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KRISLAI
Dėl senatvės pensijų. 
Kaip su medicare? 
NtRsispicavo!
Vanda Vasilevska. 
G. Zimano žodis.

— Rašo R. Mizara —

JAV Kongreso žemesnysis 
butas 388 balsais prieš 8 pri
ėmė įstatymo sumanymą (bi- 
ligwL kad būtų pakeltos seno
jo amžiaus žmonėms pensi
jos. Kiek jos turės būti pa
keltos, dar tiksliai nėra žino
ma, bet bus pakeltos apie 
penkiais procentais. Labai 
mažai! Atsiminkime, tie pa
tys įstatymdaviai sau algas 
pasikėlė tūkstantinėmis su
momis, o liaudžiai — tik tru
pinėlius nužeria.

Be to, į bilių įjungtas skir
snis, leidžiąs gydytojams, 
praktikuojantiems ne už algą, 
įeiti į Social Security siste
mą. Leis tuo naudotis ir kai 
kilniems kitiems asmenims, 
ligi šiol nepaėjusiems po tuo 
įstatymu.

Dabar šis bilius atiduotas 
Senatui. Čia tur būt bus gi
liau į jį pažvelgta. Reikia ti
kėtis, kad pensijos bus pakel
tos. Sparčiai brangstant vi
sokiems pragyvenimo reikme
nims, būtinai reikia padidinti 
pensijas.

Gal būt kai kurie senato
riai bandys prie šio biliaus 
prijungti ir nemokamosios 
medicininės pagalbos seniems 
žmonėms teikimą. Matysime.

šiemet bus renkamas ne tik 
šalies prezidentas, o ir JAV 
Kongresas — visi žemesniojo 
buto deputatai, taip pat vie
nas Senato trečdalis. Jei tik 
piliečiai darys didesnį j Kon
gresą spaudimą, statys reika
lavimus, tai Kongresas nedrįs 
juos atmesti!

Baltųjų Rūmų darbuotojas, 
Michael Cieplinski, išsiunti
nėjo neangliškų laikraščių 
redaktoriams laiškučius kvie
čiant juos atvykti (rugpjūčio 
3 d.) į Baltuosius Rūmus Wa
shingtone; prezidentas John- 
sonas juos priimsiąs.

Vieni redaktoriai ten vyko, 
kiti ne, bet ne tai čia svarbu.

Svarbu priminti, kaip šiuo 
klausimu nusišpicavo Čikagos 
menševikų laikraščio redak
torius. Gavęs M. Cieplinskio 
laiškutį, įdėjo per visą “Nau
jienų” (liepos 22 d.) puslapį 
milžinišką antraštę, o po ja 
didžiulį savo, P. Grigaičio (ne 
prezidento, ne Cieplinskio) 
“pikčių”.

Koks suvaikėjimas!
Nabagas menševikų tūzelis! 

Jis tur būt manė, kad tik jį 
viej|ą Cieplinskis kviečiąs 
“konfidencialiam pasitariami” su prezidentu.

Ir pasistatė tas “filosofas” 
sąye didelei pajuokai!

Š. m. liepos 2 d. Kijeve mi
rė įžymi lenkų rašytoja Van
da Vasilevska, sulaukusi 59 
metų amžiaus.

Ji buvo baigusi Krokuvos 
universitetą. 1939 metais V. 
Vasilevska pasitraukė į Ta
rybų Sąjungą ir priėmė tos 
šalies pilietybę. Paskui rašy
toja ištekėjo už įžymaus Ta
rybų Ukrainos rašytojo Alek
sandro Korneičiuko. Velionė 
buvo ne tik talentinga publi
cistė ir beletriste, — ji buvo 
visuomenininke, energinga 
kvotoj a už liaudies reikalus.

^Kaip jau skaitytojas žino, 
š. m. liepos 18-19 dienomis 
Lietuva atšventė savo išsiva
davimo dvideŠimtmetinę. Vi
sur įvyko daug susirinkimų, 
koncertų; pasakyta nemaža 
ir kalbų, žodžiu, buvo pa-

J. VALSTIJŲ SATELITAS SĖKMINGAI PASIEKĖ MENULI
"Pravda” aštriai kritikavo
JAV politinius manevrus
t t

Maskvai — “Pravda” ašt
riai kritikavo Jungtinių 
Valstijų užsienio reikalais 
politinius manevrus. Dien
raštis nurodė, kad po su
sitarimo nebandyti atomi
nių ginklų pasaulyje pasi
reiškė “šaltojo karo atodrė
kis.”

Bet, matomai, tas ne vi
siems JAV valdininkams, 
militaristams ir industria- 
listams patinka. Jie dirbti
nai paaštrino, padėtį pietry
čių Azijoje. Jie stengiasi 
ją bloginti Kubos srityje, 
nepamiršta ir Europos. f

Pravda” rašo, kad taikos 
reikalams blogai pasitarna
vo ir JAV prezidentas 
Johnsonas, kuris Lexingto- 
ne gegužės 25 d., sakyda
mas kalbą bibliotekos ge
nerolo Marshallo pagarbai 
atidarymo proga, atgaivino 
to generolo planus ‘/išva
duoti Europą iš komuniz

BANDO IšGELBeTI 
RUBĮ NUO MIRTIES
Dallas, Texas.—Apie pu

sę tuzino advokatų, kurie 
gina Lee Oswaldo nušovė ją 
Jack Rubį, vėl argumentuo
ja, kad teismas, kuris tę
sėsi 35 dienas ir nuteisė 
Jack Rubį mirti, buvo “ne
teisingai” vedamas. Jie rei
kalauja naujo teismo.

TSRS DUOS KUBAI 
DAR 500 MAŠINŲ

Maskva.—Dienraštis “So- 
vietskaja Rossija” rašo, kad 
Tarybų Sąjunga iki 1964 
metų pabaigos dar duos Ku
bai 500 mašinų suvalymui 
cukranendrių.

Iš Kubos buvo pranešta, 
kad tos mašinos labai gerai 
veikia.

reikštas didžiulis džiaugsmas 
pergalėmis, pasiektomis ben
dromis jėgomis 1944 metais.

Buvęs vienas partizaninio 
judėjimo Lietuvoje vadovų, o 
šiuo metu laikraščio “Tiesos” 
vyr. redaktorius G. Zimanas 
apie tai rašo mums gražų lai
škelį, kuriame, be kitų dalykų, 
pasakyta:

“Bene daugiausia džiaugia
mės kadrais. Savo laiku poe
tas Mozūriūnas rašė, jog, nu
tilus patrankų šūviams, pa
matysime, kad “stalas toks 
platus, o mūsų taip mažai,“

Tai buvo tais laikais, kai 
diena iš dienos žiaurus karas 
išplėšdavo iš mū^ų tarpo 
brangius draugus.

Bet šiandien, kada nutilo 
patrankų šūviai ir susirinko
me prie švenčių stalo, su 
džiaugsmu pamatėme, kad 
stalas tikrai platus, bet tuš
čių vietų nėra. Jas užpildė 
jauni, puikūs draugai, nuo 
stabi pamaina, priimanti es
tafetę iš mūsų, gerbianti ir 
mylinti savo pirmatakus ir 
pasiryžusi dauginti senosios 
kartos laimėjimus. . .”

Kaip miela tokius žodžius 
skaityti I

N

mo... atsteigti ją ribose, 
kuriose ji buvo pirm Ant
rojo pasaulinio karo.”

Generolas Marshallas ruo
šė planus Europai “išva
duoti” militarinės jėgos pa
galba. Jie jau seniai su
smuko. Prezidentas sakė, 
kad “nuties tiltus išvadavi
mui “ekonominės ir kultū
rinės” pagalbos.

Jo kalba patiko visiems 
socialistinių valstybių prie
šams ir reakcininkams. 
Proga jos vėl buvo išpilta 
daug sutrų Tarybų Sąjun
gos adresu, būk ji “paver
gus Centrinę Europą.”

Bet ir šie planai susmuks, 
kaip s u s m u k o generolo 
generolo Marshallo planai. 
Centrinėje Europoje, liau
diškos respublikos dideliais 
žingsniais žengia prie lai
mingesnio ir geresnio gyve
nimo, o tą kelią jų liaudis 
pati pasirinko.
------ <-------:...............

DIDELI GENERAL 
MOTORS CO. PELNAI

Detroitas. — Automobi
lių gaminimo General Mo
tors Corp, paskelbė, kad 
per 1964 metų pirmąjį pus
meti, po taksų atmokėjimo, 
pasidarė 1,138 milijonus do
lerių pelno.

Artinasi su darbo unija 
kontrakto pabaiga ir ponai 
fabrikantai nenori pakelti 
darbininkams algų, bet dar
bininkai privers juos tai pa
daryti.

TSRS RADIJAS VEIKS 
PER 24 VALANDAS
Maskva. — Nuo liepos 31 

dienos Maskvos radijas 
veiks 24 valandas per pa
rą, tai yra be sustojimo. 
Pirmiau radijas sustodavo 
veikęs 1 valandą naktį ir 
pradėdavo 5 valandą ryto.

PIKIETAVO ISPANUOS 
PAVILJONĄ

New Yorkas. — Apie 150 
amerikiečių, buvusių Lin- 
nocolno brigados karių,'ku
rie Ispanijoje kovojo prieš 
fašistus, Pasaulinėje paro
doje pikietavo Ispanijos fa
šistų paviljoną.

Pikietininkai rei k a 1 a v o 
paliuosuoti politinius kali
nius, kurių tarpe dar yra 
1936-1939 metų karo kovo
tojų.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Haiti respublikos Užsienio 
ministras Rene Chalmers 
reikalavo iš JAV finansinės 
ir ekonominės pagalbos. Jis 
sakė, kad Haiti verta gauti 
JAV pagalbos, nes visada 
balsavo prieš Kinijos priė
mimą į Jungtines Tautas.

Varšuva. — Kinija priš
siuntė naują ambasadorių.

Cape Kennedy, Fla. — 
Antradienį, liepos 28 dieną, 
iš čionai buvo iššautas 
Jungtinių Valstijų satelitas 
“Ranger-7,” kuris už 68 va
landų ir 25 minučių, atlikęs 
kelionę 243,665 mylių, pa
taikė į Mėnulį.

Satelitas “Ranger-7” svė
rė 806 svarus. Tai jau bu
vo dvyliktasis JAV sateli
tas iššautas į Mėnulį.

Kaip žinia, Tarybų Są
jungos satelitas j Mėnulį 
pataikė 1959 metais, o kitas 
skriejo aplinkui Mėnulį, 
traukė paveikslus ir radijo 
bangomis juos siuntė į Že
mę.

Dabartinis JAV satelitas 
buvo gerai įrengtas. Jo 
įrengimui išleido apie $28,- 
000,000. Jame buvo įtaisy
ta šešios kameros paveiks
lų traukimui. Kada sateli

Washingtonas.' — Pietų 
Vietname «daugiaušia žūva 
Jungtinių Valstijų kapito
nų ir kitų aukštų, karinin
kų. Mat, kapitonai vairuo
ja lėktuvus ir malūnspar
nius, taipgi yra “patarė
jais” Pietų Vietnamo armi
joje, po kelis, kiekviename 
batalijone.

Iš veikiančių JAV milita- 
rinių žmonių prieš partiza
nus kiekvienas ketvirtas 
asmuo yra kapitonas, o ki
ti—karininkai. Iš veikian
čių 3,000 “patarėjų,” kas 
antras yra karininkas arba

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Čionai lankėsi 

Jungtinių Tautų generali 
nis sekretorius U Thantas. 
TSRS vyriausybė pareiškė, 
kad jŲnemokės išlaidų, ku
rias Jungtinės Tautos, be 
Saugumo Tarybos nutari
mo, padarė Konge ir Arti
muosiuose Rytuose.

Londonas.— W. Churchil- 
las aplankė Anglijos parla
mento posėdį, bet tai buvo 
jau paskutinis kartas, nes 
jis daugiau nekandidatuos. 
Churchillas jau yra 89 me
tų amžiaus.

Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad Jungtinės Valstijos 
planuoja panaudoti Malazi- 
jos militarinės jėgas karui/ 
pietryčių Azijoje.

Detroitas. — Streikuoja 
spaus tuvininkai. Laikraš
čiai “The Detroit News” ir 
“The Detroit Free Press” 
uždaryti nuo liepos 13 d.

Princeton, N. J.—Sulau
kęs 93 metų amžiaus mirė 
Princėtono universiteto an
glų kalbos profesorius Dr. 
Charles G. Osgoodas.

tas buvo dar už skridimo 
12 minučių nuo Mėnulio, tai 
tie paveikslų traukimo apa
ratai automatiškai pradėjo 
veikti, traukė paveikslus ir 
radijo bangomis siuntė že
mėn į priimtuvus. Paveiks- j 
lų buvo nutraukta virš 4,- 
000. Jungtinių Valstijų 
mokslininkai sako, kad dau
gelis jų yra labai aiškūs, 
suteikia daugiau žinojimo 
apie Mėnulio matomosios 
pusės fizinę padėtį ir teikia 
daug vilčių ateityje pasiun
timui žmogaus į Mėnulį.

Aišku, kad “Ranger-7” 
pataikymas į Mėnulį sutei
kia daug žinių mokslui. Ta 
proga visas pasaulis sveiki
na Jungtines Valstijas su 
pasiekimu. Bet tuo pat kar
tu JAV militarist a i jau 
svarsto, kiek tas duos mili- 
tariniams reikalams.

Vietname daug žūva 
J. Valstijų karininkų

kapitonas. Todėl, tarp JAV 
militarinių asmenų žuvo 60 
procentų kapitpnų. puvo 
sužeistas net generolas Jos. 
W. Stilwellis.

Pietų Vietname dabar yra 
16,300 JAV militarinių 
žmonių. Jie beveik visi ka
rininkai arba technikiniai 
specialistai. JAV karininkai 
ir kapitonai vairuoja bom
bonešius, mūšio lėktuvus 
ir malūnsparnius. Jie yra 
ir oro jėgų kulkosvaidinin
kais, kurie šaudo į parti- 
nus.

Washingtonas. — Con
necticut valstijos senato
rius A. Ribicoff kaltina 
Velsicol Chemical' Corp., 
Memphis, Tenn., kad tai jos 
chemikaliniai nuodai Mis
sissippio upėje užmuša mi
lijonus žuvų.

Santa Barbara, Calif. — 
Sulaukęs 82 metų amžiaus 
mirė biografijų rašyt o j a s 
Hermann Hagedorn.

Maskva. — TSRS moksli
ninkai vėl iššovė į erdvę sa
telitą, kuris iš eilės jau yra 
“Kosmos-36.”

Maskva. •— Sulaukęs 68 
metų amžiaus mirė įžy
mus architektas Arkadijus 
Mordvinovas.

San rancisco, Calif.—Su
laukęs 69 metų amžiaus mi
rė JAV generolas Geraldas 
A. Counts.

Atlantic City, N. J<—Rug
pjūčio 24 dieną Čionai atsi
darys Demokratų partijos 
nacionalinė konvencija no- 
minavimui kandidato į JAV 
prezidentus.

Negrų vadai ragina taikiai 
veikti už civilines laisves
New Yorkas. — Liepos 

29 d. NAACP patalpoje įvy
ko negrų nacionalinių orga
nizacijų vadų konferencija. 
Dalyvavo: B. Rustin, kuris 
organizavo marš avimą į 
Washingtoną; J. Grenberg, 
NAACP advokatas; Whit
ney M. Young, National 
Urban League direktorius; 
James Farmer, CORE di
rektorius; Roy Wilkins, 
NAACP nacionalinis sekre
torius; kunigas-dak ta r a s 
Martin Luther King, Chris
tian Leadership Conference 
prezidentas; John Lewis, 
Student Nonviolent Coor
dinating komiteto pirminin
kas; A. Philip Randolph, 
Negro American Labor 
C o u n c ii pirmininkas, ir 
Courtney Cox, negrų stu
dentų vadas.

Jie išlęido pareiškimą, ku
riame sako, kad dabar, iki 
įvyks Jungtinių Valstijų

JOHNSONAS APIE 
VICEPREZIDENTĄ

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas asmeniš
kai painformavo Robertą 
Kenedį, D. Ruska, Robertą 
M’cNamarą ir O. Freemaną, 
kabineto narius, taipgi A. 
Stevensoną ir S. Shriverį, 
kad nepatartina jiems kan
didatuoti Demokratų parti
jos tikietu į JAV vicepre
zidento vietą.

SAKO, KAD BUS 
DEMONSTRACIJŲ

New Yorkas. — Kai ku
rie nacionaliniai ir vietiniai 
negrų vadai sako, kad na
cionalinių vadų raginimas 
neturėti demonstracijų ir 
susirinkimų, kol baigsis 
prezidentiniai rinkimai, dar 
neužtikrina, kad jų nebus.

Apie 20,000,000 negrų yra 
šalyje, yra platus ir įvai
rus judėjimas, tai negali 
būti vienos minties. Taipgi 
gali būti netikėtumų, kurie 
iššauktų negrų demonstra
cijas.

