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Vuž ką jj garbinti? 
45 metai.

Rašo R. Mizara

“Veiksnių” “kongresas” 
Washingtone buvo toks, kokį 
mes pranašavome: smulkutis, 
bedvasis ir bevaisis. Kitais 
žodžiais: piššš.

Socialdemokratų “Keleivis” 
džiaugiasi, kad buvusios “pa
maldos”. Prohitlerininkas di
pukas vyskupas Brizgys su
šaukė delegatus į tą bažny
čią, kurios skiepe įsteigs (už 
$200,000 aukų, sukaulytų iš 
JAV lietuvių) Šiluvos pane
lės švenčiausios koplyčią. O 
Maspetho J. Balkūnas išdro
žė nevierniems tamošiams pa-! 
mokslą ’

“Naujienos” apgailestauja, 
kad A. Rudis sudaręs “kryp
ties šališkumą”, dėl to kai 
iteurie dalyviai buvo nepaten
kinti. “Kongrese” delegatų su 
svečiais buvę “apie 250”, sa
ko menševikų organas. Bet 
asmuo, kuris ten buvo ir ma
tė, teigia, jog ir tiek nebuvo.

Dėl nesėkmių “Keleivis” 
kaltina ukrainiečius. Girdi, 
“ukrainiečiai jį (“kongresą”) 
iwstelbe.” Mat, tomis die
nomis Washingtone buvo ati
dengtas poetui Tarasui Šev
čenkai paminklas, tai į ati
dengimo iškilmes suvyko arti 
100,000 žmonių. Vietos spau
da apie ukrainiečius plačiai 
rašė, o “veiksnių” “kongre
są” ignoravo.

Nieko nepešę, “veiksniai” 
grįžo iš Washingtono nosis 
nuleidę.

A. Rudis yra klerikalų 
agentas, ir jis darė visa, kad 
pravestų kuo daugiausia kle- 
rikališkos propagandos. Briz- 
gys ir Balkūnas kaip tik to 
ir norėjo: vienas galėjo atna
šauti bedieviams mišias, o ki
tas—pasakyti pamokslą, kokį 

,Wko Maspetho davatkoms.
šiandien lietuviškieji “lais- 

vintojai” klerikalų saujoje. 
Kas į tą saują pakliūva, yra 
verčiamas lankstytis kaip vi
jūnas, kaip įsako Brizgys. 
Galvojančiam, savigarbiam 
žmogui ten nėra ir negali bū
ti vietos.

Vyt. Sirvydas sumanė su
kritikuoti R. Mizarą. O kad 
geriau sektųsi, jis įsimaišė j 
Mizaros su rašytoju M. Sluc- 
kiu diskusijas (tilpo Vilniaus 
“Tiesoje”) dėl romanų rašy
mo būdo. Ir “Vienybės” ben
dradarbis suranda, kad toji 
diskusija išėjusi “amerikiečio 
Deivio nenaudai.”

Pataikė kaip pirštu į dan-

Šia proga norisi tarti žode
lį ir dėl paties V. Sirvydo ko- 
lumnos. Tai nuobodulio pasa
ka. Nieko naujo, nieko ori
ginalaus. Tas pats kartoja
ma, malama, kaip toj vaikų 
dainuškėlėje:

—Kur važiuoji?
—Į Vilkiškį.
—Ką ten pirksi?
—Trumpakiškį...

Ir išeina nei dievui žvakė, 
nei velniui šakė.

J

V. Zalatorius “Vienybėje” 
garbina prelatą M. Krupavi
čių; suranda jam “daug nuo
pelnų”.
•į Kad liaudies priešams M. 
lęrupavičius yra gražiai nu
sipelnęs, nieks neginčija. Ar
gi 1926 m. gruodžio mėnesį 
Kaune ne M. Krupavičius lai
mino A. Smetoną, fašistinių 
smurtininkų pastatytą į Lie
tuvos prezidento postą?!*.

ir ginklų,—Lodge
Johnsonas pasirašė 

Civilinį bilių
Washingtonas. — Grįžęs 

iš Pietų Vietnamo Jungti- tvarkyti transportavmą 
nių Valstijų buvęs ambasa
dorius Henry Cabot Lodge, 
r e s p u b likonas, sako, kad I virš visko, 
JAV turi teikti daugiau ir 
daugiau pagalbos.

Jis sako, kad reikia kuo 
daugiau siųsti ginklų, amu
nicijos Pietų Vietnamo mi- 
litaristų valdžiai, neskūpė- 
ti maisto, priemonių nutie
simui naujų vieškelių, lai
velių plaukiojimui upėmis 
ir ežerais. Jis sako, kad 
reikia daugiau pasiųsti ir

Milijonas jaunuoliu 
negauna darby

Washingtonas. — JAV 
Darbo departamentas pa
skelbė, kad užsidarius kole
gijoms ir universitetams, 
daugybė jaunuolių puolėsi 
ieškoti kokio nors darbo.

Vienoje vietoje buvo skel
biama, kad reikalinga kelių 
jaunuolių prie darbo, tai 
susirinko apie keturi tūks
tančiai.

Darbo departamento vir
šininkai sako, kad dabar

Kinija nesibijo 
JAV grasinimŲ

Pekinas. — Kinijos spau
da aštriai kritikuoja Jung
tinių Valstijų pietryčių po
litiką Azijoje. Komunistų 
partijos organas rašo, kad 
JAV neleistinai paneigė
Ženevos susitarimus, ir pri-i 
duria: “Jeigu Jun g t i n ė s i tikrai
Valstijos grasindamos ka-1 karu, kuris pavirstų į pa
rų mano ant kelių paklup- 
dyti Kinijos liaudį, tai jos 
labai klysta... Jeigu jos, 
nepaisant nieko, uždegs ka- 

yra apie milijonas jaunuo- į rą, nedakainuos Kinijos 
lių, kurie ieško, bet negau-1 gynybos pajėgų, tai labai 
na darbo. apsiriks.”

IŠ VISO PASAULIO
Tokio. — Apie 10,000 stu

dentų demonstravo prieš 
Jungtines Valstijas. Jie 
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos ištrauktų savo 
militarines jėgas iš Pietų 
Vietnamo ir susilaikytų nuo 
Laoso bombardavimo.

Jakarta. — Indonezijoje 
per 10 dienų viešėjo A. Mi- 
kojanas, TSRS premjero 
pavaduotojas. Išvykstant 
pareiškė, kad tarp TSRS ir 
Indoneziojs yra labai geri 
santykiai.

čenstochova. — Lenkijoje 
besilankydamas Rob ertas 
Kenedis kalbėjosi ir su 
akrdinolu Wyszynskiu.

Marion, S. C. — Sulaukęs 
86 metų amžiaus mirė JAV 
politinis veikėjas J. Monroe 
Johnsonas.

Šį mėnesį sukanka 45 me
tai, kai šitų eilučių rašytojas 
pradėjo dirbti “Laisvės” pa
stogėje, tuomet buvusioje 
Grand strityje, Brooklyne.

Tiesa, per tą laikotarpį bu
vau 
tas’
nai, bet savo nameliais visuo
met skaičiau Niujorką.

Per keturiasdešimt penke
rius metus daug 
tiltėmis nubėgo, 
dalykų pasauly 
laikas vis lekia.
—mes bejėgiai”, 
pyras, nors 
dirba pamažu...

Kaip ten bebūtų: dirbu ir 
aš kaip prieš 45-uosius me
tus, tik anuo metu gal buvau 
drąsesnis. Per visą tą laiką 
“Laisvei” nuolat rašiau.

kuriam laikui “paskolin- 
Čikagai, vėliau Argenti-

vandens pa- 
daug naujų 
atsitiko. O 
“Prieš laiką 

sako šeks- 
Bemiegis Laikas 

,,

militarinių jėgų, geriau su-

lėktuvais, nes šalyje labai 
sunkus susisiekimas, o 

tai JAV karo 
lėktuvai turi daugiau pulti 
partizanus iš oro.

Kas liečia Šiaurės Viet
namą, tai Pietų Vietnamas 
ir JAV jau ten organizuoja 
“partizanų veikimą” prieš 
komunistų valdžią. Kas dėl 
kinų, tai Lodge sako, .kad 
jų tik keli patarėjai yra 
Pietų Vietnamo partizanų 
eilėse.

Paryžius. — Čionai lankė
si Kambodžos vadas prin
cas Sihanoukas. Jis sakė, 
kad Jungt. Valstijos nuo 
1956 metų daro viską, daž
nai net pavojingai veikda
mos, kad Kambbožą pada
rius savo satelitu.

Jis sakė, kad Kambodža 
nesitraukia nuo neutrališ- 
kos linijos, nes pasidavi
mas JAV valiai būtų Kam
bodžos nepriklausomybei 
pabaiga.

Philadelphia, Miss.—Rita 
Schwerneriene kreipėsi į 
JAV prezidentą prašydama, 
kad būtų didinamos pa
stangos suradimui jos vyro 
Michaelio ir kitų dviejų ko
votojų prieš segregaciją.

Ženeva. <— Nusiginklavi
mo konferencijoje TSRS 
reikalauja, kad būtų panai
kinta ne tik priemonės ato
minių bombų nunešimui į 
kitas šalis, bet ir pačios 
bombos.

Washingtonas. — JAV 
Civilinės aviacijos viršinin
kai sako, kad nebus gali
ma pašalinti lėktuvų triukš
mo pirm 1980 metų.

Maskva. — Sulaukęs tik 
56 metų amžiaus mirė įžy
mus artistas — piešėjas A- 
leksandras Bubnovas.

Madridas. — JAV atga
beno Ispanijai raketų 
“Hawk,” kuriomis šaudoma 
į lėktuvus.

Mūsų suvažiavimai 
puikiai pavyko!

New Yorkas. — Kaip žinia, praėjusį savaitgalį įvy
ko net trijų organizacijų—Literatūros Draugijos, Dar
bininkų Susivienijimo ir Meno Sąjungos—suvažiavimai. 
Jie tęsėsi net keturias dienas. Reikia pasakyti, kad visi 
trys suvažiavimai buvo palyginti skaitlingi ir praėjo la
bai jaukioje, konstruktyviškoje nuotaikoje.

Taip pat buvo tikrai žavingas dainų festivalis^ 
sa, publika gal nebuvo viena iš gausiausių sueigų, 
programos turiniu buvo tikra dainos šventė. Bet 
viską plačiau rasite sekamose “Laisves” laidose.

Beje, iš mūsų didžiojo Mass, valstijos pikniko su
grįžęs d. Buknys pasakoja, kad piknikas buvo smarkiai 
sulytas ir todėl nebuvo toks skaitlingas, koks galėjo bū
ti. Tai didelis laikraščiui nuostolis.

JAV rinkimine kampanija 
ir karu grasinimai

tų ten į karą, tai būtų di
džiausia tragedija. Nejau
gi po 10 metų padėtis pa
sikeitė? Labai abejotina!

Respublikonų partija, ku
ri save laiko “taikos par
tija,” dabar piktai kritikuo
ja Demorkatų partijos ad
ministraciją už nusileidi
mus. Jie priešakyje su se
natoriumi Goldwateriu rei
kalauja, kad Jungt. Valsti
jos pultų Kiniją, kad eitų į 
karą už 8,000 mylių nuo A- 
merikos, prieš valstybę, ku
ri turi vieną ketvirtadalį 
viso pasaulio gyventojų.

■ George Kennan sako, kad 
tas karas pavirstų į pasau
linį, kuriame Jungtinės 
Vaisi jos kariautų visokio
mis priemonėmis, vartojant 

rfųrių? tur^joA^U meteis | ir. atominius ginklus, o tas 
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Washingtonas. — Čionai 
i užsienio diplomatai sten
giasi surasti atsakymą: Ar 
JAV prezidento ir valdi
ninkų grasinimai karu Šiau
rės Vietnamui ir Kinijai 
yra tik prezidentinių rinki
mų kampanijos vaisius, ar 

siekimas rizikuoti

saulinį karą?
JAV vyriausybei nėra pa

slaptis, kad Prancūzija per 
dešimt metų bandė pavergti 
Indokinų gyventojus, bet 
pralaimėjo. Prancūzija ten 
naudojo 400,000 vyrų ge
riausios savo armijos, gavo 
milžinišką pagalbą iš JAV 
ginklais ir amunicija, bet 
netekus 170,000 užmuštais, 
sukišus kelis bilijonus dole- 

pasitraukti.
Tada Jungtinių Valstijų 

prezidentas ir valdininkai, 
sakė, kad jeigu JAV įsivel-

Tūkstančiai žmonių kovos 
’ prieš Miss, teroristus

1 Jackson, Miss.—“Missis- Itas pasirašys Civilinių lais- 
sippio teroristai nesulaikys 
kovos už negrų rasės ly
gias teises,” sako Bob Mo
ses, negras veikėjas, kuris 
jau treji metai veikia šioj 
valsijoje.

Jis sak, kad dabar demo
kratinio nusistatymo neg
rai ir baltieji veikėjai štur
muos Ku Klux Klano tvir
tovę pietvakarių valstijos 
dalyje, kur per pusmetį bal
tieji šovinistai nužudė pen
kis veikėjus prieš segrega
ciją..

Bob Moses nurodė, kad 
pirmajame ešalone bus 450 
abiejų lyčių kovotojų prieš 
segregaciją, jų tarpe: 150 
advokatų, 100 kunigų, 100 
įvairiausių organiz a c i n i ų 
veikėjų ir 30 mokytojų, pa
starieji atvyks iš New Yor- 
ko valstijos. Antrasis eša- 
lonas bus apie 900 veikėjų. 
Paskui seks kiti kovotojai 
už civilinių laisvių įgyven
dinimą.

St. Augustine, Fla.—Dr. 
M. L. Kingas, negrų vadas, 
sako, kai tik1 JAV preziden-

Tie- 
fa et 

apie

uždegtų visapssaulinį karą, 
nes dabartinėje gadynėje 
negali būti “limituoto” ka
ro tarp dviejų milžiniškų 
valstybių.

vių įstatymą, tai negrai iš
bandys jo reikšmę.

New Yorkas.—Arthur B. 
Spingarn, National Associ
ation for the Advancement 
of Colored People (N. A. A. 
C.P.) prezidentas, sako, kad 
jo vieton bus išrinktas ki
tas veikėjas.

Spingarn išbuvo per 25 
metus N.A.A.C.P. organi
zacijos prezidentu. Dabar 
jis jau yra 86 metų am
žiaus. Jo prezidentavimo 
metu negrų rasė daug lai
mėjo.

KRITIKUOJA JAV IMI
GRACIJOS KVOTAS

Washingtonas.—Čia daug 
pasireiškė kritikos prieš 
Jungtinių Valstijų imigran
tų kvotas atskiroms ša
lims. Kvotose yra labai di
delė nelygybė. Iš Anglijos 
per metus įleidžiama 65,361 
imigrantas, tuo kartu iš 
Graikijos tik 308, Lietuvos 
—384, o iš Kinijos tik 100 
žmonių.

Washingtonas. — Liepos 
2 dieną prezidentas John
sonas pasirašė Civil Rights 
Act, tai yra, Civilinių lais
vių bilių, kuris tapo įsta
tymu.

Prezidentas pasirašyda
mas kreipėsi į a m e r i k i e- 
čius, kad visi stengtųsi pra
vesti jį gyveniman, paša
linti tą neteisybę, kuri už
silikusi amerikiečių gyveni
me.

Įstatymo įgyvendinimui 
prezidento bus paskirti pa- 

į tarėjai, bus skirta tam rei
kalui federaliniu lėšų, tar-

Chruščiovas kietai
Persergėjo JAV

Oslo, Norvegija. — Čionai 
: beviešėdamas TSRS prem- 
I jeras Chruščiovas kietai 
| įspėjo Jungtines Valstijas, 
kad jos nebandytų pulti 
Kubą, jeigu Kuba nušautų 
JAV lėktuvus, kurie skra
joja virš Kubos.

TSRS premjeras sakė, 
kad Jungtinės Valstijos ne
leistinai elgiasi pasivelin- loję, 
damos skrajoti ir žvalgauti šiai tai salą padalinti tarp 
virš Kubos. Jis sakė, kad turkų ir graikų.
Tarybų Sąjunga visada sto
vės su Kuba, jeigu ji bus 400,000 graikų ir apie 100,- 
užpulta. 000 turkų.

Kipro saloje gyvena apie

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — JAV 

Agrikultūros departamen
tas skelbia, kad nuo sausio 
mėnesio, kada daktarų bu
vo paskelbta, kad rūkymas 
yra kenksmingas, tai 800,- 
000,000 papirosų dėžučių 
buvo mažiau parduota, kaip 
1963 m. per tą patį laiką.

Atėnai. — Po 20-ties me
tų Bulgarija ir Graikija su
sitarė ir sunormalizavo sa
vo santykius. Graikija ren 
kalavo iš Bulgarijos, kad ji 
sumokėtų $45,000,000 jai 
padarytų nuostolhj Antrojo 
pasaulinio karo metu. Bul
garija nesutiko.

Dabar Graikija sutiko, 
kad priims tik $7,000,000 
prekėmis atlyginimo.

Chicago. — Per liepos 
4-osios dienos šventes nuo 
įvairių nelaimių žuvo 670 
žmonių. Vien automobilių 
nelamėse buvo užm u š t a 
480.

Washingtonas.— Atstovų 
Buto nariai 208 balsais 
prieš 198 paskyrė 3,500 mi
lijonų dolerių JAV talki
ninkų pagalbai.

New Yorkas. •— Liepos 
1 dieną čionai buvo 99° 
šilumos.

Pekinas. — Kinija ruošia 
industriją gynybos reika
lams.

Milanas, Italija.—Čia bus 
statomas 50 aukštų namas. 

tąsi su pietinių valstijų gu
bernatoriais ir kitais parei
gūnais.

■ Už prasižengimą prieš šį 
įstatymą kaltininkai bus 
baudžiami $‘1,000 piniginiai, 
šešiais mėnesiais kalėjimo, 
arba Tibiejomis bausmėmis.

Washingtonas. — Henry 
Cabot Lodge grįžęs iš Pie
tų Vietnamo pasakojo, kad 
ten JAV laimės karą.

Chicago. — Gegužės mė
nesį automobilių nelaimėse 
buvo užmušta 3,950 žmonių.

