFORNIJOJE BUVO 
DIDELIŲ GAISRŲ

Los Angeles, Calif. —Ki
lę miške keli gaisrai susi
jungė j vieną liepsnos ban
guojančią jūrą. Išdegė virš 
16,000 akrų miško ir brūz
gynų. Gaisras buvo persi
metęs į San Gabriel, Melo
dy ir kitus kalnus, kur dau
gelio artistų yra namų.

Seulas. — Pietų Korėjo
je per lietų audras 163 
žmonės prigėrė ir 70,000 li
ko benamių.

Albany, N. P. — Guber
natorius Rockefelleris pa
skelbė, kad Pulaskio diena 
bus minima spalio 11.

Washingtonas. — Po to, 
! kai Tarybų Sąjungos kos
monautai Nikolajevas ir 

■ Popovičius atliko 64 ir 48 
: skridimus aplinkui Žemę, 
Į tai James Webb ir Dr. B. 
i Holmes, USA National Ae
ronautics & Space Admi- 
i nistration vedėjai, sakė, 
i kad “nieko ypatingo jie ne- 
; padarė”.

Bet tai buvo tik JAV 
| žmonių raminimas. Dabar 
■jau jie ir Pentagonas sutin
ka, kad Tarybų Sąjunga 
yra toli priešakyje, erdvių 
užkariavime, ir “nelengva 
ją bus pasivyti”.

1957 m. spalio 4 d. TSRS 
mokslininkai paleido pirmą 
Žemės palydovą (“Sputni- 
ką-I”), gi JAV tą atliko tik 
už keturių mėnesių, būtent

Kubos, ir Tarybų Sąjungos 
prekyba žymiai padidėjo

Maskva. — čionai lanko
si Ernesto Guevara, Kubos 
industri nis ministras. 
TSRS spauda rašo, kad šie
met tarp šių šalių prekyba 
du kartus bus didesnė už 
1961 metų.

000; daugumoje: sunkveži
mių, žemės ūkio mašinų, 
traktorių, naftos, keliamų-
jų kranų, ekskavatorių ir 
kitokių mašinų. Iš Kubos 
gavo už $311,100,000 cuk
raus, virvėms medžiagų ir 
kitokių reikmenų.

Vėliausios žinios
Teheranas. -—Irane (Per

sijoje) įvyko baisus žemės 
drebėjimas. Nelaimėje žuvo 
apie 20,000 žmonių, daug 
daugiau buvo sužeistų ir 
labai daug padaryta nuo
stolių. Kai kurie kaimai ir 
miesteliai visiškai sunaikin
ti.

Havana. — Kubos liau
dis džiaugiasi Tarybų Są
jungos pažadėta pagalba. 
Spauda rašo: “Jeigu JAV 
puls Kubą, tai bus pasauli
nis karas”.

Hongkongas. —čionai ir 
pietryčių Kinijoje nuo tai
fūno žuvo apie 200 žmonių 
ir 500,000 liko benamių.

Paryžius. — Policija su
rado teroristų ginklų san
dėlį, jame rasta 10 didelių 
kulkosvaidžių, 50 mažesnių, 
daug amunicijos ir ranki
nių granatų.

Maskva. — Chruščiovas 
nesirengia atvykti į Jung
tinių Tautų Asamblėjos se
siją. _____

Londonas. Sustreikavo 
4,000 laivakrovių*'

1958 m. sausio 31 d.
1961 m. balandžio 12 d. 

pirmas žmogus—Juris Ga
garinas apskrido TSRS er
dvių laivu aplinkui Žemę. 
JAV astronautas tik už 10 
mėnesių tą atliko (1962 m. 
vasario 20 d. Glenn apskri
do aplinkui Žemę). Ir tai 
buvo septyni mėnesiai po to, 
kai TSRS antrasis kosmo
nautas Titovas (1961 m. 
rugpjūčio 6 d.) jau buvo 
apskridęs 17-ką kartų ap
linkui Žemę.

Dabar, kada tarybiniai 
kosmonautai atliko keturių 
ir trijų parų skraidymą ap
linkui Žemę, tai nereikia 
manyti, kad TSRS moksli
ninkai prie to p a s i e- 
kimo ir sustojo — jie ruo
šiasi dar prie didesnių šuo
lių.

TSRS spauda rašo, kad 
Kubos prekyba auga ne 
vien ' su Tarybų Sąjunga, 
kitomis socialistinėmis ša
limis, bet ir su Europos ka
pitalistinėmis šalimis. Į Ha
vanos, Santiago, Cienfue- 
gos ir kitas Kubos prie
plaukas greta tarybinių lai
vų atplaukia laivai po Va
karų Vokietijos, Norvegi
jos, Graikijos, Italijos ir 
Anglijos vėliavomis.

Dabar Tarybų Sąjungoje 
yra 1,500 kubiečių, kurie 
mokosi industrinio patyri
mo ir virš 1,000 žmonių — 
žemdirbystės reikalų.

Vakarinis Berlynas. — 
Įsitempė santykiai tarp 
TSRS ir Vakarų, nes Vaka
rai reikalauja, kad Tarybų 
Sąjungos garbės sargybos 
kariai važiuotų artimesniu 
kelių prie žuvusių karių 
kapinių ir paminklo.

Alžyras. — Ben Bella 
vyriausybės armija pradė
jo karo veiksmus sutriuški
nimui militaristų opozici
jos.

Chicago. — Per Labor 
Day šventes automobilių 
nelaimėse žuvo beveik 500 
žmonių.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis į vie t ą 
Galdbergo paskyrė jo pava
duotoją W. W. Wirtza JAV 
darbo sekretoriumi.

Senatoriai George Sma- 
thers ir Strom Thurmond 
reikalauja JAV invazijos į 
Kubą.

Tel Avivas. — Tarp Iz
raelio ir Sirijos pasienio 
sargų įvyko susišaudymas. 
Vienas Izraelio kareivis 
buvo nušautas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis buvo pasiū
lęs prailginti bedarbiams 
apdraudą po tryliką savai
čių virš to laiko, kuris yra 
nusakytas Social Security 
įstatymo.

House Ways & Means 
komitetas 13 balsų prieš 12, 
tai yra, tik vieno balso dau
guma, pasiūlymą atmetė.

Jungtinių Valstijų vy
riausybės žmonės sako, kad 
nedarbas yra palietęs virš 
1,000 ekonominių teritori
jų, kad reikalinga imtis 
viešų darbų, idant mažinus 
nedarbą.

Kenedis kreipėsi į Kon
gresą ragindamas, kad 
skirtų $900,000,000 viešiems 
darbams. Kongresas ilgai 
tą bilių vilkino, pagaliau 
221 balsu prieš 192 jį priė
mė. Bet kada bus duota pi
nigų viešiems darbams, tai 
dar nežinia. Prezidentas 
reikalavo, kad tuojau duotų 
$600,000,000, bet “pinigų 
nėra”, o kita, dar bilius ne
suderintas su Senato nuta
rimu. Atstovų buto ir Se
nato komitetai turės suras
ti vidurį tarp skiriamų pi
nigų sumos, tuo gi kartu 
senatoriai ir kongresmanai 
jau skubinasi baigti darbą 
ir grįžti į savo valstijas,

Brooklynas. — Brookly- 
no karo laivų stovykloje re
montuoja lėktuvnešį “Es-

Biznis iš dolerio 
vertės svyravimo

Washingtonas. — Daug 
Jungtinių Valstijų fabri
kantų turi fabrikų ir Kana
doje. Pasirodo, kad jie da
rosi pelno ir iš JAV dolerio 
vertės svyravimo.

Nemažas jų skaičius pa
siskolina Jungtinėse Valsti
jose šimtus milijonų dole
riu, kada Kanados ir JAV 
doleriai yra beveik lygios 
vertės. Skolą atiduoda ta
da, kada kanadiški doleriai 
brangesni. 1961 metais kar

ką JAV doleris buvo vertas 
tik 92 ir pusę cento kana- 
diško, tai tada tos firmos 
atmokėjo virš $300,000,000 
skolų.

NACIŲ AUKOMS STATO 
PAMINKLĄ

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė stato paminklą 
žuvusiems laike nacių tero
ro. Paminklas bus pastaty
tas Treblinkoje, kur buvo 
koncentracijos stovykla. 
Paminklas bus 74-ių tonų.

JAV DREBĖJO ŽEMĖ
Logan, Utah. — Rugpiū- 

čio 30 dieną nedidelis Že
mės drebėjimas buvo jau
čiamas penkiose valstijose: 
Montana, Utah, Idaho, Wy
oming ir Colorado.

Ankara. — Turkai nušo
vė Irako lėktuvą

isex”. Tai senas 40,000 tonų 
nes netoli rinkimų laikas.

I įtalpos laivas. Vietoje jį pa
siųsti į karo laivų kapines, 
tai prie jo modernizavimo 
dirba 1,7000 žmonių per še
šis mėnesius.

Karo laivyno specialistai 
sako, kad tai bus “submari- 

i nams mirtis”, nes jis turės 
radaiV) įrengimus, povande
ninius klausovus, moderni
nes šviesas submarinų ieš- 

\ kojimui ir modernin i u s 
įrengimus metimui gylio 

I bombų.

Hyannis Port, Mass. — 
JAV prezidentas Kenedis 
Įsteigė “Šaltojo karo” me
dalį. Jis bus duodamas 
tiems, kurie dalyvaus mili- 
tariniuose veiksmuose prieš 
opozicines jėgas kitose ša
lyse.

Washingtonas. — Pietų 
Vietname jau žuvo 11 JAV 
karininkų ir lakūnų, o 30 
buvo sužeista. Bet j šį skai
čių neįeina tie JAV kari
ninkai, kurie pasidavė 
“liuosanoriais” į Pietų 
Vietnamo militarinės jėgas.

New London, Conn. — 
Nuo Šiaurinio poliaus gri
žo submarinas “Skate”. Jo 
komandierius sako, kad po 
ledu submarinas visada ga
li ten nuplaukti.

Trinidadas jau 
“nepriklausomas'

Port or Spain. — Angli
jos kolonijos Trinidadas ir 
Tabago jau paskelbta ne
priklausoma” valstybe, šios 
salos randasi į vakarus nuo 
Pietų Amerikos, ties Vene
zuela.

Trinidadas užima t i k 
1,864 ketv. mylias ir turi 
800,000 gyventojų, o Taba
go salaitė 116 ketv. mylių 
ir ten randasi apie 30,000 
gyventojų. Tabago yra 22- 
mylios atstoję nuo Trini
dado.

Anglija paskelbė šias ko- 
1 o n i j a s “nepriklausomo
mis”. Jos įeis j jos imperiją 
dominijonų teisėmis.

ALŽYRE ATIDĖJO 
RINKIMUS

Alžyras. —Alžyro Politi
nis Biuras, kuris tvarko 
šalies reikalus, paskelbė, 
kad rugsėjo 2 d. nebus par
lamentarinių rinkimų. Ati
dėjo neribotam laikui iš 
priežasties militaristų suo
kalbių.

Weston, Conn. — Sulau
kęs 70 metų amžiaus čionai 
mirė Henrikas Rabinavi- 
čius, buvęs Smetonos lakais 
Lietuvos diplamatas.

Paryžius. — Bus sutvir
tinta prezidento De Gaulle 
apsauga.
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Frankfurteriui pasitraukus
JAV AUKŠČIAUSIOJO TEISMO teisėjas Felix 

Frankfurters, 79 metų amžiaus, susirgęs paralyžiaus 
liga, pasitraukė iš savo posto. Prezidentas Kenedis jo 
rezignacija priėmė, Frankfurter^ pagyrė “už gerus 
nuopelnus” ir jo vieton paskyrė 54 metų amžiaus Ar
thur J. Goldbergą, ligi šiol ėjusį Darbo sekretoriaus 
pareigas.

Felix Frankfurters kadaise, kai jis profesoriavo 
Harvardo universitete, buvo liberalas, ir kaip tokį pre
zidentas Rooseveltas jį paskyrė Aukščiausiojo teismo 
teisėju. Tačiau ilgainiui tasai “liberalas”’ išvirto į kon
servatyvų, na, ir teismo sudėtyje jis vadovavo konser
vatoriams - reakcionieriams, stovėjusiems “dešinėje”. 
Juk tai Frankfurters parašė teismo sprendimą, užgi
nantį pragaištingą McCarrano įstatymą!

A. J. Goldbergas—taipgi vadinamas liberalu. Jis, 
atsiminkime, per kurį laiką yra buvęs plieno darbinin
kų unijos advokatas. Kokią poziciją Goldbergas užims 
Aukščiausiajame teisme, kai reikės pasisakyti žmonių 
laisvės saugojimo klausimais, liekasi palaukti ir pama
tyti. Blogesnis už Frankfurters, aišku, jis nebus.

Poetas Frost Maskvoje
SENIAUSIAS JAV POETAS, Robert Frost, 87 

metų amžiaus, nusitarė aplankyti ir pamatyti naują 
pasaulį, socialistinį pasaulį, Tarybų Sąjungą. Tai įdo
mus dalykas!

Pasiekęs Maskvą, Šermetjevo aerodrome jį sutiku
siems tarybiniams poetams, šis amerikinis dainius sa
kė: >

—Atvykau pas jus pasikalbėti apie mokslą, meną, 
atletiką, muziką ir, žinoma, apie poeziją. Mes galime 
tartis apie šiuos dalykus, kadangi dėl jų lenktynių nėra...

Juokaudamas, poetas dar pridėjo, kad jis gimęs “ant 
Rusiško kalno” San Franciske.

Dar 1939 metais kai/kurie poeto Frosto eilėraščiai 
buvo išversti į rusų kalbą ir išleisti Rusijoje. Šiuo me
tu verčiama jo daugiau kūrinių į tarybines kalbas.

Su poetu Frostu į Tarybų Sąjungą nuvyko ir JAV 
Vidaus reikalų sekretorius Stewart L. Udahll. Pastara
sis susipažins su tos šalies pramonės vystymusi ir su 
kultūriniais darbais.

Sekamą spalio mėnesį į JAV žada atvykti Tarybų 
Sąjungos poetų, kurių priešakyje, sakoma, būsiąs Alek
sandras Tvardovskis.

Mes jau ne kartą rašėme ir dabar pakartojame: 
kultūriniai ryšiai, poetų, mokslo atstovų, menininkų vi
zitais tarj JAV ir TSRS apsikeitimai tvirtina taiką, 
tirpdo šaltąjį karą.

IR PUČIA VYRAS
PRIEŠ VĖJĄ

Vienas iš aršiausių Lietu
vos priešų pabėgėlių tarpe 
yra Juozas Audėnas. Tiesa, 
jis ne taip jau dažnai atida
ro savo bų^ą, ^et' kai ją 
atidaro, tąi ątidaro iki pat 
ausų, šiuo tarpu jis, kana- 
diškio Kardelio laikraštyje 
persergsti savo viernuo- 
sius, kad jiems reikią rim
tai budėti, nes atsiradęs 
didelis pavojus.

Kaip ir iš kur?
Pavojus gimęs “trečios 

srovės” formoje. Ją suda
ro žmonės, kurie pradeda 
susigyventi su mintimi, jog 
tarybinė santvarka Lie
tuvoje nėra jau toks baisus 
dalykas. “Atsirado žm o - 
nių,” girdi, “kurie pradėjo 
tenkintis tik geografine 
Lietuva: jos gamtos grožiu, 
tekančiu Nemunu, žydinčio
mis rožėmis, suokiančia 
lakštute. Ši trečioji lietuvių 
grupė terpiasi į vidurį at
kakliai kovojančių dviejų 
visai skirtingų polių.” Jie 
pradeda ieškoti susikalbėji
mo su Tarybų Lietuva.

Aišku, kad toji “trečioji 
srovė” gimsta iš buvusių 
Audėno ir jo kolegų pase
kėjų gretų. Mat, daugeliui 
tų žmonių atsibodo “vaduo
tojų” plepalais gyventi. Jie 
pradeda atsipeikėti ir reikš
ti. nepasitenkinimą raketie- 
riams iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos, iš VLIKo bei iš 
“bendruomenės.” Jie gal
voja apie atsteigimą saitų 
su savo tauta. Jie nebeno
ri klaidžioti politinėse Lie
tuvos priešų sukurtose 
džiunglėse. -

Štai kas per viena toji 
“trečioji srovė.” Audėnai 
jos bijo. Ji, matyt, smarkiai 
auga. Tik taip galima su
prasti Juozo Audėno mu
šamą trivogą.

Bet tos pastangos veltui. 
Tai pūtimas prieš vėją. Tai 
priešinimasis tam, kas turi 
ateiti, kas ateina, kas ant 
savo sparnų neša progresą.

mokiniai pagilino savo žinias, 
skaitydami populiaresnių kny
gų vertimus.

Pažymėjęs,J faf ,f’ A. ZU jus 
įsimaknoja ligi kaklo su sa
vo “aiskinhWs,” visokiais 
pHdėčkalis;' ir 'straipsnį bai- 
gidu'taiįf: ^igil r,.l'

Sovietui 1 Ir JAV išleis
ta1 daug'tikrai labai gerų rim- 
tųf-’ matematikos veikalų, bet 
vadovėliai vidurinėms mokyk
loms—tikras jovalas.”

Mums, eiliniams žmone- 
liams, sunku suprasti, kur 
glūdi jovalas: matematikos 
vadovėliuose ar straipsnio 
autoriaus galvoje.

Į aukštumas su dvidešimto 
šimtmečio stebuklais!