SUGAVO RYKLĮ
Northport, N. Y.—North- 

porto įlankoje A. Nicholsas 
žvejodamas sugavo septy
nių pėdų ilgio ryklį (ša
ką). žvejas virš pusva
landžio kovojo vilkdamas jį 
į krantą, o laimėjo tik su 
kito pagalba. i

Detroitas. — 500,000 au
tomobilistų balsuos, ar strei
kuoti, jeigu kompanijos at
sisakys išpildyti unijos rei
kalavimus.

Paryžius. — Prancūzų 
spauda rašo, kad J A V-jų 
spauda perdeda apie nesu
tikimus tarp TSRS ir Ru
munijos vadų.

I

prezidentiniai rinkimai, tai 
svarbiausias darbas — da
lyvauti rinkimuose, nes taip 
galima geriausiai padėti 
pravesti gyveniman Civili
nių laisvių įstatymą.

Negrų vadai nurodo į pa
vojų iš Goldwaterio pusės. 
Jie sako, kad Respublikonų 
partijos konvencija įvyko 
metu, kuomet Mississippio 
valstijoje siautė teroras, 
buvo pagrobti veikėjai už 
civilines laisves ir, mato
mai, nužudyti, gi Respubli
konų partija priėmė rinki
minę platformą, kuri aiš
kiai kreipiama prieš civili
nes laisves, prieš negrų ra
sę. Jie pasisako už JAV 
federalinės valdžios nesiki
šimą i valstijų besitvarky- 
mą. Todėl negrų vadai ra
gina negrus masiniai daly
vauti rinkimuose.

Negrų vadai pasisakė 
prieš rasinius susirėmimus, 
prieš įvykusius plėšimus. 
Jie ragina, kad visi ju na
riai ir pasekėjai susilaikytų 
nuo demonstracijų, masinių 
išstojimų iki prezidentinių 
rinkimu pabaigos, tai yra 
lapkričio 3 dienos. Taipgi 
ragina, kad demonstracijos 
ir masiniai susirinkimai bū
tų pravesti ramiai, prisilai
kant įstatymų, nes tas duos 
negrų rasei kovoje už žmo
niškas teises simnatikų iš 
baltųjų tarpo. Negrų va
dai kreipiasi ir i baltus 
amerikiečius, kad jie padė
tų negrams darbų gavime, 
gyvenamų namų reikaluose, 
mokslo pasiekime ir kitose 
srityse.

Nacionaliniai negrų vadai 
kreipiasi į lokalinius negrų 
vadus ir grupes, kad pa
gelbėtų pravesti gyveniman 
užbrėžtus planus rinkimu 
kampanijoje ir kovoje už 
įgyvendinimą Civilinių lais
vių įstatymo.

Ekstra
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų vyriausybė sa
ko, kad į rytus nuo Šiau
rės Vietnamo Respublikos, 
Tonkino įlankoje, trys tor
pediniai laiveliai atakavo 
JAV karo laivą “Maddox.”

Jungtinių Valstijų karo 
laivas atsakė ugnimi, o ke
turi karo lėktuvai puolė 
tuos laivelius iš oro. Juos 
sugadino ir nuvijo. Sako, 
kad, matomai, laiveliai bu
vo Šiaurės Vietnamo Res
publikos.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo Respublikos vyriau
sybė sako, kad Jungtinių 
Valstijų ir Pietų Vietnamo 
karo laivai šaudė į Šiaurės 
Vietnamo salą, o tuo laiku 
—JAV karo lėktuvai bom
bardavo Vietnamo kaimą ir 
užmušė žmonių.
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Prieš 50 melų prasidėjo 
pirmasis pasaulinis karas

ŠIOMIS DIENOMIS sukako penkiasdešimt
kai prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Tai buvo tikė
tas, lauktas karas,—reikėjo tik kibirkšties, kuri pasaulį 
uždegtų. Visiems galvojusiems žmonėms prieš 50 metų 
buvo aišku, kad imperialistai bandys žmonių gyvybėmis 
persidalinti pasaulį.

Socialistinių bei komunistinių valstybių tuomet dar 
nebuvo, ir nieks negalėjo pasakyti, būk komunistai pra
dedą karą. Reikia, šia proga, ir tai suprasti, jog per 
tūkstančius metų vyko karai ir juos vis pradėjo žmonių 
išnaudotojai dėl turtų, dėl naujii rinkų, dėl materialinių 
gėrybių. Pirmąjį pasaulinį karą pradėjo imperialistinės 
valstybės. Antrąjį—taip pat.

Prieš 50 metų buvo didelis socialistinis judėjimas; 
jei ano meto socialistai (ypatingai Vokietijoje) būtų 
gręžtai kovoję prieš karą, jis veikiausiai būtų buvęs su
laikytas. Deja, dauguma jų nuėjo kaizerinės tėvynės 
ginti. Anglijos, Prancūzijos ir kitų Vakarų Europos 
šalių socialpatriotai padarė tą patį—“savų tėvynes” gy
nė. To pasėkoje žlugo Antrasis Internacionalas. Išti
kimai už taikos reikalą kovojo tik kairieji socialdemo
kratai, bolševikai, vadovaujami Lenino ir jam pritarian- 

t čios kairiųjų socialdemokratų grupės Vakarų Europoje.
Iš karto buvo manyta, kad Jungtinės Valstijos neįsi- 

vels j ši konfliktą, nes prezidentas Wilsonas tai buvo ža
dėjęs daryti. Bet 1917 metais tas pats Wilsonas paskel
bė Vokietijai ir Austro-Vengrijai karą, ir milijonai ame
rikiečių buvo siunčiami į Prancūziją “demokratijos gin
ti.”

Nieks tikrai nežino, kiek milijonų žmonių žuvo Pir
majame pasauliniame kare, bet yra žinoma, kad jų— 
kariu ir civilinių—žuvo daug milijonų.

Demokratija išgelbėta nebuvo, o tie patys imperia
listai. praėjus desėtkui metų, pradėjo ginkluoti Vokieti
jos hitlerininkus, didžiausius žmonijos pabaisas, ir siun
dė juos prieš socialistinę Tarybų Sąjungą. z ■'

APGINKLUOTAS, turėdamas laisvą kelią, Hitleris 
pradėjo Antrąjį pasaulinį karą 1939 metais, praėjus apie 
dvidešimčiai metų nuo paskelbimo Pirmojo.

Antrasis pasaulinis karas buvo kur kas baisesnis už 
Pirmąjį, kur kas daugiau žmonių gyvybių čia žuvo. Bet 
žmonijos laimė buvo ta, kad Antrojo pasaulinio karo 
metu jau gyvavo tvirta socialistinė valstybė, Tarybų Są
junga, kuri mobilizavo visas jėgas—pirmiau išlaikyti tąi- 
kai, o vėliau hitlerizmui sumušti. To karo pasekmės 

, mums gerai žinomos, tai čia neverta apie tai kalbėti.

Kas ką rašo ir sako
KLESTI ŠIAULIŲ 
MIESTAS

Lietuvos spauda nemaža 
vietos skyrė Šiaulių miesto 
išvadavimui, kuris atliktas 
prieš dvidešiint'mettį.’Hit
leriniai niekšai miestą bu
vo sugriovę, o dabar jis at- 
sistatęs, klesti. Daug fab
rikų, nauji gyvenamieji na
mai; mokyklų tinklas.

J. Varvuolis Vilniaus 
“Tiesoje” pateikia tokių 
apie šių dienų Šiaulių mie
stą duomenų:

Miesto pramonė dabar iš
leidžia 17,5 karto daugiau 
produkcijos, negu pirmaisiais 
pokario metais.

Dviračių gamykloje kas 45 
sekundės nuo konvejerio nui
mamas dviratukas. Kas dvi 
su puse minutės — variklis 
mopedui.

Verpstiečiai kas 17 sekan- 
džių numezga mezginį.

Naujajame miesto rajone, 
išaugusiame prie Draugystės 
prospekto, atiduota naudoji
mui 49,000 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto, čia gyve
na 5,400 žmonių.

Prieš 20 metų mieste veikė 
vienas 25 vietų vaikų lopše
lis. Dabar kasdien į lopšelius- 
darželius skuba 1,640 jaunų
jų piliečių.

Pirmaisiais pokario metais 
mieste kursavo 4 krovininiai 
sunkvežimiai, vežioję kelei
vius. Dabar mieste kursuoja 
156 autobusai ir 46 taksi. Per 
dieną jie nuvažiuoja apie 20,- 
000 kilometrų.

1945- metais vienintelėj 
miesto stacionarinio gydymo 
įstaigoje dirbo 22 gydytojai. 
Dabar darbo žmogaus sargy
boje budi 223 gydytojai.

Liaudies švietimui vystyti 
mieste dabar skiriama lėšų 10 
kartų daugiau, negu pirmai
siais pokario metais*

1954 metais darbo jaunimo 
vidurinėje mokykloje mokėsi 
300 miesto dirbančią ją. Pra
ėjusiais mokslo metais pen
kiose vakarinėje ir pamaini
nėse, mokyklose ’-r—1,975> žmo
nės. \ .

Pernai valstybė miesto pen
sininkams išmokėjo 1,732 tūk
stančius rublią.

< Per metus kiekvienas šiau
lietis daugiau kaip 20 kartą 
apsilanko kine.

Per pirmąjį šią metą pusme
tį dramos teatras surengė 180 
spektaklių. Iš ją — 95 kolū
kiuose. Spektaklius žiūrėjo 
52,000 žmonių. Didesnė 
pusė — žemdirbiai.

jų

PER TUOS PENKIASDEŠIMT metų pasaulyje įvy
ko milžiniškų pasikeitimų. Pirmiausia, 1917 metais Ru
sijos proletariatas, vadovaujamas Lenino, nuvertė iš
naudotojų santvarką ir Rusiją paskelbė tarybine socia
listine respublika. Paskui įsikūrė Tarybų Sąjunga, ku
rion įėjo visa eilė mažesnių tautų, respublikų.

Po antrojo pasaulinio karo Kinijos liaudis savo 
šalį paskelbė socialistine Liaudies Respublika; įsikūrė 
visa eilė liaudiškų socialistinių respublikų Europoje.

Tiek Azijoje, tiek Afrikoje daugybė tautų išsiko
vojo sau tautinę nepriklausomybę. O pavergtos koloni
jinės tautos dar tebekovoja už savo tautinę nepriklau
somybę.

Mokslas per tuos penkiasdešimt metų pasiekė ne
girdėtai aukštą laipsnį. Be kitko, žmonija išrado ir bai
sius mirtį nešančius pabūklus, apie kokius prieš 50 metų 
mažai kas galvojo. Gaminamos atominės ir hidrogeni
nės bombos, išdirbamos raketos, kurios tas bombas gali 
nešti už daug tūkstančių mylių.

Pasaulis šiandien atsistojo į tokią padėtį, kad, jei 
kiltį trečiasis, termobranduolinis karas, tai jis galėtų 
per vieną valandą sunaikinti paskirus miestus, ir net 
nušluotų nuo žemės kamuolio kai kurias šalis, 
milijonų žmonių, žūtų bėgyje valandos kitos.

Vienintelis būdas' žmonijai išgelbėti—taikos 
Sunaikinti atomines ir hidrogenines bombas, eiti prie 
nusiginklavimo, gyventi taikiai visoms tautoms, didelėms 
ir mažoms. x

Ir štai žmonija, kuriai rūpi išlikimas, už tai kovoja. 
Ir ji kovos! Ir mes esame tos kovos talkininkais.

Šimtai

būdas.

LAIMINGI MES, kurie atmename, kas darėsi prieš 
’ 50 metų, kurie sąmoningai stebėjome ir supratome, kur 

link imperialistiniai karai vedė, kurie prieš visa tai ko
vojome. \

Deja, šiandien nei vienas mūsų negali sakyti, kad 
kova jau baigta. Ne, gerbiamaš skaitytojau, ji nėra 
baigta, nes žmonijai šiandien gręsia didesnis pavojus 
nei buvo prieš 50 metų.

Kiekvienas, kas sveikas, turi stovėti pasaulinės tai
kos išlaikymo sargyboje!

' 2 p.-Laisvė (Liberty)-— Antrad., rugp. (August) 4,1964

nijos kompartijos lyderių vei
klą, jų vadinamą “naująjį 
kursą”. Be kita ko, jame ra
šoma : “. .. Su ikįękviena die
na kiniečiai ir “naujojo kur
so” šalininkai dar vis kaitina 
ir stiprina savo propagandą, 
ardančią komunistinio pasau
lio vienybę. Tapo neginčija
mai įrpdyta, kad jie sušilę va
ro pirmyn savo skaldytojišką 
darbą, organizuodami frakci
nes savo pasekėjų grupes vi
sose komunistų partijose. Kai 
kur jiems yra pavykę pasėti 
nesusipratimo ir suirutės sėk
lą. Tai yra talkininkavimas 
kaip tik Vakarų imperialis
tiniams rateliams, kurie taip 
ištroškusiai laukia komunisti
niame pasaulyje pasidalijimo 
ir susiskaldymo. Užtenka pa
siklausyti amerikinės komer
cinės spaudo nesuvaldomo 
džiaugsmo balsų kiekvienu 
paaštrėjimu tų ginčų tarp ta
rybinių ir kiniečių komunis
tų, kad suprastume, ką jau 
yra davęs tasai “naujasis” ki
niečių kuras. . . Visos turimos 
žinios parodo, kad griežčiau
siai jį atmeta, kaipo pavojin
gą, avantiūristinį kursą, mil
žiniška komunistinių bei dar
bininkų partijų dauguma”.

D. M. Šolomskas skaityto
jams pasakoja apie Pietų 
Vietnamo praeitį ir jo patrio
tų kovą už naują ateitį.

Nemaža vietos žurnalas pa
skyrė meno ir 1 literatūros 
klausimams. Dr. A. Petriką 
ryšium su 400-osioms metinė
mis nuo gimimo rašo apie 
dramaturgą Viljamą Šekspy
rą. J. Paleckis straipsnyje 
“Įžymusis liaudies sūnus, liau
dies poetas” pateikia gerą 
pluoštą prisiminimų apie Te
ofilio Tilvyčio kelią į litera
tūrą. čia taip pat išspausdin
tas T. Tilvyčio eilėraštis “Af
rikos balsas”. Apie Tarybų 
Lietuvos dailės suklestėjimą 
žurnalo puslapiuose pasakoja 
V. Uloza. Straipsnyje “Drau
gystės žiedai” J. Skliutaus- 
kas rašo apie draugystės stip
rėjimą tarp lietuvių ir kirgizų 
literatūrų. K. Genio straips
nis paskirtas* lietuvių litera
tūros milžinui Kristijonui Do
nelaičiui. žurnale išspausdin
tas visas pluoštas Jono Lapa- 
šinsko, Janindš Degutytės, Jo
rio Šiožinio ir eiles kitų poetų 
eilėraščių.

Naująjį žurnalo numerį su 
dideliu susidomėjimu perskai
tys kiekvienas pažangiosios 
spaudos draugas.

VILNIAUS “TIESA” 
APIE ŽURNALĄ 
“ŠVIESĄ”

Vilniaus “Tiesoje” skai
tome :

Pasiekė Vilnių antrasis nu
meris šių metų “Šviesos” žur
nalo, kurį Niujorke leidžia A- 
merikos lietuvių darbininkų 
literatūros draugija.

Numeris prasideda V. An- 
rulio straipsniu apie lietuvių 
socialistinį judėjimą Ameri
koje. Jo autorius, ilgus metus 
gyvenantis JAV, patei k i a 
daug įdomių faktų apie pir
muosius lietuvių žingsnius, 
buriantis į pažangų socialisti
nį judėjimą, apie pirmuosius 
jų spaudos leidinius, socialis
tų kovą, apsivalant nuo prisi
plakėlių. Straipsnyje pabrė
žiama Vinco Kapsuko-Micke- 
vičiaus didelis vaidmuo, stip
rinant lietuvių socialistinį ju
dėjimą.

S. J. Jokubka skelbia me
džiagą apie lietuvius Ameri
kos liaudies kovų istorijoje. 
Joje pasakojama apie lietu
vių darbininkų vaidmenį ma
siniuose piketuose, streikuose, 
demonstracijose, kovose < už 
darbo unijas. Autorius nuro
do, jog lietuvių darbininkų 
pažangusis judėjimas buvo 
gerai žinomas buvusiam JAV 
Komunistų partijos pirminin
kui velioniui V. Fosteriui, ku
ris, išleidęs eilę knygų apie, 
darbininkų judėjimą JAV, 
vieną iš jų norėjo paskirti 
imigrantams, tame tarpe ir 
lietuviams.

Su dideliu įdomumu skai
tytojai perskaitys žurnale pa
skelbtą A. B. Saliečio straips
nį “Komunistinis pasaulis: 
kuriuo keliu?” Jo autorius 
demaskuoja skaldytojišką Ki-

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIKIAIS įgausimais
Kaip “nematomoji valdžia” 

veikia Jungtinėse 
^Valstijose 
a

Gal daugeliui nei nežino
ma, kur ir kaip “nemato
moji valdžia” veikia Jung
tinėse Valstijose. Bet ji 
čia yra ir turi labai daug 
galios nustatinėti ir pra
vesti Jungtinių Valstijų po
litiką užsienyje.