Dėl Kipro salos 
reikalų

premjeras G. Papandreou 
pareiškė, kad jis sutinka su 
Prancūzijos tarpininkavi
mu baigimui naminio karo

Londonas. — Turkijos 
premjeras Inonu pareiškė, 
kad nebus galima sutaikin
ti graikų ir turkų Kipro sa- 

Jis sako, kad geriau

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo laivyno 
viršininkas perkėlė iš At
lanto vandenyno į Ramųjį 
vandenyną dar dešimt mili
tarinių transportų, nes 
JAV pietryčių Azijoje stei
gia naujas bazes, sugabena 
ten ginklus ir amuniciją.

Pekinas. — Kinija nušo
vė du JAV gamybos šnipiš- 
kus “U-2” ir “P-2-V” lėk
tuvus.

Philadelphia, Miss.—Apie 
tūkstantis žmonių vis dar 
ieško žuvusių trijų laisvės 
kovotojų. Vien jūrininkų 
dalyvauja virš 400.

Roma. — Birželio^30 d. 
sukako metai, kai popie
žiauja Povilas VI.

Maskva.—Atvyko Pran
cūzijos Komunistų partijos 
generalinis sekretorius Val- 
dekas Rochetas.

Varšuva. — Išvykdamas 
iš Lenkijos R. Kenedis sa
kė, kad rūpinsis gerinimu 
JAV santykių su socialisti
nėmis šalimis.

Hancock, Me. — Sulaukęs 
89 metų amžiaus mirė įžy
mus orkestru vadas Pierre 
Monteux.

Detroitas. — Automobi
listų unijos vadai pradėjo 
derybas su General Motor 
Corp, naujo kontrakto rei
kalais.

f
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Ar tai jau paskutinis žodis?
ROBERT KENNEDY, JAV Justicijos departamen

to sekretorius (ministras), lankėsi Lenkijos Respubli
koje. Kokiais reikalais jis ten lankėsi, liekasi kol kas 
paslėptas.

Užtenka to, kad jis buvo Varšuvoje, buvo Kroku
voje ir kituose miestuose. Krokuvoje Roberto Kenedžio 
žmonės paklausė, kas užmušė prezidentą Kenedį. Robert 
Kennedy atsakė: be abejonės, jį užmušė Lee H. Oswal- 
das, kuris sakėsi esąs komunistas, bet komunistai netu
rėjo su juo nieko bendra. Užmušimas buvęs atliktas 
“vieno asmens, protestuojančio prieš visuomenę.” Os- 
waldas nebuvo joks komunistas ir jis, kiek žinoma, to- 
kiuo nesivadino. Kodėl R. Kenedis tokius niekus pasa
koja, sunku spurasti.

Nereikia nei sakyti, kad Robert Kennedy—užmuš
tojo prezidento brolis; jis, kaip sakėme, yra Justicijos 
ministras. Taigi jis turėtų žinoti, ką kalba.

Bet ar jis, iš tikrųjų, žino? Ar jis tikrai žino, kad 
prezidentą Kenedį užmušė ne konspiratoriai, ne birčis- 
tai, ne rasistai? Jeigu Oswaldas ir buvo paleidęs į pre
zidentą mirtiną šūvį, ar jis, Oswaldas, neturėjo nieko 
bendra su kitais, kurie jį kurstė, kurie jį ragino tai pa
daryti?

Robert Kennedy sako: ne, jis neturėjo jokių ryšių 
su jokiais konspiratoriais. i

Tikėti tuo, reiškia tikėti, kad prezidento Kenedžio 
užmušimo kaltininkas jau surastas ir viskas baigta. Ko 
gi daugiau amerikinė visuomenė begali tikėtis iš Warre- 
no komisijos, kuriai buvo pavesta visą užmušimo rei
kalą ištirti, kuri visa tai tiria ir kuri greitu laiku tu
rės paskelbti savo tyrinėjimo rezultatus?

Bet yra amerikiečių, kurie dar vis galvoja, kad 
prezidentą Kenedį užmušė konspiratoriai, liaudies prie-, 
šai. Taip pat galvoja ir daugelis užsieniečių stebėtojų.

Na, tai ką mes galime tuo reikalu pasakyti? Tegali
ma pasakyti tik tiek, kad šis visas baisus dalykas dar 
nėra ir greit nebus baigtas, kad gyvenimo tėkmė gali 
dar iškelti naujų duomenų, naujų faktų. , '

Respublikonu suvažiavimas
LIEPOS MĖN. VIDURY San Franciske įvyks Res

publikonų partijos suvažiavimas, kuris nominuos kandi-’ 
datus šalies prezidento ir vice-prezidento vietoms.

Turbūt niekad Respublikonų partija nepergyveno 
tokios krizės, kokioje ji šiandien keri. Visokie birčis- 
tai, rasistai, didžiausi reakcionieriai su Goldwateriu 
priešaky, šiandien ten tebevyrauja. Supratlyvesni respub
likonai nusigandę. Jie mano, kad Goldwateris gali jų 
partiją visiškai nusmukdyti nuo koto. Todėl Pennsylva- 
nijos gubernatorius Scrantonas, ambasadorius Lodge 
ir kiti, truputėlį toliau numatą, šoko partiją gelbėti; 
daro visa, kad Goldwateris nelaimėtų nominacijos.

Net juokinga darosi, stebint respublikonų vadovų 
manevrus. Jiems šiandien jau ir Scrantonas liberalas, 
jau ir buvęs ambasadorius Pietų Vietname Lodge—li
beralas !

Abraomo Lincolno suorganizuota partija, pakliuvusi 
į reakcinio monopolistinio kapitalo nagus, raitosi kon
vulsijose!

Miko j anas Indonezijoje
TARYBŲ SĄJUNGOS parlamentinė delegacija, va

dovaujama įžymaus tarybinės valstybės veikėjo A. Mi- 
kojano, šiuos žodžius rašant lankosi Indonezijoje su 
svarbia misija.* TASSokorespondentasJakartoje (Dža- 
kartoje—Indonezijos sostinėje) š. m. birželio 25 d. pra
nešė :

“Šiandien TSRS Aukščiausiosios Tarybos delegaci
jos nariai kaip garbės svečiai dalyvavo masiniame mi
tinge, skirtame 437-osioms Džakartos—Indonezijos res
publikos sostinės—įkūrimo metinėms.

Pilnutėlė didžiulė sporto salė prezidento Sukamo 
vardo stadione, kuris pastatytas su Tarybų Sąjungos 
pagalba.

Į tribūną pakyla prezidentas Sukamas, A. Miko j a- 
nas, Tarybų Sąjungos delegacijos nariai, TSRS ambasa
dorius N. Michailovas. Mitingą atidaro Laikinojo liau
dies konsultacinio kongreso pirmininkas Chairulas Sa- 
lechas.

Eilėmis nubanguoja audringi plojimai, kai prie mik
rofono prieina A. Mikojanas. Anastazas Mikojanas Ta
rybų Sąjungos tautų vardu sveikina kovojančią Indone
zijos liaudį.

Mes, sako, jis, kovojame už taikų sambūvį tarp ša
lių, turinčių skirtingas socialines sistemas. Tačiau ne
gali būti sambūvio su kolonizatoriais, negali būti sambū
vio tarp išnaudotojų ir išnaudojamųjų, tarp darbinin
kų ir kapitalistų, tarp dvarininkų ir valstiečių.

Tarybiniai žmonės, toliau kalba A. Mikojanas, visa 
širdimi remia kovotojus prieš kolonializmą ir neokoloni- 
alizmą, Indonezijos darbo žmones, kovojančius, prieš 
naują kolonializmo formą, kuri pasireiškė kuriant Ma-

N. CHRUŠČIOVAS—APIE 
PABALTIJO 
RESPUBLIKAS

Kaip žinoma, tik neseniai 
Tarybų Sąjungos delegaci
ja, vadovaujama N. Chruš
čiovo, vizitavo Daniją, Šve
diją ir Norvegiją. Visur ji 
buvo iškilmingai sutikta, 
visur buvo apsikeista žo
džiu.

Š. m. birželio 23 d. Stak- 
holmo miesto taryba rotu
šėje suruošė iškilmingus 
N. Chruščiovui pasitikti 
pietus, kuriuose buvo pa
sakyta kalbų. N. Chruščio
vas, kalbėdamas apie Ta
rybų Sąjungos milžinišką 
progresą, padarytą ekono
mikos, kultūros ir mokslo 
srityse, prisiminė ir Pabal
tijo respublikas. Ir čia pa
duosime skaitytojui tas 
kalbos dalis, kurios liečia 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Manau, čia nėra reikalo 
smulkiai kalbėti apie įžymius 
tarybinio mokslo laimėjimus, 
sakė N. Chruščiovas, apie 
mūsų pasiekimus kosmose. 
Švedijoje tai žinoma. Dar 
daugiau, mes dėkingi Švedi
jai už tai, kad ji aukštai įver
tino veiklą eilės tarybinių 
mokslininkų, kuriems suteik
ta Nobelio premija. Aš kalbu 
apie ekonominio vystymosi 
problemas dar ir dėl to, kad 
vienos ar kitos šalies gyveni
mo lygį,' techninės pažangos 
lygį reikia vertinti, vadovau
jantis tomis istorinėmis ap
linkybėmis, kuriomis vystėsi 
valstybė. • Paimkime, pavyz
džiui, tarybinio Pabaltijo res
publikas.

Jūs, be abejo, žinote, kad 
Tarybų Sąjungos Pabaltijo 
respublikos — Lietuva, Lat
vija ir Estija — praeityje bu
vo agrariniai-žaliaviniai išsi
vysčiusių kapitalistinių šalių 
priedėliai. Jūs taip pat žino
te, kad socialistinę statybą 
šios respublikos pradėjo 20. 
su viršum metų vėliau už ki
tas tarybines respublikas ir 
jau pirmaisiais Tarybų val
džios, metais buvo fašistinių 
grobikų žiauriai okupuotos. 
Ryšium su tuo jums, galimas 
dalykas, bus įdomu sužinoti 
nors kai kuriuos skaičius ir 
faktus, rodančius pramoninį 
Pabaltijo respublikų išsivys
tymą. Antai, nuo 1940 iki 
1963 metų pramonės gamyba 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo
je padidėjo 14—15 kartų. Y- 
pač reikšmingas Pabaltijo 
respublikoms buvo pastarasis 
dešimtmetis. Jeigu iš viso nuo 
1953 iki 1963 metų Tarybų 
Sąjungos pramonės produkci
ja padidėjo 2,7 karto, tai Lie
tuvos respublikoje — 4 kar
tus, Latvijos — daugiau kaip 
3 kartus, Estijos — beveik 3 
kartus.
Politinė viso to 
reikšme

Be grynai ekonominės, šie 
skaičiai turi dar ir svarbią po
litinę reikšmę. Jie rodo, jog 
Tarybų Socialistinių Respub
likų Sąjunga, vadovaudamasi 
broliškais visų joje gyvenan
čių tautų interesais, teikia 
vienoms ar kitoms respubli
koms daug galimybių ekono
miškai -vystytis, kad visos mū
sų sąjunginės respublikos di
dintų savo ekonominį poten
cialą, padėtų gausinti visos 
liaudies turtą.

Būtų galima pateikti ir 
daugiau įrodymų, kaip spar
čiai kyla Pabaltijo respublikų 
ekonomika, kultūra, švieti
mas, gyvenimo lygis. Štai, 
pavyzdžiui, 10 tūkstančių gy
ventojų Lietuvos TSR tenka 
130 aukštųjų mokyklų stu
dentų, Latvijos —• 132 stu

laziją. Kolonializmui, sako A. Mikojanas, reikia padary
ti galą visiems laikams.

Atsakomąjį žodį taria Sukamas. Jis pasakoja, kaip 
indoneziečių tauta kovoja, stiprindama savo politinę ir 
ekonominę nepriklausomybę, stengdamasi visiškai iš
rauti kolonializmo liekanas Indonezijos žemėje. Prezi
dentas nuoširdžiai dėkoja Tarybų Sąjungos vyriausybei, 
Tarybų Sąjungos tautoms už paramą Indonezijos re
voliucijai.”

2 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., liepos Willy)' 7, 1964

dentai, Estijos — 142 studen
tai. Kartu yrą žinoma, kad, 
pavyzdžiui, Prancūzijoje 10 
tūkstančių gyventojų tenka 
tik kiek daugiau kaip 50 
aukštųjų mokyklų studentų, 
O Vokietijos Federatyvėje 
Respublikoje — 40 studentų. 
Pabaltoje statoma daug šiuo
laikinių gyvenamųjų namų, 
mokyklų, sanatorijų, vaikų 
lopšelių, ligoninių, teatrų, sta
dionų.

Kai aš apie visa tai kalbu, 
visiškai nesivaduoju noru 
pavaizduoti reikalą taip, kad, 
esą, Pabaltijo respublikose, 
kaip visoje mūsų šalyje, visi 
ekonominio, socialinio-buitinio 
pobūdžio klausimai jau iš
spręsti ir mes galime sėdėti, 
sudėję rankas.

Komunistai —■ savikritiški 
žmonės. Mūsų partijos ir val
stybės įkūrėjas V. Leninas 
griežtai perspėdavo, kad mes 
neišpuiktume, pernelyg nesu
sižavėtume savo laimėjimais. 
Mes tvirtai laikomės šių V. 
Lenino priesakų. Mes atsklei
džiame savo trūkumus, klai- 
das atvirai ir griežtai, nes į 
esame tvirtai įsitikinę, kad 
mūsų santvarka įgalina dar
bininkų klasę ir kolūkinę val
stiją, mūsų mokslinę ir tech
ninę inteligentiją, naudojant 
didžiulius šalies gamtos tur
tus, pasiekti naujų didelių , 
laimėjimų komunizmo staty- į 
boję, ir esame įsitikinę, kad j 
šie laimėjimai bus pasiekti.
O kaipgi su žemės 
ūkiu?

Dabar jūs klausotės manęs 
ir tikriausiai manote, o kodėl 
Chruščiovas čia nekalba apie 
tai, kad žemės ūkio gamybos 
lygis Skandinavijoje, ir ypač 
Švedijoje, aukštesnis, negu ■ 
Pabaltijo respublikose. Mes 
to neslėpėme ir apie tai ga
na aštriai pasakėme mūs u , 
partijos Centro Komiteto va
sario Plenume, ir iškėlėme 
Pabaltijo respublikų parti- : 
nėms organizacijoms bei ūki
niams organams uždavinį jus 
pavyti ir pralenkti pagal že
mės ūkio produkto gamybą. 
Manau, kad dėl tokių varžy
bų niekas nepralaimės — nei 
jūs, skandinavai, nei pabalti
jiečiai, nei vish tarybinė liau
dis.

Dabar, kai chemijoj pra
monės vystymo klausimai mū
sų šalyje iškelti į pirmąją vie- i 
tą ir jau šiemet bus pagamin
ta 25,5 milijono tonų minera
linių trąšų, kai šalies laukams, 
taip pat ir Pabaltijo laukams, 
mes duodame ir duosime vis 
daugiau trąšų, žemės ūkio ga
myba mūsų šalyje tvirtai 
žengs intensyvinimo keliu. 
Tai savo ruožtu reiškia, kad 
ir žemės ūkio gamyboje mes 
tikrai parodysime aukštą ly
gį, atitinkantį mūsų valstybės 
pramones išsivystymą.

Sparčiai vystydama ekono
miką, Tarybų Sąjunga teikia 
darbo žmonėms daugiau ga
limybių dirbti ir ilsėtis, mo
kytis ir kultūringai pramo 
gauti, negu daugelis labiau 
šiai išsivysčiusių kapitalisti
nių šalių.

Tarybų valstybė mižiniški 
mastu stato gyvenamuosiu 
namus. Vien tik per pasta 
ruosius 10 metų 108 milijoną 
tarybinių piliečių persikėlė 
naujus ir geriau įrengtus bu 
tus. Buto nuoma ir mokesti 
už komunalines paslauga 
mūsų šalyje sudaro vidutini 
kai 4—5 procentus šeimoi 
biudžeto. •

O kaip mūsų šalyje ;— Ta 
rybų Sąjungoje —- sutvarky 
tas liaudies švietimas ? Ir apn 
tai trumpai papasakosiu. Ša 
lyje, kurioje beveik 80 pro 
centų gyventojų iki revoliuci
jos buvo neraštingi, dabar į 
vestas privalomas ąštuonme 
tis mokymas. Per pastaruo
sius 10 metų mes paruošėme 
inžinierių beveik tris kartus

daugiau, negu Jungtinės A- 
m’erikos -Valstijos. Gydytojų 
mes turime apie 500 tūkstan
čių. Tai — beveik pusė visų 
Europoje esančių gydytojų ir 
daugiau kaip ketvirtadalis vi
so pasaulio gydytojų.

MOKSLEIVIŲ DIENA 
VILNIUJE

Š. m. birželio 21—27 die
nomis Vilniiuje įvyko Lie
tuvos moksleivių didžiulis 
pasirodymas. Be kitko, ge
riausi talentai, suvykę iš 
Lietuvos, Vingio parke da
vė didžiulį koncertą. Sa
vaitraštis “Literatūra ir 
menas” (birž. 27 d. laidoje) 
apie tai šitaip pasakoja:

Vilnius niekados nebuvo 
toks jaunas, kaip šią savaitę. 
Iš visų respublikos rajonų su
važiavo 24 tūkstančiai moks
leivių, o su jais atkeliavo ir 
jaunatviška daina. Šiandien 
si daina skambės Vingio par
ko estradoje, rytoj “Žalgirio” 
stadione pasirodys šokėjai.1 
Gros jaunieji muzikantai, pa
sirodys gimnastai.

“Mokslas, darbas, skambioji daina.
Tau, Lenino žeme, Tėvyne mana"— 

tokiu devizu vyksta pirmoji 
1 respublikinė moksleivių dainų 
šventė. Trečiadienį įvykusioje 
spaudos konferencijoje L'Į'SR 
švietimo ministras M. Gedvi
las žurnalistams kalbėjo apie 
didelę auklėjamąją šios šven
tės reikšmę. Per tuos ruoši
mos! metus menas tvirtai 
įžengė į mokyklą. Tik dešim
toji jaunųjų meno mylėtojų 
dalis atvyko į sostinę — šven
tės programą ruošė 240,000 
moksleivių.