Dan Kuraitis “rašys”
GRIŽO Į ČIKAGĄ biznieriukas Dan Kuraitis, ku

ris, kaip jau “Laisvės” skaitytojai žino, Lietuvoje gero
kai apsikiaulino.

Dabar Čikagos menševikų laikraštis praneša, kad 
Kuraitis rašys savo “kelionės” “įspūdžius. O būdamas 
Lietuvoje, jis pasakė “Tiesos” korespondentui, kad vi
sos pliovonės, seniau tilpę “Naujienose”, buvo rašytos 
ne jo, o jo vardu rašė Augustas -Augustinavičius. Pana
šiai bus ir dabar.

Ko galima tikėtis iš tokių “įspūdžių?” Šmeižtų, me
lų, niekinimų viso, ką Lietuvos liaudis sukūrė ir kuria.

TARYBINIAI MATEMA
TIKOS VADOVĖLIAI 

JAV MOKYKLOSE
Čikagos lietuviškų menše

vikų laikrašty kažkoks A. 
Zujus rašo ilgą straipsnį 
apie tarybinius matemati
kos vadovėlius, kuriuos 
amerikiniai švietėjai išsi
vertė į anglų kalbą ir nau
doja vidurinėse ir aukšto
siose mokyklose.

Skaitome:

APIE JAUNIMO 
AUKLĖJIMĄ

Jaunimo kultūriniu auklė
jimu susirūpinę amerikie
čiai, juo labiau tuo rūpinasi 
Lietuvos švietėjai. Antai 
žurnale “Švyturys” (š. m. 
num. 14) rašo Gruzdžių 
(Šiaulių rajone) mokytoja 
A. Obelėnienė:

Liūdna girdėti š y k š č i u s 
keiks mažodžius, kur jie be
skambėtų :'į gatvėje, kambary
je, įstaigoje ar užkandinėje. 
Tačiau visų baisiausia matyti 
šiomis negerovėmis užsikrėtu
sį jaunimą. Jaunuolis, lankęs 
tarybinę mokyklą, skaitąs ta
rybines knygas, gyvenąs tary
binių žmonių tarpe, rodos, tu
rėtų lengvai atsikratyti to, kas 
jį žemina, turėtų mokėti gra
žiai jausti, gražiai galvoti, 
gražiai elgtis.

Paprastai jaunuolio draus
minimu susirūpiname tada, 
kai jis savo išsišokimais jau 
darosi pavojingas visuomenei. 
Tuo tarpu į paauglius, kurių 
auklėjimas sunkiausia našta 
gula ant tėvų ir mokytojų pe
čių, visuomenė mažai kreipia 
dėmesio. O.Juk kiekvienas 
subrendęs žmogus, ypač tėvai 
ir mokytojai, žino, koks ne
pastovus, netvirtas,, yra 12-17 
metų paauglio charakteris, ir 
kaip sunku tb amžiaus jau
nuolius apsaugoti nuo amora
lių poelgių įtakos. Kadangi 
tikrojo vyriškumo juose dar 
labai maža, tai jie nevyku
siai stengiasi demonstruoti vy 
riškumą, patnegdžiodami ne
kultūringų žmonių pasielgi
mus. . .

Stebėdami jaunuolį, vis dau
giau linkstantį į nusižengimus; 
mes dažnai pranašaujame jam 
paras daboklėje, pataisos ko
loniją, kalėjimą, bet nė piršto 
nepajudiname Itam, kad padė
tume šeimai ir mokyklai ap
saugoti jį nuo negeros įtakos. 
Jo nesubarame, neperspėjame. 
Kam? Juk čia ne mūsų vai
kas, ne giminaitis—tik pažįs
tamas.

Jaunimo kultūriniu auklėji
mu turėtų rūpintis sutartinai 
mokykla, visuomeninės orga
nizacijos, apylinkių tarybos, 
kolūkių, įstaigų, įmonių vado
vai.

Dvidešimtas šimtme t i s 
su ,sayq stebuklais ir atlik
tais diržais stebina kiek
vieną gaJlvoj<intį ir gero ve
lijantį pakuliui žm o g ų. 
Sunku višką įr iškelti-išpa- 
rodytį koki,!ėyl šuoliai pada- 
ryti. i priekį žmonijos nau
dai.’ Jei 50 metų atgal mes 
skaitėm knygą ir jos pusla
piuose suradom aiškinimus, 
kas įvyks ateityje, tai šian
dieną jau matom tuos fak
tus gyvenime. Skaitėm 
ir gyvu žodžiu girdėjom 
apie netolimą ateitį ir jos 
numatytus siekius. Buvo 
svarbūs pasibrėžimai, ir, 
rodosi, per dideli įvykinti 
mūsų trumpame amžiuje. 
Aišku, vis tai buvo apie 
žmogų, apie jo ateitį, visuo
menę, tautą, arba vieną ki
tą šalį.

Kilo dvidešimto šimtme
čio mokslas, ir visur pabrė
žė artėjančias klasių ko
vas. Buvo signalai apie nū
dien jau gyvuojančią soci
alistinę santvarką, socialis
tinę visuomenę-socializmą. 
Mes, gyvendami Ameriko-

tai mūsų dvasininkai-dievo 
tarnai, kunigai, susideda su 
veiksniais ir eina prieš 
“dievo” leistus pasikeiti
mus... bando įrodyti, kad 
socialistinė valdžia, kad ta
rybos, kur jau kartu gy
vuoja tiek daug tautų ir 
sėkmingai kovoja už žmo
gaus teises prieš kapitalis
tinį pasaulį, skriaus Lietu
vą.

Kada gi tie dvasininkai 
apsimeluoja. Pirmiau sakė, 
kad “caro valdžia yra nuo 
dievo”, gi dabar sako, kad 
rusai pavergs Lietuvą kaip 
ir caras buvo pavergęs? 
Taip apsiversti kūliais tik 
ir gali dvasiškiai. Sakyti, 
kad tada buvo priespauda, 
jau tikras prisipažinimas, 
kad jie tača buvo mela
giais, sakydami, kad val
džia yra nuo dievo, vadina
si, ji teisinga, kaip tik die
vas galėjo duoti... Jei nuo 
dievo buvo valdžia tada, 
tai gal nuo dievo ir dabar, 
nes niekas negali įvykti be 
dievo valios?!

Taip, tai buvo priepauda, 
pTiėš’Tą priespaudą kovojo 
Lietuvos liaudis, prieš tą 
priespaudą kovojo dar dau
giau Rusijos proletariat^.*^

Lietuvos išsilaisvin i nro 
troškėjai, kaip ir visa Rusi
jos liaudis, ėjo ranka ran
kon ir turėjo tą patį tikslą: 
nuversti carą ir jo“nuo 
dievo duotą valdžią”. Tie 
visi, kurie kartu kovojo — 
lietuviai, rusai, lenkai ar 
kokie nebūtų, turėjo vieną 
tikslą ir kartu laimėjo. So
cializmas buvo ir yra sim
bolis pasiliuosavimo iš po 
visokios priespaudos. Soci
alizmas nėra vergija, o tik 
pripažinimas lygių teisių į 
gyvenimą kiekvienam. Dar 
daugiau, yra panaikinimas 
klasių, panaikinimas išnau
dojimo žmogaus žmogumi. 
Todėl socializmas nėra ru
siškas, vokiškas, kaip jis 
nėra turkiškas, o tik būti
na lygybė visų į gyvenimąv<

“Viso pasaulio proletaraV 
vienykitės, jūs nieko netu
rit pralaimėti, tik rete
žius” ! Tai dvidešim tas 
šimtmetis, tai atsakymas į 
visas visų amžių neteisy
bes.

Dzūkelis

Kas jais tikės? Niekas! Nes tai bus iš anksto užsa- 
kyyti pėckojimai ,

Savitas kovos būdas
DR. WEBSTER STOVER gyvena nedideliame 

miestelyje, Rye, N. Y. Dr. Stover—ne eilinis pilietis. 
Jis išmokslintas, jis yra buvęs vienos kolegijos prezi
dentas. Pasitraukęs iš tarnybos, jis su savo šeima gyve
na nuosavame name—Rye Beach ir Forest gatvių kam
pe.

Rye miesto valdžia apdėjo namų savininkus nau
jais mokesčiais (taksais). Dr. Štover nusitarė prieš tai 
protestuoti. Kaip? Jis ir jo žmona, išskalbę rūbus-bal- 
tinius, sudžiauna juos priešakyje savo namo, kad visi 
praeiviai matytų.

Miesto valdžia sako, jog džiauti baltinius ten, kur 
džiauna Stoverių šeima, neleistina. Bet jokie įspėjimai 
Stoverių nesulaikė. Jie tiesiog pasakė, kad mes džiau
name rūbus ten, kur džiauname, protestui. Dr. Stover 
buvo patrauktas teisman—vieną kartą, kitą.

Pagaliau teismas nubaudė jį $100 arba 30 dienų ka
lėjimo. Dr. Stover pasirinko kalėjimą ir, šiuos žodžius 
rašant, sėdi Westchester County Penitentiary, East
view, N. Y.

Daug Sovietų matematikos 
vadovėlių išleista JAV anglų 
kalba, ir tais vertimais plačiai 
naudojamasi kolegijose ir uni
versitetuose. Daugiau kaip 15 
JAV leidyklų spausdina So
vietų matematikų veikalus.

Geriausiųjų Sovietų mate
matikų darbai, kurių vertimus 
leidžia JAV leidyklos, labai 
skirtingi turiniu ir tikslais: 
čia rasime vadovėlių, skirtų 
“high school” mokiniams, o 
taip pat rimtų mokslo veika
lų.

New Yorko universiteto ma
tematikos profesorius Martin 
Burrow sako: “Tos knygos 
parašytos žmonių, norinčių, 
kad skaitytojai pasiektų aukš
to matematinio išsilavinimo ly
gio.”

Dover Publication, Inc., di
rektorius Hayward Cirken ma
no, kad: “. . .Sovietų matema
tikų veikalais domimasi ne dėl 
to, kad jie geresni, o dėl to, 
kad-jie skiriasi nuo mūsų vei
kalų. Tai stimuliuojantis fak
torius.”

Courant Matematikos Insti
tuto profesoriaus Dr. Lipman 
Bers teigimu, Sovietų matema
tikų veikalais pernai dažnai 
naudojosi įvairių kolegijų stu
dentai, ruošdamiesi egzami
nams, o viduriniųjų mokyklų

Redakcijos Atsakymai
Bevardžiui. — “Gyvenimo 

šmėklas” gavome; laikraš
ty tilps vėliau. Ačiū!

John J. Gerdis. — Jūsų 
atsiminimų pluoštą gavome. 
Prie progos peržiūrėsime 
ir, jei tiks spaudai, sunau
dosime vėliau.

J. D. Sliekui. — Knygos 
apžvalgėlę gavome—sunau
dosime.

KAIP “OISTERIS” 
MAITINASI?

“Oisteris (austrė) gyve
na lukšte. Tai sūraus van
dens gyvūnas. Jis neturi 
nei dantų, nei kojų — mai
tinasi pro atvirą lukšto šo
ną gerdamas ir išleisdamas 
vandenį. Iš vandens jis 
gauna pakankamai sau 
maisto. Sakoma, kad “oiste
ris” patelė padeda iki mili
jono kiaušinėlių (ikrelių). 
Suprantama; milžiniška jų 
dauguma žūva,

je, jautėm truputį daugiau 
laisvės nekaip buvome pa
likę senojoje Lietu v o j e. 
Bet vis tiek klasių kovai 
aštrėjant, teko dėtis su tik
rais kovotojais už socializ
mą, už pasiliuosavimą iš po 
visokios priespaudos, iš po 
kapitalistinės vergijos. Ir 
jau tame trumpame mūsų 
amžiuje matom, kas laimi | 
kovas, kas, prisidėdamas 
prie puoselėjimo socialisti
nių idėjų, turi sėkmės, ir 
kas, prieš tai kovodamas, 
lieka nusivylęs.

Jau gyvenime yra ne 
kartą įrodyta, kad niekas 
ant vietos nestovi, 1 viskas 
keičiasi. Pripažinkim . tą 
tiesą, kad keitėsi valdžios, 
valdininkai, ir valdžių for
mos. .Kartais keitėsi lėtai ir 
be skausmų žmonijai, gi 
kartais įvyko dideli karai, 
žudynės, plėšimai, pavergi
mai ir pastūmėjimas žmo
nijos atgal į tamsią praeitį. 
Istorijoje randam vardus 
gyvavusių tautų ir rube- 
žius, kurie jau seniai išny
kę, žuvę karuose, juos pri
baigė ligos, marai, badme
čiai... Viskas tas, visų pir
ma, dideliu sunkumu gulė 
ant vargo žmogaus, ant iš
vargintos liaudies. Našta 
buvo baisiai sunki. Saumy- 
liški valdovai, karaliai, ka
rūnuotos galvos, skelbėsi 
esą nuo dievo skirtais... Ta
me neatsiliko ir įvairių ti
kybų skelbėjai, įvairių sek
tų vadai. Jie irgi tarėsi esą 
“nuo dievo siųsti”, kuris 
per juos kalba... per juos 
laimina — skelbia savo tie
są ant žemės, ir visi privalo 
klausyti, arba, priešingai, | 
jų laukia didelė bausmė po 
mirties.

Pabaigoje devyniolik t o 
šimtmečio ir pradžioje dvi
dešimto Romos popiežius 
šventino karalių ir kitų 
valdovų karūnas, ir per sa
vo pavaldinius skelbė, kad. 
“dievas danguje, o karalius 
ant žemės”, kaip vienas, 
taip ir antras yra nepava
duojami autoritetai, ir 
žmonija, liaudis, privalo jų 
klausyti, nemurmėti prieš 
juos. “Kas neklauso caro, 
tas neklauso paties dievo”... 
mums lietuviams buvo sa- 
koma-aiškinama per mūsų 
dvasiškius bažnyčiose, ten, 
kur skelbiama “dievo” žo
dis. Mums tikintiems buvo 
aiškinama, kad nieks neį
vyksta be dievo leidimo.

Taigi dabar, .kada (jau 
tam pačiam dievui lei
džiant) įvyko pasikeitimas,

Laiškas iš Punsko
Punskas, 1962. VIII. 31. LTSR rašytojų sąjungą, ar

Drg. R. Mizara!
Jau daug laiko praėjo 

nuo to, kai aš Jums bera
šiau. Dabar norėčiau Jums 
šį tą parašyti ir pasiųsti ke
letą savo eilėraščių, nors 
Jūs jų ir nelabai pageidau
jate.

1962 m. birželio mėn. 2 d. 
Seinuose įvyko III-čias Lie
tuvių Visuomeninės Kultū
ros ‘ D r a u g i j os suvažiavi
mas. Praėjo visai gerai. 
Valdyba paliko ta pati. Ii* 
pirmininkas, 'ir sekretorius 
tie patys. Tik į prezidiumą 
dar įėjo Eug. Petruškevi
čius, jaunas, rimtas vyru
kas.

Dabar ruošiamės išleisti 
5-tą “Aušros” numerį, ku
riame bus plačiai apie su
važiavimą, daug daugiau 
žinių apie Punską, apie taip 
punskiečiams svarbų daly
ką — mokiniams bendrabu
tį. Norime būtinai statyti 
Punske bendrabutį. Kaž
koks draugas iš Amerikos, 
gavęs “Aušros” numerį, ku
riame buvo rašoma apie 
bendrabučio reikalingumą/ 
parašė laišką, kuriame ša

pas Jus?
Turime jau ir Punske 

jaunų poetų ir beletristų, 
turime ir literatų ratelį. 
Jau mūsų jaunieji literatai 
surengė visuomenei “Jau
nųjų literatų popietę” 1962 
m. liepos mėn. 15 d.

Kaip Jūsų sveikata, bran
gusis mūsų tautieti? Tiesa, 
Jūsų veikalų vaidinimai da
bar “nenulipa” Seinų ap
skrityje nuo scenos. “Ponas 
Amerikonas,” “Gyv e n i m o 
«žąizdo^”c tiik vaįdinąmL,ir 
vaidinami, ( O t, kad taip dar 
ką nors panašaus mum^ 
brūkšteltute arba ..ten radę 
atsiustute! .

Labai ačiū Jums už kny
gas, kurias man atsiuntėte 
su savo autografu. Esu la
bai dėkingas, nors “Ponas 
amerikonas” keliauja po 
kaimus.

Visada Jūsų
Jonas Karčiauskas

Redakcijos pastaba. Jonas 
Karčiauskas — Punsko vi
durinės mokyklos mokyto
jas ir poetas. Mums labai 
smagu girdėti, kad Lenki
jos Lietuvių Visuomeninės

ko, jog ir * jis pasistengtų 
apie 10,000 zlotų sumedžio
ti tam reikalui. Žinoma, 
statyti reikėtų apie 50 pro
centų visuomeninėmis lėšo
mis, o likusius 50 proc. val
džia priduotų. O bendrabu
tis Punske—gyvybinis rei
kalas.

Vienas dalykas — moki
niai neturi kur gyventi, to
dėl ir mokinių į aukštesnes 
klasės mažai, o kitas da
lykas — ir tie patys apsi
gyvena pas davatkėles, tik 
meldžiasi, rožančiais apsi
karstę, o tada, žinia, koks ir 
mokslas beišeina.

Praeitų metų liepos mėn. 
mirė mano ciocė Ameriko
je, kuri užsakydavo man 
“Laisvę.” Gaunu aš ją ir 
dabar, tik jau labai pavė
luotai ir ne visus numerius. 
Gaunu ir “Vilnį,” tik neži
nau, kas man ją užsakė. 
Reikės parašyti į “Vilnies” 
redakciją laišką, o gal kokį 
ir kūrinėlį.