“Nematomąją valdžią” 
sudaro visų galingiausia 
Žvalgybos Agentūra (Cent
ral lintelligence Agency), 
turinti savo skyrius daug- 
gelyje užsienio valstybių. 
Jos žvalgybinis tinklas ap
ima visą pasaulį.

Neseniai iš spaudos išėjo 
įdomi knyga “The Invisible 
Government.” Ją parašė du 
jauni žurnalistai Washing
tone — David Wise, New 
Yorko “Herald Tribune” 
korespondentas, ir Thomas 
Ross, Chicagos “Sun-Times” 
korespondentas. Tai ant
roji minimų autorių knyga. 
Pirmoji knyga vadinosi 
“The U-2 Affair,” aprašan
ti apie JAV šnipišką lėktu
vą, kuris Tarybų Sąjungo
je buvo numuštas ir sukėlė 
politinę krizę tarptautiniuo
se rateliuose.

Antroje savo knygoje au
toriai teigia, kad Kongre
sas skiria kasmet maždaug 
po 4 bilijonus dolerių mini
mai agentūrai išlaikyti, vi
sai neturėdamas duomenų,

pesų į mėnesį, bet nustatyta 
darbininkams alga 13,500 
pesų į mėnesį. Tai kaip su- 
tokia alga galima išsivers
ti?

Unijos reikalauja dides
nių algų. Jos sudarė “ko
vos planą.” Berissoje ir En- 
senade eina griežtos kovos. 
Frigurifikų (gyvulių sker
dyklų) darbininkai kovoja 
už didesnes algas ir geres
nes darbo sąlygas. Friguri- 
fikai dabar yra amerikie
čių Armouro, Swifto ir ki
tų kompanijų kontrolėje. 
Streikuose daug darbinin
kų nukentėjo nuo policijos 
ir kompanijų mušeikų, ne
mažai kraujo buvo pralieta. 
Bet kovos tęsiasi. Šios ko
vos apima nemažą ir lietu
viu skalU1.” v

Argentiniečių laikraštyje 
“Vagoje” rašoma, ad “sun
kiai serga tautietis Kazys 
Staškauskas.” Pereitą vasa
rą New Yorke galėjome su
sipažinti su jo malonia žmo
na Vanda Staškauskiene, 
atvykusia su Marija Pa
lioniene iš Buenos Aires.

Prieš šimtą metų
Visose Kauno mokyklose 

buvo 32 mokytojai ir ta r- i 
nautojai bei 2 guvernantįp, * 
o mokinių — tik 641: dvari
ninkų ir valdininkų vaikų 
446, dvasininkų — 10, mies
tiečių — 61, valstiečių —58

Kauno gubernijos vyno 
akcinė bendrovė 1864 m. 
pradžioje gamino vyną 116 
daryklų (Kaune, Telšiuose, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Uk
mergėje). Vyną pardavinė
jo: 178 urminiai sandėliai, 
53 krautuvės, 295 karčia- 
mos, 3 bufetai, 21 alinė ir 
19 laikinųjų parodų.

Prie Kauno gimnazijos 
veikusi biblioteka neturėjo 
knygų aprašo, katalogjį, 
nebuvo joje ir bibliotekinin
ko. Knygų fondą sudarė 
apie 3,000 daugiausia religi
nio turinio knygų. 1864 m. 
balandžio mėn. biblioteka 
įsigijo naujų knygų ir pra
dėjo gauti periodinius lei^\- 
nus — laikraščius ir žurna
lus.

Kauno gubernijos dvari
ninkas Antanas Budrys ka
ro lauko teisme pasmerktas 
mirti. Jis buvo vienas akty- 
.viausių 1863 m., sukilimo 
dalyvių Marijampolės ap
skrityje, kur veikė svetima 
pavarde Nesiakoc. Mirties 
nuosprendis įvykdytas kovo 
3 dieną. Ši žinia buvo pra
nešta Vilniaus laikraštyje 
tik balandžio 7 d. r

1864 m. kovo 12 d. Vil
niaus medicinos draugijos 
posėdyje buvo pagerbtas 
miręs senojo Vilniaus uni
versiteto žinomas profeso-

Užgiria perversmą
Kuomet Argentinos liau

dis reiškia pasipiktinimą 
fašistiniu perversmu Brazi
lijoje, Argentinos komerci
nė spauda pilnai užgiria tą 
perversmą.

Buenos Aires mieste išei- 
i nąs anglų kalba dienraštis 

” ra-
I šo, kad “Brazilijos revoliu
cionieriai dar vis tebevalo 
namus” naudodami tvirtą rius> medikas ir farmaceu- 
“militarinę šluotą.” Tai tas K. Volfganags. Šį įvy- 

I džiaugsmas daugiausia Ar- kį spauda aprašė tiktai ' jTv* 4- n ■v-* -» v rn , •• •• • V •
vusi teises, kurioš įleidžia,timšalių irjųpąkalikų,min- 
Amerikos 
kontroliuoti užsienyje vei- naudojimo.

kaip ir kur tokia didžiule i “Buenos Aires Herald; 
suma išleidžiama. Tiek ži-............... ~
noma, kad agentūra samdo 
apie 200,000 žmonių. Tai 
ir viskas.

Autoriai toliau teigia, kad 
toji agentūra yra uzurpa- getinoje gyvenančių sve- trijų savaičių.

, , ... . < - ------ ------- • Spaudoje retkarčiais pa-
darbo žmonių iš- ’ sirodydavo informacija 

. . v. ------ ™ " , i ap|e techninę pažangą. “Vi-
kiancias amerikines agen-1 q kad darbo žmonių en- ■ lenskij Vestnik” balandžio

7 d. rasė: Pries šimtą me
tų 400 žmonių nepajėgė su
verpti tiek medvilnės, kiek 
dabar suverpia vienas žmo
gus mašinos pagalba per tą 
patį laikotarpį. Dabar 
žmonės sumala tokį pat kie
kį miltų, kaip prieš šimtą 
metų sumaldavo 150 žmo
nių. Dabar vienas žmogus 
pagamina tiek audinių, kiek 
anksčiau gamind a v o 
žmonių. Cukraus rafinavi
mui dabar suvartojama 
tiek darbo dienų, kiek anks
čiau — mėnesių.” Įdomu, 
ką po 100 metų rašys spau
da apie mūsų dienų techni-

turas. Tačiau Centrinė 
Žvalgybos Agentūra su to
mis teisėmis visai nenori 
skaitytis. Ji veikia nuo am
basadorių nepriklausomai.

LIETUVOJE NUSKENDO 
JAUNAS, TALENTINGAS 
LITERATAS

Lietuvos spaudoje skaito
me tokį nekrologą:

1964. VII. 9 tragiškai žuvo 
(nuskendo) leidyklos “Vaga” 
originaliosios literatūros re
dakcijos redaktorius, partinės 
organizacijos sekretorius Leo
nardas Lenkauskas.

Gimė L. Lenkauskas 1937.
l. 6 Mažeikių rajone, Kentau- 
čių km., neturtingų valstiečių 
šeimoje. 1956 m. aukso me
daliu baigė Židikų vidurinę 
mokyklą. Nuo 1956 m. iki 
1961 m. studijavo Vilniaus V. 
Kapsuko v. universitete Is
torijos-filologijos fakultete, 
lietuvių kalbą' ir literatūrą. 
Studijų metais aktyviai daly
vavo komjaunimo, profsąjun
gos, lietuvių literatūros isto
rijos būrelio, Studentų moks
linės draugijos veikloje. Buvo 
Lenino v. ir L. Giros v. stipen
diatas. • i ;

Baigęs universitetą, 1961
m. L. Lenkauskas buvo pa
skirtas dirbti į Valstybinę 
grožinės literatūros leidyklą. 
Dirbdamas originaliosios lite
ratūros, redakcijoje, jis reda
gavo Alf. Bieliausko romaną 
“Mes dar susitiksim, Vilma!”, 
K. Maruko apysaką “Žalia
kalny šlučja gatves”, Alg. 
Pociaus, apsakymų rinkinį 
“Verpetas”, Just . Paleckio 
“Meksikoje”, Alg. Baltakio' 
“Mažosios poemos”, Just. 
Marcinkevičiaus “Poema apje 
Donelaitį”, J. Šimkaus, Br. 
Pranskaus-žalionio, V. Vetei- 
kio, J. Vaičiūnaitės, A. Drilin- 
gos bei kitų rašytojų prozps 
ir poezijos knygas. L. Len
kauskas taip pat paruošė 
spaudai “Atsiminimus apie A. 
Vienuolį”, buvo revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje dalyvės 
V. Jurgaitienės atsiminimų 
knygos “Nebuvo kada drobe
lių austi” bendraautoris.

gėjai norėtų panašaus per
versmo ir Argentinoje, tai 
pastebėjo socialistų vadas 
Alfredo L. Palacios. Jis nu
rodo, kad “svetimšalių naf- 

Jos skyriai ir agentai užsie-1 tos interesai ir jų vietiniai 
Byje palaiko glaudžius ry- i pagalbininkai,” nepasiten- 
šius su Centrine Agentu- ■ Rinę Argentinos valdžios 
ra Washingtone. Jie turi , panaikinimu kontraktų, da- 
savo slaptas komunikacijos ro visokias kliūtis, kad ša- 
stotis.

1958 metais ši agentūra 
glaudžiai dirbo su Indone
zijos sukilėliais, pasimojusi 
nuversti prez. Sukamo val
džią. Kai tas žygis mizer- 
nai susmuko, tada iškilo 
skandalingas dalykas, kuris 
žymiai pažeidė Amerikos 
vardą Azijoje.

1961 metais kitas agentū
ros žygis susmuko Kuboje, 
kai intervencija buvo. su
daužyta. Tai buvo didžiu
lis Amerikos prestižo pa
žeidimas.

Paminėję tuos nelaimin
gus nuotykius, knygos au
toriai rimtai pastebi, kad 
Kongresas turėtų paskirti 
tam tikrą komisiją, kuri 
pilnai ištirtų tos “nemato
mos valdžios” veiklą ir pa
čiam Kongresui raportuo
tų; taipgi Kongresas turėtų 
kaip nors aprėžti tos agen
tūros teises, pastatyti ją 
“savo vieton.”

lyje sukėlus suirutę ir da
vus progą militaristams nu
versti piliečių išrinktą prez 
zidento Illlijos valdžią.

Nauja plienui sistema
Meksikos laikraštis “Ex- 

celcior,” rašydamas apie 
Lotynų Amerikos metalur
gijos pramonės kongresą, 
primena, kad “Tarybų Są
junga turi naują plienui 
lieti sistemą, kuri reika
lauja mažiau investmentų, 
sumažina gamybos lėšas ir 
padidina gamybą.”

Tarybų Sąjungos delega
cijos pirmininkas prof. M. 
Bolčenko kongreso daly
viams aiškino, kad naujoji 
sistema yra labai sėkminga. 
Kongreso dalyviai tuo klau
simu buvo susidomėję.

“Severnaja počta” balan
džio 30 d. aprašė sporto 
varžybas Anglijoje. 3 mylių 
ėjimo rekordą laimėjo Nai- 
boras — per 27 min. 28 se
kundes, o Pimasl mylią nu
bėgo per 5 min. 38 s. Pra
vartu priminti: dabar Lie
tuvos ėjikas V. Žurnė 5000 
metrų distanciją (3 mynes 
yra 4828 met.) įveikė per 2$) 
min. 46.8 sek.,o pasaulinis 1 
mylios bėgimo rekordas, 
priklausąs Naujosios Ze
landijos bėgikui P. Šnelui, 
yra 3 min. 54 sekundės.

Visų korepondenty 
dėmesiui

Kas girdėt Argentinoje?
Vienas argentiniętis mums 

rašo iš Buenos Aires mies
to:

“Politinė ir ekonominė pa
dėtis mažai keičiasi, nors 
daugelis kalba ir rašo apie 
naujas pamainas. Liaudyje 
nepasitenkinimas auga. 
Ypač šeimininkės nerimau
ja, kuomet viskas pabran
go. Kai kurie parlamento 
deputatai apskaičiuoja, kad 
keturių asmenų šeimai da
bar reikia iki 24 tūkstančių

“Laisvės” redakcija šir
dingai dėkoja visiems ko
respondentams ir kores
pondentėms už parašymą 
iš įvykių ir parengimų. Bet 
.prašome, kad rašydami apie 
parengimus, nerašytumėte 
apie laimėjimus, nes laimė
jimai priskaitomi prie lote
rijų. Paštas nesiuntinėja 
jokių skelbimų laimėjimų 
reikalais, todėl neleistina 
apie tai rašyti ir laikraš
čiams.

“L” Redakcija

LIETUVIŠKOS 
PATARLĖS

Ir aklas namo kelią su
randa.

Ir bitukė savo namelius 
gina.

Iš svetimos šalies ir 
kregždė išskrenda, ne tik 
žmogus pabėga. _ v

Kad ir šunio 
tik savoj.

Kas savo kalbą niekiifa, 
kitos neišmoks.

Kiekviena pušis savo ši
lui ošia.

Kur pušis išaugo, ten ir 
graži.

:e
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Apie įžymųjį lietuvių tautos
* sūnų Kazį Preikšą

Šiomis dienomis pasiekė 
mus Vilniuje gražiai išleista 
3.32 puslapių nepaprastai Įdo
mi ir labai svarbi knyga “Ka
zys Preikšas”. Knyga išleista 
4,000 tiražu. Ji pasiskleis po 
visus Lietuvos kampus.

Tai viena iš tų knygų, ku
riose taip ryškiai, taip vaiz
dingai atsispindi tas kelias, 
kuriuo Lietuvos darbo liau
džiai prisiėjo žygiuoti Į išsi
laisvinimą ir Į naują, šviesų 
rytojų. Ji kalba apie vieną 
iš pačių nuoširdžiausių ir iš
tikimiausių lietuvių tautos sū
nų bei dukrų, kurie savo at
sidavimu laisvės idealui sau 
«yvi būdami pasistatė nemir
tiną paminklą ir kurie am
žiais Lietuvos istorijoje švies 
skaisčiausiomis žvaigždėmis. 
Kazys Preikšas buvo vienas 
iš tų. Laikau didžiausia gar
be turėjęs progą su juo asme
niškai susitikti, jam dešinę 
paspausti, kartu su juo gi
jusiai atsidusti 1945-1946 
iSetų žiemą bežiūrint Į su
žvėrėjusio naciško grobiko 
sugriautą, suniokotą Lietuvą. 
Bet kas svarbu, tai kad ir ta
da pas Kazį nemačiau bevil- 
ties, nemačiau desperacijos. 
Kaip ir kiti lietuvių tautos iš
tikimieji sūnūs ir dukros, jis, 
suspausta širdimi, su neapsa
komu ryžtu ir atsidavimu 
kalbėjo man apie ateitį. Jis 
sakė: Baisus priešas nugalė
tas, parblokštas, lietuvių tau
ta išgelbėta nuo pražūties, 
mes mūsų Lietuvą atstatysime 
įSr pastatysime dar gražesnę. 
jVebeatpažinsi jos, aplankęs 
mus už desėtko kito metų I

Kaip gaila, kad man nebe
teko Kaziui dar gyvam: esant 
Lietuvą, atstatytą ir pastaty
tą dar gražesnę, pamatyti ir 
kartu su juo pasidžiaugti tais 
milžiniškais laimėjimais. Mat, 
Kazys mirė 1961 metais.
i Bet grįžkime prie minėtos 

W/iygos “Kazys Preikšas”. Ga
lima sakyti, kad ji susideda
iš dviejų dalių. Pirmojoje jos 
dalyje visa eilė draugų supa
žindina mus su Kaziu Preik
šu kaip kovotoju, kaip veikė
ju, kaip ištikimu bebaimiu 
komunistu, o antrojoje dalyje
telpa paties velionio kores
pondencijos, prakalbos, pra
nešimai bei straipsniai. Savo 
žodyje “Kovotojas, komunis

tas, žmogus” didžiojo dien
raščio “Tiesos” vyriausias re
daktorius Henrikas Zimanas, 
tarp kitko, sako:

“Visi, kas turėjo reikalo su 
K. Preikšu, greitai pastebėjo, 
kad jis tiesus, kad jis niekuo
met nevaidmainiauja, nesie
ja savo pažiūrų, nekenčia 
intrigantų bei skundikų ir 
pats niekuomet neintriguoja. 
Jis sunkiai žadėdavo, bet, jau 
pažadėjęs, visomis išgalėmis 
stengėsi pažadą ištesėti... Pa
gal savo būdą K. Preikšas ne
mėgo kompromisų. Jam daž
niau prie širdies buvo radika
lus sprendimas. Bet, nepai
sant Savo gana stataus būdo, 
jis gerai mokėjo įjungti į dar
bą žmones, dargi tuos, kurie 
buvo pagal savo pažiūras ga
na tolimi Komunistų parti
jai. .. K. Preikšas buvo ūmus, 
griežtas. .. Iš viso Kazimie
ras nemokėjo nieko daryti 
pusiau. Jeigu jis ką mėgo,

— visiškai, jeigu nekentė, 
tai taip pat giliai... Ir elgesiu, 

■fjr pagal savo būdą K. Preik
šas buvo labai liaudiškas. ..” 