Vilkaviškio ir Šilutės, Kap
suko ir Telšių, Palangos ir 
daugelio kitų rajonų mokslei
viai ir jų vadovai — mokyto
jai su dideliu entuziazmu ruo
šėsi dainų šventei. Šventės 
išvakarėse įvyko konkursai. 
Jie parodė aukštą moksleivių 
meno lygį, gerą sceninę kul
tūrą. Spaudoje jau paskelbti 
laųreataf — jų būryje pir- 
maisąis žengia Kybartų K. 
Donelaičio vardo mokyklos 
moksleiviai. Kybartiečiai da
lyvavo penkiuose konkursuo
se — jų rezultatai tokie: pu
čiamųjų instrumentų orkest
ras ir mišrus choras iškovojo 
laureatų vardus, šokėjai spa
liukai — trečią vietą, vyres
niųjų klasių ratelis — antrą, 
vaikų choras — trečią vietą.

Į Vilnių moksleiviai atvyko 
ne tik su skambia daina. Vin
gio parko estradoje veikia di
delė moksleivių techninės ir 
meninės kūrybos paroda. Čia 
ir meistriškai padarytos stak
lės, ir gražūs piešiniai—kiek
vienas eksponatas patraukia 
lankytoją.

Šiandien estradoje nuaidės 
nūsų jaunosios kartos daina. 
Respublikos sostinė paskleis 
ą po visą šalį. Ši dainų šven- 
ė — gražus laimingos vaiky
tos vainikas mylimai Tarybų 

Tėvynei.

1,000 MYLIŲ TELEFONU 
SUSISIEKIMAS

Tokio. — Užbaigtas po- 
randeninio kabelio nutiesi- 
nas tarp Tokio, Japonijos 
ostinės ir San Francisco. 
?ai apie 8,000 mylių ilgio 
lidai.
Iš San Francisco jie eina 
Hawaju salas, iš ten į 

/lidway, Wake ir Guam sa- 
as, o iš Guamo į Tokio. Po
vandeninio kabelio nutiesi
mu buvo išleista $83,000,- 
)00.

AVIACIJOS NELAIMIŲ 
SKAIČIUS MAŽĖJA

Jungt. Tautų tarptautinė 
aviacijos komisija paskelbė,
kad 1962 m. įvyko 28 avie- 
cijos katastrofos, per ku
rias žuvo 765 keleiviai. Tai 
žymiai mažiau, negu anks
tyvesniais metais. Be to, 
reikia turėti galvoje, jog 
keleivių skačius kaskart di
dėja. Lėktuvai virsta ma
siškiausia transporto prie
mone, ypač ilgoms distanci
joms.

kūryba”
Čikagietis muzikologas J. 

Kreivėnas “Muzikos žinio
se” (š. m. nr. 2) rašo apie 
mūsų “tautinius šokius.” 
Vienas jų, vadinamas “uo- 
linderiu,” paplitęs žemai
čiuose ir laikomas lietuvių 
“liaudies kūriniu.” Tasai 
šokis gimęs pietų Vokieti
joje, kur jis buvo vadina
mas “Rheilander” (reinlan- 
dietis). Kai pis paplito O- 
landijoje, vadinosi “Hollan
der” (olandas). Liaudies 
kūryba mėgsta “vandravo- 
ti,” ji vietoje nenustovi, ge
ografinių ribų nesilaiko. 
Liaudies damos laisvai ke
liauja iš vieno krašto į ki
tą. Taigi ir “Hollanderis“ 
—pasiekęs žemaičius tapo 
“uolm^riu” ir pateko į 
Lietuvoj “liaudies kūrinių” 
sąrašus, tapo “tautinis šo
kis.” “Jaunimo saviveik
los” leidinyje stalininės 
premijos laureatas J. Lin
gys parašė, jog “Uuolide- 
ris ■— linksmas, smagus šo
kis, užrašytas Šiaulių apy
linkėje.” E. Pilypaitis pri
taikė jo muziką fortepijo
nui, o V. Žilius suinstru- 
mentavo dūdų orkestrui. 
V. R. Saudargienė (“Liau
dies šokis Lietuvoje”) irgi 
traktuoja uolinderį kaip 
lietuvių liaudies kūrinį.

Šeia ir ten pasidairiu&
Nesu pranašas, bet esu 

giliai įsitikinęs, kad lemian
tis momentas nebetoli, kuo
met laisvėjanti spalvotoji 
rasė atsuks kitą lazdos ga
ilą prieš rasistus.

Birželio 8 d. Chester, Pa., 
prasidėjo teismas ir tardy
mas 225 negrų, kurie pa
reikalavo žmogaus teisių. 
Tokio masinio teismo Fila
delfijos srity niekados dar 
nebuvo.

•

Aš kartą galvodamas ap
sirikau, kad mes turime tik 
JAV pakvaišėlių “laisvin- 
tojų.” Bet skaitant “veiks
nių” spaudą išryškėjo, kad 
tokių randasi ir kitose ša
lyse. Kaip jau mums žino
ma, prieš pora metų Brazi
lijos vyriausybė likvidavo 
fašistinės Lietuvos “amba
sadą”, kuri laikėsi tik fa
šistinei propagandai skleis
ti. Bet neseniai, po įvy
kusio reakcininkų militaris- 
tų perversmo, lietuviškieji 
“veiksniai,” nedelsdami pra
dėjo maldauti žiaurių dik
tatorių, kad jiems vėl leis
tų atkurti buvusią “Lietu
vos atstovybę.” Veiksnių 
spauda džiūgauja, kad dik
tatoriai labai palankiai at
siliepia į jų prašymą.

Argentinoje “vaduotojai” 
taip pat nesnaudžia. Pra
ėjusį gegužės mėn. Argen
tinoje lankėsi Vakarų Vo
kietijos prezidentas H. 
L u b k ė. Tenykščiai “va
duotojai” irgi labai nudžiu
go, kad gavo progą, pabu
čiuoti vokiečių vadui pan- 
taplį ir paprašyt jį, kad jis 
išvaduotų jiems Lietuvą.

Šių metų birželio 11 d. 
įėjo į galią federalinės vy
riausybės pravestas įstaty
mas, pripažįstantis mote
rims lygų užmokestį su 
vyrais už vienodą darbą. 
Šis įsthtymas buvo praves
tas 1963 metais, tvirtai re
miamas didžiųjų profsąjun
gų ir įvairių visuomeninin
kų. Bet reakcingi senato
riai ir kongresmanai darė 
visokias kliūtis ir delsė,pra
tęsdami įstatymo galios lai
ką, baugindamiesi, kad ir 
juodosios rasės moterys

originali
Kitas šokis “Šeinas,” »i- ■ 

nomas Sūdavoje, irgi vadi
namas “liaudies šokiu,” o 
jis atneštas iš Prūsijos. Tas 
pat su šokiu “Mikita,” kurį 
vyrai mėgsta šokti. Tas 
“liaudies kūrinys” paimtas 
iš baltarusių, kuriuos J. 
Kreivėnas vadina gudais. 
Baltarusiai turi ir ilgoką 
Mikitos dainą, kurią jie 
šokdami dainuoja savo pra
mogose. J. Kreivėnas savo 
straipsnyje sako:

“Gudų dainose gan daž
nai sutinkame Mikitos va
riantų. Guduose esančios 
medžiagos pilnai užtenka 
įrodymui, kad Mikitos As
menybė gudiška. Melodijo
je ryškus gudų nacionali
nis koloritas.

Iš šių kelių pavyzdžių 
tenka padaryti išvadą, kad 
mūsų lietuviškuose šokiuo
se yra daug svetimų įtakTų. 
Šokiai dar tebelaukia tyri
nėjimų.”

Tas pats yra ir su lietu
viškomis “liaudies daino
mis.” Ne visos jos mūsų 
liaudies sukurtos, daug jų 
skolinta iš kitų tautų: ru
sų, lenkų, baltarusių, vo
kiečių ir kitų.

A. Petriką

naudosis tuo įstatymu.
Šių metų LLD žurnalo 

“Šviesos” Nr. 2 telpa gerų 
ir įdomių straipsnių. S. J. 
Jokubkos “Lietuviai Ameri
kos liaudies kovų istorį^j- 
jė” ir V. Andrulio “Lietu
vių socialistinis judėjimas 
Amerikoje” straipsniai-is- 
toriniai ir smalsiai patrau
kia į save skaitytojo akis.

•

Kuomet Airijos liaudis 
vesdavo kruviną kovą prieš 
Didžiosios Britanijos impe
rialistus už savo tautinį iš
silaisvinimą, tuomet aii’Jlį 
tauta buvo daug stipresnė, 
patvaresnė nuo ištautėjimo. 
Bet po antrojo pasaulinio 
karo airių tauta pradėjo 
sparčiai tirpti anglo-saksų 
katile. 

• •
Vakarų Vokietijoje su

sekti ir išaiškinti aršių na
cių nusikaltėlių gudriai su
galvoti 20-ojo amžiaus “ste
buklai.” Kruviniausi hitle
rininkai esą nemirtingi! O 
jeigu kai kurie baisūs bu
deliai ir mirę oficialiai, bet 
faktinai jie gyveną šioje 
planetoje ir vėl diriguoją 
vokiškąjį vermachtą nau
jam kruvinam žygiui!

Bonnos justicijos depar
tamentas, spaudžiamas liau
dies, įsakė ištirti 150 aukš
tojo rango nacių mirties do
kumentus. Betyrin ė j a n fa 
jau susekta daug suklas- 
tuotų mirties dokumentų, 
kurių savininkai vaikščioja 
ir veikia su gyvaisiais.

Pav., vakariniame Berly
ne buvo atkastas kapas 
gestapininko majoro gen. 
Henricho Muellerio. Tačiau 
duobėj atrasta 5 asmenų 
palaikai niekam nežinomų 
žmonių. Kiek vėliau Bo
nos vyriausybė gavo infor
macijų, kad “m irusi s” H. 
Muelleris vadovauja slaptai 
policijai Albanijoje.

Tai taip saugoja savo gy
vybę šimtai karo krimiii#- 
listų, prisidengdami fal^t- 
vais mirties certifikatais, 
nes jie žino, kad pagal pra
vestą šalies įstatymą, bai
sieji žmogžudžiai nebus tei
siami po 1965 metų gegužės 
8 dienos. Progresas



Krislai iš Lietuvos
Apie Vilniaus.bažnyčias

i Lietuvą aplankiusi Holi
vudo artistė Rūta Lee-Kil- 
monytė, kaip teko girdėti, 
nepasinaudojo savo kelione 
tėvų kraštui ir lietuvių tau
tai apšmeižti, kaip padarė 
kai kurie nusipolitikavę 
kuraičiai ir panašūs dva
sios elgetos. Rūta Kilmo- 
nytė nuoširdžiai pasakojo 
tai, ką matė, ir natūraliai 
išdėstė savo įspūdžius. Kai 
ką ji ir ne visai teisingai 
pasakiusi, bet, matyt, ne iš 
blogos valios, o tiesiog ne
galėjimo per kelias dienas 
viską sužinoti ir suprasti.

Kai išgirdau, kad Rūta 
i£ilmonytė pasakiusi, jog 
Vilniuje tėra trys veikian
čios katalikų bažnyčios, pa
galvojau, o gal taip ir yra. 
Kadangi bažnyčios reika
lais nesidomiu, nors ir daug 
metų Vilniuje gyvenu, taip 
ir nežinojau, kiek bažnyčių 
keikia. Bet kai ėmiau skai
čiuoti žinomiausias bažny
čias — Aušros Vartų, Petro 
ir Povilo, Onos, Mikalojaus 
— jau išeina keturios. O 
kai pasiteiravau daugiau 
informuotų žmonių, pasiro
do, kad Vilniuje yra net 11 
veikiančių katalikų bažny
čių. Be to, dar veikia ke
letas pravoslavų cerkvių, 
sentikių maldos namai, žy
dų sinagoga, žodžiu, įvai

kių religijų tikintiems tų 
religingų įstaigų yra visai 
pakankamai.

Rastenis nori delnu 
saulę pridengti

Tautininkų “Dirvos” šulu 
tapęs, buvęs Tautininkų 
Sąjungos generalinis sekre
torius V. Rastenis prapliu
po plačiais komentarais dėl 
mažo straipsnelio apie Tra
kus, tilpusio “Literatūros ir 
Meno” laikraštyje. Tame 
straipsnelyje buvo iškelti 
sumanymai, kad per mažai 
daroma Trakų miestui, kaip 
svarbiam turizmo centrui, 
dar labiau pakelti. V. Ras
tenis padarė išvadas, liudi

jančias apie jo didelius de
magogo gabumus ir menką 
dabartinės Lietuvos gyveni
mo supratimą. Jis nuduo
da labai nustebęs, kad Lie
tuvos spaudoje galima kri
tikuoti ir kelti trūkumus. 
Greta to pakužda išvadą, 
girdi, jei jau Trakuose yra 
trūkumų, tai ką kalbėti apie 
kitus rajonų miestus.

Kaip tik neseniai buvau 
Trakuose ir turėjau progos 
pasidžiaugti, kaip jie metai 
iš metų puošiasi ir gražė
ja, kaip dailiai atrodo išal- 
fastuotos gatvės, koks di
dingas išaugęs mokyklos- 
internato rūmas, visa eilė 
naujų mūrinių namų, jų 
tarpe puikus restoranas- 
kavinė su dideliu viešbučiu, 

40 ką kalbėti apie atstatytą
ją senąją pilį saloje, kur 

r įrengtas muziejus. Dabar 
dalinai atstatyta ir krante 
buvusioji senoji pilis.

Nuolat lankosi turistai, o 
sekmadieniais jų tūkstan
čiai suvažiuoja iš visos Lie
tuvos ir kitų kraštų. Ži
noma, norėtųsi, kad dar 
daugiau čia būtų naujienų, 
ir neabejojame, kad su lai
ku bus įvykdyti numato
mieji darbai. O jau visiš
kas absurdas dėl kitų ra
jonų miestų, kurių daugu
ma yra žymiai išaugę, pra- 
turėję mūriniais pastatais, 

^mokyklomis, kultūros rū
piais, pramonės įmonėmis, 
nkaip nepažįstami dabar 
Šiauliai, kurie iš griuvėsių 
atstatyti gražesni ir dides
ni, negu buvo, o Kapsukas, 
Mažeikiai, Alytus, Zarasai,

Telšiai, Tauragė, o Šakiai ir 
Raseiniai, kurie buvo su
griauti ligi pamatų. Arba 
eilė naujų miestų, kaip 
Elektrėnai, Naujoji Akme
nė ir kiti.

Gi nusistebėjimas dėl kri
tikos, tai pigus triukas, ku
riuo ponas Rastenis gali ve
džioti už nosies tik pačius 
naiviausius žmones, kuriais 
jis, matyt, laiko “Dirvos” 
skaitytojus. Retai kuris 
Lietuvos laikraščių nume
ris yra be vieno ar kelių 
kritikos rašinių, kuriuose 
iškeliami trūkumai ir įvai
rios ydos. Tuščios pastan
gos, pone Rasteni, savo del
nu teisybės saulės neuž
dengsi.

Lietuvių menininkai 
užsienyje

Ką tik grįžau iš Filhar
monijos salės, kur įvyko 
gražus ir nepaprastas kon
certas. Tai Valstybinės Vi
durinės Meno Mokyklos 
moksleivių styginio orkest
ro ataskaitinis koncertas. 
Jis suruoštas prieš tam or
kestrui vykstant gastro
lėms į Vengriją. Orkest
rui dirigavo tos mokyklos 
orkestro klasės vadovas 
Lietuvos TSR Nusipelnęs 
artistas Saulius Sondeckis. 
Orkestras atliko J. S. Ba
cho, Vengrų kompozito
riaus, Ž. Kodai, P. Čaikovs
kio, E. Balsio, D. Šostakovi- 
čiaus, J. Riatso kūrinius, o 
taip pat G. Galynino ariją 
smuikui ir styginiams or
kestrui, kur smuiko partiją 
atliko XI klasės mokinys 
Raimundas Katilius. Toji 
programa bus atlikta per 
koncertus Budapešte. Or
kestrą sudaro įvairių klasių 
mokiniai, kurių tarpe jau
niausioji—I. šatkevičiūtė— 
turi vos 11 metų.

Birželio mėnesio pabai
goje Budapešte prasidės 
tarptautinė konfer e n c i j a 
tema “Šiuolaikinė muzika 
ir muzikinis auklėjimas.” 
Ją rengia JUNESKO ži
nioje esanti Tarptauti
nio muzikinio auklėjimo 
draugija. Mokyklos direk
torius pianistas D. Trinkū
nas pakviestas kartu su ki
tais keturiais tarybiniais 
meno veikėjais perskaityti 
pranešimą apie estetinį vai
kų auklėjimą Tarybų Są
jungoje, o mažieji muzi
kantai — praktiškai pade
monstruoti šio auklėjimo 
rezultatus. Jie koncertuos 
ne tik Budapešte, bet ir ki
tuose Vengrijos miestuose, 
ilsėsis prie Balaton ežero.

Šiuo metu Čekoslovakijo
je dar gastroliuoja Valsty
binis Dainų ir šokių an
samblis, kurio koncertai 
įvyko Prahoje. Ansamblis 
atvyko į Čekoslovakiją po 
sėkmingų gastrolių Vokie
tijos Demokratinėje Res
publikoje.

Vilniaus Valstybinio aka
deminio operos ir baleto te
atro solistas, Nusipelnęs ar
tistas Virgilijus Noreika 
gastroliuoja Bulgarijoje. Jis 
atliks pagrindinius vaidme
nis operose “Sevilijos kir
pėjas,” “Rigoleto” ir “Tra
viata” Sofijos, Plovdino ir 
Varnos miestuose.

Lietuvos “Žalgiriui” 
sekasi

Lietuvos “Žalgirio” fut
bolo komanda, žaidžianti 
Tarybų Sąjungos pirmau
jančių komandų “A” gru
pės antrojoje pogrupėje, 
šiemet pasireiškė labai ak
tyviai . Ligšiol ji vis laiko
si tos pogrupės vienoje, pir
mųjų keturių vietų. O lai
mėjusi birželio 23 d. Char-

kove pries to miesto ko
mandą “Avangardas” re
zultatu 2:1, dabar “Žalgi
ris” užėmė antrąją vietą. 
Pirmoje vietoje laikosi Uz
bekijos komanda “Pachta- 
koras.” Kaimynų latvių ko
manda “Dauguva” tos po
grupės lentelėje stovi aš
tuntoje vietoje. Žinoma, dar 
priešakyje daug žaidimų irI 
dar sunku pasakyti, kaip 
tos kasmetinės rungtynės 
baigsis, bet “Žalgirio” ko
mandos žaidynių pradžia 
šiemet labai sėkminga. Ir 
turnire dėl Tarybų Sąjun
gos pirmenybių “Žalgiris” 
ligšiol nepralaimėjo nė vie
nų rungtynių ir išėjo į ket
virtfinalį tarpe pačių stip
riausių futbolo komandų.