Patark, kaip reikėtų iš
leisti Lenkijoje gyvenančių 
lietuvių plunsknos mėgėjų 
almanaką ar ką panašaus? 
Ar čia reikėtų kreiptis į

kultūros draugijos IlI-asis 
suvažiavimas buvo sėkmin
gas. Na, o kai dėl punskie
čių minties, kad reikėtų iš
leisti Lenkijos lietuvių poe
tų ir rašytojų almanachą— 
sveikintinas dalykas!

Ir mes manome, kad plaj^ 
nuo j amą almanachą reikė
tų spausdinti Lietuvoje, jei/- 
nėra galimybių jį spausdin
ti pačioje Lenkijoje. Pas 
mus, Amerikoje, nebūtų 
lengva tą darbą atlikti. ‘O 
jeigu čia ir atspausdintume 
jį, tai vėliau persiuntimas į 
Lenkiją sudarytų keblumų 
ir lėšų. Manome, kad Lietu
vos Valstybinė grožinės li
teratūros leidykla Vilniuje 
sutiktų tokį almanachą iš
leisti. Ir ji išleistų gražiau 
nei mes čia. Turėtumėte 
ten ir kreiptis, kartu, žino
ma, reikėtų parašyti ir Lie
tuvos Rašytojų sąjungos 
vadovams, kad jie tartų už 
jus žodį, ir, galimas daik
tas, jie padėtų jums alma
nachą suredaguoti.

Maskva. — Kompozito-r 
rius D. šostakovičius paga^ 
mino 13—ją simfoniją. •>

2 p.-Laisvc (Liberty)—- Antr., rugsėjo (Sept.) 4, 19G2
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Vienos artistės portretas
sus metus be jokio atlygini-1 vens dainavo San Frąncis-
mo. Tai buvo nepaprasta co, Anglijoje (“Figaro veš 
laimė jaunai Risei! Tik iš 
ko gyventi? Ir šią prob
lemą išrišti jai padėjo Ma
dame Schoen-Rene: ji reko
mendavo ją žinomam muzi
kui M. Bertholomew, kuris 
vadovavo dubeltavam dai
nininkų sikstetui (6 vyram 
ir 6 merginom), transliuo-

Ji

uz 
nė

Rašytojas Kyle Chrichton 
parašė biografiją žinomos 
Niujorko Metropolitan 
Operos teatro solistės Rise 
Stevens. Knyga pavadinta 
“Subway to Met.” Jos tėvų 
pavardė buvo Steenberg: 
tėvas norvegas, motina žy
daitė. Gi jos vyras—Walter 
Surovy — vengras. Tai ji 
bus — ponia Suroviene.

Rise Stevens, Metropoli- 
tano žvaigždė mezo sopra
nas, kaip pirmaeilė daini
ninkė žinoma visame pa
saulyje. Ji dainavo Čecho- 
slovakijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Anglijoje, 
Italijoje, Argentinoje, Ka
nadoje, Graikijoje, Austri
joje ir Egipte. Gyvenimo 
pradžioje Rise Stevens pa

rnešė nemaža skurdo. Ji gi
mė Niujorko miesto dalyje, 
vadinamoje Bronx. Ten ji 
augo su kitais skurdžių vai
kais, su kuriais žaidė beis
bolą, čiužinėjo, bėginėjo ir 
dažnokai apsimušdavo. 
buvo tikras “Tomboy.” 

4 žiniai tvirta, aukštesnė 
kitus vienmečius, tad
peštukam vaikam nenusi
leisdavo. Dainavvimo ir vai
dybos talentą parodė gana 
anksti, būdama dar pra
džios mokykloje, kurioje ji 
dainavo chore, operetėse ir 
solistavo. Pradinį muzikos 
mokslą ir paspirtį atsidėti 
muzikai davė jai mokyklos 
muzikos mokytoja ir mo
kyklos vadai ir ragino tė
vus leisti jauna dainininkę 
studijuoti muzika. Bet tė
vai buvo neturtingi, nebu
vo išteklių.

Dar pradžios mokyklos 
suole būdama, Rise Stevens 
uždarbiavo dainavimo pa
galba: ji solistavo metodis- 

Iftų bažnyčioje, iš kurios 
gaudavo kelis dolerius, ku
rie menkam šeimos biudže
tui buvo labai reikalingi. 
Dešimties metų būdama ji Į 
jau buvo radio dainininkė: 
per kelis metus ji dainavo 
“Vaikų valandos” (Child
ren’s Hour) programoje, 
kuri buvo kas sekmadienį 
transliuojama iš WJZ sto
ties. Jų grupės vadas buvo 
vienas Orry Parado.

Rise Stevens baigė New
town (Queens rajone) vidu
rinę mokyklą, būdama 15 
metų amžiaus. Jos pirmas 
“profesinis” kontaktas su 
teatru buvo gana kuklus, 
bet jai labai naudingas. Ji 
gavo darbą dainininkės ir 
baletistės Niujorko Opera- 
Comique, kuri operavo vie
name Bruklino mažame te- 

ifatrėly.je. Ji čia pramoko 
pažinti gaidas (“sight read- 4 ing”), kontrapunkto, susi
pažino su pagrindiniais dai
navimo technikos reikalavi
mais, pralavino baisa, vai
dybą, išmoko—ir vaidino— 
kelių operų roles ir pamatė 
“teatro gyvenimą.” Jos al
ga buvo — $25.00 mėnesiui, 
o dirbti reikėjo daug ir ga
na sunkiai. Pamokos buvo 
ilgos. Bet jaunystė nugali 
viską...

Tačiau po dviejų metų 
Opera subankrutavo ir mū- 

• sų jaunai dainininkei teko 
ieškotis kito darbo. Muzi
koje ji buvo dar mažai pra
sisiekusi, tad apie teatrą— 
negalėjo 
Ji gavo 
kailinių 
jos.

Pagaliau jai pavyko susi- 
f siekti su pagarsėjusia mu 
-įzikos pedagoge Anna Ame

lia Schoen-Rene, kuri, pa
stebėjusi jos nepaprastą ta
lentą, sutiko ją mokyti išti-

būti jokios vilties, 
darbą moteriškų 
paltų modeliuoto-

- --...... **
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tuvių” operoje) Argentinoje 
ir daugybėje koncertų savo 
tėvynėje. Per paskutinius 
18 metų jai kąį metaj.,ten
ka dainuoti bent , 40-tyje 
koncertų įvairiuose .. mies
tuose. Be koncertų bei ope
rų, ji vaidino - dainavo ir 
dviejuose filmuose: su Nel- 

jančiam radio bangomis, son Eddy ji dalyvavo ope
retėje “Chocolate Soldier,”Su šia grupe, kurios vyriau- retėje “Chocolate Soldier,” 

šia dainininkė buvo vėliau ■ 0 su Bing Crosby ir Bar- 
pagarsėjusi meco sopranas • rv Fitzgerald — “Going My 
Gladys Swartout, Risė išbu-| Way.” L. B. Mayer, M-G-M 
vo du metu. T 1 '
buvo visai pakenčiama —j Risei Stevens didelius pini- 
$80.00 savaitei, o vėliau jš-|gUS> kad tik ji mestų operą 
kilo iM viso $100.00. Risė jr pereitų išimtinai į filmų

■ gamybą. Metropolitan Ope- 
i ra jai mokėjo po $500 (vė- 

Mm. Schoen-Rene įstatė (bau po $1,000) už kiekvie- 
Risę ir į žinomą N. Y. mu-:ną išstojimą. Bet tai tik 
zikos mokyklą, Juilliard.“arbatpinigiai,” palyginus 
School. Ten ji studijavo, su Holly woodo siūlomais 
per du metu, ruošėsi ope
ros karjerai: ji sistemačiai 
ir metodiškai studijavo vai
dybą, dainavimo techniką, 
svetimas kalbas, dikciją ir 
kitas operos meno “smulk
menas.” Čia ji išbuvo du 
metu, o po to Mm. Renė nu
vežė ją į Salzburgą, Aust
riją, pas kitą garsią operos 
instruktorę Mariją Gotheil- 
Schoder, buvusią operos 
žvaigždę Vienoje. Ji ruošė 
Rišę Mocarto operų rolėms. 
Risė ten išbuvo metus lai
ko. Grįžusi iš Salzburgo, ji 
vėl dar ėjo metams į Juilli
ard mokyklą.

Per savo mokytojos Mm. 
Rene pastangas gavusi iš 
banko $5,000.00 paskolą, Ri
sė Stevens išvyko į Europą 
“laimės ieškoti,” tikėdama 
ten “sukurti karjerą.” Bet, 
jos nelaimei, visos operos ir 
ten buvo perpildytos daini
ninkais bei aspirantais.

Būdama Paryžiuje ji su
žinojo, kad meco supranui 

•įyra laisva vieta Prahoje, 
Čech o Slovakijos sostinėje. 
Ji ten ir išvyko, nors jos 
alga buvo tik $25.00 mėne
siui. Ten ji dainavo nuo
1937 m. Ten ji susipažino 
ir su vienu vokiečių grupės 
pirmaeiliu aktorium, veng
ru Walteriu Surovy, už ku
rio ji 1939 m. pradžioje ir 
ištekėjo. Walteris tapo jos. 
vaidybos instruktorium ir 
biznio manadžerium.

Metropolitan Operos ma- 
nadžerius Edward Johnson
1938 m. pakvietė Rišę Ste
vens dainuoti jo vedamame 
operos teatre. Propoziciją 
ji ne tik mielai priėmė, bet 
ir labai džiaugėsi šia nepa
prasta laime, kuri tenka to
kiam mažam skaičiui iš
rinktųjų... O tos laimės, 
laukia tokis didelis skaičius 
talentingų, gerai lavintų 
dainininkų!

Risė Stevens debiutavo 
1938 metų pabaigoje, Met
ropolitan© vadovybėje, Fi
ladelfijoje Mocarto operoje 
“Rosenkavalier” Oktaviano 
rolėje. Operos sąstate buvo 
tokios įžymybės, kaip Lotte 
Lehmann, Emanuel List, 
Fredrich Schorr ir kiti įžy
mūs dainininkai; dirigavo- 
Artūras Bodanzky. Tai bu
vo laimingas Risei vakaras, 
kurio ji taip ilgai laukė!

Po keletos dienų kitas 
triumfas: Niujorko Metro
politan Operos teatre ji iš
stojo operoje “Mignon.” 
Čia irgi jai teko dainuoti su 
tokiais išgarsėjusiais dai
nininkais kaip Richard 
Crooks, Ezzio Pinza ir ki
tais; dirigavo W. Pelletier. 
Tai buvo jai neužmirština 
1938 m. gruodžio 17 diena! 

Sekamą vasarą Risė Ste-

Jos alga jautfirmos prezidentas, siūle

kilo iki viso $100.00.
pirmą kartą pajuto “dide-' 
lės” algos svorį...

operoje* KarmerW' rolę se
nąja forma; visuomet ji su
silaukė didelių ovacijų.

1948 m. Rise Stevens dai-
,ų.avo Paryžiuje “Rosenka- 
valįer” operoje, o 1954 m. 
Milano La _ Scala. .operos te- I . T T* • 1 • "i\/r i •

šimtais tūkstančių! Tačiau 
dainininkė nuo tos pinigų 
krūvos atsisakė; ji liko iš
tikima savo talentui ir pa
šaukimui — operai ir kon
certams. Be to, Risė dai
nuoja televizijoje ir per ra
diją. Jos įdainuotos plokš
telės parsiduoda šimtais 
tūkstančių kas metai.

Risė Stevens už 
vykusį koncertą, c 
na dauguma, gauna 5ki $4,- 
000. Tačiau ir lėšos su tuo 
susiję yra" gana didelės. Be 
kita ko, viena koncertinė 
suknelė jai atsieina nuo $1,- 
000 iki $2,000. Gi toje pa
čioje vietoje su jau nešio
ta suknele nepasirodysi, 
reikia naujos. Vieną kartą 
padėvėjus, suknelę reikia 
valyti. Jas valo vieną Niu
jorko firma, kuri; ima nuo 
$75.00 iki $130.00 už kiek
vieną išvalymą. Dainininkei 
suknelių valymas kas metai 

įlėšuoja ne mažiau kaip $5,- 
000. Tai ne menka suma!

1944 m. vasarą Surovy 
šeimai gimė sūnus Nieky. 
Tuomet jie gyveno Kalifor
nijoje. Abu tėvai tuo labai 
džiaugėsi. Tačiau jų gied
rioje padangėje pasirodė ir 
juodų debesėlių: mirė Risės 
ilgametė mokytoja ir globė
ja Mm, Schoen-Rene ir 
Prancūzijoje, Normandijos 
fronte, žuvo jos jaunesny
sis brolis Budy, tarnavęs 
JAV kariuomenėje. Risė 
ypatingai tai sunkiai per
gyveno. Mirs Mm. Rene, 
jos mokytoja tapo buvusi 
Vienos operos dainininkė 
Vera Schwartz.

Metropolitan Operos teat
ro manadžerium tapo vie- 
nietis Rudolfas Bing, geros 
vaidybos propaguotojas ir 
didelis disciplinaras, dažnai 
reikalaudamas iš daininin
kų daugiau negu jie gaji iš
tesėti. Dėl to dalis daininin
kų iš Metropolitan© pasi
traukė, o kitus jis pats pa
šalino. Jis teigia, jog vie
no dainavimo operoje nepa
kanka, kad. reikia kartu ir 
geros vaidybos, o ne visi 
dainininkai vaidinti gali.

R. Bing padarė Metropo
litan daug pakeitimų, įve
dė daug inovacijų. Jis per
dirbo net kai kurias operas. 
Iš Anglijos jis importavo 
gerai žinomą direktorių 
Tyrone Guthrie, kuris 
operą “Carmen” perdir-< 
bo nuo viršaus iki apa
čios, palikdamas neliestą 
tik Bizei muziką.. Kai kam 
nauja “Carmen” versija ne
labai patiko; jie manė, jog 
tai buvo pažeista įsigyvenu
si operos tradicija, bet kiti 
ja žavėjosi. Risė Stevens 
dainavo minėtoje “Carmen”

rai pa-

atre, Virgilio Mortąrį., ppę- 
roje “La Figlia deJ^Diąvo- 
lo” (“Velnio duktė’'). Ope
ra remta sena bibline fa
bula apie šokėją Salomę; 
žydų karaliaus Herodo po
dukrą. ir Joną Krikštytoją. 
Risė Stevens vaidino Hero- 
dijos (Salomes motinos) 
vaidmenį, c

Vieninteli gerą įspūdį Ri
sė parsivežė iš La Scala te
atro, būtent tai, kad ji ten 
susipažino su žinoma kolo
ratūra dainininke Marija 
Callas, brukliniete. kuri tuo 
metu ten' ruošėsi kitai ope
rai. La. Scala teatras, ji tei
gia, vra vedamas labai ne- 
tvarkiai; tai ne Metropoli
tan as!

Šiuo metu Risė Stevens 
apsiribojo Metropoli tane tik 
keturiomis rolėmis skirtin
gose operose: “Rosenkava- 
lier,” “Orfėjus ir E u r i d i - 
cė,” “Carmen” ir “Samso
nas ir Dalila.”

H. & W. Smith College, 
Geneva, N. Y., ją pagerbė 
su D o c t o r of Humanities 
(L. H. D.) laipsniu už nuo
širdų tarnavimą žmonijai.

Risė Stevens pasiekė dai
nos meno srityje nepapras
tos garbės ir pavydėtino 
populiarumo. Apie ją nea
bejotinai galima sakyti, kad 
ji yra tikra “prima donna 
assoluta.” Linkėtina jai 
daug laimės ir ilgiausių me
tu !

Kaip senatorius tikisi 
komunizmą nugalėti

Ąpierikos invalidų vetera
nų riacįonalei^'' 'k’dhvenci jo
je, Atlantię'/'Ci^, kalbėda
mas, newyoihde'tls.’ senato
rius Javits įspėji) tuos, ku
rie' jau dabar mato “pilną” 
komrmizmo nugalėjimą, ži
noma, atominiais ginklais.

Bažnyčios vaidmuo kovoje 
prieš komunizmą

Iš Texas valstijo&raXvykoi 
New Yorkan tūlas/ Jackson 
Martin dell, e p i s<k;op'ad'u 
draugijos pirmininkaSFijAfci 
sibaladojo jis čia su 'W’Pi 
.misija, kaip suorganizuoti 
sėkmingą kovą prieš komu
nizmą.

Na, jis ir paskelbė savo, 
težins. Girdi, “nėra pasau
lyje kitos geriausiai apsi
šarvavusios organiza c i j o s 
kovoje prieš komu n i z m ą 
kaip katalikų bažnyčia.” 
žydų, protestantų ir kitos 
religinės sektos tiktai galį 
kataliku bažnyčiai padėti 
kovoti, kad komunizmas ne
užkariautų pasaulio.

Jis taipgi nurodė, kad 
Vakarų Europos bažnyčios 
remiama “bendroji rinka” 
yra svarbi priemone kovoti 
komunizmą, taipgi popie
žiaus Jono XXTIT pastangos

i ftškai^imai telaikyti.
Jo šeima — didelė: 4 žmo

nos ir 94 sugulovės, 38 žmo
nių sūnūs ir virš šimto su
gulovių sūnų. Dukterų jis 
visai neskaitąs, nes jam jos 
nesvarbios. Jis džiaugiasi, 
kad vieną dieną penkios jo 
Sugulovės pagimdė penkis 
Jūrius, Bergždžių sugula
nt jis neapkenčiąs, iš savo 
palociaus jas išmeta ir jų 
vietas užpildo naujomis.