(psl. 3-13).
Tiktai tas, kuris giliausiai 

myli savo liaudį, gali taip at
sidavusiai paaukoti jai savo 
gyvenimą, kaip buvo paauko
jęs savo gyvenimą Kazys 
Preikšas.

Savo žodyje apie K. Preik
šą taip pat senas kovotojas ir 
veikėjas Rapolas šarmaitis 
plačiai mus supažindina su 
Kaziu kaip nenuilstančiu dar
buotoju ypač dar prieštarybi- 
niais laikais Lietuvoje, fašis
tinėje Lietuvoje, kai ją val
dė klerikalai ir fašistai su A. 
Smetona priešakyje. Tai buvo 
laikai, kai iš kiekvieno veikė- 
$0, iš kiekvieno komunisto pa-- 
įeikalavo didžiausios drą
sos, giliausio atsidavimo dar
bo liaudies siekiams, didžiau
sio pasiaukojimo, kuomet 
dažnai reikėdavo rizikuoti ne 
tik savo laisve, bet ir gyvybe. 
Iš šarmaičio pastabų sužino
me, kad kaip tik tuo laikotar
piu Kazys Preikšas įrodė sa

vo aukščiausias kvalifikacijas 
kaip kovotojas ir komunistas, 
kaip ištikimas ir paklusnus 
savo revoliucinės partijos sū
nus. Pavojus ar nepavojus, 
kur jis buvo siunčiamas, jis 
ėjo ir ištikimiausiai atliko jam 
pavestą misiją. Iš šarmaičio 
sužinome, kad už nuopelnus 
ir pasitarnavimą Ispanijoje 
kovoje prieš fašizmą, Ispani
jos Komunistu partija padė
kojo jam pareiškimu, kad jo 
“elgesys Ispanijoje buvo la
bai geras, o jo darbas be ga
lo naudingas; jis yra aktyvus 
ir atsidavęs partijai draugas” 
(psl. 44).

Savo pastabas R. šarmaitis 
baigia:

“Visas sąmoningas Kazio 
Preikšo gyvenimas buvo glau
džiai susijęs su Lietuvos dar
bininkų klasės kova prieš bur
žuazijos diktatūrą, už Tarybų 
valdžią, už komunizmą. . . 
Nenuilstama pasiaukojama 
visuomenine veikla Kazys 
Preikšas visiems laikams įra
šė savo vardą į Lietuvos dar
bo žmonių išsivadavimo ko
vos istoriją, į socializmo pa
statymo mūsų krašte istorija” 
(psl. 49).

Iš atsiminimų apie K. Preik
šo veiklą Ispanijoje civilinio 
karo laikais žinių suteikia ko
vų bendradalyvis A. Bulota. 
Tai irgi labai' charakteristiš- 
ka šiam drąsiam kovotojui, 
kad jis, pasak Buloto, “ne
mėgdavo daug kalbėti apie 
savo asmeninius reikalus.-
skųstis savo bėdomis. Reik
lus sau , jis buvo reiklus ir 
kitiems. Pradėjus kuriam 
nors dejuoti ir niurzgėti dėl 
savo tolesnio likimo, jis gana 
griežtai nutildydavo”, saky
damas, “Negriebė mūsų vel
niai iki šiol, negriebs ir to
liau. ..” (psl. 54).

Iš labai kuklių autobiogra
finių bruožų, kuriuos Kazys 
Preikšas davė stodamas į Va
karų tautinių mažumų komu
nistinį universitetą, sužinome, 
kad jis gimė 1903 metų bir
želio 14 d. Verbūnų dvare, 
Gruzdžių vals., Šiaulių apsk., 
kumečio šeimoje. Kadangi 
šeima susidėjo net iš 9 narių, 
aišku, visiems vaikams, kartu 
ir Kaziui, dar mažiems tebe
sant, prisiėjo stoti į darbą ir 
padėt tėvui šeimą išmaitinti. 
Kazys pradėjo dirbti vos te
sulaukęs 9 metų amžiaus. 
Užėjus pasauliniam karui, 
1915 metais kartu su visa šei
ma Kazys atsiduria Maskvos 
priemiestyje Bodorodske ir 
čia “Provodniko” gamykloje 
dirba prie katilų valymo-švei- 
timo. Ten bedirbant išmušė 
didžioji socialistinė revoliuci
ja, kurią, sakų Kazys, “suti
kau su džiaugsmu”. 1918 m. 
šeima, kartu ir Kazys, grįžta 
į Lietuvą, ir vėl tame pačiame 
dvare dirba miške. Tų pačių 

i metų rudenį baigiasi vokiečių 
okupacija, Lietuvos kapitalis
tams, buožėms ir dvarinin
kams svetimų kraštų ginklais 
pavyksta jaunutę 'Lietuvos 
tarybinę valdžią sunaikinti, 
prasideda baisieji reakcijos 
laikai. Šis jaunas ir drąsus 
liaudies sūnus ima kovos vė
liavą į savo rankas ir kartu 
su šimtais kitų drąsuolių sto
ja kovon ginti liaudies reika
lus. Šitoje nelygioje kovoje 
su liaudies priešais Kazys Įsi
tikino, kad be revoliucinės 
partijos vadovybės sėkminga 
kova neįmanoma, ir štai 1920 
metais jis įstoja į Lietuvos 
Komunistų Partiją. Nuo čia 
jo kelias jau aiškus. Nuo tos 
dienos jis tampa partijos dar
buotoju ir pasilieka juomi iki 
pat mirties.

Tai toks, trumpai, buvo Ka
zys Preikšas.

Kaip sakyta, antrojoje kny-
gos dalyje sudėti jo raštai: 
kalbos, korespondencijos, 
pranešimai. Tai be galo svar
būs ir įdomūs dokumentai. 
Deja, juos kiek plačiau api
būdinti šioje recenzijoje neį
manoma. Per tuos keturias
dešimt audringų metų, nuo 
įstajimo į Komunistų partiją 
1920 m. iki mirties 1961 me
tais, jis, būdamas pačiose 
veikliausiose kovotojų greto
se, yra išsireiškęs desėtkais i1’ 
šimtais temų-klausimų. Fa
šizmo siautėjimo Lietuvoje 
laikais, jis įvairiomis slapy- 
vardėmis teikia žinias, rašo 
korespondencijas partijiniams 
laikraščiams “Darbininkų at
stovui”, “Balsui”, “Raudona
jam artojui”.

Iš tų korespondencijų vie
na mane ypač sudomino, bū
tent, jo korespondencija “Re
voliucinių politkalinių padė
tis fašistų Lietuvoje”, tilpusi 
1934 metų sausio 15 d. “Rau
donajame artojuje”. Ji vaiz 
dingai priminė man 1926 me
tus ir mano pasakytą MonteL 
loję prakalbą, už kurią buvau 
areštuotas ir teisiamas. Kal
bėjau apie Lietuvą ir jos atei
tį. Paliečiau tais laikais 
krikščionių demokratų valdo
moje Lietuvoje baisią politi
nių kalinių padėtį, baisų krik- 
demiškų sadistų siautėjimą. 
Kazys Preikšas savo kores
pondencijoje šneka apie poli
tinių kalinių panašią padėtį 
smetininių fašistų valdomoje 
Lietuvoje. Girdi, mušimais ir 
kankinimais sadistai siekė 
kalinius fiziniai sunaikinti.

“šį kankinimų metodą fašis
tai ypač smarkiai vartojo 
1929-1930-1931 metais”, ra
šo jis. “Tie revoliucinių po
litkalinių mušimai, daužymai 
ypač pasireikšdavo revoliuci
nių švenčių metu. , Mušdavo 
kančiais, vielų bizūnais, rak
tais, spardydavo kojomis, 
daužydavo galvą į sieną., 
biauriausiai tyčiodamiesi, pa
vyzdžiui, liepdami žegnotis 
ir panašiai. Taip užmušė 
draugę K. Krastinaitę ir drau
gę A. Laukaitytę, 6 draugus 
išvarė iš proto, o daugelį taip 
sužalojo, kad jie visam am
žiui liko invalidai, nekalbant
apie išdaužytus dantis ir pa 
našiai” (psl. 69).

Vadinasi, bent tuo klausi
mu tarp krikščionių demokra 
tų ir smetoninių fašistų skir
tumo nebuvo.

Pagaliau, Lietuva 1940 me
tais tapo tarybine socialistine 
respublika. Kazys Preikšas, 
būdamas vienas iš pačių veik
liausių komunistų, pasinėrė i 
pačius atsakingiausius dar
bus. čia jo raportai, prane
šimai, kalbos, kaip ir visų ki
tų vadovaujančių Lietuvos 
veikėjų, muša į vieną ir tą pa
tį tašką: sukursime gražesnę, 
šviesesnę Lietuvą, lietuvių 
tautą pakelsime iki nesap
nuoto lygio apšvietųje', kultū
roje, moksle, ekonomikoje, ir 
išvien su visomis tarybinėmis 
tautomis pastatysime gražiau
sius socializmo—komunizmo 
rūmus. Jam., kaip ir visiems 
draugams, rūpi ir apeina vi
sos gyvenimo ir veiklos sritys.

Pavyzdžiui, 1944 metais, 
vos karui praūžus, jis kalba 
į Kauno uniyersiteto studen
tus, nušviečia jų naujajame 
gyvenime uždavinį. Jis džiau
giasi, kad “Tarybinė inteli
gentija puikiai įrodė savo iš
tikimybę tarybinei tėvynei ka
ro metu”, primena jiems kovo
je su hitlerizmu žuvusius 
tauriuosius lietuvių tautos 
sūnus ir ragina juos tęsti kri
tusiųjų darbą naujose sąlygo
se (psl. 123). 1946 metais
jis vėl kreipiasi prie Lietuvos 
inteligentijos, primindamas 
jai didelį ir garbingą uždavi
nį. “Lietuvos inteligentija”, 
jis sako, “bus savo uždavinių 
aukštumoje ir kartu su visais 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nėmis žygiuos plačiuoju tary
biniu vieškeliu į materialinės 
ir dvasinės lietuvių tautos ge
rovės suklestėjimą, į komu
nizmą” (psl. 131).

Minint trisdešimtmetį nuo 
paskelbimo Lietuvoje Tarybų 
valdžios, 1948 metais Kazys 
sako:

“Šiandien mes su pasitikė
jimu žvelgiame į ateitį. Lie
tuvių tauta žino, kad iš metų 
į metus klestės ir vystysis res
publika, gėrės gyvenimas. 
Laimingą ateitį lietuvių tau
tai užtikrina tarybinė san
tvarka, išmintingas bolševikų 
partijos vadovamimas” (psl. 
160). <

1951 metais Kazys daro 
pranešimą Lietuvos Aukščiau- 

šiosios Tarybos posėdyje. Pa
brėžęs švietimo-kultūros dar
bo bare laimėjimus ir nuro
dęs trūkumus, jis sako: “Rei
kia dėti visas pastangas, kad 
mūsų švietimo bei kultūrini 
darbą pakeltume į tokį aukš
tį, kuris atitiktų mošų politi
nius uždavinius, komunizmo 
statybos uždavinius, vykdo, 
mus Komunistų partijai va
dovaujant”. (psl. 179).

1953 metais žurnale “Ko
munistas” jis plačiai rašo { 
apie mokyklinio jaunimo ide- 
jinį-politinį auklėjimą. “Vi
sos mokyklinio jaunimo idėji
nio auklėjimo darbo priemo
nės,” sako jis, “turi būti pa
naudotos siekiant likviduoti 
kapitalizmo liekanas mokslei
vių sąmonėje, auklėti juos 
tarybinio patriotizmo ir tautų 
draugystės dvasia ir skiepyti 
jiems komunistinę pažiūrą į 
visuomeninę nuosavybę, auk-

Šen ir ten pasidairius
Dažnai tenka pastebėti 

mūsų spaudoje žinučių apie 
mirtį į dolerį įtikėjusio 
šykštaus tautiečio, kuris 
gyvas būdamas nesisteng
davo padaryti kokių doku
mentų paveldėjimui jo tur
to po mirties. Daugelis yra 
vienišų arba bevaikių, naš
lių, neturinčių šioje šalyje 
artimesnių giminių. Miršta 
palikdami nemažas sumas 
dolerių, kuriais pasinaudo
ja advokatai ir sukti poli
tikieriai.
Imsiu pavyzdį iš Filadel

fijoje įvykusių nuotykių. 
Čionai ilgus metus skur
džiai gyveno senmergė. 
Mirdama paliko apie $20,- 
000 be jokio turto pavel
dėjimo dokumentų. Prie li
kusių pinigų prikibo val
džia su advokatais ir tuos 
tūkstančiuns gudriai sudo
rojo, net nuskriausdami lai
dotuvių direktorių, nesu
mokėdami jam pilnai už pa
laidojimų.

Antrasis asmuo irgi bu
vo tvirtai įsimylėjęs į do
lerį. Staigiai mirė šį'pa
vasarį širdies antpuoliu. Ji
sai buvo vedęs antru kartu 
našlę. Savo vaikų neturėjo. 
Tik paliko žmoną, seserį ir 
kitokių artimų giminių. 
Mirdamas paliko irgi 
nemažą krūvą dolerių. 
Tačiau bankinėse knygutė
se buvo parašyta tiktai jo 
vieno pavardė, todėl nei 
žmona, nei sesuo nebegalė
jo nė artyn prie pinigų pri
eiti. Viską pasiėmė tvarky
ti valdžia. O kol žmona ir 
giminės kiek ir gaus, tai 
pirmiausia pasirūpins apie 
save advokatai ir kiti.

Mūsų pažangioji spauda 
vos tik išsilaiko aukomis, 
tai kodėl asmenys gyvi bū
dami neparašo dokumentų, 
paskiriant tūkstantį kitą 
mūsų spaudai, be kurios 
pažangioji veikla būtų ne
įmanoma? Pagalvokime 
apie tai visi. Nė vienas su 
mirtimi sutarties nepada- 
rom, kada mums laikas bus 
mirti. Pasirūpinkime vis
ką sutvarkyti iš anksto.

• 1

Mūsų šalies militaristai 
dažnai siuntinėja savo ka
rinius orlaivius virš kitų 
šalių. O kitos šalys tuos 
nekviestus svečius dažnai 
pašauna ir nutūpdina že
myn. Už tai mūsų vyriau
sybė siuntinėja aštrias pro
testo notas net su grasini
mais “už varžymą oru su
sisiekimo laisvės.” Iš tokių 
sensacingų žinučių kartais 
šaiposi net komercinė spau
da, pasmerkdama karo pro
vokatorius, kad jie neturi 
teisės skraidyti virš kitų 
šalių, kad jie siekiasi už
puldinėti mažas šalis—Ku
bą, Laosą.

—* -

Medicinos mokslas ir aukš
tai išvystyta technika žy-

lėti juos proletarinio interna- j 
cionalizmo dvasia ir skiepyti! 
jiems neapykantą sutriuškintų į 
buržuazinių nacionalistų liku-• 
čiams” (psl. 213).

Galima būtų dar ne desėt- 
kus, bet šimtus panašių revo
liucinių žemčiūgelių pateikti 
iš šio revoliucionieriaus, ko
votojo, vieno iš pačių įžymiau
sių komunizmo rūmų statyto
jų Lietuvoje prakalbų, straip
snių, pareiškimų, randamų 
šioje knygoje, deja, vieta ne
beleidžia. Tvirtai tikiu, kad 
Lietuvos jaunoji karta daug 
ko pasisems iš jos savo gyve
nimo praturtinimui bei pagi
linimui savo žinojimo apie 
praeities kovas ir dabarties 
uždavinius. Kazio Preikšo be
galinis atsidavimas savo tau
tos darbo liaudžiai turėtų 
tarnauti giliausiu Įkvėpimo 
šaltiniu visiems naujo gyveni
mo statytojams.

miai prailgino žmogaus am
žių. Todėl šiuo, metu pa
saulyje nepaprastai daugė
jant žmonių skaičius, nesu- 
spėjama tiek daug maisto 
produktų pagaminti. Dėl 
šips priežasties mil i j o n a i 
žmonių nedavalgo. O ki
ta priežastis: kdi kuriose 
šalyse yra didelis maisto 
perteklius, bet jis kontro
liuojamas stambių sindi
katų, dažnai net sugenda ir 
išmetamas į marias, o žmo
nės tegul badauja...

• '

Prezidentas Johnsonas, 
kalbėdamas su spaudos at
stovais ir atsakinėdamas į 
jų klausimus, pareiškė, kad 
jisai nenorįs būti įžymiu 
šalies prezidentu, bet geru 
prezidentu! Toliau prezi
dentas nupeikė socialistinių 
šalių valdymosi sistemą ir į 
padanges kėlė kapitalistinę 
santvarką, kokia ji šiandien 
yra. Dar pridūrė, kad ji
sai dėsiąs višas pastangas, 
kad nebūtų j Jungtinių Tau
tų organizaciją įleista Kini
ja. Tęsiąs karą Pietiniame 
Vietname, kol laimėsiąs 
pergalę. Kubos irgi nepa- 
liksią ramybėje.