Gerai sekasi ir “Žalgirio” 
irkluotojams. Amerikiečiai 
prisimena, kaip “Žalgirio” 
aštunvietė (vyrų) tapo 
nugalėtoja jų kontinente. 
Dabar vis naujų čempionų 
susilaukia ir moterų aštun
vietė, kuri tapo čempione 
moterų aštunviečių regato
je Griunau mieste, Vokie
tijos Demokratinėje Res
publikoje, kur ji atstovavo 
Tarybų Sąjungai. Ten be 
mūsiškių dalyvavo Vokieti
jos DR, Rumunijos, Veng
rijos, Čekoslovakijos ir Len
kijos akademinės valtys. 
Numatoma, kad “Žalgirio” 
irkluotojų kai kurios gru
pės vyks į pasaulinę Olim- 
pijadą Tokijuje.

“Mūsų Girios — 
“Mūsų Gamta”

Kadangi žurnalas “Mūsų 
Girios” jau seniai persi
tvarkė iš miškininkystės 
žurnalo į platesnės apimties 
leidinį, nes jis apima gam
tos apsaugos, miškininkys
tės, medžioklės, žūklės ir 
turizmo sritis, buvo apkeis- 
tas jo pavadinimas. Senojo 
žurnalo 191 numeris išleis
tas kaipo žurnalo “Mūsų 
gamta” 1 numeris. Žurna
las išeina kas mėnesį, turi 
48 puslapius, tiražas, kaip 
pažymėta naujajame, nume
ryje, siekia 19,069 egzemp
liorius. Žurnalas įvairus ir 
gausiai iliustruotas.

J. Paliukonis
Vilnius, 1964. V. 23 I

Valio 
geriems tėvukams!

1
I

Susirinkome šiandieną
Tėvą paminėt kiekvieną:
Seną, jauną ir jau pliką,
Pinti jam garbės vainiką!

Pirm tėvus apvainikuosim, 
Ties garbės diena sustosim, 
Pažiūrėsim, kas ką žino 
Apie šios dienos gimimą.

Klasių vieno, klausiu kito, 
Prasčiokėlio ir mokyto, 
Kaip ši šventė įsikūrė? 
—-Nieks nežino,—jie pridūrė.

Vienas juokdarys spėliojo 
Ir mintis garsiai dėliojo: 
—Savo galvą užstatysiu, 
Jei sakydamas suklysiu : 
Tėvo šventės įkūrėjas — 
Avalynės išdirbėjas!

žmogus, sudėjimo tvirto, 
Nedvejodamas atkirto:
—Bra, kaklaraiščių dirbėjas 
Bus labiausiai praturtėjęs! . 
Jis šios šventės įkūrėjas.

Vyrai mieli, vyrai brangūs, 
Atvirai reik pasakyti: 
Metraštis saugiau vartyti, 
Negu galvą užstatyti!

Kiltadvasė moterėlė,
Iš Spokaino Dodd’onienė,
Šventę šitą sugalvojo,
Tūkstantis devyni šimtai dešimtais.

Ir kasmet biržely švenčiam; 
Trečiąjį savaitės galą, 
Nors ir vėsų orą kenčiam— 
Verčiame alaus bokalą.

Tik bėda su mūs tėvukais— 
Jie nebuvo angeliukais!
Vieni verti pagerbimo,
O kiti tik papeikimo

II
Kas iš mūsų negirdėjo, 
Kaip Tajendanega sėjo 
Baisią mirtį tarp savųjų 
Ir tarp priešų atkakliųjų.

Protezus valdys 
mintys

Žurnale “Mokslas ir gy
venimas” jau buvo rašyta 
apie pirmąją TSRS moksli
ninkų sukurtą bioranką. Ji 
didžiulį susidomėjimą sukė
lė Briuselio Pasaulinėje pa
rodoje.

Maskvos Centrinio prote
zavimo mokslinio tyrimo 
instituto darbuotojai jau 
pradeda tokius protezus 
tai-kyti praktikoje. Žmo-' 
nes, nelaimingo atsitikimo 
metu netekę vienos arba 
abiejų rankų, netolimoje 
ateityje galės pasinaudoti 
dirbtinėmis rankomis.

Kokiu būdu veikia tokios 
rankos? Prie asmens rankų 
likusių galūnių yra pritvir
tintos dirbtinės plaštakos. Į 
jas patenka biosrovės, ei
nančios iš centrinės nervų 
sistemos.

Juozu Brantu jį vadino,
Galvą jojo padabino
Net šešių tautų Jkarūna,— 
Gerbė jie didžiai galiūną.

> •

Jis Oneidams vadovavo, 
Tuskarorams ir Kajugoms, 
Senekams ir Onondagams, 
Mohakams, narsuoliams savo.

r ~
Rūsčią ranką jo žinojo
Drąsios gentys Illinojo,
Ir Niūinglando indėną
Gązdino jisai kas diena.

Yrės gentę sunaikino, 
Delavėrą jis baugino— ' 
Indijonas kanadiškis— 
Bėgdavo nuo jo kaip kiškis!

Brantas buvo įsibriovęs
Ir prie Skailerio tvirtovės— 
Daug karžygių išžudyta— 
žemė krauju nudažyta.

Mat, “dievai” prikišo ranką, 
Ir, garsiau negu patranka, 
Trankės, beldėsi perkūnai— 
Griuvo pakirsti kovūnai.
Ir nuo durklo ir nuo žaibo 
Galvos svaigo, akys raibo, 
Kol sustingo ten gyvybė— 
Amžių poilsiui, ramybei!

Ir Vajomingo slėnyje 
l'Daug karžygių sutrunyjo!

Motinos vaikų mažyčių
Mirė liepsnose seklyčių.

Vyšnių klonis išgarsėjo, 
Nes ir ten kraujai tekėjo 
Karžygių: amerikiečių, 
Indijonų, kanadiečių.
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BATUOTAS PINGVINAS
Pingvinas Josis yra Kali

fornijos paplūdymio sensa
cija. Linkšmindamas poil- 
ilsiautojus, jis važinėjasi 
ratukinėmis pačiūžomis. Šį 
amatą jis išmoko gana grei
tai. Įdomu tai, kad pingvi
nas labai patenkintas nau
ja transporto rūšimi. Deja, 
trumpos kojos jam nelei
džia išvystyti “sprinteri
nio” greičio.

Sūnus Senekų garbingas— 
Taurus vadas—iškalbingas, 
Išsitiesdamas didingai, 
Tarė jie saviems ugningai: 
—Ką gi Anglija mums duoda 
Už šį karą sunkų, juodą?' 
Kad mes kovą turim tęsti, 
Badą, skurdą, vargą kęsti?

Sodai bočių išauginti 
Tapo karo sunaikinti;
Kornų klonius derlinguosius— 
Bado šmėkla švaistos juose! 
Mūs galvijai išvaikyti, 
šėtrų kaimai sunaikinti, 
žemių savo nebeteksim, 
Jei ilgiau dar karą vesim! 
Kolonistam taiką skelbkim 
Jėgas savo mes sutelkim!

Taip kalbėjo indijonas, 
Gudrus Džiaketas Raudonas, 
Ir aistria kalba jis savo 
Karžygius užagitavo: 
Siųsti pranašus greituosius, 
Pas kariuomenės vadovus 
Pėsčius, dar geriau raituosius.

Ir Amerikos atstovus,
Ir pranešt jiems svarbią žinią 
Apie taiką šią auksinę.
Ir, kad Senekų indėnas— 
Duoda pažadą kiekvienas— 
Taiką remti besąlyginę— 
Nesikišt į brolžudynę!

Bet budrus Tajendanega— 
Jis nesnaudžia, jie nemiega. 
Anglijos klusnus tarnaitis, 
Mohakų genties sūnaitis, 
Posėdį slapta atlaikė: 
Visą reikalą sulaikė: 
Džiaketuko pranešėjas 
Savo tikslo nepriėjęs 
Dingo girioje tylioje— 
Gal gi upėje gilioje?
Ir Raudonas Džiaketukas— 
Raudonkraujis indėnukas— 
Amžių paslaptyje snaudžia 
Ir taikos dainų neaudžia,.. 
Kiks likimas jį ištiko?
Niekas neaiškina dalyko!

\ 
Spėju, kad Tajendanega
Po šiai dienai nebemiega, 
Mat, ir jis, kaip Baisus Jonas, 
žudė savo indijonus.

Gėrė kraują durklas jojo 
Iš sūnaičio mylimojo.
Ir lyg smerties jis maldavo 
Atleidimo dievo savo.

Girios, žemės jo derlingos, 
Gentys, drąsios ir kovingos 
Teko jos amerikonams, 
O ne Anglijos valdonams.

Tokio tėvo giminės 
Nieks negerbs ir neminės:

III
Lietuva drąsių Keistyčių 
Yra davusi tėtyčių,
Žiauresnių už Baisų Joną, 
Ir už Brantą, indijoną.

Jie kaštonus iš žarijų 
Hitlerio Vermachtui žarstė, 
Mielus brolius Paneryje 
Be paliovos kulkoms varstė.

Kūrė laužus, pylė smalą— 
Te liepsna lavonus “mala;” 
žarstė pelenus, sijojo, 
Aukso brolžudžiai ieškojo.

Devintam Forte kas dėjos, 
Niūrios sienos nutylėjo. 
Lauko pusėje tranšėjos 
Paslaptis gilias išliejo:
Trečdalis tautos čia snaudžia 
Ir ainiams dainas jie audžia; 
Mini lietuvius kryžiokus, 
Nacių pabaisas—apuokus!

Atvirai reika pasakyti— 
Prieš tokios rūšies tėtytį— 
Neprivalome lankstytis, 
Nors jo vardas būt Brizgytis.
Išdavė jis tautą žydų
Su karšta aistra, pavydu, 
Kad ji davė Kristų mielą, 
Kad ganyt Brizgyčio sielą.

Nesvarbu, kaip jie vadinas: 
Palčauskais ar Gedeminais, 
Bobeliukais, Šlepetaičiais, 
Povilaičiais, Ambrozaičiais, 
Jie visi sūnus naikino— 
Kapsuko ir Gedimino. 
Savo žemių nebetekę, 
Į Ameriką atkakę, 
Vėl vaduoja jie tėvynę— 
Kad juos galas, kad juos plynė:

Niekas tokių “tėvukų” giminės 
Nepagerbs ir neminės!

IV
Laiminga yra žmonija, 
Kad sužlugdė tironiją, 
Laimi mūs geri tėvukai, 
O ne širšės, “ablavukai.”

Mes pagerbsime tėtušį, 
Kurs pražuvo karo mūšy, 
Narsiai gindamas tėvynę 
Nuo kryžiokų fašistinių— 
Išlaukinių ir naminių.

Mes pagerbsim tėvą seną, 
Kurs ramiai, taikiai gyvena; 
Sūnus savo užaugina 
Ir su meile pamokina: 
Gergt kaimyną užsieninį, 
O už vis labiau—naminį.

Kurt pasauly taiką mielą, 
Nuramint motulei sielą, 
Kad širdis jos nedrebėtų 
Nuo karų tų, užkerėtų.

* * *
Kas viršuj yr’ pasakyta, 
Rodo tiesą nerašytą, 
Kad tėvus po vienu “stogu” 
Gerbt iš viso nepatogu.

Pranulis

1— Mrs. Frances Bruce Dodd, Spokaine, Wash
ington, sumanė tėvų šventę 1910 m. Nuo 1936 
m. ji tapo nacionaline švente.

2— Tajendanega (Thayendanegea). Anglai jį pa- 
krikštino Juozu Brantu (Joseph Brant).

3— Mohawk
4— Yrės (Erie)
5— Skailerio (Schuyler)
6— Vajomingo Slėnyje (Wyoming Valley)
7— Vyšnių klonis (Cherry Valley)
8— Džiaketas Raudonas (Red Jacket)
9— Durklu nužudė vieną iš savo sūnų vardu Iza

okas (Isaac), kuris mėgdavo išsigėręs plūsti 
ĮtėV4;

Prieš 100 metų
• 1864 m. vasario 1 d. 

laikraštis “Vilenskij Vest- 
nik” rašė, kad jokiame ki
tame carinės Rusijos mies
te nėra tiek daug elgetau
jančių žmonių, kaip Vilniu
je. “Galima net tvirtinti,— 
rašo laikraštis,—jog skur
das Vilniuje sudaro savo
tišką verslą!”

• Kaune, ryšium su karo 
stoviu įrengta ligoninė se
nuose mediniuose pastatuo
se. Joje buvo 100 lovų, ku
riose 1863 m. gulėjo 842 li- 
gonys. Telšių ir Ukmer
gės ligoninėse lovų buvo 
po 60, Šiauliuose ir Rasei
niuose — po 50, o Panevė
žio ligoninė turėjo 40 lovų.

•Vilniuje koncertavo ži
nomo vengrų kompozito
riaus ir pianisto Listo mo
kinys ir pasekėjas Hansas 
Bronzartis. Jis “Bajorų 
klube” atliko Listo “Veng
rų rapsodiją,” Mocarto, Šo
peno, Vagnerio ir kitų kū
rinius.

• Vilniaus teatre pasta
tytas Gogolio “Revizorius” 
turėjo didelį pasisekimą.

• Už atsisakymą pasi
rašyti carui adresą 1864 m. 
vasario 17 d. Suvalkuose 
buvo sušaudytas Henrikas 
Bieliauskas.

• Vasario 22 d. Vilniuje 
įvyko didelis maskaradas, 
kuriame dalyvavo 400 žmo-/ 
nių, daugelis iš jų buvo už
sidėję įvairiausias kaukes. 
“Iš kur atsirado maskara
dai ir kaukės?, — klausia 
laikraštis. — Žodis kaukė 
(rusiškai maska) yra ara
biškas ir kilo iš žodžio mas- 
kara, kas reiškia juokauti. 
Iš čia atsirado ir italų žo
dis maschera. Yra žinoma, 
jog senovės Graikijoje ak
toriai scenoje pasirodydavo 
tik su kaukėmis. Prancūzi
joje Prapciškaus 4-ojo lai
kais moterys be kaukių ne
išeidavo į gatvę. Jos net 
bažnyčioje nenusi imdavo 
kaukės.”

• O štai kokie būdavo 
skelbimai Vilniaus laik
raščiuose: “Skelbimas. Ne
paisant to, jog jau 22 metus 
gyvenu mieste, daugel i s 
nežino Vilniuje esant dan
tų daktaro. Todėl skubu 
pranešti gerbiamajai pub
likai, kad esu daug kartų 
buvęs Berlyne, Hamburge, 
Paryžiuje, nuolat susiraši
nėju su įžymiausiais užsie
nio dantų specialistais ir 
savo mene įgijau didelį pa
tyrimą, tiek statydamas at
skirus dantis, tiek ir staty
damas visa žandikaulį pa
gal šiuolaikinius metodus. 
Visus šiuos darbus galiu at
likti iš aukso arba pagal 
amerikini metodą. Todėl 
prašau, kam esu reikalin
gas, kreiptis mano patarna
vimui. Gyvenu Aušros Var
tų gatvėje Nr. 8. Rusų im
peratoriškas ir prūsų ka
rališkas dantų daktaras 
Mejeris Holdas.”

BORĄ IŠGAUS 
Iš VANDENS

Išgauti vertingą cheminį 
elementą borą iš vandens 
yra paprasčiau, negu jį ga
minti ekstratavimo būdu iš 
boro turinčių uolienų. Tai 
įrodė Gruzijos Politechni
kos instituto mokslininkai. 
Panaudodami jonitus, jis 
pradėjo borą gaminti iš 
vandens.

Boras priklauso prie tų 
mikroelementų, be kurių 
negali egzistuoti ne i gyvū
nija, nei augalija. Jo jungi
niai naudojami daugelyje 
pramonės ir žemės ūkio sri
čių. Tuo tarpu boro telki
niai gamtoje sutinkami re
tai*



j. PETRONIS

Nenusimink, Tomai!
APYSAKA

(Pabaiga)
Vieni tuos lapeliu skaitydami raukosi, 

kiti jais gėrisi, stengiasi paslėpti ir par
sinešti namo. Daugelis spėlioja, kas bū
tų galėjęs juos įnešti į koplyčią, kaišioti 
į kišenes, paberti tarp žmonių. Nieko 
svetimo, nepažįstamo koplyčioje nebuvo 
matyti, visi savi — iš Lepšiškių, Andri - 
kauskynės, aplinkinių kaimų. Ir še tau— 
sklinda lapeliai, po kuriais pasirašiusi 
Komunistų Partija. Vadinas, jau ir tarp 
savųjų atsiranda komunistų, jiems pri
jaučiančių. Mažai ką žmonės žino apie 
komunistus, tačiau ne vienas girdėjo, 
kad jie kovoja už teisybę, priešinasi tur
tuoliams, peikia valdžią, kuri neteisingai 
valdo kraštą. Žino žmonės ir tai, kad 
valdžia persekioja komunistus ir kiša 
juos ilgiems metams į kalėjimus, kan
kina, ne vieną ir sušaudo. Jeigu taip 
daro, vadinas, stengiasi komunistas iš
naikinti, jų bijo.

Apie komunistus žmonės šį tą žino, 
tik niekas nežino, ar yra jų Lepšiškių 
kaime ir jo apylinkėse. Prisimenu, per
nai Pėtnyčia plūdo Simaną “komunis
tu” ir “razbainiku,,” grasino jam kalėji
mu. Gal iš tikrųjų ir Simanas komunis
tas—jis toks teisingas, doras, drąsus...

Tolumoje sudunda griaustinis. Vyrai 
dairosi prisimerkę į dangų, baigia po
kalbius, sklinda į šalis ir skubinasi namo. 
Greit ištuštėja šventorius, užsidaro kop
lyčios durys, nežinia kur pasiskleidžia 
komunistiniai lapeliai...

Dangus niursta labai pamažu, debe
sys iš už miško kopia aukštyn nesku
bėdami, tarpais sumaurodami' prislopin
tu griausmu. Rodos, tuoj tuoj pradės 
lyti, bet lietus nesirodo. Namo grįžę, 
mes su Varneliene ir vištas paleisiname, 
ir papietaujame, ir paskaitome, bet vis 
nelyja.