Tai didžiausias pasaulyje 
parazitas. Savo pavaldinius 
jis didžiausioje priespaudo
je, vergijoje, skurde palai
ko.

Tai despotas, kuri Ame
rika ir Anglija visokiais bū
dais ramsto, kad jo pavaldi
niai sukilę jo sosto nesunai
kintu. kaip susidorojo su 
panašiais dėsliotais Egipto 
ir Irako liaudis.

Kas 2-as darbininkas- 
sportininkas

Kai]) ir kiekvieną dieną, 
taip ir šį kartą, Šiaulių 
“Gubernijos” alaus daryk
los kieme po darbo buvo

vits, nes jie negalį panešti 
ilgos kovos naštos, kuri rei
kalinga be atominio karo 
laimėti kovą prieš komu
nizmą.

Karuose prarad u šiem s 
sveikatą invalidams jau 
sunku piršti atominį karą, 
kuris, aišku, gali būti bai
sesnis už visus pirmesnius 
karus. Tai senatorius jiems 
užtikrino, kad komimizmas 
būsiąs ilgoje kovoje nugalė
tas ir be atominio karo. 
Bet kaip jis bus nugalėtas,
senatorius visgi nepaaiški-’apjungti religines sektas 
no. | prisideda prie bendros ko-

Komunizmui paskelbė.vos prieš komunizmą, 
žūtbūtinį karą jo priešai i 
jau 19-ame šimtmetyje, kai,tindell niekai]) negalėjo iš- 
jis buvo tik teorijoje skel- rvskinti, kodėl tose valsty- jg j namus. Žmonės su meš-

Markso ir Engelso bėse, kuriose katalikų baz- kerėmis kibirais linksmai 
; “Komunistų Ma-'nyčią yra galingiausia, ko-! šnekučiuodamiesi tarpusa- 
tai aiškiai atžymi, j munistinęs jėgos yra taipgi i Vyje, netrukus apstojo įmo- «1 — ~ 1 Tž" /-\ /-I 1 zv*i TA z"\ * 1   •» ••• , • M

šiandien' je Vatikanas yra iš visų pu-Į Prasidėjo Įmonės tarp- 
jau trečdalis pasaulio prie-; šių komunistų apsuptas, o i cechinčs spartakiados pas
inė ir praktikuoja komunis-'popiežius Jonas tupi Vati-. kutinės varžybos — sporti- 
tinį mokslą. Nebesimato jau, kane ir nieko negali pada-! n£ žūklė, 
jokių galimybių jį nugalėti.

Tačiau, gudragalvis .Mar- jaUg darbininkų, tarnauto
jų. Tačiau niekas neskubę-

biamas. i
parašytas “Komunistų Ma
nifestas” i
Bet komunizmo niekas ne-' tvirčiausios. Kodėlgi Romo-jnėS teritorijoje esantį prū- 
galėjo sunaikinti, V

Su gabia karta
Išraizgyta, išmazgyta
Upių vagomis,
Vien iš gintaro-granito
Tėviškės šalis.

Jūros jai audrų negaili,
Vėjų ir lietaus,—
Mūsų žemė—mūsų meilė— 
Sodriai nusipraus.

Kai pavasaris jaunikis
Joja kelučiu,
Dengiasi kalnelių plikės 
Kilimu skaisčiu.

Daužos lėkdamas perkūnas, 
Linksmas ir trankus: 
—Jei ilgiau vien baloj tū
li- akmuo supus. [nos,—

O kai vasara ateina, 
Nokstanti, basa— 
Uždainuoja rugio dainą 
Tėviškė visa.

Išaręm žirgais plieniniais
Mes laukus plačius, 
Mūsų duonos kas kėsinąs—
Rankos tam nudžius.

Bėk ant kalno—pamatysi 
Už miškų tolių, 
Pamatysi šalį visą, 
Tūkstančius kelių.

Pamatysi, kas čia triūsia, 
Stosi pats greta— 
Linksmas ir laimingas 
Su gabia karta.

būsi

Krinta vaisiai, tykšta sultys, 
Tykšta—net saldu.
Rudenėli, duok mums 
Kuo daugiau pėdų.

kulti

Traška sauso beržo pliaus- 
Jau žiema aplink.— [kė,
ženk vidun ir nusisiauski, 
Prie ugnies paslink.

Nebeteks tau sukti pančių, 
šviestis’ balana—
Elektrinės šventę švenčia 
Pamaina jauna.

Kazys Inčiūrą

Svarbi knyga apie Smitho 
ir McCarrano įstatymus 
Herbert Optheker, mark

sistinio žurnalo “Political 
Affairs” redaktorius, para
šė svarbią knygą “Dare We 
Be Free.”

Svarbi ji vyriausiai todėl, 
kad joje galima rasti ge
riausių ir teisingiausių in
formacijų apie McCarrano 
ir Šmitho įstatymus, ku
riais pasiremdama valdžia 
verčia komunistus užsire
gistruoti kaip “svetimos ša
lies agentus,” pažangius 
žmones persekioja.

Knygoje faktais įrodoma, 
kiek daug pažangių ameri
kiečių nuo tų įstatymų nu
kentėjo, tūliems teko ir ka
lėjimuose po keletą metų iš
būti, šimtai žmonių neteko 
savo darbų. Sugalvota “vel
niška teorija,” būk Komu
nistų partija tarnauja Ta
rų Sąjungai ir mokina ame
rikiečius “jėgos pagalba” 
nuversti valdžią ir čia įsteig
ti “sovietinę diktatūrą.”

Kad tą melą kuo nors pa
remti, tam panaudojami vi
sokį riebiai apmokami šni-

Jie patapo prieš komunis
tus vyriausiais liudininkais. 
Jie meluoja ir galo nepaka- 
voja. Nuo tokių niekšiškų 
melagių jau daug pažangių 
žmonių nukentėjo.

Minima knyga tą viską 
atidengia, publiką supažin
dina su šiais demokrati
nėms teisėms pavojingais 
įstatymais ir nurodo, kaip 
reikia prieš juos kovoti, kad 
jie būtų atšaukti. Pasitiki
ma, kad melais paremti 
įstatymai neprivers komu
nistus registruotis ir kad 
jie bus atšaukti-panaikinti.

“N. Y. Times” rugpjūčio 
25 d. laidoje minimos kny
gos teigimą pilnai patvirti
na. Šis dienraštis rašo, kad 
iki šiol nė vienas komunis.- 
tas nėra užsiregistravęs.

Minimą knygą išleido Ci
tizens Committee for Con
stitutional Liberties, 22 E. 
17 St., New York 3, N. Y. 
Parsiduoda po $1 kopija.

ryti, net ir dievulio pagal- Dvį valandas trukusių 
bos negali sulaukti?. Kata-, varžybų metu nugalėjo 
ūkiškoje Francūzijoje tai])- alaus pilstytojų komanda, 
gi komunistai Jabni. tvirti.; jos vyrai sugavo daugiau 

kaip šešis kilogramus žū-’ 
vies.

Jau treji metai, kai Šiau
lių “Gubernijos” alaus da
rykloje ruošiamos tarpęe- 
chinės varžybos. Pradžioje 
daugelis darbininkų į tai 
žiūrėjo abejingai. Bet, kai 
pernai įmonės sportininkai 
iškovojo Šiaulių miesto nu
galėtojų vardą, skeptikų 
nebeliko. Šiemet įmonės 
tarpcechinėje spartakiadoje 
dalyvavo 150 darbininkų ir 
tarnautojų, arba didesnė 
pusė viso įmonės kolektyvo.

Cechų rinktinės koman
dos varžėsi septyniose spor
to šakose. Į programą įėjo 
lengvoji atletika, stalo teni
sas, šaudymas, šaškės, šach
matai, sunkumų kilnojimas 
ir žūklė.

Daugiau kaip mėnesį lai
ko trukusiose atk a k 1 i o s e 
sportinėse varžybose išryš
kėjo pajėgiausios cechų ko
mandos ir daugelis gabių 
vienos ar kitos sporto ša
kos sportininkų. Pirmau
jančių įmonės sportininkų 
gretas papildė naujas bū
rys atskyrininkų.

Pasibaigus varž y b o m s, 
įmonės sportininkai iš kar
to pradėjo • ruoštis daugia- 
dienėms dviračių lenkty
nėms aplink Tarybų Lietu
vą ir Tautų spartakiadai.

Katalikiškoje Kuboje jau 
socialistinė santvarka. Ka
talikiškose Lotynų Ameri
kos respublikose taipgi ko
munistų įtaka didelė. Ne- 
pagelbsti net Vatikano gra
sinimai ekskomunikuoti 
tuos katalikus, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu pare
mia komunistus.

Katalikų bažnyčia, šimt
mečius tarnavusi valdančia
jai klasei, dvarininkams, ka- <z z | /
pitalistams, visokiems dar
bo žmonių išnaudotojams, 
padėjo palaikyti mases ver
gijoje ir skurde. Ir šiuo 
metu didžiausias skurdas 
siautėja, tuose kraštuose, 
kuriuose katalikų bažnyčia 
yra galingiausia. Dabar ti
kintieji žmonės vis daugiau 
ir daugiau pamato, kaip 
dvasiški ja ištikimai palaiko 
išnaudotojų pusę, o komu
nistai kaip tik griežčiausiai 
prieš visokį darbo žmonių 
išnaudojimą kovoja. Todėl 
šiuo metu milijonai ir mi
lijonai katalikų nebeklauso 
savo dvasios vadų, rinki
muose balsuoja už komunis
tų kandidatus, darbavietėse 
bendrai kovoja už savo rei
kalus.

Ištikimai tarnaudama iš
naudotojų klasei, bažnyčia 
priversta visaip apgaudinė
ti savo sekėjus. Bet ne vi
sus ir ne visada ji gali ap
gaudinėti. Vis daugiau ir 
daugiau religinių žmonių 
pradeda dvasininkus pažin
ti kaip vilkus avies kailyje, 
ir tada jie atsisako parem
ti bažnyčios skelbiamą ko
munizmui kova.

Turtingiausias karalius 
pasaulyje

Saudi Arabijos karalius 
Ibn Saud esąs turtingiau
sias ir linksmiausias kara
lius pasaulyje.

Saudi Arabijos aliejus 
kasmet jam duoda po 300 
milijonų dolerių pajamų, 
kurias jis sunaudoja kara-

Dvi valandas trukusių

Nuotraukoje: alaus pils
tymo cecho komanda, iško- 
v o j u s i sportinėje žūklėje 
pirmąją vietą.

3 p.-Laisve (Liberty)— Antį., rugsėjo (Sept.) 4, 1962
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Daivai pasakojo kaimynai, kajp' rądo 
ją prie karčiamos. Ji nieko neprisimi
nė. Ir jai nebūdavo liūdna šioje vieto
je. Geriausiai būdavo vakarais, kaj im
davo temti. Bėgdavo mašinos ’plentu, 
ir jų šviesos skverbdavai) perkrųmųs. 
Tai blyksniai, tai šešėliai slinkdavo per 
griuvėsius, per Daivos veidą.

Daivos mintys nebegyveno čia, jos vi
są laiką veržėsi ten, į kur ji turi va
žiuoti. Ji galvojo, kad čia supras: va
žiuoti ar ne.

Palengva leidosi saulė, čirškė žiogai, 
matyt, į šią ramią vietą atkeliavę iš vi
sos apylinkės, o Daiva nieko negalėjo 
galvoti. Ji aiškiau, negu visada, matė 
kiekvieną smulkmeną aplinkui: serben
to stagarus, dulkėtas ūzarėlių taureles, 
šalpusnės lapu šliaužiantį kirminą. Ji 
nepakentė bet kokio kirmino — jie visi 
jai buvo šlykštūs. Atsitraukė atgal. 
Jai pasirodė, kad kažką prarado šita jos 
brangi vieta.

Nuėjo į mišką.
Buvo pats saulėlydis, kai stirnos atei

davo į Ožkabalę atsigerti.
Daiva tykiai žengė minkštom sama

nom. Kažkur eglėje burkavo karvelis. 
Atrodė, kad šis burkavimas atsrūva iš 
pačios miško gelmės su lengvu eglės me
tūgių ir sunkoku, 
papelkinės samanos 
slėpė už skirpsto, 
uogelėmis.

Daivai sakydavo 
veni viena, 
karoti pas mus.” Ji retai tenueidavo. 
Ji negyveno viena, šalia tėvų gryčios gy
veno miškas. Pavasariais tirtėdavo pa
giriai nuo ožio bliovimo. Jis šaukdavo 
kraupiu, galingu balsu. Daivai atrody
davo, kad tai pavasariškas paties miško 
šauksmas.

Kiekvieną metų laiką, kiekvieną die
ną jos didelis kaimynas turėjo savo bal
są, savo kvapus ir drabužį. Pripratus 
galima net nepastebėti jo, bet pasitrauk 
toliau, — ir pajusi, ką praradai.
* Beveik niekados Daivai netekdavo iš 
e i a nutolti. Ji sodindavo mišką, pri
žiūrėdavo sodininkus, o žiemą kirtimuo
se rinkdavo šakas. Juodu buvo geri kai
mynai: miškas ją rengė ir valgydino, 
jis buvo nepaprastai didelis ir įvairus, 
ir niekas negalėjo pakeisti jo draugys
tės. Jis gyveno savo gyvenimą: tai rau
dojo pūgose ir numintais žvėrelių ta
kais tartum stengėsi pabėgti pats nuo 
savęs į laukus; tai rytais, kai volungės 
geria rasą, skardėjo paukščiais.
« Daivai dabar atrodo, kad visas jos ne
ilgas gyvenimas susideda iš laukimo. 
Ko ji laukė — negalėtų nieko tiksliai 
pasakyti. Ir vis dėlto visa jos gyveni
mo prasmė buvo šis laukimas. Šiandien 
•jai atrodė, kad ji sulaukė, bet pirmą 
žingsnį turėjo žengti pati.

Stirnos vėlavosi. Paskui pamažu vie
na pirma, kitos, matyt, jaunesnės iš 
paskos artėjo prie Ožkabalės. Tai buvo 
virtadugnė pelkė su daugybe mažučių 
salelių, kuriose augo aitrios valerijono 
šaknelės.

Daiva norėjo prieiti arčiau. Trekšte- 
lėjo šakelė. Priekinė stirna taptelėjo 
koja ir akimirksniu sustojo. Paskui me
tėsi į krūmus. Daiva žinojo — stirnos 
visuomet grįžta į tą pačią vietą pažiūrė
ti, kas jas išgąsdino. Laukė. Daivą vi
sada traukdavo jų grakštumas — kiek
vienas stirnos judesys buvo nepakarto
jamai gražus. Jų grožį pagimdė laisvė 
ir pavojus jos netekti. Bet stirna lais
vės netekdavo tik kartu su savo gyvy
be. Toks buvo Daivos kaimyno, miško, 
įstatymas.

Temo. Pajuodo skirpsto uogos, o me
džių viršūnėmis prabėgo lengvas virpu- 
lys.

Nesulaukusi stirnų, Daiva grįžo na- 
mo. Vidumiškės pievoje Bisiškėje augo 
jos sodintos pušelės. Daivai buvo keis
ta, kad po daugelio metų jos bus dides
nės už ją.

Kieme laukė zuikis, šalia jo stovėjo iš
pūtęs uodegą katinas. Matyt, susipyko. 
Juodu nuo mažens augo kartu. Retkar
čiais susipykdavo. Tuomet zuikis, už
pykęs, kad jį nuolat tąso už ilgų ausų, 
užpakalinėmis kojomis skeldavo katinui 
pasmakrėm Šis pervirsdavo miaukda
mas ir pasišiaušęs niurnėdavo kažką 
pikto, kol prie pieno lėkštės vėl abu su- 
sigerindavo. Lakdavo iš eilės — pir
miau katinas, paskui zuikis, ir abudu 
kartu nusiprausdavo. Mėnesienos n ak-

pažeme sklindančiu 
kvapu. Daiva pasi- 
nubirusio žaliomis

kaimynai: “Tu gy- 
Tau nuobodu. Ateik pava-

timis zuikis neištverdavo —• atsistodavo 
ant užpakalinių kojų ir priekinėmis le
tenėlėmis būgnydavo į duris. Jį išleis
davo. - i j

Buvo mėnesiena, o vejasi tai ošė,, tai 
tyliai dainavo viršūnėse; Kažkas pabel
dė. Daiva prišoko priė durų. Ne- tai 
zuikis. Daiva jį išleido,' ir jis nuliuok
sėjo mėnesienon.

Ji dar visą laiką vylėsi, kad kas nors 
pasikeis ir jai nereikės važiuoti.

Paėmė plokštelę. Šumano “Svajonę”. 
Įsiklausė į vėjo dainą medžių viršūnėse, 
tuos sunkius, tamsius tonus, kai jis {pul
davo į proskynų gelmes. “Svajonė’’ su
siliejo su vėjo daina. Jos didelis kaimy
nas moka dainuoti. “Svajonė” liejosi 
kaip toji mėnesiena per girias ir lygu
mas, sujungus į vieną — žmogų ir gam
tą.

Gal būt, kada nors šią svajonę išgirs 
žmonės Daivos sodintame miške.

Gal būt, nebus jame proskynų ir Sva
jonė bus tik viršūnių daina.

Tegul dainuoja medžių viršūnės gi
riose.

Tegul dainuoja apie stirnbs grakštu
mą ir mėlynas žibuokles.

Apie liauną beržą ir kietus kaip ak
muo skroblus.