Tokie prezidento pareiš
kimą pasauliui nieko gero 
nežada.

Philadelphijos viešųjų 
mokyklų stipriai organi
zuoti mokytojai neduoda 
ramybės Švietimo tarybai. 
Mokvtojai reikalauja algų 
pakėlimo ir kad Švietimo 
taryba priimtų vieną atsto
vą iš mokytojų profsąjun
gos išrišimui visų miesto 
mokytojų skundų.

•

Komercinė spauda pra
neša, kad miesto municipa
linio teismo prokuroras iš
davė varantus areštavimui 
dvieju konstabeliu. kurie 
sauvaliauja, neprisilaikyda
mi jokiu įstatymų. Be,teis
mo leidimo įsilaužia į pi
liečiu privačius namus, juos 
nekaltai suima ir veža pas 
magistrą, kuris taip pat ne
prisilaiko jokių teisių. Ir 
kol nekaltai suimtasis išsi
teisina, jam daug kainuoja 
ir nukenčia morališkai. Iš 
daugumo paduosiu nors 
vieną nuotykį. Jauna pore
lė nusipirko baldus išmo
kėjimais, ir pagal sutartį 
viską buvo pilnai išmokė
jusi. Baldų pardavėjas prie
kabiavo. kad ne visi pinigai 
sumokėti. Atsiuntė kon- 
stabelį, išlaužė duris ir at
ėmė visus baldus. Tačiau 
teisme pirkėjas parodė vi
sas sąskaitas, kad pilnai iš
mokėjęs, ir bylą laimėjo.

Pregresas

Philadelphia, Pa. — Su
laukęs 89 metų amžiaus mi
rė istorikas rašytojas Ha
rold D. Eberlein, kuris pa
rašė apie 50 knygų.

Kovotojai dėl Lietuvos 
išvadavimo

Praėjusiame “Laisvės” nu
mery mes padavėme plačias 
ištraukas iš A. Sniečkaus 
kalbos (sakytos liepos 18 d. 
Vilniuje) apie žmones, ko
vojusius Lietuvoje prieš 
hitlerininkus, už šalies iš
vadavimą.

Lietuva buvo išvaduota, 
aišku, sutelktomis visų ta
rybinių tautų jėgomis — 
vyriausiai didžiosios rusų 
tautos jėgomis.

Kadangi minėtoji A. 
Sniečkaus kalba — istorinė, 
a p i b e n d r i nanti visa tai, 
kas buvo prieš 20 metiį, ir 
kadangi didžiausi mūšiai 
dėl Lietuvos išvadavimo vy
ko prieš dvidešimt metų— 
1944 m. liepos mėnesio die
nomis, tai čia mes paduo
sime dar vieną svarbią iš
trauką iš tos kalbos.

Vykdydama Baltarusijos 
puolamąją operaciją, kuri 
buvo viena stambiausių 
1944 metų kovų, Tarybinė 
Armija pirmomis liepos mė
nesio dienomis įžengė į Ta
rybų Lietuvos teritoriją.

Trečiojo B a 11 a r u s i j os 
fronto kariuomenė, vado
vaujama armijos generolo 
I. Černiachovskio, tęsė puo
limą Vilniaus kryptimi. Lie
pos 7 dieną ji pasiekė mies
to pakraščius.

Vokiškųjų fašistų karinė 
vadovybė žinojo, kad, kri
tus Vilniui, smarkiai pablo
gės visos Pabaltijyje esan
čios hitlerininkų kariuome
nės padėtis. Priešas sutel
kė čia nemažas karines jė
gas. Naktį iš liepos 8 d. į 
9 d. į Vilnių lėktuvu atskri
do naujai paskirtas Vil
niaus įgulos vadas genero
las leitenantas Štagelis su 
Hitlerio įsakymu žūt būt 
išlaikyti miestą.

Tačiau įsitvirtinusius Vil
niuje hitlerininkus drąsiai 
puolė 5-osios armijos ka
riai, kuriems vadovavo ge
nerolas pulkininkas (dabar 
Tarybų Sąjungos marša
las) Nikolajus Krylovas, 
vienas iš Sevastopolio ir 
Odesos gynybos vadovų, le- 
gendarinės 62-osios armijos, 
didvyriškai gynusios Volgo
gradą, štabo viršininkas, ir 
karinės tarybos narys buvęs 
generolas leitenantas I. Po- 
nomariovas. Priešo įgulą 
puolė 5-osios tankų armijos 
kariai, vadov a u j a m i šar
vuočių kariuomenės marša
lo Pavlo Rotmistrovo ir 
karinės tarybos nario ge
nerolo Grišino, o taip pat 
3-ojo gvardiečių mechani
zuoto korpuso kariai, vado
vaujami tankų kariuomenės 
generolo leitenanto Viktoro 
Obuchovo, aviacijos korpu
sas, kuriam vadovavo gene
rolas (dabar aviacijos mar
šalas) Jevgenijus Savickis. 
Vieni iš pirmųjų įsiveržė į 
miesto pakraščius žvalgai— 
gvardijos leitenanto Micha
ilo Šundino tankistai.

5-osios armijos kariai 
pralaužė priešo gynybą 
prieigose prie Vilniaus ir 
apsupo miestą iš šiaurės ir 
pietų. Miesto pietryčiuose 
triuškino priešą Tarybų Są
jungos Didvyrio gvardijos 
generolo majoro Azi Asla- 
novo tankistai. Pietvakari
niame ir šiaurės vakarų pa
kraščiuose sėkmingai veikė 
Tarybų Sąjungos Didvyrio 
generolo maojro Aleksejen- 
kos. generolo Kazariano ir 
pulkininko Doneco daliniai. 
Kovose7 pasižymėjo šąulių 
pulkas, kuriam vadovavo 
papulkininkis Kiarimas A- 
mir-Achmedas Alijevas.
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Po įtefnptų mūšių priešo 
grupuotė Vilniuje buvo ap
supta. Liepos 13 d. auštant 
tarybiniai kariai perėjo į 
lemiamą šturmą. Paskuti
niai hitlerininkų pasiprieši- 1 
nimo židiniai buvo likviduo
ti. Tarybų Lietuvos sostinė 
Vilnius buvo išvaduotas iš 
hitlerinių grobikų.

Vilnius — senoji Lietuvos 
sostinė, lietuviu tautos vals- 
tybingumo ir kultūros lop
šys, buvo Tarybinės Armi
jos sugrąžintas lietuvių tau
tai, sugrąžintas didžiajai 
tarybinių tautų šeimai!

Žygiuodami toliau į va
karus, 3-ojo Baltarusijos 
fronto kariai rugpjūčio 1 d. 
išvadavo Kauna.

Tuo pat metu 1-ojo Pa
baltijo fronto kariai, vado
vaujami armijos generolo 
(dabar Tarybų Sąjungos 
maršalo) I. Bagramiano, lie
pos' 22 dieną išvadavo Pa
nevėžį, liepos 27 d. Šiaulius 
ir perkirto svarbią geležin
kelio liniją Šiauliai - Ryga. 
Rugpjūčio 1 d. Tarybinės 
Rugpjūčio 1 dieną Tarybi
nės Armijos mechanizuo
tos dalys prasiveržė iki 
Baltijos jūros, atkirsda- 
mos stambią priešo kariuo
menės grupuotę Tukumo ir 
Liepojos rajonuose.

Spalio 5 d. I Pabaltijo 
fronto kariuomenė forsavo 
Dubysą ir perėjo j ryžtingą 
puolimą, pra dėdama Že
maitijos vadavimą. Per ke
lias dienas smogiamoji Ta
rybinė Armijos grupuotė 
prasiveržė prie Baltijos jū
ros į šiaurę ir pietus nuo 
Klaipėdos.

1945 metų sausio 28 die
ną Tarybinė Armija išva
davo seną Lietuvos miestą 
ir uostą — Klaipėdą. Tuo 
būdu buvo išvaduota visa 
Tarybų teritorija.

Broliškųjų tarybinių tau
tų pagalbos dėka lietuvių 
tauta buvo ne tik išgelbėta 
nuo grėsusios pražūties, bet 
ir galėjo įgyvendinti savo 
ilgaamžę svajonę — sujung
ti visas lietuvių žemes su 
Vilnium, Kaunu ir Klaipėda 
vieningos Tarybų Lietuvos 
valstybės sienose.

Draugai! Kovose už Ta
rybų Lietuvos išvadavimą 
pasižymėjo tūkstančiai ta
rybinių karių. U'ž parody
tą didvyriškumą buvo su
teiktas garbingas Tarybų 
Sąjungos Didvyrio vardas 
rusams Aleksandrui Miši- 
nui ir Sergejui Gerasimo- 
vui, baltarusiui Grigorijui 
Kovaliovui, ukrainiečiui Fi
odorui Lysenkai, uzbekui 
Turgunui Achmedovui, 
chakasui Michailui Čeboda- 
jevui, tadžikui Sarapui A- 
meršojevui, kazachui Mach- 
mudui Kairbajevui, gruzi
nui Anvarui Abdulinui, ar
mėnui Amajakui Snoplia- 
nui.

Lietuviu tauta bus am
žiais dėkinga didžiajai rusų 
tautai, visoms broliško
sioms tarybinėms tautoms, 
šauniajai Tarybinei Armi
jai, atnešusiai Nemuno 
kraštui laisvę, įgalinusiai jį 
pakilti naujam, laimingam 
gyvenimui.

Washingtonas. — Nese
niai komercinėje spaudoje 
daug buvo rašyta apie tai, 
kaip prezidentas Johnsonas 
savo šunis už ausų tampo. 
Dabar respublikonų kandi
datas Goldwateris nusi
traukė paveikslą, kaip jis iš. 
prūdo bovijasi su savo ang
lišku buldogu.
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M. Baltulionyte

Iš San Francisco Į Floridą, iš ten 
| šiaurryčius ir atgal

(Pabaiga)
Pavyzdžiui mūsų Kalifor

nijos oro temperatūra vė
sesnė, mažiau ore randasi 
drėgmės, tačiau apie San 
Francisco ir jo apylinkę 
parengimėlius turime tik 
vieną per mėnesį ir tai at
siranda rūgotojų, kad per 
dažnai esą parengimų. Tie
sa, mūsų publika maža, ta
čiau ne tame priežastis. O 
va mūsų kaimyno Yucaipos 
pensionieriai neturi noro 
nei kas antrą mėnesį turėt 
šiokį tokį parengimėlj.

Patartina kaliforniškiam 
ir kitų kolonijų pametu- 
siems energiją nuvykti į 
Floridą, pasižvalgyti, kaip 
ten jų amžiaus žmonės en
ergingi ir jauni.

Florida ir Kalifrnija
Florida žalia, graži žie

mą ir vasarą. Lietus Flo
ridą dažnai pavaišina. Ka
lifornijoje gauname lietaus 
tik žiemos metu. Floridoj 
randasi nemaža drėgmės. 
Jos klimatas daugiau tro- 
piškas. Gamtovaizdžiais 
Florida ir daug skiriasi nuo 
Kalifornijos. Pav., Floridos 
gamta lygi ir pelkių daug. 
Tiesa, Florida žmogaus ran
kų darbo daug papuošta. 
Kalifornijos gamtos grožis 
yra naturališkas. Tačiau 
Florida turi daugiau tro
piškų medžių, gėlių.

Na, kaip ten bebūtų, Ka
lifornija gamtovaizdžiais 
yra daug gražesnė. Pav., 
Kalifornijos įvairiaspalviai 
kalnai vietomis padangę 

’ parėmę laiko.
O paimkim Kalifornijos 

žavėjančius, gražuolius 
raudonmedžius. Anot rašy
tojo John Steinbeko: GKa- 
lifornijos raudonmedžiai 
ne bile medžiai, — jie yra 
anų laikų ambasadoriai”. 
Ir šiaip daug gražių miškų 
—girių, pušynų randasi.

Tiesa, Floridos Atlanti- 
ko vandenynas patogus 
maudymuisi, vanduo šiltas. 
Mūsų Pacifiko vanduo 
daug šaltesnis. Florida 
maudyto jams patogesnė ir 
žiemą ten daugumoje oras 
šiltesnis. Veikiausia todėl 
Miami Beach visas ilgas 
pajūris vingiuojąs! pui
kiausiais ir.net stebėtino 
grožio ir prabangos vieš
bučiais.

Tikrai visas pajūrio pa
kraštys nusėtas nepapras
to grožio viešbučiais. Ypa
tingai žiemos metu suva
žiuoja čia turčiai, milijonie
riai žiemavoti, maudytis. 
Rodos, negalima tikėti, kad 
visus šiuos viešbučius gali
ma būt užpildyt.

Pagalvokime, kokia neap
sakoma čia prabanga. Tai 
stebint prisiminė Mississip
pi valstijoje juodveidžių 
griovy sulūžęs kaimelis. 
Kokie skirtingi šie du pa
sauliai !

Į šiaurę
Birželio 16 d. važiuojant 

iš Floridos, Virginijos vals
tijoj apsistojome nakvynei 
Green Acre motely. Vaka
rienę valgėme arti minimos 
vietos. Ir štai pastebėjom 
užkampy šios valgygklos 
duris su užrašu: “Čia vien 
juodveidžiams valgykla”. 
Ksavera sako, ot, tau, kad 
nori — veik prie pat mūsų 
šalies sostinės Washingto- 

no, D. C., vartų tas darosi!
Tokie vaizdai kaž kaip 

žmogų sujaudina ir blogai 
nuteikia.

Birželio 17 d. pasiekę 
Washingtoną, nusprendėm 

aplankyti prezidento' Ke
nedžio- kapą. Daug karių 
čia amžinai miega.

Kapinės atidaromos 9:30 
ryto. Mes apie tą laiką at
siradome kapinėse. Tačiau 
jau šimtai žmonių ėjo link 
Kenedžio kapo. Veikiausia 
jis niekad nenudžius, nes 
daug ir daug krinta ašarų 
ant jo.

Truputį apžiūrėję Wash- 
ingtoną, paskambinom Vy
tautui Zenkevičiui. Jis už
kvietė mus į savo butą. Jo 
maloni žmona Marytė pa
vaišino mus užkandžiais. 
Buvo įdomu ir smagu su 
jais pasimatyti.

Vakare pasiekėme Plain- 
field, New Jersey. Apsisto
jome pas Karosų dukrą ir 
žentą Stanley—Stanelitis. 
Eugenijus ir Genė su šei
ma įsikūrę gražiai žaliuo
jančiuose laukuose. Jų mie
sto bildesis nesiekia.

Massachusetts valstijoj
Birželio 21 pasitaikė pa

togi proga dalyvauti Mas
sachusetts valstijoj Maple 
parke, piknike. Teko ma
tyti daug mielų senų pa
žįstamų, pažangių lietuvių. 
Maple parkas tiesiog suža
vi savo žalumu, medžių di
dumu ir bendrai gamtos 
grožiu.

Žmonių piknikan priva
žiavo iš visos apylinkės 
miestelių. O jau tų mūsų 
moterų darbštumas!... Ne 
tik mūsų kalifornijos mo
terys moka būt darbščios; 
rytietės ir floridiškės dar 
daugiau gali darbuotis.

Buvo labai malonu ir mie
la paviešėti porą dienų 
Bostone (Dorchestery) pas 
Dr. J. ir Elzytę Repshius. 
Birželio 28 su Repshiais jų 
automašina nuvykome į 
Worcester, Mass., į Lietu
vos Sūnų ir Dukterų D-jos 
pikniką. Tas usteriečių ža
vėjau tis, gražus parkas 
žmogų tiesiog gaivina — 
savo žalumu, savo bliz
gančiu dideliu ežeru.

Piknike buvo graži mu- 
zikalė programa. Pažymė
tina, ir tai yra pavyzdinga, 
kaip Elenutės Žilinskienės 
visa graži šeima darbuoja
si, dalyvauja bendroje vei
kloje. Jos puikiai išmoks
lintas sūnus Richard Janu
lis ir jo gražuolė žmona 
Irena, kuri turi puikų bal
są ir yra solistė, gražiai 
darbuojasi. Elenos dukra 
bet taip pat dalyvauja ben
droje pažangių lietuvių vei
kloje ir yra puiki pianistė. 
Labai pavyzdinga, graži 
šeima.

Pas Elenutę Žilinskienę 
paviešėjau porą dienų. Tuo 
pačiu sykiu pas ją viešėjo 
Rožytė Samulionienė iš 
Chicagos.

Į New Yorką pasitaikė 
gera proga vykti kartu su 
Mass, valst. delegatais į L. 
D.S. seimą. New Yorką pa
siekus* vakare, rūpėjo gauti 
nakvynę, nes šiuo tarpu 
N. Y. užpildytas turistais 
— Pasaulinė paroda ir ato
stogų laikas. Pasitaikė auk
sinė proga pas C. Briedžius 
Brooklyne. Elena ir Rožy
tė iš anksto buvo užsisakė 
butą pas tuos gerus žmo
nes. Rūpestis išėjo ant ge
ro. Briedis yra puikus šei
mininkas — atsikeldavo 
anksti rytais ir pagamin
davo puikius pusryčius 
mums visiems. Didelis ačiū 
draugams Briedžiams už 
jų gerumą!