Rytoj man reikės ginti bandą, todėl, 
vos pradėjus temti, atsigulu. Jau min
ga, tik staiga pasikelia vėjas, ima pup
sėti reti, stambūs lietaus lašai. Blykste
li akinantis žaibas, ir virš galvos taip 
trenkia perkūnas, jog sutarška visas 
dangus, net mūsų varginga trobelė pa- 
šoksta aukštyn. Pasipila siaubingas, 
šniokščiantis lietus, iš karto sutemsta. 
Pasidaro baisu, nepaprastai baisu. Iš
plėtęs akis laukiu, kada, perkūno spirta, 
subyrės į trupinius mūsų trobelė. Te
tulė Varneliene išsirita iš lovos, žegno- 

’ jasi, drebančiomis rankomis degina ver
bos šakelę ir šventintų žolių saują, ti
kėdamasi tuo apsisaugoti nuo nelaimės. 
Nors aš gerai žinau, kad nuo perkūnijos 
gali apsaugoti tiktai perkūnsargis, ta
čiau pakvipus kadugio dūmeliui, darosi 
lyg ir drąsiau.

Audros debesis, neskubėdamas, griaus- 
damas ir pildamas lietų, per Lepšiškius 
ritasi Liubartų link. Žaibai pasisma
gindami pliskina visuose kraštuose. Mes 
neramūs žiūrime pro langelį, laukdami, 
kada praeis audra.

Taip besidairant, kažkoks šešėlis 
šmėkšteli už langelio, ir tuoj pat pasi
girsta tylus bilsnojimas į stiklą. Dar ne- 
atitokę nuo pirmojo audros siaubo, vėl 
nustėrstame iš baimės. Naktimis nie
kad nesibaido į mūsų langus, niekas 
mums netrukdo nakties ramybės. Tyli
me, nežinodami, ką daryti.

Barbenimas pasikartoja, o šešėlis vėl 
šmėkštelėja langelyje. Bijome pajudėti, 
atsiliepti, prieiti artyn...

—Varneliene, nebijok! Tomai, nebi
jok! Atidarykite! — pasigirsta iš lauko 
prislopinti žodžiai.

Nugaliu baimę ir prisėlinu prie lange
lio.

>—Tetule, mokytojienė! — suklinku ir 
vienmarškinis ištrinksiu į priemenę at
šauti velkės.

—Ojėzau mieliausias, gal jau nelaimė 
kokia,—aimanuoja man iš paskos Var
neliene.

Praveriu duris. Žemai pasilenkdama 
ir sunkiai alsuodama, tamsion prieme- 
nėn įeina mano mokytojo žmonų. Pro 
plyšius blikčiojant žaibams, aš matau, 
kad visi jos drabužiai kiaurai permerkti, 
skarelė prilipusi prie galvos, veidu teka 
vanduo. Ji atrodo ir nusigandusi, ir su
sijaudinusi.

—Ar čia tu, Tomai?
—Aš...
—Žiūrėk... klausyk... —mokytojienė 

prisikiša prie manęs visiškai arti ir kal
ba labai tyliai.—Aš atnešiau pas jus štai 
ryšulėlį. Jame yra knygelės ir dar kai

kurie popieriai. Visa tai reikia paslėpti, 
reikia labai paslėpti, kad niekas negalėtų 
rasti... Tų popierių ieško policija. Ne- 
susimečiau kur kitur, atbėgau pas jus. 
Jeigu policija juos rastų, didelė nelaimė 
ištiktų tavo mokytoją ir dar kelis žmo
nes... Didelė nelaimė! Ar pasaugosi, 
ar tylėsi? Niekam nepasakok apie tai, 
niekam...

—Niekam, niekam... — šnabždu aš ir 
iš didžiulio susijaudinimo pradedu dre
bėti.

Varneliene kviečia mokytojienę į tro
bą, bet ji atsisako:

—Negaliu, ne! Tik niekam nieko, To
mai!—įspėja dar. Niekam nė žodžio. 
Tavim mokytojas pasitiki. Paslėpk, ir 
lauk. To prašo tavęs mokytojas.

Mokytojas! Viską padarysiu, kad tik 
galėčiau išgelbėti jį nuo nelaimės. Dar 
kartą pasižadu tylėti, ir mokytojo žmona 
dingsta tamsoje.

Ryšulys nedidelis ir nesunkus. Stovi
me su Varneliene prie jo viduaslyje ir 
tamsoje žiūrime vienas į kitą.

—Jeigu prašė paslėpti, vadinas, reikia 
paslėpti,—taria ji ir ima svarstyti, kur 
saugiau užkišus tą ryšulį.

Tokioje varganoje trobelėje ir paslėpti, 
galima sakyti, nėra kur. Ir čia, ir ten, ir 
kitur mums atrodo vis nepakankamai 
saugu.

.—Jau žinau!—džiaugsmingai šnabžda 
senutė.—Židinyje! Apkasime pelenuose.

Prieždoje, kur židinys, yra geroka 
duobė. Švariai iškasame iš jos pelenus 
ir anglis. Įdedame ryšulį, apdengiame jį 
skuduru ir apžeriame tais pačiais pele
nais ir anglimis.

—Niekas nė nepagalvos, kad čia kas 
nors gali būti. Testovi nors ir iki ru
dens, kol nepradėsime kūrenti, — paten
kinta kalba tetulė Varneliene.—Tik jei
gu, Tamošiuku sakė—nė žodžio, tai, žiū
rėk man, neišsižiok!

7 i , ‘ 1 • .

—Oi, ne! Niekam, niekam...
Esu didžiai laimingas, kad galiu bė

doje mokytojui padėti.' Esu be galo pa
tenkintas, kad jo nelaimę pakasėme ži
dinio pelenuose.

Rytą, gindamas į ganyklą kaimo ban
dą, sužinau baisią naujieną. Naktį į Lep
šiškius iš miesto buvo atvažiavusi poli
cija, mokytojo namuose dariusi kratą, 
ieškojusi komunistinių popierių ir kny
gų. Nors, sako, ir nieko neradusi, vis 
dėlto mokytoją išsidangino su savim. 
Policija taip pat krėtė ir dėdės Aleksiu
ko namus, bet ir čia nieko nerado, tik 
dvaro staliui visaip grūmojo ir plūdo jį

Komunistu. Policija aplankiusi ir kaimo 
malūnininką Miliušį, teiravusis apie bu
vusį berną Simaną. Naktį apžiūrėjusi 
koplyčią, klausinėjusi, kiek galėjo būti 
paskleista komunistinių lapelių, kas ga
lėjo jų parsinešti į namus. y

Liūdna žinia prislegia mane. Ar su
grįši, mano brangusis mokytojau? Ka
da?

O už ką? Iš tikrųjų, už ką?
Aš pradedu gretinti vakarykšios die

nos įvykius ir man atrodo, kad mūsų ži
dinyje Užkastas ryšulys, koplyčioje pa
sirodę komunistiniai lapeliai, linksmos 
Simano akys, mokytojo draugystė su pa
prastais žmonėmis turi tarp savęs kažką 
bendro, kad visa tai sudaro kažkokią vie
ną sumą, kurios prireikė policijai, ieš
kančiai komunistų.

Mokytojo paveikslas man nušvinta 
nauja šviesa: mano mokytojas—komu
nistas, paprastų žmonių užtarėjas.

••

Mokytojas negrįžta nei po dienos, nei 
po savaitės... Niekur nerandu ramybės, 
vaikščioju kaip nesavas. Niekas nežino, 
koks baisus smūgis teko man, areštavus 
mokytoją...

Žmonės visaip žiūri į mokytojo areš
tą. Vieni tuo labai patenkinti: girdi, vis 
vienu komunistu ir bedieviu mažiau bū

sią, kiti — piestu stoja už mokytoją, tei
sina ir gina jį kaip įmanydami. Dėdė 
Aleksiukas patylomis renka parašus po 
prašymu apskrities viršininkui. Prašy
me reikalauja mokytoją paleisti, nes jis 
nesąs kaltas.

Kaltas ar nekaltas mano mokytojas, 
aš nesiimu nei pats aiškintis, nei kitiems 
aiškinti. Jeigu reikėjo įkasti jo ryšulį į 
mūsų židinį, tur būt, kaltas Bet kaltas 
jis prieš policiją, prieš valdžią, tik ne 
prieš žmones. Ne ko kito, to ryšulio, ma
no manymu, ir ieškojo policija. O jeigu 
ryšuly pas mus, gal mokytojui pavyks 
išsisukti iš bėdos, gal neužilgo grįš į 
Lepšiškius.

Mokytojas vis negrįžta...
Vieną pavakarį sutinku mokytojienę. 

Ji ką tik išlipusi iš vežimo, pavargusi, 
sudulkėjusi ir begalo nusiminusi. Pasi
sveikinu, o kalbinti nedrįstu.

—Tomai,—sako ji man tyliai,—mūsų 
mokytoją, kaip komunistą, nuteisė ket- 
veriems metams sunkiųjų darbų kalėji
mo...

Skausmas sugniaužia širdį. Nenoromis 
pradeda riedėti ašaros. Nusibraukia 
ašarą ir mokytojienė. Ir jai, matau, sun
ku, tačiau ji uždeda man ant peties ran
ką ir raminančiai taria:

—Nenusimink, Tomai! Mokytojas dar 
grįš, ir tu dar mokysies.

M. Uždavinis

Atsiminimai apie brolį, kurį 
. naciai gyvą sudegino

Tai ne veidrodis. Ir ne talentingo liau
dies dailininko intarsijos menas. Vilniaus 
bandomosios medienos pluošto plokščių ga
myklos darbininkų č. Zaleskio ir V. Stan
kevičiaus rankose—medžio plokštė, padeng
ta polietileriniu laku. Baldininkams joje 
belieka išgręžti skyles, įtvirtinti kojas, — 
ir stalelis!gatavas. Jis lengvas, dailus, prak
tiškas. Ir, kas svarbiausia, pagamintas iš 
medžio apdirbimo atliekų.

Taip į pagalbų Tarybų Lietuvos baldų 
pramonei ateina chemija. Vien šiais metais, 
panaudojus baldų pramonėje medžio drož
les ir medžio plokštes, respublikoje bus su
taupyta 80 tūkstančių metrų aukštos koky
bės medienos. Vilniaus bandomojoje me
džio pluošto plokščių gamykloje įvedamas 
rikiuotėn naujas skyrius medžio pluošto 
plokštėms gaminti vadinamuoju sausu bū
du, Grigiškėse netrukus pradės veikti auto
matizuota medžio pluošto dirbinių gamyk
la, plečiamas Klaipėdos eksperimen t i n i s 
medžio drožlių plokščių kombinatas.

Medienos atliekos, perdirbtos cheminiu ir 
mechaniniu būdu, artimiausiais metais taps 
pagrindine žaliava respublikos baldų pramo
nei, .

Aš gimiau ir augau Pir
čiupio kaime. Augome pen
ki broliai ir dvi seserys. Vy
riausias brolis buvo Juozas, 
antras—Stasys, aš trečias 
Jonas—ketvirtas, Vincas— 
penktas, mūsų šeimoje jau
niausias. Seserys Marijona 
ir Mikalina. Jos dar abidvi 
gyvos, gyvena Tarybų Lie
tuvoje, Trakų rajone., Pae
žerės kaime. Jos laimingos 
tuomi, kad išliko nuo perei
to karo gyvos, taipgi ir sa
vo šeimas išsaugojo. Nei 
vienas jų šeimos narys ne
žuvo karo audrose, nors 
joms ir jųjų šeimoms teko 
pergyventi daug baisių 
dienų, nuo vokiečių hitleri
nių fašistų. s*

Iš penkių brolių tik aš 
vienas teišlikęs gyvas. Trys 
broliai gyveno Tarybų Lie
tuvoje, Pirčiupio kaime. 
1944 m. birželio 3 d. vokie
čių fašistinai barbarai, su 
pagalba Lietuvos išdavikų 
kriminalistų, gyvus sudegi
no Pirčiupio kaime su ki
tais kaimynais, kurių viso 
buvo 119. Trečias brolis 
Vincas grįžęs iš vokiečių 
nelaisvės, nukankintas, mi
rė.

1 Brolis Juozas į Ameriką 
atvyko 1906 m. pavasarį. Jį 
atsikvietė .dėdė Andrius 
Saulėnas, motinos brolis, 
kuris tuomet gyveno čia 
pat Norwoode. Juozas Nor- 
woode išgyveno 43 m. ir 
nors dar amžiumi buvo ne
senas, bet netikėta mirtis 
staiga nuskynė jo gyvybę 
lyg šalna nakties laiku gė
lės žiedą. Jis mirė 1949 m. 
gruodžio 30 d. Ans paliko 
liūdesyj savo mylimą gyve
nimo draugę Leokadiją, po 
tėvais Damulevičiūtę, du 
sūnus, Bruno ir Joseph, ir 
dukrelę Marijoną.

Brolis Juozas 1913 m. ma
ne atsikvietė į Ameriką. 
Pirmieji beveik treji metai 
man buvo labai sunkūs, dėl
to, kad reikėjo dirbti po 15 
valandų į dieną, nuo 9 vai. 
ryto ligi 12 vai. nakties, 6 
dienas į savaitę. Darbas bu
vo tamsiame skiepe, visą 
laiką tik prie elektros švie
sos. Tai jaučiaus, kad gy
venu kalėjime, bet ne Ame
rikoje. Bet ne apie save aš 
noriu kalbėti, man norisi 
daugiau pakalbėti apie bro
lio Stasio praeitį ir jo visą 
gyvenimą ir likimą.

Tėvai turėdami penkis

sūnus gerai žinojo, kad ant 
mažos žemės, ant kurios 
patys gyveno, vaikai jokiu 
būdu negalės visi pasilikti 
gyevnti. Jie jau iš anksto 
buvo nusistatę, kad vyriau
sias sūnus Juozas turės va
žiuoti į Ameriką, o Stasys, 
kada ateis laikas, turės ei
ti į kariuomenę carui tar
nauti. Štai dėl ko motina, 
būdama karštai religinga, 
buvo padariusi vieną keistą 
prižadą.

Kada Stasys dar buvo vi
sai mažas vaikas, vieną 
kartą sunkiai sirgo. Motina 
manė, kad jos sūnus mirs. 
Tai štai kokių priemonių 
griebėsi vaiko gyvybei gel
bėti: Atsiklaupė prieš “die
vo mūką”, karštai meldėsi 
ir padarė prižadą, jeigu 

“dievas” dovanos jam gy
vybę, pasveiks, tai sūnus 
turės būti caro Mikės ka
reivis, nes motina manė, 
kad caro valdžia turi ką tai 
bendro su dievu.. Na ir to 
pažado motina niekad keis
ti nenorėjo, nes bijojo užsi
traukti dievo rūstybę. To
kiu būdu tėvai nusitarė, 
kad Stasį reikia geriau pra- 
lavinti rusiškai skaityti ir 
rašyti, kad nuėjęs į kariuo
menę galėtų nors laišką pa
rašyti. 1903 metais Stasį 
įprašė į Valkininkų buvusią 
rusų narodną učiliščę (mo
kyklą).

Šioj mokykloje Stasys iš
buvo dvi žiemas. Po dvejų 
metų tėvai nutarė Stasio 
toliau į rusų mokyklą ne
leisti, nes jau pramoko 
skaityti ir rašyti, tai ir už
tenka. Gerai, tegul geriau 
eina mokytis siuvėjo amato. 
Išmokus amato jam bus 
lengviau ir kariuomenėje 
būnant, o sugrįžus iš ka
riuomenės galės iš savo 
amato ir sau pragyvenimą 
pelnytis, kaip ir kiti siuvė
jai.

Tuojau surado Valki
ninkų miestelyje gerai pri- 
tyrusį siuvėją Motiejų Či
žiką. Sudarė sutartį dėl 
keturių metų, už pirmus 2 
metus tėvai turėjo nepame
nu po kiek mokėti, o už 
antrus 2 metus, nereikėjo 
mokėti, nes Stasys jau buvo 
gerai pramokęs siūti, tai 
ans savo darbu atlygino.

Baigęs 4 metus gavo ates
tatą su pagyrimais, kad bu
vo geras mokinys, klusnus, 
siuvimo darbą atliko labai 
gražiai.

Dar apie metus laiko dir
bo sykiu su M. Čižiku. Vė
liau siūdavo vienas, dau
giausia savo kaime — pas 
kaimynus.

Sulaukus 1911 m. brolį 
Stasį pašaukė atlikti 4 m. 
karišką tarnybą.

Lapkričio mėnesį, nuskir
tą dieną, važiuoja Stasys į 
Trakus, ten naujokus ap
žiūrėdavo, vienus priimda
vo, kitus išbrokindavo.

Sugrįžta Stasys už trijų 
dienų nusiminęs. Tėvas 
klausia: Na, o kaip, gal iš- 
brokino ? Motina žiūri į sū- 
ir su ašaromis akyse, ne
gali žodžio ištarti. Stasys 
tarė: Kaip galėjo mane iš

mokinti, kuomet aš esu pil
nai sveikas? Aš mačiau, 
priėmė ir nepilnai sveikus, 
nes nebuvo iš ko pasirinkti, 
kad pripildyti kvotą.

Mat, didžiumoje sveiki ir 
stiprūs išbėgo į Ameriką, 
gal būtų buvę daug geriau 
padaryta, kad ir aš būčiau 
išvažiavęs į Ameriką. Da
bar prisieis vargti, o ką už 
tai iš caro valdžios, ogi nie
ko.

Motina apsipylė ašaromis, 
mat, kad gailėjosi padarius 
bereikšmį prižadą siųsti sū
nų į kariuomenę, bet ne į 
Ameriką.

Apie vidurį gruodžio mė
nesio brolis Stasys atsisvei
kino su visais, teko visiems 
apsiverkti, bet motina dau
giausia raudojo, gailėda- 
masi sūnaus, balsu šauk
dama, kad “nors tu, sūneli, 
sveikas grįžtumei atitarna
vęs.”