Apie lakštingalos kojeles, kuriomis ji 
apkabina miegodama ploną šakelę.

Tedainuoja briedžio ragų grožį ir ma
žų zuikučių guolio šilumą.

Seną, vienišą vilką, voverės šuolį.
Genio kalenimą ir gegutės padėtus 

kiaušinius, nes ji —- geras paukštis. 
Mes nesuprastume miško be jos.

Žemuogių kvapą, eglių sakus, nes jais 
jinai gydo savo žaizdas.

Tedainuoja saulę — į ją linksta visų 
medžių viršūnės.

Ir dar norėčiau, kad padainuotų vie
ną dainą:

apie pirmąją kūdikio šypseną .ir jo 
pirmąjį prisiminimą,

Apie motinos krūtį ir jaunos mergi
nos-ilgesį,'

apie rankas1, kur ibš Virpa apkabinda- 
mos,

apie šypseną, kurią atsimeni visur ir 
visada,

apie nepasakytus žodžius, kurie vėl 
ir vėl klausia: “Kodėl nepasakei?!”

Aš noriu, kad žmonės išgirstų viršū
nių dainą.

Tegul jos nesiklauso tie, kurių širdys 
nutuko,

kurie teturi vienintelį draugą — save, 
kurie yra tiek kvaili, kad nesugeba 

net suklysti,
kurie amžinai nepatenkinti ne savi

mi kitais —
tegul nesiklauso. Jie nieko nesupras.
Aš noriu, kad žmonės suprastų viršū

nių dainą.
Tegul dainuoja viršūnės.
Daiva klausėsi.
Ji nieko nebesuvokė tuo metu, nes vi

si jos troškimai susiliejo su daina. Gal 
būt, po keleto metų ji prisimins šį vaka
rą su protinga šypsena: “Kokia aš bu
vau kvailutė!..” Tik nežinau, ar tuomet 
ji galės suprasti viršūnių dainą.

Laikas. Jis nėpasūkė jai: ateik. Bet 
ji turi eiti.

Vieną vakarą Daiva klausėsi plokšte
lės. Jis įėjo. Pasisveikino. “Leiskite 
paklausyti”. Atsisėdo, išklausė. Paskui 
pakilo: “Labanakt”.

Toks buvb pirmasis Daivos susitiki
mas su nauju girininku. Vėliau, praei
damas jis žiūrėdavo iš tankmės, kaip 
ji sodina mišką. Daiva pajusdavo ; 
jo žvilgsnį, atsisukdavo. Tuomet jis pri
eidavo; pasakydavo kelis žodžius apie 
orą ir nueidavo.

Kartais naktimis Daiva jausdavo, 
kad prie trobos stovi kažkas svetimas. 
Jai būdavo neramu, ji pasiimdavo me
džioklinį šautuvą ir užtaisydavo. Vie
ną mėriesien’os naktį ji pamatė tą sveti
mą — naujasis girininkas stovėjo miš
ko pakraštyje.

Jis užeidavo. Glostydavo savo šunį ir 
kalbėdavosi su ja. Sakydavo:

— Man miškas — kaip gydytojui pa
cientas. Jis visą laiką buvo alinamas. 
Mes turime užsodinti naujus plotus. 
Protingai kirsti. Man jis -— tik pacien
tas.

—• “Mylėti niišką” — nesuprantu šitų 
žodžių. Nėra meilei laiko, — man rei
kia dirbti. Visi tie piliečiai, kur prade
da kalbėti aukštais žodžiais, hiati atro
do labdi įtartini: arba jie ihelūcija, ar
ba yra kvailiai. . . ,

(Bus daiigiaūy ;

Rašytojas j. Baltušis apie 
naują R. Mizaros knygą

Š. m. liepos ib d/Viliilhus1 
“Tiesoje” tilpo įžymaus Lie
tuvos ‘ i’ūšytojį) J. ! Baltušio 
pasisakyinas apie neseniai 
išėjūsią1 ' iš šįiaūdos R. Mi
zaros knygą “Apie tavb, 
gimtoji žeme.”—Rėd.Red

Apie šitą knygą negalima 
rašyti įprastinės recenzijos, 
ją girti ar peikti.

Rojų Mizarą pažįstame 
jau seniai. Girdėjome apie 
jį dar iki Tarybų Lietuvos 
susikūrimb. Pažangiųjų A- 
mėrikos lietuvių įžymus vi
suomenės veikėjas; rašyto
jas. Viėnas “Laisvės” laik
raščio redaktorių. Aistrin
gas publicistas, kovotojas 
už pažangą... Sunku iš
vardinti visus darbus, ku
riuos Amerikos pažangiųjų 
lietuvių tai’pė dirba Rojus 
Mizara.

Vėliau, jau tarybiniais lai
kais, mes ėmėm į rankas 
Tarybų Lietuvoje išleistus 
jo romanus. “Ūkanoš;” “Ke
lias į laimę,” “Sliakbriš,” 
“Mortos Vilkienės divor- 
sas,” “Povilas Jurka”... 
Septyni romanai atvėrė 
mums šito puikaus žmogaus 
širdį, atskleidė jo taurumą, 
įvedė į lietuvių literatūros 
kūrėjų, šeimą ir padarė jį 
neatskiriama mūsų visos li
teratūros dalimi, kaip neat
skiriamos tvirtos šakos nuo 
ąžuolo kamieno. Jo prisi
minimų knygą “Žvilgsnis” į 
praeitį,” jo sOehos kūrinių 
rinktine “Ponas ameriko
nas” tik patvirtina mūsų Šį 
įsitikinimą ir į tub pat metu’ 
parodo Rojaus Mizafbs ta
lento plačią skalę; turtingą 
jo spalvingumą.,

Ir štai atėjb 1959-j i, ku
riais ines apakbinom bran
gų mums žmb£ų gimtojoj 
tėvų žemėj. . Rojus Mizara 
atvyko su pirmaisiais Ame-' 
rikos lietuvių turistais, nu
silenkė gimtiesiems lau
kams ir girioms, kuriuos 
skurdo ve j amas apleido 
prieš keliasdešimt metų...

“Žmogaus gyvenime yra 
momentų, kurie giliai įsirė
žia į atmintį, kurių jis nie
kad neužmiršta. Vieni iš jų 
mieli, smagūs, kiti sunkūs, 
net baisūs. Juo toliau, tuo 
labiau tie momentai išryš
kėja, ir žmogus nori apie 
juos papasakoti kitiems, 
nes jauti, kad jie nėra ta
vo asmeninė nuosavybė, 
kad už jų slepiasi tikrovė, 
kuri priklauso lygiai ir ki
tiems,” —■ taip pradeda jis 
savo žodį gimtajai žemei.

Šitą žbdį reikia išklausyti 
kiekvienam mūsų. Išklau
syti nuo pradžios iki galo.

Atvyko mylintis sūnus 
pas savo motiną tėvynę 
Lietuvą. Perėjo j oš laukais 
ir pievomis, lygumomis ir 
kloniais, pasiklausė dun
dančių miestų pulso, stip
riai apkabino išsiilgtus jos 
žmbriės, o paskui, slapta nu
braukęs susijaudinimo aša
ras, pasakė mums, 'kad ne
berado jau tos Lietuvos, 
kurią paliko prieš keliasde
šimt metų, kdd “ i Š h y k o 
klumpės, vyžos,” “Valstietis 
jau nebeina paskui kuiną, 
Velkantį abklą ar plūgą“: 
“išnyko' ežios; išnyko ir ta- 
sdi baišiišis vargas, kuris 
slėgė kaimė varguomenę”; 
“išnyko ir ilgi, įkyrūs vals- 
tietės vakarojimai — sė
dėjimas iki Vidufnakčio prie 
ratelib.” Vietoj atšilikušios, 
mažaraštės,. sktifdė ir tam
sybėje skendusios Lietuvos 
iškilo pribš fašytojo akis

Minčių nuotrupos
dumblinas, —audringas. Jisy 
ieško Klaipėdos, bet jos r$- 
ra; ten matyti tik rūkstan
čių griuvėsių krūvos. Tas 
pats sir Palanga, su Rasei
niais. Visos Žemaitijos gi
rios ir kaimai dega. Gyvu
lių bandos ant laukų guli 
apdegę, negyvos. Jis skubi
nasi į sostinę Vilnių — su 
vilčia pirmutinis iškelti 
“trispalvę” ant Gedimino 
kalno, — bet, kas tai, Vil
niaus nė pėdsako nėra: 
atominės bombos paverstas 
į lygių, pliką tuštumą: nei 
medelio, nei žolelės, nei 
kalnelio, tik plika fosforinė 
pūstynė. Jį apima baimė, 
panika.

Jis suka atgal ir skuba į 
savo numylėtąjį Kauną. Jo 
širdis pradeda sma rk i a i 
plakti. Jis visas dreba, 
plaučiais orą gaudo. Štai ir;J" 
Kaunas. Bet kas tai, ir čia 
griuvėsiai, ir čia mirtina 
tyla. O, ne — ne! Ten žalia
jame kalne matyti jo taip 
rūpestingai pastatytas jau
kus namukas, teikęs tiek 
daug malonumų ir laimės, 
kur jis tiek daug pramogin-y 
gų valandų kadaise pralei
do.

Jis bėga, kopia į kalną, 
jau visai arti; dar keli 
žingsniai ir jis bus jame, 
kaip staiga dar vieno pa
klydusio orlaivio paleista 
bomba peklišku sprogimu 
nuplėšia pusę kalno, ir jį 
patį nubloškia į katedros 
aikštelę, kur jis, atsipeikė
jęs, pamato: krūvoje ka
tedros griuvėsių sudrasky
tą moterišką lavoną ir ant 
skersinio buvusio katedros 
kryži aus kabančią ir 
dar plakančią savo moti
nos Lietuvos mer d i n č i ą, 
kruviną širdį. Reginys jį 
šukrėčia... Jis pabunda. Iš 
susijaudinimo sunkiai al
suodamas prasiblaivo ir už-V 
simąsto... Po valandėlės jis- y 
pakyla ir vaikščiodamas po 
mažą kambarėlį, lyg gailė
damasis, lyg skųsdamasis, 
aimanuodamas, pradeda 
niuniuoti liūdną dainelę: 
Kur dingo tie laikai

auksiniai,
Šampano puotos ir aistra. 
Tie saldūs bučkiai

mėnesienoj,
Ah! Nebegrįš jie niekados...

Arėjas

Didysis karas baigiasi. 
Hitlerio viršžmogiai ne
paliaujamu srautu traukia
si iš Tarybų Sąjungos, vie
tomis net galvotrūkčiais 
bėga. Dalis “mūsų brolių 
lietuvių,” atsidavusiai tar
navusių sužvėrėjusiems na
ciams smogikams ir patys 
dalyvavę žmonių skerdynė
se, pamatę, kad ir jų dai
nelė jau sudainuota, it vil
kai kruvinais snukiais, pa
spaudę uodegas į tarpkojį, 
visais garais leidosi vakarų 
link, daugumoje palikdami 
valiai savo tėvus, žmonas ir 
vaikus, žinoma, tikėdamiesi 
neužilgo sugrįžti įkandyje 
vakarų armijų ir vėl imtis 
nutraukto darbo. Bet va
karų armijos sustojo ties 
Oderiu ir toliau ne žingsnio. 
Mūsų buvę baltaraiščiai sė
di šaltuose nacių sukaltuo
se karo belaisviams ir ba
do mirčiai parinktiems žmo
nėms barakuose ir laukia. 
Laukia metus, laukia kitus.

Tiesa, Amerikose valdžia, 
kaip žiemkenčiams p a r- 
šams suteikia maisto, bet 
gi Čia jau ne Metropolis, 
Ramova ar dvarelių cent
rai. Apima beviltė. Prasi
deda intrygos-apgaules ir 
veržimasis toliau į vakarus. 
Galų-gale, Dėdė Samas 
daugeliui praveria duris ir 
su visu neapykantos, melų 
ir šmeižtų bagažu, kas tik 
gali, suguža į čia. Visi jie 
manė,, kad čia tai jau iš 
tikrųjų sudrebins pasaulį. 
B,et valgyti norisi ir daug 
ko kitko reikia ir va mūsų 
Laisvės Alėjos didvyriai 
yra priversti eiti į dirbtu- 

jves. ir prakaite veido savo

helę.
SAPNAS... Vienas iš jų, 

buvęs ministras, parėjęs 
namo, po sunkaus dienos 
darbo dirbtuvėje, pavaka
rieniavęs ir išgėręs porą 
kaušų alučio, nuvirtęs ant 
sofos, saldžiai užmigo. Ir 
štai jis sapnuoja... Jam iš 
visų pusių pradeda girdėtis 
balsai vis garsiau ir gar
siau: KĄRĄS! KARAS! 
KARAS!.. Aukštai dausose 
girdėti urzgimas šimtų dže- 
tinių orlaivių, skrendančių 
į mūšį... Aha! Jie skrenda į 
rytus, turbūt į Lietuvą.

Jo širdis nudžiunga... Ar
ti jo rengiasi kilti senokas 
apšepęs orlaivis. Jis skubo
tai šoka į jį. Duoda koman
dą vairuotojui, senovišku 
tonu, skrisk paskui juos! 
Orlaivis pakyla, bet jis 
skrenda lėtai — atsilieka. 
Ministras nekantrau j a, 
blaškosi, pyksta; Orlaivis 
neria į miglas. Nieko nema
tyti; nieko negirdėti. Tam
su. Drėgna... Rodos, kad jie 
hėskrenda, stovi vietoje.

Po ilgos klaikinančios 
tamsumos miglos pradeda 
retėti. Jas skrodžia akinan
čių žydrų prošvaistės. Gir
dėti kur tai tūli lyg perkū
nijos audrų trenksmai. 
Karšto, išdegusio Oro ban
gos muša jam į veidą. Jis 
kvėpuoti negali. Galop iš
skrenda iš miglų. Jis pa
mato, kad jie esą virš Ka
raliaučiaus, bet jis kaž 
kaip nė toks, pasikeitęs. Jis 
mano, tuojau būsim Klai
pėdoje, ten nušilbišim. Iš 
ten eisiu vadovauti-Valdyti.

Ten, va, matyti lyg kas
pinas dabinantis mergaitės 
Lietuvos kasas, gražuolis 
Nemunas, bet jis atrodo

neatpąžįstarnai jauna, 
trykštanti ęnergi j a ir skam- ! 
banti dainomis, statanti, ku
rianti, želianti į priekį Ta- 
ry.bų Lietuvą r— tūkstantį 
kartų .Įųielesne savo sūnui, 
brangesnė jo širdžiai.

Jaudina Rojaus Mizaros 
pasakojimas apie šitą Lie
tuvą. Būtent, šitą, naują, 
tarybinę, atgimusią gyveni
mui broliškų tarbihių tau
tų šeimoje, atgimusią dide
liems žygiams ir darbams. 
Jaudina savo pasakojimais, 
kuriuos autorius pasakoja, 
nuolat ir nuolat prisiminda
mas tą Lietuvą su ta, kurią 
rado dabar. įjaudina šis pa
sakojimas kiekvienų pusla
piu, kiekvienu sakiniu.

Ir ypač jaudina dėl to, 
kad yra jame vienas pui
kus brtiožas, nuskaidrinan
tis visą knygą “Apie tave, 
gimtoji žeme.” Tai pasako
tojo gilus jutimas, kad jis 
Čia ne turistas, ne svečias, 
ne atsitiktinis naujo gyve
nimo liudininkas, o pilnatei
sis savo tautos narys, pilna
teisis jos kovų ir žygių, jos 
kūrybinės statybos dalyvis. 
Štai kodėl jis taip šviesiai 
džiaugiasi Naująja Akme
ne, Kauno HES, atjaunėju
siais ir nematytai išaugu
siais mūsų rėspublikos mies
tais, naujom gyvenvietėm, 
jos pramone, asfalto keliais, 
tankiu mokyklų tinklu ir 
gausiais aukštojo mokslo 
židiniais, iš pagrindų paki
tusiu ! Lietuvos kaimo gy
venimu, išsivysčiusia tautos j 
kultūra. Ir štai kodėl jis to-, užsidirbti kasdieninę duo-
kia rūpestinga akim žvelgia 
į pasitaikančius mūsų gyve
nime trūkumus, nepritek
lius, klaidas; nenori taiks
tytis su apsileidimu, abejin
gumu, nepareigingumu. 
Jis mato viską. Ir kalba 
apie viską. Palangos ku
rortą ir Lukiškių kalėjimą, 
Elektrėnus ir butų proble
mą, nemokamą gydymą ir 
kolūkinių gyvenviečių klau
simą. Kalba drąsiai, užtik
rintai, kaip tikras gimtosios 
žėmės sūnus, jaučiąs ne 
vien džiaugsmą tuo nauju, 
ką jis rado, bet ir rūpestį 
dėl negerovių, jaučiąs taip 
pat didį savo atsakingumą 
už gimtosios žemės laimę ir 
ateitį.

Tai visiškai teisėtas jaus
mas. Rojus Mizara visada 
stovėjo pažangiausių Ame
rikos lietuvių pirmose gre
tose. Rūsčiais Tėvynės ka
ro metais plačiai ir nepails
tamai organizavo paramą 
kovojančiai lietuvių tautai, 
pats Savo plunksna kovojo 
už Tarybų Lietuvos išvada
vimą iš hitlerinės okupaci
jos, už jos laisvę ir nepri
klausomybę.’ Jo indėlis čia 
labai didelis. Ir jis kovoja 
toliau. • Tai liudija jo lite- 
natūriniai veikalai, taip 
sparčiai išperkami rašyto
jo gimtinėje. Liudija jo 
aistringas publicistinis žo
dis, kurį plačiai skaito mū
sų respublikos darbo žmo
nės “Laisvės” puslapiuose. 
Ir liudija knyga “Apie tave, 
gimtoji žeme.”