Apie LDS seimą ir suva
žiavimus nerašysiu, tikiu, kad 

ir

vi-

apie tai bus nemaža para
šyta kitų. Prie to, ne visą 
laiką teko dalyvauti suva
žiavimuose (delegate nebu
vau). Norėjosi Šiek tiek 
pamatyti Pasaulinę parodą. 
Bet Pasaulinei parodai ap
žvelgti reikia nemaža lai
ko.
LDS seimo bankietas 

Festivalio koncertas
Turiu pažymėti, kad 

sa tai buvo neapsakomai 
žavinga ir įspūdinga. Ypa
tingai mums, kalifornie- 
čiams, buvo auksinė, malo
ni ■ staigmena. Tikrai tais 
muzikos-dainų momentais 
mūsų krūtinės užsiliejo 
maloniu jausmu, t. y. ban
keto ir visos koncertinės i 
programos proga, ir kartu 
miela buvo tų atlikėjų pa
matymas.

Pacifiko pakrašty neturi
me lietuvių tarpe talentin
gų dainos ir muzikos žino
vų. Todėl pasiilgstame to 
visko, ir tų visų spektak- 
liškų “Laisvės” bei Aido 
koncertų. Buvo momentų, 
kada su Ksavera planavo
me skristi į tuos Niujorko 
spektaklius—koncertus bei 
didesnes sueigas. \

Atgal į Kaliforniją
Liepos 5 d. jau riedame 

iš New Jersey Turnpike 
keliu į Čikagą link namų. 
Už Turnpike kelią iki Či
kagos reikėjo sumokėti vi
so dešimkę. %

Aplankėm Chicagos “Vil
nį”. Pauliukas parodė gar
sų Mildos pastatą, kuriame 
randasi .įvairių, salių ir 
kambarių. Buvo malonu 
pasimatyti “Vilnies” rašti
nėje su kai kuriais senais 
pažįstamais. Pernakvojome 
pas Jonikus. Širdingas ačiū 
jiems!

Iš Chicagos išvažiavus, 
pasivijo mus šturmingas 
lietus. Prisiėjo pakely sto
ti, nes atrodė, kad pakels 
mus su visa mašina į orą. 
Matyt, čia apie Chicagą lie
tus yra dažnas svetys. Es
ant .Mass. valstijoje, girdė
josi daug nusiskundimų, 
kad ten esanti didelė saus
ra.

Važiuojant per Iowa val
stiją, pastebėjom, kad tas 
geradarys lietutis gerai pa
sitarnavo' žemei. Žaliuoja 
laukai, vasarojus pasišokė
damas auga. lowoj augina
ma daug kukurūzų (corns).

Jau mes Lincolne, Neb
raska. Lincolnas nemažas 
miestas. Oras čia nėra per- 
šiltas.

Per Illinois, Iową ir Ne- 
braską važiuojant nesima
to jokių miškų bei medžių. 
Daugumoje vis dirbamoji 
gera žemė.

Keliai neblogi. O gal už 
poros metų bus baigtas 
taip vadinamas Interstate 
80 kelias. Šis 80 kelias bus 
visas dubeltavas, jis eis nuo 
San Francisco, rodos, iki 
Bostono. Kalbamo/kelio nu
tiesimas kainuosiąs apie du 
bilijonus dolerių. Federalė 
valdžia jį finansuoja.

Nebraska turtinga gra
žiomis farmomis.

Wyoming valstijoj gamto
vaizdžiai keičiasi. Kalnai di
dėja ir turi kiek panašumo į 
Kalifornijos vaizdus. Toli ma
tosi įvairiaspalviai milžinai 
kalnai. Ot, rodos, jie padan
gę parėmę laiko. O ta dei
mantinė saulutė dar gražiau 
juos padabino 
spalvomis.

Buvo laikai, kada apie šias 
vietas tik milžinai gyvuliai,

įvairiomis

vadinami buffalais, gyveno. 
Beje, nepaisant, kad jau lie
pos mėnesio pradžia, sniegas 
ant kalnų tebebaltuoją.

Šiandien pusryčius valgė
me nepaprastame, naujutė
liame miestuke, vadinama
me Little America, Womin- 
ge. Šis miestukas visiškai 
naujas, tik poros metų am
žiaus. Gyventojų jame ran
dasi apie 350 su visais dar
bininkais, kurie iš kitur at
vyksta čia dirbti. Nakvy
nėms pastatai prieinami, ir 
graži valgykla randasi. Įdo
mi vieta, ir nėra perbran- 
gu. Little America ant ke
lio 30-80, nepertoli nuo 
Utah valstijos rubežiaus.

Little America Wyomin- 
ge istorija nepaprasta. Sa
koma, būk vienas šios apy
linkės avių ganytojas pa
klydo ir atklaiclžiojo į šią 
vieta, kur dabar stovi šis 
miestelis. Tuo laiku, kada 

I jis klaidžiojo, buvo didelės 
■ čia sniego pūgos ir šaltis 
siekė 40 laipsnių žemiau 
nulio. Ši vieta buvo visiš
kai tuščia. Baisioje padė
tyje jam atsidūrius, jis ken
tė didelį šaltį ir ilgėjosi šil
tos vietos ir šiltų drabužių. 
Kada šis žmogus šalo, jis 
sakė, kad kada nors turės 

i būt čia gera šilta vieta. 
Taip yra dabar.

Štai ir Salt Lake City, 
Utah. Salt Lake gražus, 
švarus miestas. Atrodo, 
kad švara čia pirmoje vie
toje stovi. šaligatviuose 
dažnai yra leidžiamas van
duo, kad būtų švarūs. Salt 
Lake miestas yra druskos 
ir ežero miestas. Šis drus
kos ežeras didelis, tačiau, 
sakoma, būk jis einąs ma
žyn. Klimatas vidutinis. 
Žiemos metu Salt Lake Gi- 
ty gaunama sniego. Dirba
mos žemės veik nesimato, lietuvišką publiką iš toli ir 
Laukai nukloti baltuojan
čia druska. Didžiausi že
mės plotai tušti. Jokių gy
vulių niekur pakelėje nesi
mato.

Vos įvažiavus į Nevados 
valstiją, jau visur gemble- 
ryste atsiduoda. Net ir ma
žus miestelius pravažiuo
jant matosi gembleriavimo 
mašinų visos užeigos pil
nos. Įvairios reklamos ant 
pastatų su pusnuogėmis 
merginomis. Centruose, kaip 
Reno, Las Vegas, tūkstan
čiais suvyksta “pinigų gau
dytojų” iš visos šalies. 
Dauguma grįžta į namus 
be cento arba net pėsti tu
ri eiti. Tiesiog baisi liga 
tiems, kurie tampa gemble- 
riais.

Kai pasiekėm Reno, Ne
vada, dar buvo ankstus ry
tas, tačiau apie gemblerių 
klubus žmonių sukinėjasi 
masės. Tai stebint, rodos, 
negali tikėti, * kaip galėtų 
būt tiek tų žmonių čia.

Buvo penktadienio rytas, 
o jau galybė žmonių “dar
buojasi”, — prakaituoja 
prie mašinų, čia dieną ir 
naktį visos gemblerių įstai
gos atdaros.. Viešbučiai, 
restaurantąi Visuomet pilni 
žmonių. Tiesa, iš arčiau 
atvykusieji, pav., iš San 
Francisko — dviejų šimtų 
mylių atstumo —- daugelis 
neima viešbučių. Jie rokuo
ja: negi miegosi, čia atvy
kęs, kuomet visas miestas 
juda, dirba. Kiekvienas dir
ba, prakaituoja, nervuoja- 
si ir laukia išskrendant lai
mikio. ..

Daug gemblerių tiesiog 
išprotėja. Pragemblinę vi
sus savo centus, daro už
puolimus ant kitų žmonių. 
Gemblerystė daug žmonių 
į kapus nuvaro/ Bet kas 
to visko paiso! Žinoma, mū
sų valdžia tai gerai žino ir 
supranta.

Gaila Nevados valstijos,

pastogėj” trūkumų nemato, 
užsimerkę, 
rato 
maitina erkes.

✓ 
niekingi

Įtūžusiai klykia senienų gynėjai, 
Veikia išsijuosę jų propagandistai, 
Kad tik pastot kelią naujovės idėjai, —• 
Tam ir suverbuoti “gudriausi artistai”.
Prieš tvarką naujovės su žmeižtais prapliupę, 
Jos žygius reikšmingus visaip fabrikuoja, 
Nors savoj “tvirtovėj” daug kame suklupę,— 
“Baisią negerovę” Tarybą vokuoja.
Savoje
Priešais juos rėkūnai beveik 
Kad čia neišeina iš užburto 
Tie, ką skurde žlunga, bet
Pažangos plūdimas, išmislai
Išgali tik liaudies polėkius aploti.
Bet jos žygių šuoliai didi ir teisingi 
Nepaliauja kovą už laimę plėtoti.
Už reikalus savo nuolatos kovodams, 
Darbo žmogus ims pergalę ne vieną, 
Ir jau jis žygiuoja beveik nesustodams, 
Kad išlaužt tarpklasės, didžios gėdos sieną.
Senos tvarkos ramsčiai, ką iš skriaudų tunka, 
Kiekvieną dvelkimą pažangos sulaiko.
Juos didžiai baugina, kad jų biznis smunka, 
Dėlei to senieną kiek drūti palaiko.
Bet pastangos jūsų naujovei trukdyti 
Taip yra bcjiegės, kaip sulaikyt dieną, 
Nežiūrint ką daro, kaip bando ardyti: 
Vieningumas liaudies bręsta į kamieną.
Taip ji sustiprėjus, tranus nusitrenkus, 
Ji kelsis iš vargo, iš nelaisvės burtų.
Kuomet pavergėjams nustos galvas lenkus, 
Naudosis iš vaisių tiktai sau sukurtą.

Yucaipa, California
Mūsų dabartines naujienos. 

LDS parengimas
Per ■ šių metų pirmąjį 

pusmetį mažai turėjom vie
šių pramogų, tai buvo su
rengtas šaunus LDS 38-os 
kuopos parengimas liepos 
12 d. svetainėje su gausiais 
ir skaniais valgiais ir įvai
riomis žaismėmis.

Galima suprasti, kad ren
gėjai buvo rūpestingi, nes 
sukvietė gana skaitlingą 

arti. Teko pasimatyti su 
daugeliu , naujų dalyvių iš 
Los Angeles, Pamonos ir 
eilės kitų apylinkės miestų 
ir miestelių. Buvo ir mu
zika šokiams, bet diena bu
vo gerokai karšta, tai ma
žai buvo šokėjų. Parengi^ 
mas visapusiai gerai pavy
ko.

Šio parengimo komisija 
labai dėkinga tiems, kurie 
pagelbėjo maisto prirengi- 
me ir salėje prie patarnavi
mo. Taipgi visiems, kurie 
dovanėles davė ir padėjo 
platinti bilietėlius.

Mūsų ligoniai
Šiuo laiku, rodos, Šiuo laiku, rodos, sun

kiausiai serga Antanas Ja
nuškevičius. Jo gyvenimo 
vieta 12414 Custer St. Jau 
seniai būna po daktaro 
priežiūra. Šiuo laiku ligo
nis labai silpnas. Jo žmo
na Rozalija labai susirūpi
nusi.

Juozui Palukaičiui pada
rė operaciją liepos 20 d. Li
gonis po operacijos gerėja,

kad ją teršia gemblerystė. 
Nevada gamtovaizdžiais 
graži ir oras geras. Kalnai 
mėlynuoja ir jos klonys 
pradeda žaliuoti, nes, ma
tyt, kad atvedamas vanduo 
iš kur nors.

Šiandien, liepos mėn. 10 
diena, mūsų įdomi, miela, 
ilgai nepamirštama kelionė 
baigėsi. Pervažiavom dvi
dešimt penkias valstijas, — 
apie devynis tūkstančius 
mylių. Tai netrumputė ke
lionė.

Pažymėjau tik kai ku
riuos būdingesnius maty
tus ir išjaustus bruoželius. 
Manau, kad gerbiamiems 
“Laisvės” skaitytojams jie 
bus įdomūs, kaip buvo 
mums patiems, kurie visa 
tai matėme. Dėl to drįsau 
juos trumpai parašyti.

i r •

>. . S 

bet dar turės pabūti gal 
apie dvi savaites ligoninėje. 
Juozas yra mūsų organiza
cijų narys ir spaudos rėmė
jas, vertas draugiškos už
uojautos. Gyvenimo vieta— 
31587 US 99, Drive No. 2.

Antanas Šatas-Shultz iš 
ligoninės buvo perkeltas į 
sanatoriją. Ten pabuvęs 
virš poros savaičių pradė
jo sparčiai stiprėti. Dabar 
randasi savo namuose, 
34841 Cedar St. Nors dar 
po daktaro priežiūra, bet 
palaipsniui sveiksta.

Kastancija Budv i d i e n ė 
tebėra Happy Hill sanato
rijoje, 2nd St. Ligonė la
bai pageidauja lankytojų. 
Turėdami valandžiukę lai
ko, aplankykime mūsų ser
gančius pažįstamus.
Oro pakaita ir kiti dalykai

Liepos 26 d. buvo veik 
naujiena mums, kad per po
rą valandų gausiai palijo ir 
biskelį oras buvo atvėsęs. 
Per porą mėnesių kaitra la
bai šildė, veik kasdien siek
davo iki 100 laipsnių. To
dėl, nors ir neilgai lijo, bet 
lietus buvo labai naudingas 
ir pageidaujamas.

Šią vasarą mes jukaipie- 
čiai turėjome mažai svečių 
iš tolimesnių kolonijų. Gal 
trukdė karštas oras. Kiek 
anksčiau aplankė mus dd. 
Karosai iš San Leandro, d. liaiUOCll IO KJCVll VA. ,

Marytė Baltulionyte iš San 1 Akmenėli, 
Francisco, Ignas Urbonas’ 
ir Apolonija Bečienė iš Mi
ami, Fla. Nežinome, ar 
svečiai mus myli, bet mes 
svečius labai gerbiame, kai 
mus aplanko.

Prieš porą savaičių mums 
teko dalyvauti Los Angeles 
lietuvių LLD kuopos pik
nike. Ten teko susitikti ne
tikėtų ir malonių draugų 
ir draugių. Buvo Mikas 
Jagminas iš Palm Spring, 
Juzė Šimkienė iš Van Nuys, 
ir, kas įdomiausia, dalyva
vo mūsų geri draugai ligo
niai Feliksas Shalingas ir 
Kazys Levišauskas. Šie 
draugai sirgo sunkiai per 
porą metų, dabar jau vėl 
dalyvauja sykiu su visais 
parengimuose. Tai bravo 
jums, draugai, kad gerokai 
sustiprėjo te, ir amlonu bu
vo jus pasveikinti.

S. F. Smitas darbavosi
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prie maisto ir rinko aukas 
laikraščiams.

Juozas Dementis iš Red- 
lando rengiasi atostogas 4 
praleisti pas savo sūnatA, ’ 
šeimą Wisconsin© valstijo
je. Linksmos kelionės, ge
ras drauge.

Juozas Ginius irgi rengia
si aplankyti savo sūnų Cle
veland©/ O., ir ten pasisve
čiuoti pas senus draugus ir 
pažįstamus. Lauksime ge
rų naujenų iš kelionės.

Alvinas

Lawrence, Mass.
Popieriaus fabriko darbi

ninkai jau kelios savaitės 
streikuoja ir dar nesimato 
pabaigos. Daugelis iš jų 
jau skundžiasi, kad sunkį, 
gyventi be algų tokiame 
brangume.

Darbininkai organizuoti į 
uniją, bet nelabai vieningi. 
Jie reikalauja pakelti algas, 
daugiau mokėti už darbą 
šventadieniais ir senatvėj 
pensijos. Kompanija nesu
tinka.

Dabar kompanija senat
vės pensijos moka tik po $1 
už kiekvienerius darbinin
ko išdirbtus fabrike metus.

Liepos 4 d. Montelloje įvy
kusiam piknikui aukojusių 
vardų paskelbime įvyko 
klaidų. Nebuvo paskelbta, 
kad haverhilliečiai Kazlaus
kai aukojo butelį degtinės 
ir pyragą. Prie tikiečiuh# 
pasidarbavo M. Kazlauskie
nė, S. Penkauskienė ir L 
Kralikauskienė, jos sukėlė 
$25. Račkauskai aukojo pi
nigais $5, S. Penkauskienė 
—$2 ir I. Kralikauskienė— 
$2, tai viso sukėlė $34. At
siprašome, kad originaliu 
me paskelbime nebuvo p# 
skelbti aukojusių vardai.