Iš Vilniaus traukiniu per 
15 parų išvežė Stasį į Taš
kentą, Turkestanską oblas- 
tį. Jis pasiekęs armijos 
stovyklą parašė pirmą tė
vams laišką, sausio mėnesį 
1912 m. Brolis savo laiške 
rašė, kad kelionė traukiniu 
buvo labai nuobodi, baigę 
kelionę traukiniu dar, girdi, 
turėjome peštai eiti kelias 
dešimtis viorstų, kol pasie
kėme armijos punktą.

Daugiau negu po metų 
laiko brolis rašė, kad pirmi 
tarnybos metai buvo labai 
sunkūs, kol išlavino - išmo
kė visas armijos taisykles. 
Tikėjosi, kad su laiku bus 
geriau. Vėliau nesiskundė 
sunkumais.

Pinigų iš tėvų neprašė, 
rašydavo, kad “aš pinigų 
užsidirbu. Laisvalaikiu tai
sau kareiviams drabužius, 
kai kada ij? naujus siuvu, 
tai pinigų pasidarau užtek
tinai dėl savo reikalų.”

Porą kartą, dar būnant 
man Lietuvoje, Stasys tė
vams atsiuntė ir dovanų 
nupirkęs kelis gražius vii- z 
nonius blanketus dėl už®i-* 
klojimo.

Kilus pirmam pasauli
niam karui 1914 m., Stasys, 
su kitais kareiviais, pra
džioje 1915 metų buvo at
gabentas į vokiečių frontą, 
į Prūsiją. Pirma negu ans 
iš Taškento išvažiavo, tai 
pinigus, kurių turėjo susi
taupęs net penkis šimtus 
rublių, visus pasiuntė tė
vams.

Tėvai gavę penkis šimtus 
rublių, prie savęs bijojo lai
kyti, nusprendė padėti juos 
į “Carskaja zberegatelnaja 
kasa,” bet kuomet 1917 m. 
carizmas žuvo, tai sykiu 
vo ir jo kasa su žmonių 
pinigais.

Brolis Stasys fronto ap
kasuose, tai yra karo lau
ke, išbuvo 6 mėnesius. Po 
šešių mėnesių pateko į vo
kiečių nelaisvę, kurioje 
buvo ligi vokiečių revoliu
cijos 1918 m. Kilus revoliu
cijai brolis man rašė, kad 
vokiečių kareiviai, kurie 
saugojo belaisvius koncent
racijos stovyklose, visi din
go. >

Tuomet, girdi, rusų ka
reiviai atsidarėme stovyk
los vartus ir pėsti leidomės 
keliauti iš Vokietijos į Lie
tuvą, į namus. Rašė, kad 
virš 3 savaičių laiko teko 
pėsčiam keliauti, kol pase
kė savo gimtinį kaimą — 
Pirčiupį.—Kada įžengiau į 
savo namus, kuriuos buvau 
palikęs 1911 m., tai manęs 
niekas negalėjo atpažinti, 
nes buvau nepanašus į žmo
gų, — rašė brolis, — barzda 
buvo išaugusi didžiulė, ant 
galvos plaukai daug savai
čių nekirpti, drabužai api
plyšę, batai nudėvėti—visai 
be padų. Kūnas mano buvo 
išbadėjęs, nuvargęs. Nelais
vėj mus labai prastai mai
tino, laikė pusiau alkanus. 
O palikę nelaisvės stovyklą 
ir pasileidę kelionėn į na
mus, maisto jokio su savimi 
nepasiėmėme, nes jo ten iš
buvo.

Keliaudami pas gyvento
jus taip pat mažai kur 
maisto gaudavome — teko 
tęsti kelionę alkanam. Par
ėjęs namo daug savaičių ne
galėjau nieko dirbti, «ks 
visos mano spėkos buvo iš
sekusios, mažai man trūko 
iki mirties.

Vėliau Stasys man rašė, 
kad parėjęs namo tėvus, 
brolius ir seseris rado visus 
gyvus, bet ir jie visi buvo 
alkani, maisto visai mažai 
turėjo, beveik tik bulvėmis 
maitinosi, o vėliau ir jos iš
sibaigė, — prasidėjo tikras 
badas.

Badas buvo ne tik mūsų 
šeimoj, jis apėmė visą Lie
tuvą. Amerikiečiai lietu
viai tuomet suskubo gelbė
ti Lietuvą nuo bado. Pra
dėjo siųsti miltus ir laši
nius iš Amerikos. Jis rašė: 
Aš taipgi mačiau, kaip bu
vo sukrauti maišai miltų ir 
lašinių paltys Valkininkų 
miestelio klebono svirne. 
Bet jų ragauti mums nete
ko, nes neturėjome pinigų 
ir negalėjome nusipirkti, o 
veltui niekam kunigėlis ne
davė.

Iš Amerikos atsiųsto 
maisto badaujantiems lie
tuviams kunigai pasidarė 
gražaus pelno, nors jie skel
bia artimo meilę ir alkaną 
papenėti, bet jie patys Ato 
nedaro. Neturi pinigų *— 
mirk badu, o jei mirdamas 
pinigų nepaliksi — danguj 
nebūsi.

(Bus daugiau)

4 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., liepos (July) 7, 1964
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MIAMI, FLA
Praeinanti ir ateinanti

< LSK reikalai
' Vasaros šiluma ir mus 
jau kaitina, bet Lietuvių 
Socialio Klubo salėje veikla 
kaip ėjo, taip ir eina. Daug 
miamiečių išskrido į šaltes- 
nius kraštus, o atvyksta 
nauji svečiai, veikėjai ir pa
žįstami. Kai kurie iš jų 
bus vėliau miamiečiai.

Tik ką grįžusi iš Europos 
Ksavera Karosienė, kur ji 
dalyvavo pasauliniame mo
terų, kovojančių už taiką, 
suvažiavime, kaip ir netikė
tai aplankė mus. Sykiu su 
ja buvo Juozas Karosas ir 
Marytė Baltulionytė. Jie 
vyksta į nortus aplankyti 
Savus gimines, pažįstamus 
ir j mūsų kultūrinių orga
nizacijų suvažiavimus. Ta 
proga d. Karosienė patei
kė mums labai įdomų ir iš
samų raportą iš moterų tai
kos suvažiavimo.
> Vietinė kultūrinė veikla 
taipgi eina pirmyn. S. Za- 
vis jūu pasiruošęs duoti pa
skaitą atžymėjimui gimta
dienio didžiojo Lietuvos po
eto Kristijono Donelaičio. 
Taip pat ruošiamasi atžy
mėti 70-ąsias gimimo meti
nes Lietuvos proletarinio 
poeto Artūro Regračio.

Vėliau, atėjus žieminiam 
sezonui, pla n u o j a m a su
ruošti rankdarbių parodą, 
^iuo reikalu bus daugiau 
rašoma, kai komisija nu
statys laiką ir kitas paro
dos detales. Filmų rodymai, 
koncertai jau kyla pokal
biuose ir diskusijose. Mes 
norime, kad atsilankę sve
čiai čia žiemoti rastų tai, 
ką jie gauna nortuose, — 
lietuviškus filmus, koncer
tus, teatrus.

Kai kas pajuokauja, kad 
į šiltus kraštus vyksta gy
venti tik senyvi žmonės. 
Tad dažnai mes rašome 
apie “sidbrines” ir “auksi
nes” vedybas, bet ne apie 
tikras, pavasarines vedy
bas. Tai ne visai tiesa.

.Mes turime ir tikrų vestu
vių. Prieš keletą savaičių, 
prašvitus pavasariui, mūsų 
klubo buvęs pirmininkas S. 
Zavis ir jo gražioji žmo
na LSK salėje suruošė savo 
vestuvių banketą. Klubo 
bariai ir svečiai puikiai bu
vo vaišinami skaniais val
giais, gražiomis kalbomis ir 
skambiomis dainomis. O 
kas svarbiausia, vieton nau- 
javedžius vaišinti dovano
mis, tai Mr. ir Mrs. Zavis 
visą savo puotą dovanojo 
Klubui. Mes visi linkime 
naujavedžiams laimingo ir 
gražaus gyvenimo.

Vėliausias Klubo pokylis 
(birž. 28 d.) buvo visų Jonų 
parengimas. Inicia toriai 
sėdėjo prie garbės stalo, 
gražiai papuošto gėlėmis, 

•štai tie garbingi vardai: 
Jonas Benikaitis, Jonas Ste- 

" vensonas, Jonas Koch, Jo
nas Thamsonas, Jonas An
drus ir Jonas Smalenskas. 
Ir čia mes gerbėme Jonus, 
o jie labai gražiai pagerbė 
LSK savo gausiu dosnumu.

Ir šiame parengime turė
jom labai įžymius svečius 
ųet iš tolimos Kalifornijos 
valstijos. A. Taraška ir jo 
žmona, vykdami aplankyti 
gimines ir dalyvauti kultū
rinių organizacijų suvažia
vimuose, aplankė ir mus. 
Taraškai čia sutiko taip pat 

4ksavo Pazįstamų ir draugų. 
* Linkime jiems laimingos 
|r kelionės.

dienraščius iš miestelio St. 
Augustine. Iki šiol šis Flo
ridos miestelis veik nebu
vo matomas spaudoje.

Šventas Augustinas išgar
sėjo dabar, nes jame jau 
apie mėnesis laiko, kaip ei
na masinė rasistinė kova. 
Kova demonstracijų, smur
to, kalėjimo ir žmogaus pi
lietinių teisių žeidimo. Šia
me miestelye žmogaus tei
sės sprendžiamos ne pagal 
įstatymus, bet pagal žmo
gaus spalvą, jo rasę. Neg
rai, tamsios spalvos žmo
nės, neturi lygių teisių šia
me miestelyje, kokias turi 
baltosios rasės žmonės.

Negrų kilmės žmonės su
judo kovoti už savo teisė
tas civilines ir sociales tei
ses. Ir tik todėl, kad tam
sios spalvos žmogus ateina 
į valgyklą, — čia jį policija 
areštuoja. Jis eina į vieš
butį — jam duris uždaro ir 
policija jį areštuoja, eina į 
miesto maudynes — baltų
jų rasistų gauja jam pa
stoja kelią. Ne tik kad 
negrai neleidžiami naudotis 
viešomis įstaigomis, bet ir 
įstatymai, policija, teismai 
ir bažnyčios vadovai atsuk
ti prieš negrus. Vienok neg
rai ryžtingai kovoja už sa
vo žmogiškas teises.

Ir kas labai keista, kad 
negrų judėjime už laisvę, už 
civilines teises veikia gana 
daug vadų dvasininkų, ku
nigų. Bet taip pat ir bal
tųjų rasistų judėjime vado
vauja dvasiškis, kunigas 
Connie Lynch. Imame ži
nias iš “Miami News,” bir
želio 29 ir 30 dd. Kunigas 
Lynch nėra vietinis, — jis 
atsibaladojo net iš Kalifor
nijos vadovauti rasistams. 
Be abejo, šis “dievo tarnas” 
savo sekėjus mokino, kad 
“visus žmones dievas su
tvėrė lygiais ” Bet ką jis 
šneka St. Augustine? Kal
bėdamas gaujai rasistų 
Lynch sakė: “Hitleris bu
vo didelis (great) žmogus.” 
Savo sekėjams jis kalbė 
jo: “Kuris mano, kad neg
ras (nigger) yra lygus bal
tam žmogui, jis yra dur
nius.” O “valdžia turi bū
ti iš baltųjų, baltiesiems ir 
dėl baltųjų.”

Kaip matome, tai šis 
“dievo tarnas” tikrai gyve
na “laisvame pasaulyje.” 
Valdžios įstatymai ir poli
cija jam nieko nedaro. Bet 
kaip su negrų vadais? Se
kančios dienos “Miami 
News” praneša, kad negrų 
vadai: Dr. Martin Luther 
King, Dr. R. B. Hayling, 
kunigas John Gibson ir J. 
S. Jackson teisėjo įsakyta 
areštuoti Bet hitleristas 
rasistas Lynch laisvai gali 
veikti. Nei policija, nei 
įstatymai jo neliečia. Tai 
toks mūsų “laisvas pasau
lis.”

Ramstis

Toliau nuo Floridos gy
venanti skaitytojai veikiau
sia nemato, negirdi tiek 
daug erzinančių žinių, ku
rios dabar ateina į Miamio

Bridgeport, Conn.
\

Birželio 28 d. įvyko pik
nikas LDS 74-os kuopos 
gražiame Mureikų sodelyje. 
Buvo patiekti pietūs; apie 
pusšimtis pietavo; buvo 
beveik visi LDS 74 kuopos 
nariai ir keletas iš kitų 
miestų LDS narių. Mat, ši 
sueiga buvo surengta kaip 
delegatų išleistuvės į LDS 
16-ąjį seimą, kuris vyksta 
liepos 2-3 dienomis. Diena 
pasitaikė labai graži. Pie
tūs buvo gerai pagaminti, 
už tai didelis kreditas pri
klauso rengimo komisijai, 
kuri turėjo daug triūso pa
dėti. Ačiū gaspadinėms, 
kurios maistą paruošė.

J. Strižauskas

Iš keliones į Pennsyl 
Hiainieriy pikniką

vanijos

Nežiūrint į mūsų lietuvių 
pažangiečių senstantį am
žių, mes pilni jaunatviško 
žvalumo ir ryžto, palaiko
me savo organizacijas ir 
savo spaudą ir šviesiomis 
akimis žiūrime į šviesesnį 
rytojų. Kad palaikyti savo 
spaudą, mes turime rengti 
parengimus. Ir štai, mūsų 
broliai lietuviai mainieriai, 
Shenadorio apylinkėje, su
rengė sekmadienį birželio 
28 dieną pikniką spaudos 
naudai.

Oras buvo gražus ir šil
tas, saulė skaisčiai švietė 
visą dieną. Diena buvo ide
ališka tam tikslui. Nors 
mums tolima kelionė pa
siekti pikniko vietą, į vie
ną pusę pasidaro 180 my
lių, bet tai nieko nereiškia. 
Tikslas ir pasiryžimas la
bai lengvai tokią skerspai- 
nę nugali. Mes niekados 
vieni, įsisėdę į automobilį, 
niekur nevažiuojame, ži
nant, kad ne visi mes gali
me turėti automobilius ir, 
prieg tam, visados yra no
rinčių važiuoti, ypatingai 
į pikniką, draugų ir drau
gių. Tad šeštadienio vaka
re, apie 7 valandą, aplei
džiame namus ir važiuoja
me pas Uršulę Guzonienę 
į Gloucester City, ant nak
vynės. Ją randame puikioj 
nuotaikoj, gerai nusiteiku
sią ir linksmą. Ant ry
tojaus, gerai pasilsėję ir 
pasidrūtinę gardžiais pus
ryčiais, jos hamą apleido
me ant 8 valandų ir pake
liui paėmėme j savo karą 
Sofiją Vaišvilienę iš So- 
mersdale, N. J., ir Elzbietą 
Mulokaitę iš Filadelfijos.

Ir taip penkiese, visi 
linksmi, visi puikiausioj 
nuotaikoj, pasiekėme pikni
ko vietą. Jau radome pikni- 
kierių nemažai. Pirmiau už 
mus atvažiavo brooklynie- 
čiai. Nors vieta pasenus 
ir apšepus, bet tinkama 
piknikams. Tos mūsų drau
gės moterys-gaspadinės, su 
įkaitusias raudonais ' vei
dais, tokiam dideliam karš
ty, dirba prakaituoja, kad 
pavalgydinus svečius.

Pikniko atmosfera gerė
ja. Visų ūpas ir nuotaika 
pakilus. Mašina viena po 
kitai vis slenka prie pikni
ko daržo. Piknikierių su
važiavo jau gana daug. 
Ant 4 valandų jau radosi 
prie pikniko daržo 32 auto
mobiliai.

Čia piknike įvyksta 
jos pažintys, įvyksta 
draugiški pokalbiai.

Prie vaišių ir linksmumo, 
apie 3 valandą, valgykloj 
įvyksta prakalbos. Kalbėjo 
Andrulis, Karosienė ir 
Bimba. Visi kalbėtojai pa
lietė svarbiausius dienos 
klausimus ir publika išklau
sė, su didžiausia atidžia, jų 
kalbas. •

Publikos suvažiavo nema
žai, bet galėjo būti dar 
daugiau. Tam tikros kolo
nijos nebuvo atstovautos, o 
kitos labai mizernai. Tokis 
elgęsis toms kolonijoms ne
suteikia pagarbos. Neteko 
man pasikalbėti, delei sto
kos laiko, su aktyviais or
ganizacijų nariais, bet aš 
manau, kad draugai mai
nieriai surengs kitą pikni
ką apie vidurį rugpjūčio 
arba sekmadienį prieš La
bor Day. Pažangiečiai lie
tuviai būs jums už tai labai 
dėkingi, nes šiandien mums 
laikyti piknikus vietų nesi
randa, o jūs turite puikią 
piknikams vietą ir bus dar 
skaitlingesnis ir gražesnis, 
nes šiame piknike neatsto
vautos kolonijos, kaip ir at- 

nau- 
šilti

silyginimui, dalyvaus skait
lingai ir tuom visi mes pa
sidžiaugsime.

Rengėjai vaišina publiką 
širdingai ir draugiškai. Vi
si svečiai patenkinti drau
gų vaišingumu ir širdingu
mu.

Kiek teko patirti, taip 
puikiai nusisekusio pikni
ko rengėjai buvo: Nara- 
vas, Kuržinskas, Motuzą, 
Naravienė ir Motuzienė.

Patarnavo prie gėrimų: 
Kuržinskas, Motuzą, Ru- 
šinskas, Čižauskas, Nara- 
vas ir Katarina Mincavage 
(lenkė). Valgius, prie įkai
tusio pečiaus virė ir kepė 
šios: Stankevičienė, Motu
zienė, Naravienė, Pikūnie- 
nė ir Jašonienė. Prie pa
tarnavimo svečiame pagal- 
bėjo Zambusevičięnė, Liud- 
visė Rauduvė ir. kepimo 
auselių Romikaitienė.

Visi pikniko rengėjai, vi
si darbininkai ir darbinin
kės, Jūs atlikote didelį ir 
sunkų, bet? labai garbingą 
darbą! BraVo Jums už tai!

Pasimatysime sekančia
me jūsų surengtame pikni
ke.

J. A. Bekampis

Arlington, Mass.
Slinkiai serga
Jonas Barišauskas

Birželio 29 d. aš su žmona 
Symmes ligoninėj aplankėm 
Joną Barišauską, kuriam 
prieš savaitę buvo padary
ta operacija — nuimtas 
skaudulys nuo kepenų. 
Nors dabar draugas pergy
veno skaudžiausią operaci
jos momentą, bet dar lau
kia antros operaciojs, kuri 
gal bus kiek lengvesnė.