Knyga; kuriai nereikalin
ga recenzija: jį reikia skai
tyti. Tiktai skaityti višiėmš. 
Nūb seno ligi vaiko, kiek
vienas suras jojė sau reika
lingus žodžitis; brangias 
mintis, stipriai praturtinan
čias kiekvieno galvosėhą; 
taurius jausmus, sušildan
čius kibkviėhb Širdį; neiš- 
Sėnkanrią meilę gimtajai že
mei ii* hepdilstdhią kvibti-

hią naujiems polėkiams, 
df ąSiems Užmojams, žy- 
giarriš ir kovoms!

J. Baltušis
• .-v

Vagiamas lagaminas 
šaukiasi pagalbos

Pastaruoju metu Anglijo
je ne viena savaitė negali 
praeiti be didelių nusikal
timų. Ypač dažnai plėši
kai užpuola bankų tarnau
tojus, kuriems tenka gatvėj 
Se pasirodyti su stambiomis 
pinigų sumomis. Šių užpuo-y 
limų efektyvumui sumažin- ' 
ti neseniai Londono inka
satoriai buvo aprūpinti 
“švilpiančiais” lagaminais.' 
Vos tik plėšikas pabando 
vogti pinigus — lagaminas 
tučtuojau į skirtingas puses 
iškiša tris plieninius virbus 
ir veriamai sušvilpia. Ne
lengva įsidėti tokį laimikį 
į automobilį, ypač akompa
nuojant švilpikui, kuris la
bai gerai pažįstamas poli
cininkams.

SIŪLO $50,000 Už 
VAGIŲ SUGAVIMĄ

Washihgtonas. — Rug- 
piūčio 14 dieną Massachu
setts valstijoje vagys pa
čiupo $1,500,000 pinigais.
Tai didžiaušia vagystė JAV 
istorijoje. Dabai* vyriauSy- J 
be siūlo $50,000 tiems, kai> 
pagelbės vagis sugauti. .
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Įgyti patyrimai Tarybų Lietuvoje 
niekados nebus užmiršti!

-- į N’ k q i j; t) n ! Tete parveze raketa.’ , T- * x- L ' iJi mažyte, bet (greita, 
Kaip tikroji raketa:

Tai tokias maltiniai, .gi
liai jaudinančias ?dekfamą- 
cijas girdėjonie.. tfos-’p^šf- 
lieka niekados netižmirstos. 
Šis darželis, tai nėra kokia 
biednų vaikučių prieglauda. 
Už vaikučius tėvai moka po 
10 rublių per mėnesi. Tėvai, 
kurie abudu dirba, po dar
bo savo vaikučius parsive
da namo.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Susėdę į autobusą vyks

tame Druskininkų link. Ke
lionė, nors nebuvo trumpa 
(nuo Vilniaus iki Druski
ninkų nuotolis apie 150 ki
lometrų), bet buvo gana 
maloni. Pro autobuso lan
gus žavėjomės gražiais Lie
tuvos gamtos vaizdais, gė
rėjomės banguojančiais lau
kuose pasėliais, stebėjome 
gyvenvietes bei vykdomas 
naujas statybas, o tas ne
permatomas pušynas, kiek 
jis teikė stebėtino malonu
mo, kad trūksta žodžių jį 
teisingai išdėti ant šio po
pieriaus.

Vos tik 3-čia valanda bu
vo po pietų, kai autobusas 
'sustojo prie naujo, gražaus 
viešbučio Turistas . Tai. voniomis, purvo 
gražiai išgarsėjęs Druski-1 niAYviic’ iv* 4- 4* Aminrlini 
ninku miestas. Prie viešbu- fizkultūros gydymo būdus, 
čio susirinkę būrys žmonių, ^ur gydoma be jokių vaistų 
tai vietos gyventojai. Pra- Į —vįsokiu mankštym u i s i, 

’’ gimnastikomis, bėgioji- 
mais, rutulių mėtymais ir 
ristynėmis. Įtaisytas krin
tantis vanduo apie nuo 10 
pėdų aukščio, nuo minera
linio ežero, po kuriuo vyrai 
ir moterys maudo savo gal
vas ir nugaras. Gydytojas 
pasakoja, kad šimtai žmo
nių tokiais būdais yra išgy
domi nuo įvairių ligų. 
Mums buvo pasiūlyta pasi
naudoti mineralinėmis vo
niomis, ir kaip kurie, tuo pa
sinaudojo.

Druskininkuose ir kituo
se kurortuose gydosi ir po
ilsiauja darbo žmonės ir in
teligentija. Kalbėjaus su 
jais. Jie džiaugėsi, kad

dėjo kalbėti, teirautis, ar 
mūsų tarpe randasi jųjų

{ giminių bei pažįstamų. Mus 
maloniai sutiko ir pasveiki
no miesto pareigūnas Juo
zas Grigas ir jo maloni 
žmona.

Man Druskininkai labai 
patiko. Kurorto gydomo
sios savybės, puikūs gam
tos vaizdai, tyras oras. Iš 
trijų pusių kurortų supa 
dideli spygliuočių miškų 
plotai. Smėlėtos Nemuno 
pakrantės. Čia pat, ant gra
žiojo Nem uno kranto 
įrengtas didelis ir gražus 
parkas, papuoštas visokiais 
medžiais, veikiausiai suvež
tais iš viso pasaulio šalių, o
jau tų _ gėlių daugybė ir jįems duoda kelialapį, ir 
įvairybė, kad negalima nei jje čia atvykę pasigydo. Ir 
atsižiūrėti. Tai suteikia ku- yra dėkingi savo tarybinei 

^Tortui gero, sveiko, sakais valdžiai už didelį rūpinimų-
prisotinto oro.

4
Druskininkai — puikus 

Lietuvos liaudies sveika
tos šaltinis.

Druskininkų kurorto is
torija irgi įdomi, čia seno
vėje, prie Nemuno kranto, 
Lietuvos kunigaikščiai bu
vo pastatę pilį nuo kryžiuo
čių ir teutonų ordinų siau
tėjimo gintis. Gal dėl tos 

. priežasties šioje apylinkėje 
neišaugo didesnė gyvenvie
tė.

Tačiau sūraus vandens 
versmė neleido tam gra
žiam Lietuvos kampeliui 
likti plačiau nežinomam. 
Senovėje žmonės iš sūraus 
vandens išsiimdavo druskų, 
nes anais laikais druska bu
vo brangi ir sunkiai gau
nama. Druskininkai plačiai 
Išgarsėjo savo sūriais šalti
niais. Nuo druskos kilo ir 

. pats vietovės pavadinimas. 
• Druskininkų kurortas gy
vuoja jau šimtas dvidešimt 
metų.

Prieš antrąjį pasaulinį 
karą Druskininkus valdė 
Lenkija. Į jį suvažiuodavo 
ir aukšti valdininkai. Jie 
čia daugiausia pramogų 
ieškodavo.

Šiand i e n Druskininkai, 
kaip ir kitos Llietuvos gy
dymosi bei poilsio vietos, 
priklauso darbo liaudžiai. 
Čia kasmet šuva ž i u o j a 
tūkstančiai darbo žmonių 
ne vien iš Lietuvos, bet iš 
įvairiausių Tarybų šalies 
kraštų. Druskininkų kuror
tas pasižymi daugybe mi
neralinių vandenų bei gy
domųjų durpių klodų ir 
puikia gamta. Čia gydomi 

I įvairūs širdies — kraujo- 
gyslių sistemos sutrikimai, 

^virškinamojo trakto susir
gimai, nervų, reumatizmo 
ir kitos ligos.

Druskininkuose vei k i a 
įvairios sanatorijos (tarpe 
jų ir vaikų reumatizmo): 
mineralinių vonių, purvo 
vonių gydykla, gydomosios 
fizkultūros parkas ir kitos 
gydymo įstaigos. Kurorte 
dirba virš 50 gydytojų ir 
daug pagalbinio medicinos 
personalo asmenų.

Kurorte įrengta minera
linių vandenų šaltiniai. Ge
riausiai visiems atsilankan
tiems žinomas Vytauto mi
neralinio vandens šaltinis, 
įrengtas ties Ratnyčėlės 
įtaka į Nemunų. Toliau — 
Birutės, Spalio ir kiti.

Visų mūsų grupę vedžio
jo ir aprodinėjo sanatori
jas ir ligonines. Apžiūrinė- 
jome kambarius, kur žmo
nės gydosi mineralinių van-

• vo
niomis ir t.t. Aprodinėjo ir

si žmonių sveikata.
Aplankėme Druskininkų 

miesto vaikų darželį, vado
vaujamų Sofijos Grigienės. 
Vaikučiai mus pasitiko ir 
maloniai pasveikino, taipgi 
visiems prisegė prie krūti
nės po rūtos šakelę. Darže
lis gražiai įrengtas. Vaiku
čių kambariai švarūs. Val
gomajame staliukai užkloti 
baltomis staltiesėlėmis, po 
keturis krėslelius. Vaiku
čiai patys pasiruošia staliu
kus valgymo laiku, o paval
gę, visų kų gražiai sutvar
ko. Lovukės pritaikytos to
kio amžiaus vaikučiams. Ir 
dar vienas kambarys, taip 
tvarkiai laikomas, tai vai
kučių žaislų kambarys, kur 
sudėta įvairiausių daiktų 
jiems žaisti. Vaikučiai davė 
mums ir koncertų: pianu 
paskambino, o keli padai
navo tautiškas daineles. 
Padeklamavo eiles, (šešių ir 
pusės metų amžiaus Epskis 
Pranas deklamavo:
Mes, tarybiniai vaikučiai, 
Augame linksmi.
Mylime tėvynę brangių 
Jauna širdimi.
Mes kovojame už taikų, 
Mokomės gerai.
Skriskite, balti balandžiai, 
Skriskite aukštai.
Tegul girdi, tegul žino 
Tolimi kraštai,
Kaip tėvynę savo myli 
Jos maži vaikai.

Antras, taipgi 6į metų 
Ambraska Liucijus, dekla
mavo:
Į mėnulį paleista 
Greit nuskriejo raketa. 
Ji pakilo virš kalnų, 
Debesėlių mėlynų.
Tarp žvaigždelių nepakly- 
Į Mėnulį ji nuskrido 
Ir Mėnulyje laisva 
Žėri mūsų vėliava.
Iš Maskvos sugrįžo tėtė,

[do.

su

Los Angeles, Cal.
Pavyzding a s išvažiavi

mas LDS 35 k. įvyko rugp. 
19 d. Arroyo Seco parke.

Publikos susirinko vidu- 
tiništiniškai. Gal būt buvę 
ir daugiau, jei tų pačia die
nų nebūt įvykę kiti du pik
nikai, nors ir mums prie
šingų srovių. Tačiau įvykis 
buvo sėkmingas ir pavyz
dingas ačiū gabioms gaspa- 
dinėms: A. Zix, E!. Cable ir 
M. May. Maistas buvo sko
ningas ir pavyzdinga tvar
ka. Prigelbėjo A. Grigaitie
nė, Chas Zix, F. S. Smith, 
C. Pečiulis ir Bernotai. Žy
mėtina, kad Bernotas daž
nai patarnauja mūsų išva
žiavimuose aprūpindamas 
gėrimais ir kitokiais reik
menimis. Dalyviai buvo pa
sitenkinę ir smagiai pra
leido laikų. Tarp kitų buvo 
ir P. Petraičių šeima 
iš Brighton ar Cambridge, 
Mass. Varde LDS 35 k. ir 
komisijos tariu ačiū vi
siems atsilankiusiems, ypač 
yucaipiečiams, dovan ė 1 i ų 
aukotojams ir kuopi nors 
prisidėjusiems prie šito žy
gio.

Dėmesio geros valios 
Los angeliečiams

Sekantis išvažiavimas 
pietumis pažangios spau
dos labui įvyks 23 d. rugsė
jo, taipgi Arroyo Seco par
ke, į rytus Avė. 60. Rengia 
LLD 145 kp. Atsilankę ne 
tik pasisotinsite geru mais
tu, pasigėrėsite gamtos 
“palociais”, bet paremsite 
ir progresyvę spaudų, be 

kurios būtų dvasinis badas. 
Kviečia komisija.

Susirinkimai
Rugsėjo 9 d* 11 vai. ry

to įvyks LDS 35 ir LLD 
145 kuopų susirinkimai Da
nish Hall, 13519 W. 24th St. 
Svarbu visiems dalyvauti, 
nes bus daug gyvenimų lie
čiančių klausimų. Taipgi iš
girsite raportų iš LDS 35 k 
išvažiavimo.

Nelaimingos atostogos
Skaudi nelaimė išt i k o 

Frances Ornežienę, kuriva- 
kacijomis nuvyko į Honolu
lu, Hawaii, 'kad pamatytų 
tos valstijos garsinamų 
gamtos grožį. Tačiau liki
mas lėmė kitaip. Turint jai 
aukštų kraujo spaudimų, ji 
pritrūko nuo jo vaistų ir, ar 
tai nuo permainos klimato, 
ar aplinkos, liepos 25 d. ta
po paralyžiuota vieno jos 
pusė ir kalba atimta. Vė
liausiai pranešta, kad kalba 
taisosi, bet dar vis negali 
grįžti namo. Vėlinu 
Urnežiui ištvermės, o Fran
ces greit atgauti sveikatų.

šakalių žemaitis

Berlynas. Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
valdžia paasiuntė, 250,000 
miesto darbininkų, studen
tų ir valdininkų prie javų 
suvalymo darbų.

. Worcester,. Mass.
Aido choras ir “Laisvės” 

piknikas
Nors Aido choras šių va- 

^pasirodė su daino
mis ..ibęt ryipL^oręj ^nariai 

{gWąi| pąidi^ejią Jjnęųp, pę,j- 
.•Įęąįąms; sųpęngtw?sę; f ,pobū
viuose.
gųmų 9 m,ū s ų^.^chųiristųosę, 
kad Cįųhs gyyųptų|(,lrv(^ į

Kadangi Choras yra už-’ 
kviestas trijose vietose su
vaidinti operetę “Lietuvai
tę,” tai į pirmas pamokas 
po šios vasaros atostogų vi
sas Choras ir aktoriai susi
rinksime rugsėjo 7 d., 7 vai. 
vakare, į Aido choro kam
barį. Čia pradėsime pamo
kas pasiruošimui geram su- 
vaidinimui operetės. Todėl 
visi Choro nariai malonėki
te ateiti.
“Laisvės” naudai piknikas 

Olympia Parke
Jis įvyks rugsėjo 9 d. Tai 

bus tradicinis per daugelį 
metų piknikas.

Vasara jau baigiasi, tai ir 
mūsų didžiuliai išvažiavi
mai su šiuo pikniku šiemet 
baigsis. Todėl čia norisi pri
minti laisviečiams ir mūsų 
progresyvios spaudos rėmė
jams, kad dar kartų suva
žiuotų į gražųjį Olympia 
Parkų susitikti su draugais, 
su pažįstamais. Kiekviena 
maloniai praleista valanda 
sutvirtina norų gyventi ir 
kų nors naudingo veikti. O 
tai prailgina žmogaus gyve
nimų. Ir kol mes gyvename, 
tol mums yra reikalinga 
“Laisvė,” kad teisingai su
žinojus pasaulinius įvykius.

Iki pasimatymo rugsėjo 9 
Olympia Parke! d.

Baltimore, Md.
■ • •' .’.lt* L

Vienu draugu mažiau
• Negailestinga mirtis ski
na mūsų gerus draugus iš 
gyvųjų tarpo, neatsižvel
giant į tai, kaip jie mums 
reikalingi.

Rugpjūčio 17 d. savuose 
namuose numirė drg. Pra
nas Pyvariūnas, skaudžiai 
nukankintas vidurių vėžio 
ligos, užbaigė savo gyveni
mo dienas.

Jo liga jo artimiesiems 
šeimos nariams buvo žinoma 
jau vasario mėnesio pabai
goje. Birželio mėnesį pada
ryta operacija jokių pasek
mių nedavė.

Kaip asmuo, kas jis buvo 
toks ? Darbštus namuose, 
dirbtuvėje, kiek sąlygos lei
do — mūsų organizacijose, 
kurių parengimais ir susi
rinkimais rūpinosi iki pas
kutinių gyvenimo dienų. 
Buvo LDS 48 kp. ir LLD 25 

• kp. narys ir “Laisvės” skai
tytojas per daugelį metų.

Pranas gimė 1893 m. Už- 
ukalnio kaimelyje, Panemu
nėlio apylinkėje, dabarti
niame Rokiškio rajone. A- 
merikon pribuvo 1913 m. 
Pastaruosius 35 metus išgy
veno Baltimores mieste. Ir 
tiek laiko su mažomis išim
timis buvo organizuotų dar
bininkų tarpe. Vedė jaunų 
moterį, kuri turėdama du 
sūnus pilnai juomi pasitikė
jo, kad pagelbės jai juos už
auginti. Ir reikia pasakyti, 
kad jis jos nesuvylė.

Paskiausiomis dienomis, 
kurios buvo sunkiausios, 
žmona su sūnumis ir jų 
šeimomis nesigailėjo laiko 
nei iškaščių, kad paleng
vintų jam, kiek galima.