Trečias spaudos naudai 
parengimas įvyks sekma
dienį, spalio 4 d., Maple 
parke. Tai bus šaunus ban
ketas su įvairumais. Pra
šome ruoštis dalyvauti.

dotas Jonas Aladavičius. 
Mirė po sunkios operacijos. 
Buvo plačiai žinomas. Reiš
kiu užuojautą jo žmonai.

S. Penkauskas

AKMENĖLIS >
Akmenėli,
Akmenėli,
Ko čia atriedėjai?
Burzgia pievoj
Plaunamoji—
Argi negirdėjai?

Plaunamosios

Tu paliest bandysi...— 
Brolužėliui 
Šienpiovėliui 
Darbą sutrukdysi.

Akmenėli,
Prašome nepykti...
Oi, negalim,
Oi, negalim
Čia tavęs palikti!

Čiupsim, vyrai, 
Griebsim, vyrai, 
Akmenėlį kietą...
Risim, risim, 
Kol surasim 
Tinkamą jam vietą..

J. šiožinys
(“Lietuvos pionierius”)

i

IMA AMERIKIEČIŲ 
NAFTOS ĮRENGIMUS 
Lima.—Perų respublilkos 

prezidentas F. B. Terry pa- / 
reiškė, kad Perų vyriausy
bė paima į savo rankas In
ternational Petroleum Cffc 
of New Jersey įmones ufc 
skolas. Kompanija per me^ 
tus gaudavo 20 milijonų 
bačkų naftos, bet nemokėjo 
Perų respublikai atlygini
mo.

ir.net


New Jersey naujienos
Na, tai jau ir po Respu

blikonų nacionalės konven
cijos. N. J. delegacija gri
žo iš jos maišytai. Vieni 
nuliūdę—pralaimėję, o kiti 
linksmus, kad laimėjo. 
Ypatingai tie jautėsi pras
tai, kurie buvo apsikabinė
ję konvencijoj Scrantono 
guzikais ir tikrai manė, 
kad jie laimės, o išėjo at
bulai. Laimėjo B. Goldwa- 
teris.

N. J. delegacija susidėjo 
iš 40 žmonių. Jinąi susidė
jo iš nevienminčių. Pusė to 
skaičiaus balsavo už Gold
waterj, o kita pusė už 
Scran toną. Pralaimėtojai 
vistiek nenusimena, nes jų 
pusėj yra daugiau vado
vaujančių žmonių, kaip tai. 
J. V. liberalai senatoriai N.

Javitz ir Keating. Taip pat 
apie dešimtis apskričių pir
mininkų, kurie dalyvavo 
konvencijoj. Manoma, pa
kreips prieš Goldwaterj sa
vo apskričiuose balsuoto
jus. Prie to, tarpe N. J. de
legacijos buvo ir du negrai, 
kurie skundėsi, kad jie kon
vencijoj buvo nepageidau
jami svečiai ir jie turėjo 
apleisti ją, nes juos vadino 
“nigeriais” ir vienam pra
degino žiponą. Pralaimė
tojai raminasi dar ir tuo, 
kad už Goldwaterj balsavo 

^pradiniai politikieriai, o 
profesionalai balsavo už 
Scran toną.

Nors negrai buvo kolio- 
jami ir turėjo nuostolių, 
bet jie sako, kad jie respub
likonų partijos nemes, dar
buosis joje, bet nesi darbuos 
ųž Goldwaterj, kad jis bū
vą išrinktas prezidento vie
tai. Tokiu savo nusistaty
mu jie mano patraukti ne
mažą dalį pasekėjų, kurie 
jiems pritars ir nebalsuos 
už Goldwaterj.

Kol kas, rodosi, tokios

Worcester, Mass. Worcester, Mass.

RUDENIMIS SPAUDOS PIKNIKASE

ir di-
Case,

pat pozicijos laikosi 
die j i liberalų vadai, 
Keating ir Javitz, ir kiti

Suprantama liberalų po- 
nėra galutina, 

manievruoja,
zicija dar 
Goldwateris 
šaukdamas vienybės kon
ferenciją, į kurią kviečia 
Respub. partijos visus gu
bernatorius ir visus kandi
datus į įvairius urėdus. Ir 
veikiausia toj konferencijoj 
bus padarytas koks nors 
kompromisas.

Demokratų konvencija
Apie vidurį šio mėnesio 

įvyks ir Demokratų nacio- 
nalė konvencija nominavi- 
mui prezidento vietai kan
didato. Įvyks Atlantic Ci
ty, N. J. Respublikonų kon
vencijoj buvo didelė demon
stracija prieš Goldwaterj 
ir už Teisių lygybės bilių. 
Manoma, kad švelniai ne
praeis ir Demokratų kon
vencija. Demokratų kon
vencija irgi būsianti pike
tuojama sekamai: negrai 
demonstruos prieš pietinių 
valstijų delegatus už teisių 
lygybę, o Teamsterių unija 
piketuos Robert Kenedy, 
teisingumo sekretorių už 
persekiojimą jų prezidento 
Hoffa. Teamsterių unija 
ir jos prezidentas mano, 
kad tie teismai vedami 
prieš uniją, kad pažeminti 
jos galią, nes ji yra skait
lingiausia nariais, ir jie ge
riau apmokami negu kitų 
unijų nariai. Jei R. Kene
dy manytų eiti į vice pre
zidento urėdą, supranta
ma, jo reputacija būtų pa
žeista.

Kaip dabar dalykai stovi, 
tai demokratai linksmus, 
kad respublikonų t a r p e 

■ randasi suirutė, nėra vie- 
j nybės.

Jau yra vietų, kur demo
kratai giriasi, kad buvę res
publikonai pereina į demo

PIKNIKAS ĮVYKS SEKMADIENĮ

RUGPIŪČIO 16 AUGUST PRADŽIA 1 P. M.
OLYMPIA PARKE, SHREWSBURY, MASS.

Ona Dir velionė J. Dirvelis, akompanistasJonas Sabaliauskas

Šis piknikas bus vienas iš šauniausių, nes visame parke skambės dainos.

— Dainuos —
HARTFORDO LAISVĖS CHORAS, WORCESTERIO AIDO CHORĄS ir PAGARSĖJĘ 

ŲUETISTAI ONA DIRVELIENĖ ir JONAS SABALIAUSKAS

Čia galėsite smagiai pasišokti prie

Garsaus Olympia Parko Marijonos ir Antano Orkestro
Kviečiame visą plačiąją visuomenę dalyvauti šiame piknike, linksmai laiką praleisti.

kratų eiles ir labai daug 
dar esą abejojančių, ką da
ryti. Pavyzdžiui, Essex pa
viete trys kandidatai į kon
gresą esą tokio nusistaty
mo: 10-to distrikto 100% 
už Goldwaterj, 11-to distr. 
100% prieš, o 12-to distr. 
dar neturi nusistatymo. N. 
J. kandidatas Shenlay, res
publikonas, į J. V. Senatą, 
irgi nelinksmas. Jis tikėjosi 
pasirodyti — pasigars i n t i 
konvencijoj, bet negavo 
menkiausios atidžios.

Tarp darbo unijų, respu
blikonų sparne irgi pasi
skirstymas. Ką mano eili
niai nariai, vargu kam ži
noma. Bet ir jų viršininkai 
turi būti atsargūs, ką kal
ba, nes jų kandidatas į pre
zidentus labai nepopuliarus.

Ignas

Bedford, Mass.
Prieš keletą desėtkų metų 

važiuojant iš New Hamp
shire valstijos į Bostoną ir 
pasukus į North Rr. dar 
iš tolo buvo galima maty
ti didelė vištidė. Vištos 
dėjo kiaušinius ir perėjo 
viščiukus, bet kai jos pa- 
sendavo ir pasidarydavo 
neproduktyvios, būdavo pa
šalinamos iš gyvųjų tarp, 
kad padarius vietos jaunes
nėms.

Šioj gražioj vietelėj dar 
jauni būdami apsigyveno 
nuoširdūs mūsų draugai 
Gitziai. Jie čia išauklėjo 
gražią ir labai pavyzdingą 
šeimynėlę.

Rodos, dar visai neseniai 
čia kvarksėjo tūkstančiai 
vištų, augo jaunos obelai
tės, bėginėjo geltonplaukiai 
Gitziukai ir Gitziukės, bet 
dabar to jau nė pėdsakų 
nebeliko, išskyrus keletą 
didelių gražiai žaliuojančių 
obelių, kurios išaugina daug 
raudonų obuolių.

Vietoje vištų ūkio—gra
žus Gitzių palivarkėlis, po 

kurį bėginėja jų anūkai. 
Turėjau progą sueiti į arti
mą pažintį su vienu iš jų— 
tai buvo Bruce Chulada. 
Jaunuolis atrodo ne dau
giau 13 metų, bet mudu 
pasikalbėjome kaip seni vy
rai.

Liepos 19 d. čia įvyko So. 
Bostono ALP klubo metinis 
piknikas. So. Bostono ga
biosios gaspadinės — drau
gės Rainardienė, Kvetkus, 
Kazlauskienė ir Chuberkie- 
nė — pagamino ir pateikė 
ne tik gerus pietus, bet ir 
skanią vakarienę.

Prietemai artėjant, klubo 
pirmininkas J. Petruškevi
čius pradėjo rengtis paro
dyti Lietuvoje darytus fil
mus. Pirm, to pakvietė kai 
kuriuos per garsiakalbį pa
kalbėti. Petruškevičiaus gar
siakalbis buvo taip gerai 
nustatytas, kad visų kalbos 
skambėjo kaip senų politi
kierių, bet geriausiai pasi
žymėjo J. Skliutas.

Dažnai tenka išgirsti nu
siskundimų apie Lietuvoje 
darytus filmus, bet man šį 
sykį jie labai patiko. Kaip 
kalbas, taip ir paveikslus 
buvo galima geriau supras
ti ir atpažinti. Viename 
paveiksle matėme mūsų ge
ras drauges E. Belikevičie- 
nę ir U. Daugirdienę. Ne
žinau, kam už tai reikia 
duoti kreditą, bet tau, Jo
nai, tai didelis ačiū!

P. Niaura

SUVYKO 50,000 
VAIKŲ SKAUTŲ

Valley Forge, Pa. —Sun
kiomis Amerikos revoliu- 
sijos dienomis, 1777—1778 
metais, čionai žiemojo Jur
gio Washingtona 11,000 vy
rų armija po didelių pralai
mėjimų.

Dabar čionai suvažiavo 
virš 52,000 JAV “skautų”, 
berniukų ir mergaičių, ku
riems įrengta 34,000 palapi
nių.

San Francisco, Calif.
Dviejų Olandijos už taiką 

konferencijos delegačių 
kalbos

jos
na-

tai-

Liepos 26 d. Finų salėje 
Berkeley, Cal., įvyko sėk
mingos prakalbos dviejų 
Olandijoje buvusios už tai
ką konvencijos delegačių— 
Ks. Karosienės ir Miriam 
Bloomberg. Abi kalbėjo an
glų kalba, nes publika bu
vo maišyta. Pirmutinė kal
bėjo jauna svetimtautė, 4- 
rių vaikučių motina. Ji sa
vo kalboje atpasakojo de
legačių kelionės eigą. D- 
landijoj ir kovas, ypatingai 
kada jos pasiekė Olandiją. 
Pirmiausia, kalbėtoja sakė, 
jas pasitiko bei užpuolė ap- 
sidekoravę militaristai, ku
rie buvo pasiryžę pastoti 
joms kelią. Tačiau delega- Į 
čių gerai organizuotas ir I 
neatlaidus pasipriešinimas 
laimėjo.

Žymėtina, kad Miriam 
Bloomberg vyko į Olandiją 
bei buvo delegate ir sa
vo lėšomis. Ji s 
auklėjanti šeimą ir 
mintyje visuomet stovi 
saulinės taikos žodis, 
drūčiai pareiškė, kad 
kos žodis yra labai bran
gus. Taip pat ji jaučianti, 
kad kiekviena motina, auk
lėjanti šeimą, jaučia tą pa
tį.

Antra kalbėtoja buvo 
mūsų miela nenuilstanti už 
taiką kovotoja Ksavera. Jos 
kalba buvo brandi ir vaiz
di. Ji atpasakojo, kaip jos 
prie to didelio žygio orga
nizavosi, ruošėsi, ir kaip 
šiandien jos dės visas did
žiausias pastangas įtrauki
mui daugumos motinų, mo
terų į bendrą už taiką vei
klą, kovą. Kalbėtoja pabrė
žė: jei, pav., pasaulio visos 
motinos — moterys stotų 
į kovą, tai, be abejo, taika 
pasaulyje turėtų egzistuo
ti amžinai.

Patartina mūsų kaimy
nam Losangeliečiam ir Yu- 
caipiečiam pasikviesti Ksa
verą, kad dėl jų parapor- 
tuotų apie tą jos įdomią 
kelionę. Čia nėra tolima 
kelionė į minimas abi kolo
nijas. Va, pavyzdžiui, esant 
St. Petersburge, Floridoj, 
nors ir ant greitųjų, buvo 
sukviesta suvirš 30 žmo
nių į svetingų J. ir P. Blaš- 
kių butą. Karosienė čia 
jiems paraportavo iš savo 
taikos kelionės. Ten esan
čius klausytojus suįdomino, 
kad jie jai siūlė atvykti iš 
Niujorko į jų vieno šešta
dienio ruošiamą parengimą 
kalbėti. Jie pasižadėjo su
mokėti jai kelionės lėšas. 
Tačiau apgailėtina, kad jos 

i visas laikas buvo aprube- 
žiuotas ir nebuvo galima 
jai tas padryti. Tuo būdu 
mūsų virš minimi kaimy
nai turi progą tuo pasinau
doti.

Didelė padėka Al. Taraš- 
kai už virš minimoj popie
tėj parodymą jo neseniai 
parvežtų iš Chicagos naujų 
Lietuvoje gamintų filmų. 
Buvo įdomūs ir- gražūs. 
Prie to, dėkui visoms ge 
roms šeimininkėms už pa
ruošimą užkandžių, ir kar
tu visoms, kurios su auka 
ir darbu prisidėjo prie šios 
puikios nuotaikios popie
tės. 

J <*
Apgailėtina, kad viena 

mūsų draugių pergyveno 
labai sunkią operaciją. Tai 
Anna Davis-Daivienė. Jau 
iš ligonbučio ji grįžus į sa
vo butą po No. 776 Heath
erstone, Sunnywale, Cal. 
Mes visi jos draugai linki
me jai greit susveikti.

S. F.

St Petersburg, Flą.
Šio miesto gyventojai neg

rai ne juokais rengiasi prie 
visos šalies ir savo valstijos 
rinkimų. Daro atsišauki
mus į savanorius, kad jiems 
kas tik gali ateitų į pagal
bų suregistruoti visus neg
rus, kurių esama 17,000. 
Jie mano, jei pavyks bent 
75 procentus suregistruoti, 
tai būsiąs nemenkas laimė
jimas rinkimų metu.

Neužilgo prasidės kampa
nija — kalbos — už prezi
dentinius ir valsti j inius kan
didatus. Veikiausiai pažan
giečiai lietuviai nepraleis 
progos apkalbėti, už ku
riuos kandidatus verta ati
duoti balsus.

Pažangiečiai lietuviai vie
toje piknikų dabar salėse 
rengia balius. Liepos 25 d. 
buvo nepaprasti pietūs ii 
balius. Pradeda daugiau 
žmonių lankyti parengimus 
nes mūsų draugai ir priete- 
liai pasisvečiavę pradeda 
sugrįžti iš šiaurės.

Šiame parengime buvo 
netikėta staigmena. Pirmi
ninkas Julius J. Greblikas 
pranešė, kad suėjo į šeimy
ninį gyvenimą Juozas Gal
van (seniau gyvenęs Gard
ner, Mass.) su J. J. Greb- 
liko sesute EKra Milwich. 
Julius, sako, visiems fundi- 
na po taurelę atžymint juo- 
dviejų vedybas.

Linkime naujavedžiams 
ilgo ir malonaus gyvenimo.

Vikutis

Komunisty išmatos 
už ^revoliuciją”

New Yorkas. — Neatsa
kingi elemental, susispietę į 
Progressive Labor Move
ment, per savo savaitraštį 
“Challenge” rašo, kad jie 
nenusiramins Harleme, kad 
dabartinė JAV valdžia ne- 
legališka, kad jie mokys 
žmones nuversti dabartinę 
valdžią.

The New York Timeso 
korespondentas lankėsi JAV 
Komunistų partijos centre 
ir teiravosi apie tuos “re
voliucionierius.” Gus Hali, 
komunistų atsakingasis vei
kėjas, sakė, kad tą judėji
mą sudaro neatsakingi ele
mentai, kurie prieš kelerius 
metus iš Komunistų parti
jos buvo išmesti.

Paryžius. — Prancūzija 
iškilmingai priėmė Rumu
nijos premjerą, G. Maurerį.

iš
P.

PRANEŠIMAI
LAWRENCE, MASS.