Draugas mums papasa
kojo įdomią istoriją apie sa
vo operaciją. Mat, jis bu
vo užšaldytas, tai viską 
girdėjo, ką gydytojai kalbė
jo; lubose pritaisytas veid
rodis reflektavo jo organus 
ir matė visą gydytojų ju
dėjimą. Apie tai su pasi
didžiavimu kalbėjo ligonis, 
nors dažnai skausmai nu
kirsdavo jo kalbą. Mes lin
kime draugui kuo greičiau
siai susveikti ir stoti prie 
darbo. Jis gerai dirbo pa
žangiajame judėjime ir pa
rėmė spaudą, bet mūsų dar
bas dar nebaigtas, ir drg. 
Barišauskas mums reika
lingas.

J. Petruškevičius

Lawrence, Mass.
Pataisa

“Laisvės” numeryje
A. Kandraškos korespon
dencijoje, buVo pasakyta, 
kad Maple Parke įvykęs 
piknikas birželio 21 dieną 
buvo “spaudos naudai.” 
Klaida, tas piknikas buvo 
surengtas pačių apskričių 
naudai.

S. Penakuskas

PERSODINTA ŠIRDIS
Džeksono medicinos uni

versiteto chirurgai persodi
no žmogaus širdį mirštan
čiajam.' Persodintoji širdis 
veikė daugiau kaip valandą. 
Ligonis mirė, nes naujoji 
širdis neatitiko paciento or
ganizmo reikalavimų;

Šiame universitete jau 
buvo atlikta 200 operacijų 
persodinant gyvulių širdis. 
Tuo tarpu žmogaus širdies 
peršodinimas yra pirmoji 
tos rūšies operacija, nors ir 
pasibaigusi nesėkmingai. -
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Dirbtinis inkstas
Tarybiniu dirbtiniu inks

tu galima pakeisti tam tik
rą laiką pakenktų inkstų 
funkciją, pašalinti iš orga
nizmo griuvimo produktus, 
išorinius nuodu j s, išlyginti 
sutrikusį vandens-elektroli- 
to balansą, azotinių medžia
gų kraujyje kiekį sumažin
ti iki 57%. Tai leidžia nu
galėti sunkias ir kritines li
gos fazes.

Dirbtinis inkstas naudoja
mas Vilniaus m. I tarybinė
je klinikinėje ligoninėje uro
loginiame skyriuje, esant 
aštriam inkstų funkcijos 
nepakankamumui, kuris ga
li išsivystyti: nustojus daug 
kraujo, traumatinio arba 
operacinio šoko metu, aku
šerinėje praktikoje, elekt
ros traumų metu, plačių 
nudegimų atvejais, ilgai 
trunkant vėmimui ir vidu
riavimui, apsinuodijus įvai
riais nuodais, medikamen
tais, sunkiai sergant pneu
monija, septiniais ir inkstų 
susirgimais, esant pilvaplė
vės uždegimui, nėštumo to
ksikozėms, apsisukus žar
noms ir sergant daugeliu 
kitų ligų.

Įrengimas dirba lengvai, 
tiksliai palaiko nustatytą 
kraujo greitį, kurį lengva 
reguliuoti. Aparate yra į- 
rengimas kraujo greičiui 
matuoti (rotometras), o 
taip pat kraujo krešulių ir 
oro -gaudytuvas.

Pagrindinė dirbtinio ins- 
to dalis yra hemodializuo- 
jančio skysčio bakas. Jame 
pritvirtintas dializuojantis 
siurblys, kraujo tiekimo 
siurblys, specialus įtaisas 
dializatoriui į vertikalią pa
dėtį pastatyti, dializuojau
čio tirpalo šildytuvas, te
mo relė dializuoj ančio skys
čio temperatūrai reguliuoti 
ir t. t. Aparatas lengvai 
surenkamas, turi nedidelį 
(420 ml) “mirties” tūrį, ku
rį reikia užpildyti prieš 
pradedant veikti aparatui. 
Prieš naudojimą jis 30 min 
sterilizuojamas diacido tir
palu, po to antibiotikas 
(200000 ED penicilino ir 
250000 ED steptomicino). 
Šiame inkste panaudotas 
tarybinės gamybos celofa
nas. Celofaninių membra
nų nereikia virinti. Siurblio 
membrena, hermetizuojan
tys cilindrai, kaniulės ir 
kateteriai sterelizuojami vi
rinant. Dirbtinis inkstas 
pilnutinai paruošiamas dar
bui ne daugiau kaip per 2 
valandas. Esant reikalui, 
dirbtiniu inkstu galima at
likti ultrafiltraciją.

Tarybinis dirbtinis inks
tas ne tik kad nenusileidžia 
užsininiams, bet pagal kai 
kuriuos rodiklius yra net 
geresnis. Dirbtinio inksto 
panaudojimo mūsų gydmo 
įstaigose praktika parodė 
didelį jo efektyvumą, eks
ploatacijos paprastumą.

V. Lapinskas

SARAJEVOJE MINĖJO 
SUKAKTĮ

Sarajevo, Jugoslavija. — 
Birželio 28 dieną čionai 
įvyko paminėjimas 50 me
tų sukakties nuo nušovimo 
Austro - V e n g r i j o s sosto 
įpėdinio Franzo Ferdinan
do.

Tada Austrija ir Vokieti
ja pasinaudojo ta proga ir 
pradėjo karą prieš Serbiją, 
kuris pavirto į pirmąjį pa
saulinį karą. Iš suokalbi
ninkų organizacijos dabar 
dalyvavo tik vienas likęs 
gyvas jos narys — Cvetko 
Popovič.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

DESIGN 
ENGINEER

experienced in all phases of 
metal design. Exceptional

Fully 
sheet 
opportunity for advancement with
in a progressive engineering de
partment engaged in the develop
ment of commercial and industrial 
heating and air-conditioning 
equipment. Company offers liberal 
benefits including tuition allow
ance. Must be willing to relocate.
Iron Fireman-Webster, Inc.

1625 FEDERAL ST. 
CAMDEN. N. J.

Equal Opportunity Employer

(53-54)
An

WANTED. Kitchen men. Must be 
over 20 yrs of age. Steady em
ployment for dependable and right 
man. Position available full time. 
Perm, position as kitchen man in 
large Phila. Hospital. 40 hr. $34 a 
week to start. Plus 2 meals. Oppty 
for advancement. Call WA. 2-1000, 
Ext. 545. (52-54)

PAINTERS. 1st class mechanics. 
$2.75 to start. Must have car . 
Call between 8-5 P. M. OS. 5-0606.

(54-55)

COOK. All yr. round position 
open as 1st COOK. Leading 
Country Club in Phila. area. Must 
be fully qualified. High salary. 
Call between 9-10 A. M. only, for * 
appt. OR. 6-1414.

(52-54)

MACHINISTS. 1st class only. 
Lathe machinist & Miller machinist. 
Experienced only. Steady position. 
Good working conditions and fringe 
benefits. Write:
ATLAS INSTRUMENTS CO. INC. 
F. O. Box 270, Haddonfield, N. J.

(52-58)

TRUCK DRIVER Wanted—Exp. 
only. Apply in person to MR. J. 
BONDRA, VENT CONTROL, INC., 
181 Lancaster Pike, Route 30, Mal
vern, Pa. (53-54)

Wanted at once. MOLDERS (2). 
Experience on Non-Ferrows Foun
dry. Steady work for qualified men. 
Apply week of July 6th.
PHILA BRONZE & BRASS CORP. 

22nd & Master Sts.
PO. 5-2100 —Ask for Mr. Bartello.

(59)

BEEF BONERS (2). Must be 
expd. in briskets, plates and roll 
beef. Good wages, steady employ, 
union shop. All benefits. Call HO. 
8-1675, 7 —10 AM wkdys.

DAVID AVERBACH & Co.
(53-55)

MACHINIST & TOOLMAKERS.
Job shop men only. KRUSE & 
SLATTERY, 1492 Haddon Ave., 
Camden, N. J. (53-55)

FITTER OR FABRICATOR. Ex
perienced with stainless steel tanks 
& pressure vessels. Some layout 
helpful. Permanent for right man. 
Call PO. 3-8505. (53-54)

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10-tos kuopos susirinkimas 
įvyks 10 dieną liepos-July, Slavokų 
salėje, 1150 N. 4 th St., 7:30 vakare. 
Kviečiami nariai atsilankyti J 
skaitlingiausia, nes turėsime 
tarti daug svarbių ir naudingų 
ganizacijai reikalų. Išgirsime 
misijų ir delegatų pranešimus.

Valdyba
(53-54)

kuo- 
ap- 

i or- 
ko-

5 MINUTES NUO CITY HALL!
3 ir 4 MIEGRŪMIAI — MIESTE NAMAI 

tik apie I mėnesį

NEREIKIA RANKPINIGIŲ... 
NĖRA KITŲ IŠKAŠČIŲ

LABAI LENGVA PASIEKTI

Tik 11 blokų į šiaurę nuo City Hali, 
ant Broad St., ir 1 blokas į rytus 
ant Thompson. Šalia Temple Uni
versiteto teritorijos. MATCHLESS GAS

DENNY DEVELOPMENT CORP.
13th & Thompson Sts. — Phone CE 2-7700

Valandos: Sekm. iki Penkt. nuo pietų iki 8 y. v. šešt. nuo 12 iki 5 v. v.

be
AUTOMOBILE PAINTER. Must 

1st class. Apply at
CARMEN’S

818-15 Ellsworth St.,
Ellsworth. (53-54)'

Trim and Finish work. On Fiber 
glass experienced with portable 
powered hand tools, sabre saw, 
sander, grinder, circular saw, etc. 
Apply in person. REINFORCED 
PLASTICS. Street & Jacksonville 
Rd., Warminster, Pa. (53-56)

PHILADELPHIA, PA.

Help Wanted—Female

SEWING MACHINE OPERATORS

Experienced. Single or double needle 
operators. Steady work, good pay. 
Fringe benefits. DA. 4-8084.

(52-56)

CROCHET BEADERS. Expieren- 
ced only. Steady position for right 
person.

Phone DE. 4-1086

(53-54)

MALE & FEMALE
COUPLE. Butler and Waitress- 

Chambermaid for country home. 
Apt. with 3 bedrms, bath, living 
room, kitchen available. Expd. 
w/good ref. LO. 3-1670. 9-4:80.

(54-55)

WOMAN. Mature to live in, care 
of apartment, lite laundry, lite 
cooking, congenial personality. Re
ferences. PE 5-2590.

(54-56)

MAN & WIFE. Maintenance & 
light part time housekeeping. Pri
vate School in suburbs. Driving, fur
nished Home. State salary & refs. 
MU. 8-0474. (53-54)

COUPLE. General housework and 
gardening, private apartment and 
TV. Within City limits. Call IV 2- 
1668 for appointment.

(53-56)

Business Opportunities
BAKERY for sale or rent, ready 

to operate, best of equipment, 24 
pan flex-o-matic oven, stocked for 
season. Good business. 2nd & Bay 
Ave., Beach Haven, N.J. 1-609-HY. 
2-9701. (54-56)

REAL ESTATE

CHERRY HILL. Split level, 7 rms. 
G.E. Kit. 24 livrm, 2’/2 baths,- 3 
drrms. Dble gar. Extras galore, 
$19,750. Near Schools, churches, 
shopping. 1-609-663-8505.

/ (53-54)

Farm for Salo
DAIRY FARM, ..Chester County. 

121-3/4 acres. Modern 8 room 2 
bath home, modern barn. Fully 
equipped. Call owner. GL. 9-3681.

(53-56)

PLĖS RAUDONMEDŽIUS
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas pasisakė 
už praplėtimą dar 30,000 
akerių, kur bus auginami 
raudonmedžiai, Kaliforni
joje. Tai aukščiausi ir sto
riausi medžiai. Jų yra už
augusių net po 364 pėdas 
aukščio ir virš 14 pėdų 
skersminiai (diametriniai).

PHILADELPHIA, PA.

YORKTOWN, 
AN EQUAL (IPPORIUNIl Y COMMUNITY

STAft ; 
HOMt



Į mitingą McCarrano 
aktui palaidoti!

Iš New Jersey Industrijų 
unijų tarybos

Sekamą ketvirtadienį, lie
pos 9 d., Manhattane įvyks 
didžiulis mitingas labai 
svarbiems tikslams spręsti.

Kaip žinia, JAV Aukš
čiausiasis teismas jau kirto 
smūgį dviem McCarrano 
akto (įstatymo) skirs
niams: (1) atmetė reikala
vimą, kad JAV Komuistų 
partija registruotųsi kaip 
“svetimos valstybės agen
tūra,” (2) Atmetė uždrau
dimą komunistams keliauti 
į užsienį.

Tai jau didelis Amerikos 
žmonių laimėjiams.

Bet pasiliko dar kiti to 
pragaištingo įstatymo 
skirsniai, sulyg kuriais žmo
nės tebėra persekiojami. 
Turime atsiminti, kad šian
dien yra 41 asmuo, verčia
mas registruotis kaip ko
munistas. Tame skaičiuje į 
yra Gus Hall, Benjamin J.! 
Davis ir daugelis kitų vei- • 
kėjų.

Be to, Amerikinis Komi-

Jonukas ir jo tėveliai
Atsimenu, kai 5 metų ber

niukas, vardu Jonukas, su
laikė savo tėvelius nuo per
skyrų. Tai įvyko prieš 44 
metus, šiandien ta porelė 
turi daug metelių, bet jie 
tebėra energingi veikėjai 
progresyvių judėjime. Ir 
tai aš pamatau jų vardus 
laikraštyje, man vis prisi
mena jų sūnelis, kurio aš 
nemačiau kai jis užaugo, o 
tik kai kada laikraščiuose 
apie jį skaitau.

Šiandien Jonukas yra gy
dytojas ir dažnai jis aplan
ko savo tėvelius ir džiaugia
si, kaip gražiai ir meiliai 
dabar jie gyvena.

Senais laikais Jonukas su 
tėveliais gyveno Brooklyne, 
didelio mūrinio namo tre
čiame aukšte, kuriame ir 
aš gyvenau, tik penktame 
aukšte, pas vienus mūsų 
draugus, kurie draugavo su 
Jonuko tėveliais.

Vieną šeštadiąnio popietę 
jie visi trys atėjo pas mus, 
bet mano šeimininko nebu
vo namie.

Kaip tai netyčia, belauk
dami šeimininkų, jie pradė
jo tarp savęs argumentuo- 
tis. Jonuko mamytė užpuo
lė jo tėvelį už kokius ten ne 
malonius pasielgimus. Jo
nuko tėvelis teisinosi, kiek 
galėjo. Jie abu ginčijosi 
virš dviejų valandų, bet nei 
vienas nesikarščiavo, nei 
keiksmingų žodžių nevarto
jo.

Aš tada dar visai jauna 
buvau, nieko nepatyrus ve
dusių gyvenime, stovėjau 
prie lango ir klausiausi jų 
argumentų.

Auksaplaukis, mėlynakis 
Jonukas, stovėdamas kam
puty, į sm e i g ę s akytes į 
abiejų tėvelių veidus, žiūrė
jo ir klausėsi, rodos, jis vis
ką suprato, ir nė iš vietos 
nepakrutėjo per visą tą lai- 
ką.

Jie pritrūko argumentų ir 
vis tiek iškilusių problemų 
neišsprendė. Ji atsigręžė į 
Jonuką ir sako: “Kurį tu 
geriau myli — manę, ar tė
tę?” Jonukas pažiūrėjo į 
abu ir kelias sekundes pa
galvojęs sako: “Aš jus abu 
myliu.” Motina vėl sako: 
“Aš dabar išeinu iš namų 
kitur gyventi. Ar tu nori 
su manimi eiti, ar pas tėtę 
pasilikti?” “Aš nenoriu na
mų palikti,” Jonukas atsa
kė.

Motinos veideliai parau- 

tetas sveturgimiams ginti 
taip pat verčiamas regist
ruotis kaip “fronto organi
zacija.” Šio komiteto byla 
yra Aukščiausiajame teis
me, laukia nusprendžiu.

Taigi šis mitingas yra 
ruošiamas tam, kad būtų 
pasisakyta už atmetimą tų 
“skirsnių,” — prieš perse
kiojimą pavienių asmenų ir 
organizacijų.

Mitingas bus labai svar- į 
bus.

Pranešimą padarys adv. 
John J. Abt, kuris gynė ir 
tebegina persekiojamuosius. 
Be jo kalbės:

Gus Hali
Elizabeth Gurley Flynn 
Dr. Herbert Aptheker 
Mitingo vietta: Riverside

Plaza, 253 West 73rd St. 
(arti Broadway), Manhat
tane. Įėjimas 99 c. asme
niui. Mitingą šaukia Hall- 
Davisui Ginti komitetas.

Prašau visus dalyvauti!
Ns.

do, nes tais laikais ir ji bu
vo jaunutė, ir sakė: “Ma
nęs nemylite,” ir išėjo.

Jonukas, prasivėręs duris, 
verkdamas šaukė: “Mamy
te, sugrįžk!” Ji sugrįžo, 
Jonuką apkabino, pabučia
vo ir greitai bėgo žerųyn, 
sakydama: “Aš jau nebesti- 
grįšiu.”

Tuo tarpu ir mano šei
mininkai sugrįžo namo, ir 
jie visi kalbėjosi ir planavo, 
kur dabar Jonuką reikia 
padėti, nes pirmadienį tė
vas turėjo eiti į darbą. Jis 
nenorėjo, kad motina jį pa
imtų pas save. Nutarė Jo
nuką nuvežti pas jo gerus 
pažįstamus, kurių ji nepa
žįsta. Kai jį nuvežė, tai pa
prašė savo draugus, kad 
niekam nesakytų, kad Jonu
kas būna pas juos. O Jo
nukas kiekvieną žodelį įsi
dėjo į savo mažą galvelę.

Už savaitės laiko Jonuko 
mamytė sugrįžo, bet Jonu
ko namie nerado. Jai skaus
mai širdį varstė, ir kelios 
valandos^ belaukiant vyro 
pareinant iš darbo, pavirto 
į metus, j

Kai tik jis įėjo į stubą, 
nedrąsiai žmona į jį kal
bėjo, riedančių iš akių aša
rų sulaikyti negalėdama. Ji 
vyrui prisipažino, kad nak
timis užmigti negalėjo, per 
miegą Jonuko balselį vis 
girdėjo : “Mamyte, su
grįžk!”