Kaip kiekvienas susipra
tęs darbininkas mirtį prii
ma kaip tikrenybę, ne kaip 
išgalvota pomirtinio gyve
nimo mitų, taip jų priė
mė ir mūsų Pranas/ Jis no-

rejo, kad jo kūnas butų su
degintas kr e m a t o r i j o j e 
Greenmount kapinyne, kur 
ir buvusieji jo geri draugai 
bei draugės: D. Meškienė, 
V. Kučiauskas, K. Juškaus- 
kas, V. Jekevyčia buvo pa
versti į pelenus. Draugų' 
V. Kučiausko ir V. Jekevy- 
uiol pelenaikllaikomi, atmin
čiai namu’dsd;! hobi Pranas 
PyVaritfnasu .įprašei'•.kad jo 
pelenai1! būtų nusiųsti atgal 
į gimtinį kaimelį, kur am
žinai ilsisi jo motina, ir pa
laidoti.

Šeima ir tų jo prašymų 
pilnai išpildė, ir mes tkimės, 
kad jo brolis Jonas, seserys 
Veronika ir Ona pilnai už
baigs taip mylimo brolio 
brangių kelionę atgal j Lie
tuva, kurių jis pilnai buvo 
pamylėjęs, kol plakė jo šir
dis.

Būdamas darbštus, ve
lionis buvo ir dosnus darbi
ninkų ir spaudos reikalams. 
Kaip paskutinę savo auka, 
$100 prašė savo žmonų Ja
nina jo vardu paaukoti 
“Laisvei,” kų ji ir padarė.

Ir pačios laidotuvės buvo 
gražiai jo artimųjų sutvar
kytos. Kapinėse kalbėjo jo 
jaunystės dienų draugas Jo
nas Gasiūnas.

Tai tokia nors trumpa, 
bet žymi Prano Pyvariūno 
biografija. Nors jis ir am
žinai tapo nuo mūs atskir
tas, net ir už plataus van
denyno, bet jo idėja, pa
vyzdys liks su mumis 
labai labai ilgai, o jo myli
mai žmonai Janinai, posū
niams Albertui ir Juozui su 
jų šeimomis gili užuojauta.

Lai būna tau, Pranai, ra
mu ilsėtis pasiekus laisvųjų 
šalį Lietuva, nors ir šalta
jame kape, bet prie bran
gios Mamytės širdies! O 
mes galime pasakyti: tavo 
idėjos darbai bus gyvenime 
vykdomi likusiųjų.

Vinco Duktė

Ammanas. — Saudi Ara
bijos ir Jordanijos karaliai 
sujungė savo militarines 
jėgas ir pasižadėjo bendrai 
veikti ekonomniais klausi
mais. Šios abi šalys randasi 
Arabiškame pusiasalyje.

BALTIMORE, MD.
Filmai iš Lietuvos — “Spalis,” 

"Jaunystės dainos” ir “Tarybų Lie
tuva” — bus rodomi sekmadienį, 
Rugsčjo-September 16 d., pradedant 
2-rą vai. popiet, Sylvan’s Hall, 923 
W. Baltimore St.

Įėjimas nemokamas. Už aukas 
bus visiems širdingas ačiū.

Kviečia LLD 25 kuopa.
Komitetas (71-72)

HĄRTFORD, CONN.
Laisves choras važiuoja į New 

Havcną pasižmonėt rugsėjo 9 die
ną, sekmadieni, 10:30 ryte.

Kas norite gražiai laiką praleis
ti pas newhaveniecius, prašome va
žiuoti su choru. Kaina tik $1.00 j 
abi pusi. (71-72)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks Rugsėjo - September 14 dieną, 
Klubo svetainėje, 1144 N. 4th Št. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Nariai 
kviečiami atsilankyti kuo skaitlin
giausiai, nes bus išduotas komisi
jos raportas iš sėkmingo pobūvio 
Ramanauskų ūkyje, ir bus pasitar
ta apie rudeninę veiklą, nes va
sara baigiasi. Pakalbinkite ir na
rių prisirašyti prie LLD 10 kp.

Valdyba (71-72)

New Britain»Conn. •
žinutės

Mūsų gera draugė “Lais
vės” skaitytoja persikėlė 
gyventi į Kensington, Conn. 
Sena buvo šio musų''_ -..
Britain miesto g^Vtihtoja. 
Su šeima gyvenu . naujoj 
stuboj ir naujoj vietoj. 'Gė-. 
ros sėkmės. . •i'l'i "''h'

Senas gyventojas, J.įhvj 
kūnas jau trečiu kartu grį
žo iš ligoninės. Kaip išro
do, šiuo kartu labiau su- 
tvirtėjęs negu jis pirmiau 
buvo, kai apleisdavo ligoni
nę. Linkėtina pilnai su- 
sveikti.

Nebežinome, kaip dabar 
jaučiasi N. Šuopienė. Ji su
silaužius buvo kojos kaulų, 
duktė išsivežė jų slauginti į 
Niujorku. Tikime, kad ji 
gražiai sveiksta.

Teko ne per seniai aplan
kyti Jonų Aukščiūnų. Jam 
bėda, sunkiai serga: kalba 
atimta, negali pasakyti nei 
kų skauda, negali nieko pa
siprašyti. Jo žmona jį pri
žiūri, dar ir slaugė ateina 
jai pagelbėti. Gaila gero 
žmogaus,

Vieni esame pasiruošę 
vykti į New Havenų rugsė
jo 9 d., kiti gal tik planus

- I r m ■ I * fc | 

PATERSON, N. J.

Atminčiai mano mylimam gyvenimo draugui

Pijušui Sakat
Mirė liepos 16 d., 1962 m.

Ilsėkis, mano mylimas Pijušėli, šios šalies 
žemelėje amžinai. Aš kasdien lankau tavo 
kapelį ir rėdau gražiais kvietkeliais. Gailiuos, 
kad tu mane vienų palikai, užmiršti tavęs nega
liu. Bet tu negali jausti mano ilgesio dėl tavęs, 
nes žeme užklotas guli čia amžinai. Laukiu tos 
dienelės, kada ir mane paguldys prie tavęs.

—Tęsė Sakat, žmona.

Programą duos žymūs ta
lentai iš tolimų. kolonijų. Bus 
skirtinga programa nuo visų 
iki šiol buvusių koncertų,
anksto pasirūpinkite būti kon
certe ir pasigerėti puikia pro
grama.

Prašome organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kvie
čiame jų narius ateiti j “Lais
vės” koncertą.

“Laisves” Adm.

PRANEŠIMAI
“LAISVĖS” METINIS 

KONCERTAS
šiemet “Laisvės” metinis 

koncertas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 4 d., 3-čią vai. po
piet, S c h w a b e n Hali, 474 
Knickerbocker Ave., Brook-

Iš-

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

Stanley Walulis
Mes reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Genevieve Walulis, sūnums Richard ir Gene, sesutei 
Julei Kantenis, broliui Petrui Walulis, taipgi visiems 
giminėms ir draugams. Linkime ištvermės šio liū
desio valandoj.

Frank ir Jule Kanteniai
A. ir L. Bekešiai
V. Bulienė
E. Duobienė
P. ir 0. Malinauskai
A. Gužauskienė
K. Žemaitienė
A. Usevičienė
F. ir 0. Griciai
J. ir S. Vaivadai .•

S. Gendrėnas
J. Mockevičia t
L. S. Heizxk
J. Jansonienė
J. ir O. Palskiai
M. Waidila
0. Balzar
O. Douvis
J. Zinkiai

*

New Haven, Conn.

Pietūs - Šokiai -- Koncertas
Rengia LLD 32 Kuopa

Įvyks Sekmadienį
Rugsėjo 9 September

Klubo Svetainėje, 243 Front St.
Šaunių dainų programų atliks

\ Laisvės Choras jš Hartfordo
Pradžia 1-mą vai. dieną. Įžanga $2.00 Asmeniui

Programos pradžia 2-rą vai. dieną
Rengėjai prašo visus atsilankyti paskirtu laiku, nes 
pietus ir programą pradėsime lygiai 2-rą valandą.

RENGĖJAI

5 p.-Laisve (Liberty)/- Antr., rugsėjo (Sept) 4, 1962

daro, kaip tų vietų pasiekti. 
Lietuvių salėje, 243 North 
Front St., bus pietūs, kon
certas ir šokiai. Būtų malo
nu matyti, kad daug svečių 
ten suvažiuotų. Mes tikrai 
būsime.

Būnant pas Stanislovai- 
ČiUS ant “pietų po medžiu,” 
teko susitikti daug senų pa
žįstamų, kai kurių nebuvau 
matęs per 25 metus.

Neseniai pamirė A. Vens- 
kūnas, buvęs graborius. Jis 
buvo įtakingas žmogus, 
daug pažangesnių žmonių 
palaidojęs. Teko nugirsti 
šiomis dienomis Waterbu
ry, Conn., kad jo tėvas irgi 
mirė.

Venskūno duktė užims tė
vo įstaigų, ji ir laidos, nes 
turi tam leidimų.

Vikutis

Shtura, Sirija. — Jung
tinės Arabų Respublikos 
delegacija išėjo iš Arabų 
lygos posėdžio, kada Sirijos 
delegatas kritikavo Nasse- 
rio politikų.

Manchesteris, Anglija. — 
šešiose ligoninėse uždrau
dė papirosų pardavinėjimą.
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LMS VEIKLA
ATGARSIAI LMS “REUNION”, OLYMPIA PARKE

šeštadienį jau renkasi buvusieji studentai, mokyto
jai, jų šeimos ir sveę|ąį... ĮęįęĮę svęįkinimų, kiek šypse
nų, vienas kiek pasikeitęs p.ęr tą ĮO metų laikotarpį,— 
kitas rodos visai ne, lyg laikąs jietps sustojo. Ir mūsų 
mylimas Olympia Parfcąs savo vaUfįą tokį patį išlaikė, 
gal tik pušys kiek pilnęsųės, ąžuolai ir liepos kiek aukš
tesni.

Vakarieniaujam prie tų pačių stalų—na, ir šeimi
ninkės tu r būt tos pačios, nes kugelis toks skanus, kaip 
ir atsimenam. Skubinam valgyt, skubinam kalbėt—tiek 
daug atsiminti. Va, Marytė Sukackienė nuo LMS 
2-rosios apskrities tarė pirma žodį: “Welcome, I’m hap
py to see you all again”. Ir taip gražiai, nuoširdžiai, pri
simena mūsų tuos penkerius metus vasaros mokyklėlės, 
mūsų širdingus talkininkus, darbuotojus. Ant galo pri
deda, kad gal bus nevisai tiesa, jog parkas bus parduo
damas šiemet—bandvs worcesterieciai dar ant toliau jį 
išlaikyti, bet gerai vistiek, kad “Reunion” turime.

Tada teko man nuo LMS Centro tart kelis žodžius 
padėkos ir prisiminimo, ir iššaukt kiek kitu dalyviu. 
Būtų buvę puiku išgirst nuo kiekvieno, bet jų buvo di
doka grunė, tai iššaukti teko tik dali: kalbėjo Richard 
Janulis, Harrv Mitkus, Walter ir Elena Brazauskai, 
Stanlev Barzdelis, Norma ir Charles Walant. Ona Kaze- 
lionis ir buvusieji mokytojai: Jonas Valentis, Robert 
Feiferis ir Al Merkis.

Po vakarienės vėl išsisklaidom po parka. Dabar 
matosi dar daugiau mokinių ir iš apylinkės, ir neužil
go pasigirsta šokių muzika. Prasideda vakaruškos.

/ s * I

Įdomu matvt, kad daugelis tų pirmųjų jaunuolių 
jau savo vaikučius atsivežė, ir kad tie mažiukai sykiu 
su tėvais šoka, žaidžia, ir jau tie, kurie skaito, jau dai
nuoja sulyg nurašytomis gaidomis. Labai pagirtinai šioj I 
trečioj kartoj dalyvavo Mitkų 3 jaunuoliai. Merkio du 
f mergytė ir berniukas). Walantu 2 sūneliai, Janulytės- 
Smith sūnus, Ventų2sūnūs. Dainavom populiarias dai
nas, išbandėm kelias naujas. Prie progos iššaukta solo 
vietoms padainuoti Sabaliauskas, Madeline Knorr. Nor
ma Chaponis-Walant. Elena Brazauskienė ir Tessie 
Stockas. Pianu palydėjo gražiai ir sėkmingai Helen 
Smith, užimdama vieta Prano Balevičiaus, kuris per vi
sus penkeris mokyklėlės metus mums palydėjo dainas 
prie pianino. Liūdnas prisiminimas, kad jau 5 metai, 
kai Pranas mires. Taipgi mirtis išskyrė ir kitą mylimą 
mokytoją, Stasi Jasilionį. Prisimenam, kai jis kūrė ei
les apie mokyklos veiklą:

Tik jaunimas čia banguoja: 
Suka ratą po ratu, — 
Merkis.— vadas, jįjį seka 
Porų, porps vis kartu. ,
Skamba daiųos erdvioj salėj, 
Kyla aidas,į dausas, 
Džiaugsmo nuotaika matytis 
Pas visus ir pas visas.

Ant ryta jaus LMS 2-rosios apskrities piknikas. Dar 
daugiau buvusių studentų matosi. Ona Klivington-Kaze- 
lionis turbūt iš toliausiai atkeliavo, iš Clevelando, neap
leido ir programos. Ji deklamavo eiles iš savo jaunystės 
laikų; o dramos mokytojas Jonas Valentis parašė ir 
skaitė specialiai eiles dėl šio pobūvio. Prie programos 
prisidėjo ir Hartfordo Laisvės choras su savo soliste- 
mokytoja Wilma Hollis. Choras atrodo padidėjęs, 
ypač moterų balsais. Buvo malonu išgirsti dainuojant 
mūsų kaimynus hartfordiečius. Dar kartą sustoja bu
vusieji studentai ir kelias dainas sudainuoja — solo dai
nuoja Elena Brazauskienė. Pakviečiami ant galo ir visi 
pikniko dalyviai.

Norėčiau suminėt visų dalyvių vardus, bet abejoju, 
ar visus galėčiau atsimint, bet, apart tų kitų, kalbėjo
mės su Irene Janulis, Petru Plotsiu, Elsie Ausiejas, Ire
ne Babarskas, Fred Feiferis, Vincent Motiejaitis, Mary 
Witkus, Amelia Burba, Serge Savitcheff, Bernie Na
rius, Aldona Wallen, Bill Dupsha. Pasiilgom studentų iš 
tolimesnių miestu, kaip Bella Pozer, Nellie DeSchaaf. 
Alice Bakūnas, Joan Egeris, Eleanor Stakoff, Donald 
Carentz, Bill Kulik, Ophelia Palevich, Virginia Urman, 
bet suprantame,, kad kelionė ilga ir aplinkybės keičiasi. 
Bettie, kurie turėjo progą viešėti Olympia Parke, nesi
gailėjo, ir obalsis buvo skleidžiamas, kad kitąmet vėl 
LMS sušauktų mokyklėlės “Reunion”.

Varde LMS Centro ir antrosios apskrities dėkoju 
visiems, kurie susidomėjo ir aplankė šį “Reunion” ir ap
skrities pikniką, o ypač šeimininkėms ir darbininkams, 
kurie tiek darbo pridėjo, kad pavaišintų svečius. Tikiu, 
kad vėl pasimatysime kitais metais. Ar ne taip?.

Mildred Stensler

New Jersey naujienos
J. A. Valstijos sutaupo 40% 
pirkdamos pieną N. Jersėj

N. J. valstijoj per guber
natorių yra įsteigta pieno 
kontrolės tarybą. Jos tiks
las yra koptrpliupti pięųp 
kainas, taip pat ir kitų pie
niškų valgių. Bet jos kont
rolė yra ne prieš aukštus 
kainas, bet prieš per žępiąs!

Taryba nustato mažiausią 
(minimum) kainą pieno 
produktų ir tos nustatytos 
kainos turi prisilaikyti far- 
meriai, pieninės, pardavė
jai ir krautuvės, taip pat ir 
tie, kurie pristato į namus. 
Už prasižengimą prieš ta
rybos patvarkymą yra bau
džiama.

Taip pat tarybos patvar
kymas yra, kad valstijos, 
apskričių, miestų, ligoninių 
ir visoms kitoms instituci
joms, kurios nedaro iš to 
pelno, galima parduoti 10% 
pigiau nustatytos kainos.

Ir taip ta taryba veikė 
per metus, ir prie to bu
vo priprasta. Tačiau apsi
žiūrėta, kad N. J. valstijoj 
už pieną ir kitus pieniškus 
produktus mokama aukš
tesnė kaina negu kitose 
valstijose.

Buvo pasiteirauta, kiek 
už pieną moka federalinės 
valdžios įstaigos, nes jų ne
paliečia pieno kontrolės ta
ryba. Buvo kreiptasi į Fort 
Monmouth armijos bazę, iš 
ten gautas raportas, kad jie 
už kvortą pieno moka 16.8 
cento, kuomet valstijos 
įstaigos, atskąitant 10%, už 
kvortą pieno moka 22.05 c., 
kas reiškia, kad federalinė 
įstaiga už pieno kvortą mo-

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Kas tie pabėgėliai “studen
tai,” kurie šiomis dienomis

k a mažiau 5.25 cento, negu 
pati valstija, turėdama kon-
trolę!

Fort Monmouth įūfoyhią- 
cijų rąštįųę prąųęšą, fa 
įstaigą pieno gustatypu 
nųp tos pįęnįųęs įiųą, kųr| 
duodą mžęsąę l$ąįiią, 
ant metų laiko pąsįąąšp 
kontraktą? o vąržytynęsę 
dalyvavo 12-ką pieninių.