Nors vyras savo jausmų 
nenorėjo jai parodyti, bet 
širdyje jis jautė didžiau
sią džiaugsmą. Ir ne
teko jai ilgai prašyti, kad 
pasakytų, kur Jonukas yra. 
Jis tuojau davė jai adresą 
ir liepė anksti ryte nuva
žiuoti ir Jonuką parsivežti.

Kai ji nuvažiavo, įėjo į 
stubą ir pradėjo pasakoti 
šeimininkei, ko ji atvažia
vo ir kas ji yra, tuo laiku 
Jonukas, išgirdęs motinos 
balsą, palindo po lova. Abi 
moterys turėjo darbo, iki jį 
išprašė iš palovio. Jis ne
tikėjo joms, kad jos jam sa
ko teisybę — kad veš jį na
mo pas tėvą.

Važiuojant namo trauki
niu, motina negalėjo jo nei 
prakalbinti, nei prajuokinti. 
Jis taip tylėjo, nei akyčių 
nepakėlė į ją pažiūrėti. Bet 
kai privažiavo stotį, kurią 
jis pažino, kad jo namai jau 
netoli, jis pakėlė akytes ir 
pažvelgė į motiną su šypse
na veidely ir pasakė: “Ma
myte, dabar tikiu, kad tu

Kaip jau žinoma, CIO nuo 
abelnos AFL-CIO atskilo. 
Atskilimo priežastis buvo 
ta, kad AFL norėjo galuti
nai sudisciplinuoti CIO 
grupę, kuri buvo veiklesnė 
ir kairesnė, kas gadino 
nervus AFL lyderiams. CIO 
nepasidavė, apkaltindama 
AFL, kad ji sulaužo abiejų 
organizacijų vienybės su
tartį, atsisakydama duoti 
CIO atstovybę N. J. ‘Indus
trinės Unijos Taryboje, at
laikė savo konvenciją, kuri 
tęsėsi 3 dienas Atlantic Ci
ty, N. J. Delegatų daly
vavo apie 1000. Konvenci
ja labai smarkiai atakavo 
AFL-CIO ir vienbalsiai re
komendavo, kad jei yra iš
rinkta CIO šalininku į ko
kius nors AFL - CIO urė
dus, būtinai susilaikytų 
nuo bet kokio veikimo iki 
bus atsteigta vienybės su
tartis, kurią pasirašė AFL- 
CIO prezidentas George 
Meanv. Jo žodžiais tariant: 
“Darb i n i n k ų vienybė, jų 
veikimas, jų egzistavimas 
nebus galimas tol, kol ne
bus pripažintas lygaus 
bendradarbi avimo princi
pas.”

Taip pat konvencija ra
gino buvusius CIO komite
to ir kitus viršininkus, kad 
jie kreiptųsi į Meany ir 
perstatytu jam visą prob
lemą, darbininkų judėjimo 
skilimą N. J. Ir ragintu, kad 
jis atkreiptu savo atidžią ir 
pašauktų vienybės ardyto
jus prie tvarkos, prie ben
dro veikimo.

G. M. Miller, laikinas 
naujos Industrinės Unijos 
prezidentas, kuri gavo car
ter} praėjusį sausio mėnesi, 
i kurią bandoma įtraukti 
krautuvių, didžiųjų marke- 
tų ir kitu šakų darbininkus, 
sako: Mūsų tikslas įtrauk
to juos į unijas dėl jų pa
čių interesų, dėl jų pačių 
gerovės ,o ne dėl kovų vie
nu prieš kitus, kaip kad 
kaltina mus V. Murphy.

James Farmer, Rasinės 
Lygybės Kongreso direkto
rius, kuris dabar randasi 
Mississippi, prisiuntė 3 jau
nuolius, kurie papasakojo 
konveinciijai. kaip jie buvo 
mušami ir kalėiime kanki
nami. Ir vieno iš iu pamotė 
baltųjų buvo.'užmušta. Kon
vencijoje pravesta rinklia
va ir sukelta $500. Taip 
pat delegatai iš savo unijų 
pasižadėjo sukelti tai kovai 
$10,000.

Konvencija priėmė rezo
liucijas, kad J. V. Kongre
sas ir N. J. legislatūra, jei 
tik kur nors pasireikš ra
sių diskriminacija,, sulaiky
tų visus fondus tai įstai
gai. Taip pat kad Kongresas 
imtųsi ką nors daryti prieš 
aukštą hospitalizaciją, kuri 
senius labai apsunkina.

Valdybon išrinko: prezi
dentu Joel R. Jacobson, o 
sekretoriumi Victor Leo- 
nardis. Jų metinės algos— 
po $10,000. Jie abu yra 
buvę AFL-CIO viceprezi
dentai. Dabar du vicepre
zidentai apsiėmė dirbti be 
algų, nes jie gauna algas 
iš savo lokalų.

Įsteigė legislatures ir po
litinio veikimo komitetus.

Kalbėjo niūdžerzietis J. 
V. senatorius H. Williams. 
Nepasigailėjo r e s p u bliko- 
nų. Sakė, kad labai blogas

mane veži namo.” Tada 
abu apsikabino' ir pradėjo 
vienas kitą bučiuoti.

Nuo to laiko laimingai vi
si trys gyveno.

Eliz. Repšys

Goldwateris, bet, girdi, ne
labai geresnis ir Scranto- 
nas.

Buvo ir daugiau kalbėto
jų; suprantama, daugiausia 
kalbėjo apie rinkimus ir 
teisių lygybę.

Kaip tas skilimas susiori
entuos, tai ateitis parodys.

Ignas

Aidiečiy išleistuvės
Artimu laiku išvažiuoja 

į Tarybų Lietuvą keletą ai- 
diečių. Kai kurie iš jų visiš
kai nematė savo tėvų že
mės, o kiti paliko savo tė
vynę dar visai jauni būda
mi. Žinoma, jiem bus įdo
mus kiekvienas momentas 
Lietuvoje, kiekvienas susi
tikimas su savo tautiečiais 
bus nepamirštamas. Savo 
įspūdžius jie mums papasa
kos sugrįžę atgal į New 
Yorką.

’Šį šeštadienį, Aido choras 
rengia savo nariams išleis
tuves ir prašo visus aidie- 
čių prietelius atsilankyti ir 
palinkėti mūsų turistams 
laimingos kelionės.

Išleistu v i ų banketas 
įvyks liepos 11 d. (šeštadie
nį), Laisvės salėje 6 vai va
karo. Bilieto kaina tik 3 
dol. Prašome užsiregistruo
ti kuo anksčiau.

H. F.

Kaip naikinti kandis
Kandys priklauso drugių 

būriui (Lepidoptera). Iš 
kandžių šeimos (Tineidae) 
atstovų Europoje gyvena 
daugiau kaip 70 rūšių. Daž
niausiai pasitaiko kailių, 
naminė ir kilimų kandis. 
Tai naminių kandžių rūšys. 
Jos gyvena uždarose, blogai 
vėdinamose patalpose, vys

tosi greitai ir todėl, nesiė
mus laiku kovos priemonių, 
jų žala gali būti nemaloniai 
pajusta.-

Kandies patelė padeda po 
šimtą kiaušinėlių tose vie
tose, kur išsiritę vikšrai ga
lėtų rasti sau maisto. — vil
noje, kailyje ir pan. Po 8-10 
dienų iš padėtų kiaušinėlių 
išsirita vikšrai ir netrukus 
pradeda intensyviai maitin
tis. Vikšrai gyvena gana il
gai, nes, pavyzdžiui, nami
nės kandies vikšras prieš lė
liukės stadija turi 11 kartų 
išsišerti. Kilimų kandi e s 
vikšro laikotarpis trunka 
30—40 dienų. Jeigu jų ne
mažai, nuostoliai gali būti 
labai žymūs.

Lėliukės stadijoje kandys 
išbūna neilgai — 8—10 die
nų ir išskridę drugeliai vėl 
pradeda naują kenkėjų kar
tą.

Skraidančios kandžių 
formos masiškai pasirodo 
gegužės pradžioje ir rug- 
piūtvje, bet gyvenamose ir 
apšildomose patalpose kan
dys gali veistis ištisus me
tus.

Su kandimis kovojama 
įvairiausiais būdais. Kiek
viena šeimininkė žino, kad 
vasarą, išnešus užsigulėju
sius drabužius į saulės ato
kaitą, kandys žūva, nepa- 
kęsdamos ultravioleti n i ų 
spindulių. Gerus rezultatus 
duoda ir apkrėstų kandimis 
daiktų iššaldymas žiemą. 
Naftaliną žino kiekvienas; 
ilgą laiką tai buvo vieninte
lė priemonė kovoje prieš 
šiuos kenkėjus.

Vilnonius bei kailinius 
daiktus perpylus naftalinu, 
reikia supakuoti į sanda
rias dėžes ' arba tankaus 
audeklo maišus. Piretrumo 
milteliai taip pat gerai ap-

Įspūdingas buvo LDS Seimo 
banketas

juose yra pasekmingas irTą Pačią dieną po LDS 
seimo pabaigos, penktadie
nio vakare, liepos 3 d., įvy
ko LDS seimo banketas 
Henry Hudson Hptely, 
New Yorke. Bankete buvo 
didelė masė žmonių, dau
gelis vietinių, bet daugelis 
ir iš tolimų vietų. Tokia di
delė masė žmonių, puošnio
je hotelio salėje, sudarė la
bai įspūdingą gražiai apsi
rengusių žmonių sueigą.

New Yorko progresyvės 
organizacijos yra jau per 
laikus pasižymėjusios duoti 
iškilmingus banketus. Bet 
tur būt, visai ne perdėsiu 
pasakęs, jog šis banketas 
buvo pats gražiausias įs
pūdžiu. Banketas atrodė 
išdidingas, gražus ir links
mas meniniai. Tariant Ta
rybų Lietuvos atstovo Zen
kevičiaus žodžiais, tai: “Di
džiausiame mieste Ameri
koje — didžiausiame mies
te visame pasauly — did
žiausias ir šauniausias pro
gresyvių lietuvių darbinin
kų banketas”.

Kas jame dalyvavo, tas 
ilgai jo neužmirš. Toks 
jau jis buvo svetingas ir 
malonus!

Pirmiausia čia buvo ap
dovanoti vajininkai dau- 
giausai naujų narių gavi
me. Čia tik pažymėsiu du 
pirmūnus: Elizabeth Galo
re, kuri laimėjo pirmą do
vaną — $100 ir Julių Neu
mann su 2-ra dovana—$50. 
Daugelis gavo dovanų po 
$10, $15, ir po mažiau.

Dovanas išdalino LDS 
prezidentas J. Gasiūnas.

Kalbėtojai buvo net sep
tyni. Kalbėjo Julius Neu
mann. Jis papasakojo apie 
naujų narių gavimo būdus. 
Net ir juoką turėjo pasa
kyti apie savo pastangas 
rasti naujus narius. Sako: 
“Jeigu pamatau gatvėje 
peščią moterį, tai jau ir pa
sižymiu ją į knygelę. Kaip 
greit ją vėl pamatau nebe- 
neščią — tuoj nulekiu pas 
ją ir jau naujas narys yra 
dėl LDS”.

Nors tai juokas, bet jo 
pastangoms gauti naujų 
narių dėl LDS stačiai nėra 
ribų, užtat jis visuose va-

saugo medžiagas ir drabu
žius nuo kandžių. Didesnė
se patalpose (gamyklose, 
sandėliuose) kandys išsmil- 
komos dichloretanu, anglies 
disulfidu ir ciano rūgštimi. 
Tuščiose ir sausose patalpo
se galima deginti sierą. Su
sidaręs sieros dvideginis 
gerai išnuodija kandis, ta
čiau jis jungiasi su vandens 
garais, ir susidariusi rūgš
tis gali apgadinti metalus 
ir audinius.

Taip pat nereikia užmirš
ti naikinti ir skraidančias 
kandis, ypač pavasarį. Su
naikindami vieną skraidan
tį vabzdį, tuo pačiu sunai
kinsime apie šimtą jo vikš
rų, kurie išsiristų iš jo pa
dėtų kiaušinėlių.

Vokiečių prezidentas 
H. Lubke yra nacis

Berlynas. — Rytų. Vokie
tijos profesorius Albertas 
Nordenas iškėlė viešumon 
faktus, kad dabartinis Va
karų Vokietijos preziden
tas yra nacis, nes karo me
tu jis bendradarbiavo su 
Hitlerio Gestapo agentūra.

Cambridge, Mass. — Su
laukęs 93 metų amžiaus mi
rė Roscoe Pound, buvęs 
Harvardo teisių mokyklos 
vedėjas. 6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., liepos (July) 7, 1964

gauna dovanas.
Eliz. Galore, iš Pennsyl- 

vanijos, papasakojo apie 
savo patyrimus ir pastan
gas gauti naujus narius.

Pirmasis LDS preziden
tas, Rojus Mizara, kalbėda
mas džiaugėsi, kad LDS 
taip puikiai išaugo ir iš
garsėjo per savo trisde
šimt keturius metus, o da
bar laiko savo 16-tąjį sei
mą . “didžiausiame mieste 
Amerikoje — didžiausiame 
mieste pasauly”.

Tarybų sąjungos ambasa
dos Washingtone Il-asis se
kretorius V. Zenkevičius 
sveikino savo tautiečius ir 
skundėsi, kad dėl susijau
dinimo net stingąs jis ža- 
džių pasveikinti tinkamai 
tokią didelę masę savo tau
tiečių, dalyvaujant savo 
garbingos organizacijos 
seime.

Kiti trys kalbėtojai buvo 
Frank Olson, J. Mažeika ir 
Helen Jeskevičiūtė, buvus 
pirmoji LDS sekretorė.

Ksavera Karosienė, oak- 
landietė, kuri buvo vakaro 
programos vedėja, po J. 
Gasiūno, iškvietė daininin
kus dainuoti.

Klevelandiečiai daininin
kai Julius Krasnickas ir 
Stasys Kuzmickas taip su
jaudino savo aukštais ir 
gražiais balsais at s t o v ą 
Zenkevičių, kad pastarasis 
net šūktelėjo, jeigu dabar 
jiedu taip dainuotų Tarybų 
Lietuvoje, tai jiems būtų 
suteiktos visos paaukštini
mo dovanos, kokias tik Ta
rybų Lietuva turi. Pianu 
jiems akompanavo Valerija 
Urbik.

Broklynietis Victor Be
cker pasižymėjo, kaip ir vi
sada, aukštu balsu ir skai
čiumi dainų. Publikai labai 
patiko. Jam pianu akompa
navo Mildred Stensler.

Svečiai niekaip negalėjo 
atsiskirti su dainininkais iš 
Worcesterio—Irene Janulis 
ir Albertas Daukšys, due
tas. Tai stačiai stebėtinas 
Vnuzikališkumas balsų. Jiem 
pianu akompanavo Valeri
ja Urbikas.

Atsigėrėti publika nega
lėjo, kaip stebėtinai puikiai 
dainavo Roger Žilis ir Mar
tin Vidra. Tokie jau aukšti 
ir muzikališki jų balsai, ir 
toks jų skoningas sutarti- 
numas... Pianu akompana
vo V. Urbikas

Visi svečiai džiaugė s i, 
kad turėjo progą pasiklau
syti tokio aukšto kalibro 
dainininkų balsų.

A. Gilmanas

Celebrate the First Significant Victory In the 
14-year Fight Against the McCarran Act

Hear V

GUS HALL
Elizabetht Gurley Flynn

John J. Abt, Esq
Dr. Herbert Aptheker

explain the meaning of the recent Supreme Court 
decisions and the next steps in the fight to 

nullify the McCarran Act.

Thursday — July 9th — 8 P. M.
at the air-conditioned

Riverside Plaza
253 West 73rd Street (just West of Broadway)

Admission 99 cents *1

Auspices: Hall-Davis Defense Committee y
22 East 17th Street, New York City

“Žinovas” karo jėgų 
nuo ausies kalba
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas pra®o 
Kongreso leidimo, kad ga
lėtų Jungtinių Valstijų mi- 
litarines talkininkes iš NA
TO pilniau informuoti apie 
JAV atomines pajėgas.

Šis faktas rodo, kaip yra 
melagingi tie komercinės 
spaudos karo reikalų “žino
vai,” kurie karts nuo karto 
spaudoje rašo paduodami 
skaičiais, kaip JAV yra 
daug galingesnės už TSRS.

Militarinių pasiruošimų 
nei viena valstybė neišduo
da, gi kas liečia TSRS pa
jėgas, tai tie “žinovai” kuo 
mažiausiai nusimano.

NAUJOS TRĄŠOS
Kazachstano chem i k a i 

kartu su Visasjunginio trą
šų ir insektofungicidų mok
slinio tyrimo instituto dar
buotojais surado naują b^i- 
dą fosforinėms trąšoms bei 
pašariniams fosfatams ga
minti. Iki šiol jų gamyboje 
buvo naudojama sieros 
rūgštis. Bandymai parodė, 
kad cikloninėse krosnyse 
terminiu būdu pagaminti 
fosfatai nenusileidžia su
perfosfatui. Pietų Kazach
stane šiomis trąšomis buvo 
patręšti cukrinių runkelių, 
vasariniu kviečiu ir miežiu 
pasėliai. Rezultatai gaubi 
puikūs. *

New Yorkas. — Prieš 38 
metus suorganizuota persų 
American-Asia Lines, Ine., 
keleivinių ir prekinių laivų 
kompanija užsidarė.

New Yorkas. — Ant 
aukšto Fifth Ave. pastate 
rado nudurtą Marthą Irwin 
West, 82 metų amžiaus se
nukę. Policija mano, kad 
ji grįžus į apartmentą rado 
plėšiką, kuris ją ir nužudė.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, liepos 7 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime, nes kuopos delegatai pateiks 
raportus iš 16-tojo Seimo. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkjMe 
užsimokėti, kad nesusispenduotTi- 
mėt. — Valdyba

(53-54)

BROOKLYN, N.Y.

LDS 46 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį,liepos-July 8 d., 7.30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. Visi kuo
pos nariai prašomi atsilankyti. Iš
girsime iš LDS seimo delegatų ra
portą ir kitus kuopos reikalus ap
tarsime.

Komitetas 
(53-54)