Fort Monmouth bazė per
metus laiko sunaudoja 262,- 
375 kvortas pieno ir daug 
kitokių pieniškų produktų. 
Apskaičiuojama, kąd fede
ralinė valdžia N. J. valstijoj 
perka pieną ir kitus pieno 
produktus 40% pigiau negu 
pati valstija dėl savo įstai
gų, ir dar su numažinta 
10% kaina.

Taip pat buvo paklausta; 
E. Orange Veterans Admi
nistration Hospitalio, kuris 
irgi paeina po federalinės 
valdžios kontrole. Iš ten 
gauta ir toks pat atsaky
mas, kaip ir nuo viršminė- 
tos įstaigos, kad ir ten pie
nas ir kiti produktai per
kami dar biskį pigiau negu 
40%, nes ten vartojama la
bai daug pieno ir visokių 
pieno produktų.

Dabar P. K. Tarybos pa
tvarkymas yra sekantis:

Valstija dėl savo institu
cijų, apskričiai, miestai, 
mokyklos, ligonbučiai ir ki
tos įstaigos, kurios nedaro 
pelno iš pieno, moka už 
kvortą 22.05 cento, į krau
tuves 26% cento. O krau
tuvės parduoda už 29 cen
tus kvortą. O federalinė 
valdžia moka tik 16.8 cento.

Pasirodo, kad N. J. pilie- 
[ čiai už kvortą pieno tūri 
mokėti be biskio 13 centų 
daugiau negu moka'federa
linė valdžia. Taip pat t: su
randama, ka<}‘N. \orko 
valstijoj pienas • pabduoda- 

' mas pigiau nuo ■5 iki; 8 cen-

Iš laiškų
Sekamą laišką gavo 

laisvietis brooklynietis 
Juozas Kairys

drauge!
įr liepos mėnuo!..

Ifpšta.. Liepos mė- 
ppp, pngįpiintinas mė- 
pųp, įpętais liepos
ųiępęsį spaųdėmės dešines 
Į^ąųpę, ę|||ąųgęmės reta su
sitikimo proga, teko drau
ge aplankyti Kauno karo 
muziejų, prisiminti ir pa
matysi paveikslus lietuvių 
laisvės kovotojų, žuvusių už

Tarybų Lietuva 
naujuose filmuose

Rugsėjo 8 d., šeštadienio 
vakare, 7:30 vai., Schwaben 
Hali, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne, pirmą 
kartą bus rodomi šie fil
mai:

“Tarybų Lietuva”
“Spalis”
“Jaunystes dainos”
Filmų rodymas tęsis per 

3 valandas. Juose matysite 
kolūkių darbininkus, melžė
jas, traktorininkus, aukš

tus menininkus ir moksli
ninkus, o ypatingai liaudies 
masinį meną. Čia matysite 
“Kaimo kapelą” iš 2,000 
muzikantų, šokių ansamblį 
iš 6,000 šokėjų, chorą iš 
30,000 balsų ir daug kitų 
stebėtinai įdomių vaizdų. 
Nei vienas NewYorko apy
linkės lietuvis neturėtų šių 
dalykų praleisti nepama
tęs. Visus kviečia Jonas 
Grybas, filmų rodytojas.

Watertown, N. Y. — 
Niekšai ištepliojo svastiko
mis žydų sinagogą.

dviem laivais priplaukė prie 
Havanos ir ją iš vandens ap
šaudė ? Kodėl komercinė spau
da apie tą kruviną žygį nu
tilo ?

Daug kas abejoja, kad ir 
laivus įsigijo, ir viešai savo 
žygiu tie “didvyriai” didžiuo
jasi be mūsų vyriausybės ži
nios !

Kur buvo mūsų smarkioji 
žvalgyba, kuri jau tiek viso
kių panašių zbitkų yra prike
pusi įvairiuose pasaulio kom- 
puose, kad nepastebėjo ruo
šiamo užpuolimo?

Kaip pilnai išsipildė dar 
taip neseniai Kubos skundas 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
ryboje, kad iš Jungtinių Vals
tijų teritorijos yra ruošiama 
nauja invazija! 4

Gerai, kad pagaliau suosi- 
prato ir iš Aukščiausiojo teis
mo pasitraukė Felix Frankfur
ter. * 1:

Tiesa, kai jaunesnis buvo, 
kadaise Frankfurteris buvo li
berališkų pažiūrų, gal dar net 
pažangių pažiūrų, vyras. Pav., 
jis uoliai" darbavosi dėl išgel
bėjimo Sacco ir Vanzetti gy
vybės.

Todėl pažangioji visuomenė 
nudžiugo, kai jį prezidentas 
Rooseveltas paskyrė Aukš
čiausiojo teismo nariu. Ir, rei
kia pasakyti, per tūla laiką 
tose pareigose Frankfurteris 
užsilaikė kaip geras, išmin
tingas žmogus.

Deja, į senatvę jį pasivergė 
reakcija, ir paskutiniais kele- 
riais savo tarnybos metais jis 
jau išsijuosęs padėjo reakcijai 
žlugdyti Amerikos žmonių de
mokratines teises ir civilines 
laisves.

Todėl dėl jo pasitraukimo 
verkia tik tos jėgos, kurios 
norėtų istorijos ratą pasukti 
atgal, kurios norėtų progresui 
pastoti kelią.

Ar geresnis bus naujas teis
mo narys Arthur Goldberg? 
Tik ateitis, tik gyvenimas pa
rodys.

Tiek galima drąsiai pasaky
ti : blogesnis už Frankfurter} 
būti negalės.

tų kvorta. Tas pat ir kitose 
valstijose, kur nėra kontro
lės. ;

Kuomet tas viskas buvo 
iškelta, tai N. J. valstija da
bar pirštus kremtasi, kad 
ji savo įstaigoms už pieną 
permokėjo $1,360,000. Mo
kyklos permokėjo apie mili
joną dolerių. Newarko me
ras rėkia, kad jo miestas 
permokėjo $100,000. Taip 
pat rėkia ir kiti miestai ir 
miesteliai. Į tai atkreipė 
atidžią ir gubernatorius 
Hughes. Tai jis prižadėjo 
turėti su pieno industrijos 
komisijonierium ir kainų 
nustatymų komisija susi
rinkimą, ir gal ras reikalin
ga į mėnesį laiko panaikinti 
pieno kontrolės tarybą.
Pieno klausimas atsidūrė 

teisman
Keturių galionų pieno 

vertelgos kreipiasi į PKT, 
kad ta pavelytų jiems par
duoti galioną pieno už 87 
centus, kuoomet kontrolės 
nustatyta už 'galioną $1.02. 
Jie aiškina, kad parduoda
mi po 87 centus jie gauna 
užtenkamai pelno. Taip pat 
sako, kad N. J. pieno užten
kamai ir rekomenduoja nu
mažinti kainą, prižadėdami, 
kad jie dabar nuo savo kos- 
tumerių ims $1.02, bet iš
duos paliudijimą ant 15 c. 
Kuomet kaina ant pieno 
bus numušta, tie 15 centų 
bus sugrąžinti.,

Kontrolės taryba kreipėsi 
j teismą ir teismas išdavė 
indžionkšiną (uždraudimą) 
tą daryti. Tie kreipėsi ir 
vėl į tą patį teismą, kad 
persvarstytų dalyką iš nau
jo ir išmestų uždraudimą, 
kuris tik buvo laikinas, o 
kontrolės taryba norėjo pa
stovaus Uždraudimo. Ta-

darbo žmonių geresnį gyve
nimą, laisvę.

Štai vakar, t. y. liepos 21 
dieną, prisiminėm dvide
šimt antrąsias metines Ta
rybų Lietuvos įsik ū r i m o. 
Šio amžiaus gyvenimo išva
dai palyginti turime dar ne
tolimoje praeityje pergy
ventus dvidešimt dvejus kle
rikalinio fašistinio (smeto
ninio) valdymo metus, Me
tų skaičius vienodas, kleri
kalinio fašistinio valdymo 
ir tarybinės santvarkos val
dymo, bet rezultatai labai 
skirtingi.

Priminsiu keletą faktų: 
Kiek fašistų valdyme jau
nuolių buvo baigusių pra
džios mokyklą, tai dabar 
daugiau yra baigusių gim
naziją. Be to, kiekviename 
kaime yra po keletą jau
nuolių, baigusių aukštąjį 
mokslą (universitetą). Kiek 
anksčiau kaimiečių turėjo 
pavažiuoti lengvus ratus 
(bričkas), dabar tiek turi 
lengvas mašinėles (automo
bilius). Kiek fašistiniais 
laikais tūrėjo dviračių, tiek 
dabar turi motociklų.

Ką bekalbėti apie medi
cininę pagalbą., Fašistiniais 
laikais gydytojas , būdavo 
tik piies^osę ir tik po yle? 
ną, ir visoje Lietuvoje tik 
kelios ligoninės. O dabar 
gydytoją tųriųie kiekvieno* 
je apylinkėje po vieną ir 
kiekviename miestelyje li
goninę. Gydytojų patarna
vimas. visur nemokamas, tik 
vietos gydytojų. išrašyti 
vaistai perkami. Stipriau 
susirgusį nuveža į ligoninę, 
ten jau viskas nemokama— 
vaistai, operacijos, jei rei
kalinga, ir maistas su ap
tarnavimu, ir atleidžia tik 
visai sustiprėjusį.

Gana, aš jau labai daug 
išsileidau su palyginimais, 
bet daug ko nauja neturiu 
parašyti. Šiemet oras pas 
mus vėsesnis, lietingesnis, 
negu praeitais metais. Tad 
baigdamas rašyti linkiu 
jums geros sveikatos, links
mai ir meiliai leisti senat
vės dienas. Lauksiu laiško. 
Rašykite.

Su pagarba.
Praną® ir Ona 
Samulioniai
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Retas susitikimas
Rugp. 25-tą teko būti šei

myniškam pobūvyje Liber
ty salėje, Ozone Parke. Po
būvis atrodė kiek skirtin
gas: susitikau nemažai jau
nesniųjų lietuvių, pirmos, 
antros ir trečios Amerikos 
lietuvių kartos atstovų.

Malonu buvo juos susi
tikti. Daugelį jų pažinojo
me kaip jaunuolius aidie- 
čius, kurie mus džiuginda
vo savo dainomis, šokiais, 
vaidyba. Kiti pažįstami iš 
dalyvumo su mumis masi
niuose lietuvių liaudies po
būviuose. Tūli augę mūsų 
bendradarbių šeimose ar

Lankėsi Kanadoje
Spaustuvininkas Petras 

Šolomskas buvo išvykęs ke
liom dienom į Toronto, Ka
nadoje, aplankyti savo gi
mines. Ta proga buvo su
sitikęs ir “Liaudies balso” 
kolektyvą. ; Išbuvo Toronte 
tris dienas. Parvežė lais- 
viečiams linkėjimų nuo 
liaudbalsiečių.

REAL ESTATE

Cpress Hills. Parsiduoda namas, 
ll/2 kambarių, 1 % vonios. Gerame 
stovyje. Arti Švento Sakramento pa
rapijos. 1 šeimos, atskiras, su šin- 
geliais. AP. 7-2246.

čiau teismas nepatenkino 
nė vienos pusės, paaiškin
damas, kad jis negali at
mesti valstijos patvarkymu.

Ignas

kaimynuose. Su kitais sy
kiu darbuotasi: kai kurie 
greta mūsų, senesniųjų, 
maršavo už Social Security. 
Tuo mes šiandien naudoja
mės, gi savo laiku ir jie pa
tys naudosis.

Šiandien jie — daugelio 
profesijų žmonės, vedybo
mis pasklidę į daugelio tau
tų šeimas, apsigyvenę skir
tingose miesto dalyse. Ta
čiau atsitiktinai suburti po 
vienu stogu, jie — tie patys 
seniau pažinti lietuvių jau
nuoliai.

Pakilusia nuotaika vieti
niai ir iš apylinkės susirin
kę svečiai pasveikino (taip 
pat jauną) svečią iš toliau, 
Vytautą Zenkevičių, Tary
bų Sąjungos ambasados 
Washingtone antrąjį sek
retorių. Susipažinus, vaka
ro vedėja Valentina Nevins 
paprašė jį kai ką papasako
ti susirinkusiem. Jis kalbė
jo apie savo krašto žmonių 
pergyvenimus karo ir po
kario metais; apie šalies 
sunkumus, laimėjimus ir 
užmojus.

Šiltai dalyviai sveikino 
Vytautą už jo draugišku
mą. Nors eina svarbias 
tarnybines pareigas, jis ne
pagailėjo daugelio valandų 
laiko susipažinimui; su mu
mis. Ir nuoširdžiai svečiai 
sutiko jo pateiktas žinias 
apie jų tėvų kraštą.

Vėliau vakaro eigoje Va
lentina priminė, jog šį po
būvį rengė Stefa (su drau
gių talka) tikslu atžymėti 
penkiasdešimtmetį, kai Jo
nas Gužas gyvena Ameri
koje. Iškvietė jį tarti žodį; 
taipgi Biruta Walins (iš 
Stratfordo) tarė žodį kitą.

Baigus kalbas, Aldona 
Žilinskaitė - Anderson (bu
vusioji Aido choro mokyto
ja) sėdo prie pianino, o Mil
dred Stensler (dabartinė 
choro mokytoja), išdalinusi 
dainų lakštus, leidosi po sa
lę diriguodama. Suaidėjo 
lietuviškos ir amerikiečių 
liaudies dainos. Dainavo vi
si. Sekė liaudies šokiai, ir 
vėl dainos.

Jubiliatas dėkingas Vy
tautui, programos daly
viams, šeimininkėms ir ki
tiems talkininkams, taipgi 
svečiams. Jūsų draugišku
mas suteikė jam neužmirš
tamą džiaugsmą.

Kor.

Ottawa. — Sulaukęs 61 
metų amžiaus mirė che- 
mistas E.W.R. Steacie.

Sveikina iš Vilniaus I
“Laisvės” Kolektyvui

Sveikinu iš Vilniaus. Oras 
gražus, nuotaika smagi. ■

Pažistami siunčia labučių 
visiem.

Ksavera 
1962 m. rugp. 13 d.

Aido choras
Visiems dainos ir 

vaidybos mėgėjams
Po dviejų mėnesių ato

stogų, Aidas ir vėl susi
rinksime naujiems repeta- 
vimams šį penktadi e n į, 
rugsėjo 7-tą, 7:30 vakare, 
“Laisvės” salėje.

Visus buvusius aidiečius- 
aidietes ir naujus kviečiam 
susirinkti ir kartu pradėti 
naujas dainas ir vaidinimus 
mokytis.

Aido Komitetas
„ ~ ~ I *

Kompozitoriaus Švedo
žodis aidiečiams

Brangūs Aido dainininkai 
ir vadovai!

Iš Jūsų dainų mokytojos 
Mildos Stenslerienės gavau z 
Aido choro auksinio jubi
liejaus paminėjimo progra
mą. Leiskite man ta proga 
Jus širdingai apkabinti ir 

i spaudžiant prie širdies pa
linkėti, kad Jūsų Aidas 
šimtus metų galingai skam
bėtų! Kad Jūsų draugystė 
ir meilė brangiajai tėviškei 
sujungtų JUS didiems kul
tūrinio darbo žygiams! 
Kad Jūsų gretos pasipildy
tų dainą ir tėviškę mylinčiu 
jaunimu! Kad Jūsų dainos 
suskambėtų senąjame Vil
niuje ir brangios Tarybų 
Lietuvos kloniuose.

Iš visos širdies linkiu 
Jttms, brangieji Aido dainU 
jnirikai ih bendražygiai, ge
ros sveikatos, pasisekimo * 
darbuose ir laimės gyveni- ’ 
me! Aš tūriu tvirtą viltį, 
kad audringi ir žvarbūs vė
jai virš Atlanto nusira
mins, kad juos išsklaidys 
už draugystę ir taiką besi
darbuojančių dorų žmonių 
rankos ir protai. Ir tada aš 
galėsiu Jus ne tik per laiš
ką apkabinti.

Jūsų J. švedas

Mirė senukė Jane Baer, 
97 metų amžiaus, kurią 
plėšikas sumušė ir atėmė 
nuo jos $7. Piktadarys ją 
sumušė gyvenimo name 160 
Claremont Ave., Morning
side miesto dalyje.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N» Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks “Laisvės” salėje trečiadienf 
rusgsėjo 12 d. Prasidės 7:30 vak> 
vakare. Visi nariai ir narės pra
šomi dalyvauti. Ateikite j susi
rinkimą su geromis idėjomis ir 
naudingais sumanymais tiek kuopos, ’ 
tiek visuomenės reikalais.

Valdyba

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

trečiadienį, rugsėjo 5 d., 7:30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Skaitlingai dalyvaukite šia
me susirinkime ir pasižiūrėkite į 
mokesčių knygelę, gal reikės už
simokėti.

Prot. sekr. (70-71)

PADĖKA
Pobūvis rugp. 25 d. įvyko smagus dėka 

draugiškos talkos. Ją suteikė šeimininkės Ka
zė Čaikauskas, Marijona Kalvaitienė; jų padė
jėjai prie stalo Petras Višniauskas, Julius Kal
vaitis, Koste Rušinskienė, Amelia Juškevičie
nė, Anė Jakštienė; kitose pareigose Valentina 
Nevins, Lilija Kavaliauskaitė, Mildred Stensler, 
Povilas ir Nellie Ventai, visi programos daly
viai, taipgi svečiai.

Už tokį šiltu draugiškumu jūsų dovanotą 
mums džiaugsmą neįmanoma atsiteisti.

Lieku visiems dėkinga ir daug skolinga.
S. Sasna
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