Spaudos piknikan busas išeis 
Lawrence 11:30 ryte nuo L.
Klubo, 41 Berkeley st., 16 rugpiūčio 
(August) į Worcester, Olympia 
parke. Bus labai gražu pasivaikš
čioti po gražų parką ir išgirsti 
hartfordiečius dainuojant liaudiš
kas dainas. Katrie norėsite važiuo
ti, tai susisiekite su busų komisija: 
J. Kodis, A. Kodienė; galėsite pra
nešti per telefoną S. Penkauskui— 
No. 55809. Nelaukite paskutinių 
dienų, nes bus pervėlu.

Komisija 
(61-62)

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau moters—namų šeiminin

kės ir valgių gamintojos. Esu vie
nas. Gaus visą užlaikymą. Gali 
būti lietuvė arba kitatautė, be 
skirtumų pažiūrų. Sąlygos bus ge
ros, nebus nuskriausta. Prašau at
siliepti šiuo adresu: Povilas Ste- 
ponkus, 1907 Central St., Stoughton, 
Mass. (62-64)

Saliamonas Stankus, Maksimų 
gyventojas, netoli Merkinės, 
savo brolio Mikodemo Stan- 
Jei jo nėra gyvo, prašau jo 
arba anūkėlius atsiliepti.

kaimo 
ieškau 
kaus, 
vaikus
Esu, jąu 90 njetų ; amžiaus. J Noriu
nors prieš mibti apsikeisti šu sa
vaisiais laiškučiu kitu. Mano adre
sas:

Saliamonas Stankus
Varėnos rajonas

• Merkinės paštas 
Maksimų kaimas 
Lithuania, USSR

(61-62)
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PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

TREE SURGEON, at least 5 yrs’ 
exp. Driver's license. Top wages % 
benefits. Call OL 9-1107 8 AM—
5 P. M. or call OS 5-7934 aft 5 P. M.
6 on Sunday.

(60-61)

COOK. Broiler, short order, expd 
only needed apply. Contact Chef 
Mazione at NCO Club, Maguire 
AFB. New Jersey.

(62-66)

AUTOMATIC Transmission, exp re
building & installing. Ask for Wiley. 
1409 Grange st. CA 4-7080.

<
(62-66)

MACHINISTS 
Turret Lathe Machinist 

& Bridgework Machinist.
Must be 1st class & experiene 

in Jobing Shop.
Openings Day & Night Shifts 

For appointments call OS 5-0371 
(60-62)

BRICKLAYERS, exp. for apt. house 
.vork. With trans. Top wages. Apply 
Booth st. off 9th, Chester, or SU 
9-4677.

(61-63)

OPERATORS 
FOR 

CAMERON SLITTERS 
AND 

HAMBLET SHELTERS 
CALL NEWARK, N. J. 

BI 3-6770
(61-67)

LEATHER WORKER
Experienced in Orthopedic braces 

Steady Position
Apply

LOUIS YELLIN, Inc.
242 S. 17th St.

Philadelphia
(61-62)

ARCHITECTS
Wanted, 3 architects; experienced 
architect to manage drafting room, 
coordinate several projects; an ex
perienced designer; an experienced— 
5 year minimum—project manager 
in medium sized Philadelphia firm 
of Architects & Engineers. Submit 
background attention Charles Ogg 
in care of E s h b a c h Pullinger. 
Stevens & Bruder, 1519 Walnut St., 
Philadelphia 2, Pa. (59-62)

Help Wanted—Female

OPERATORS (40), day & nite shift, 
must be expd. front makers, sergers, 
sleeve & clothes, single & double 
needle, all plain & special mach. 
steady, all year. Ben J. Noble, 3412 
J St. Frank. El. Tioga Sta. GA. 
5-6353. Mr. Farbman.

(62-63)

OPERATORS, expd for night shift 
& day shift. Collar setters—sport 
shirts, sleeving on flat bed double 
needle. Closing feed off the arm. 
Apply Industrial Products, 225 W. 
Lehigh Ave., 4th fl.

(62-63)

YOUNG LADIES
Under 24, will select 5 young Ladies 
to travel major U. S. cities. Hawaii 
& Return. We train. Transportation 
furnished. Above, average earnings. 
Must be neat. Šingle & ready to 
leave imidiately. See Mrs. Brennan 
Brierhurst Hotel, 46th & Walnut St. 
11 AM — 4 PM. Friday only.

Parents welcome at Interview
(61-62)

HOUSEWORK. Mature, friendly. 
Sleep in. Private quarters. Excell, 
•eference. Must love children. 
Steady employment for right person. 
Salary negotiable. Friendly conge
nial family atmosphere. Air con
ditioned home. HI. 6-1266 after 
3 PM. (59-63)

REAL ESTATE

LAUREL SPRINGS-GARDENS

Custom built rancher. 3 bedrms, 
spacious liv. rm w/fireplace, 1 Vz 
bths, kit with dinette, encl, patio 
with attached gar. Situated on bea
ut landscaped lot 130x200, suround- 
ed by cedar fence. Owner. 609-CA

7-1397. (62-66)

MAYFAIR........

3201 Disston St. 18 foot corner 
air-lite paneled basement, 3 bed
rooms, newly decorated. SS & S. 
Near schools, churches. Owner. 
DE 2-4156.

(62-63)

SPRUCE St. near Broad. Rooming 
house or may be converted to large 
residence. Convenient location. To 
settle estate. Call ST 3-3856 (NJ).

(62-63)



Ką žmones pasakoja apie 
kunigą L. Jankauską

Juodasis komendantas
Nuo pat ankstaus ryto 

ėmė sklisti kalbos, jog pra
sidėjęs karas. Aš užėjau i 
Užluobės apylinkės Tarybą 
ir sukiojau radiją. Pagavau 
Vilnių. Susijaudinęs balsas 
pranešė, kad fašistinė Vo
kietija užpuolė Tarybų Są
jungą.

Galvojau, ką daryti, ko 
griebtis. Tuo metu į rašti
nę įvirto du ginkluoti vy
rai — apylinkės buožės Va
sario sūnus Kostas (tėvai 
turėjo 60 hektarų ūkį) ir 
vietinio šaulių būrio vadas 
Pranas Daržinskas. Pradė
jo plėšyti portretus, šūkius. 
Vasaris kibo man į apy
kaklę. Vyras buvau jau
nas, stiprus ir trenkiau Va
sarį į žemę. Atsikėlė. Ran
koj pistoletas. Vėl perver
čiau ir norėjau atimti gin-1 
klą. Jam į pagalbą atėjo' 
Daržinskas, bet gerokai, 
pritrenkiau, ir jis išsprūdo 
laukan. Vasariui visgi pa
vyko mane peršauti. Viena 
kulka pataikė į krūtinę 
(dar centimetras, ir — sta
čiai į širdį). Kita sužeidė 
koją.

Vasaris taip pat peršovė 
ir mano brolį Povilą.

Šiaip taip išslinkau į lau
ką. ir gulėjau po obelimi. 
Vėstelėjęs vakaras mane 
atgaivino, ir atsigavęs per
šliaužiau į trobą. O brolį 
Povilą gaivino šaltu vande
niu iš šulinio, ir nuo to jam 
dar prisidėjo plaučių užde
gimas.

Praveriu akis. Kažkokia 
ypata su akiniais į mane 
žiūri. Kiek atsitokėjęs, pa
žinau ■— vietos klebonas 
Lengvinas. Jis tardo, ka
mantinėja, grasina. Vėl ne^ 
tekau sąmonės.

Birželio dvidešimt trečio
sios rytą brolis Kazys gavo 
pas kaimynus arklį ir nu
gabeno mus į Skuodo ligo
ninę.

Sekančią dieną ligoninėn 
užeina kunigas Jankauskas. 
Girdžiu, kaip aprėkia sani- 
taręs:

—Aš jus, bolševikes, su
tvarkysiu !

Įeina į mūsų palatą. Gu
lėjau aukštielninkas, ran
kas po galva pasidėjęs. 
Jankauskas priremia prie 
kaktos šaltą pistoleto vam
zdį. Brolis Kazys puola prie 
kunigo, maldauja nežudyti. 
Tas nusipurto ir sako:

— Nėra žinios, kaip su 
tavim pasielgsim, jeigu ir 
išsigaivaliosi.

Trečiadienį baltaraištis 
Skurdauskas, iš Jankausko 
ir Vasario gaujos, atvedė 
į ligoninę sužeistą raudon
armietį. Viena koja be ba
to, aprišta. Tuo metu pasi
painiojo Jankauskas. Gir
džiu storą fyalsą:

— Kam čia atvedei? Aš 
medicinoj nusimanau,— ir 
puolė sanitarę Malukienę, 
kam ji norinti sužeistąjį 
sutvarstyti. Kunigas nuplė
šė tvarsčius. Žmogus net su 
gyvuliu taip nesielgtų.

Teko girdėti, kad dabar 
ten, toj Amerikoj, kunigas 
Lionginas Jankauskas-Jan- 
kus skelbiasi, kad tomis 
1941 metų birželio dieno
mis jis šelpęs žmones, gel
bėjęs nuo mirties, vadova
vęs kažkokiam Raudona
jam kryžiui. Mes, sužeistie
ji, Skuodo ligoninėj jokios 
kunigo Jankausko pagalbos 
nematėme.

O kaip Jankauskas rūpi
nosi suimtaisiais žmonėmis, 
galiu papasakoti, nes sa
vom akim mačiau.

Skuodui sudegus, mane r leistas trečias agregatas, odos spalVa.”

brolis Kazys parvežė namo. 
Bet neilgai buvau paliktas 
ramybėje. Po trijų dienų 
Jankausko ir Vasario bal- 

i taraiščiai vėl suėmė ir įgrū
do į buvusią šaulių salę, 
žodžiais sunku apsakyti, 
kas ten dėjosi. Žmonės — 
kaip silkės statinėje sugrū
sti. Kas pasiprašydavo lau
kan — tas atgal negrįžda
vo. Prie pat salės juos pri

baigdavo. Viduj buvo bjau
riausias tvaikas.

Kunigas Jankauskas sa
lėje būdavo dažnai. Kai tik 
jis pasirodydavo, tuoj su

pintieji ir sako:

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Didžiai Gerbiamas 
R. Mizara,

Puiki Lietuvos vasara jau 
pasitinka brandų rudenį. O 
tie, kurie prisimename va
sarą, buvusią prieš dvide
šimt metu, ši nuostabiai ki- 
ta. Kita vasara Vilniuje, 
Alytuje, Merkinėje, kita ir 
mūsų Savilionyse. Šiemet 
nuo Kampų plento tiesia 
platų kelią. Rodos, dar ge
ras buvo senas vieškelis, bet 
pasidarė jau siauras. Prie 
jo šono kolūkietiškos pir
kios, šiferiu pasipuošusios, 
rikiuojasi. Net nejauku 
žiūrėti į prieš dvidešimt 
metų pagarbiai išstatytas 
trobas. Jos, kad ir žada dar i 
nepasiduoti naujosioms, bet 
taip nepritinka, kaip šau
niai pakinkyti vežimai ma
šinų siuv a n č i a m e plente. 
Šiemet visoje Ryliškių apy
linkėje baigia sukasti elek
tros stulpus. Net Klepočiai, I 
Lizdai su savo pusiasaliais 
puošiasi baltais stulpais.

Turėjau nemalonią vieš
nagę tėviškėje. Palaidojau 
pusbroli, mano vienmetį. 
Prieš dvidešimt metų jis 
mušė fašistus jų pačių že
mėje. Kai aplankiau ser
gantį Vilniaus ligoninėje, 
jis pasakė: “Gera, Juliau, 
valdžia, neveltui kovojau. 
Nemokamai, o šitaip žiūri.” 
Bet smegenų vėęys nugalė
jo Bronių. Į kapus jį ly
dė j ome su dviem dūdų or
kestrais, vainikais, ir gėlė
mis apipylė kapą tie, kurie 
nematė, kas dėjosi šioje 
apylinkėje prieš dvidešimt 
metų.

Prieš dvidešimt metų šio
je apylinkėje buvome vos 
penki gimnazistai, o da
bar, žiūrėdamas į jaunuolį, 
žinai, kad jis arba jau arti 
pabaigos, arba baigęs vidu
rinę. Kaip į mus su pagar
ba tada žiūrėdavo kaimo 
jaunimas, kad mes “moky
ti,” taip dabar nustebę žiū
ri į tą, kuris neįstengia 
baigti bent aštuonmetės. 
Taip retai dabar jų. Tai
gi, nesunku įsivaizduoti, 
koks puikus, savimi pasiti
kintis dabar mūsų jauni
mas.

Prie kiekvienos vidurinės 
mokyklos veikia darbo jau
nimo vakarinės,„mokyklos. 
Štai šiemet /Elektrėnuose 
didelis būrys vyrų (jau po 
kariuomenės), merginų ir 
motinų atėjo prie stalo pa
siimti brandos atestatus. 
Daugiau šimto dirbančiųjų 
lankė vakarinį politechni
kumą, o šį rudenį penkias
dešimt dirbančiųjų Elektrė
nuose mokysis kaipo poli
technikos Instituto studen
tai. Puiki mokyklą pilna 
dieną, pilna ji ir vakare.

Elektrėnuose daug naujo 
ir ten kas stebina akį. Šie
met rudeniop jau bus pa-

— Atėjo tas juodasis ko
mendantas. Jau kas nors 
žus.

Ir iš tikro. Jam prisakius, 
kaip mat išvesdavo grupę 
žmonių, ir tie jau nebegrįž
davo. Vieną dieną Jankau
sko liepimu į miestą buvo 
išvestos trys grupės po ko
kius dvidešimt žmonių. Va
kare jų nesulaikėme.

Aš salėje išbuvau ketu
rias dienas, bet tų baisybių 
iki pat mirties nepamiršiu. 
Mano akyse stovi nualpę, 
šaudyti vedami žmonės ir 
kunigas Jankauskas su pis
toletu rankoje.

Petras Jablonskis
Skuodo rajono ligoninės 

elektromonteri,s
(Iš Vilniaus “Tiesos” š. m. 

birželio 11 d.)

Jau neminame statybos pur
vo, jau gyvename tvarkin
game, erdviame miestelyje. 
Tiesa, vis dar statoma, vis 
dar statybų nuotaika Elek
trėnuose, bet žmonės jau 
gyvena taip ir turi pilnai 
tą, kas gyvenimui reikalin
ga. Po darbo pilna paeže
rė poilsiaujančių, o mėgėjai 
krapštinėjasi savo sodeliuo
se, skanauja savo augintus 
agurkus, pamidorus, bando 
ankstyvuosius obuolius. Kai 
kuriems jau norisi pasišne
kėti su bitelėmis, taigi, pla
nuoja bičių paviljonus.

Dažnai Elektrėnuose su
laukiame ekskursantų net 
ir iš Amerikos. Bet dabar 
elektrėniškiai jau mažiau 
didžiuojamės savo darbu. 
Mat, respublikoje auga nau
ji miestai dar simpatiškes- 
ni. Taip ir eina gyveni
mas. Po dvidešimties metų 
šauniuose E1 e t k r ė n uose, 
matyt, kils tokios nuotai
kos, kaip kad jos kyla šian
dien Savilionyse.

Šiuo laišku noriu padė
koti už “Laisvės” prenu
meratą. Laikraštį gaunu 
reguliariai ir džiaugiamės 
jį skaitydami.

Siunčiu Jums, Gerbiamas 
Kaimyne, nuoširdžiau sius 
linkėjimus.

J. Jurgaitis
1964 VII 23
Elektrėnai

Sveiksta
Praėjusį sekmadienį vėl 

aplankiau Juozą Zajankau- 
ską, kuriam Kings County 
ligoninėje neseniai buvo pa
daryta operacija. Pasirodo, 
kad operacija buvo sėkmin
ga ir ligonis gražiai sveiks
ta. Už dienos kitos tikisi li
goninę apleisti ir baigti 
sveikti namie.

Sveikinimas laisviečiam
Mūsų puikus draugas ir 

geras veikėjas Valys Bun- 
kus rašo atviruką iš Lietu-, 
vos ir linki visiems laisvie- 
čiams geriausios kloties. Jis 
rašo, kad jis labai patenkin
tas kelione. Jis stebisi Lie
tuvoje jau padarytu pro
gresu.

Žinoma, kada Valys ir ki
ti turistai sugrįš, jie jums 
gyvu žodžiu plačiau papa
sakos apie savo įgytus įspū
džius mūsų senooje tėvynė
je. Mes jų laukiame.

NEGRĄ PRISAIKDINO 
Už TEISĖJĄ

New Yorkas.—Liepos 27 
d., City Hali, majoras Wag- 
neris prisaikdino už tei
sėją negrą J. A. Sandirferį.

Naujas teisėjas pareiškė: 
“Neturi būti diskriminacijų 
prieš negrus dėl jų odos 
spalvos, o negai neturi pra
sikaltimus teisinti skirtinga

Komunistai smerkia 
avantiūristus

Niujorkiškėje spaudoje 
pasirodė JAV Komunistų 
partijos vadovų — Benja
min J. Daviso, Gus Halio, 
Henry Winstono ir William 
L. Pattersono — pareiški
mas, nukreiptas prieš tuos, 
kurie vadinasi komunistais 
ir provokuoja negrų kovas 
Harleme bei Bedford-Stuy- 
vesant rajone.

Pareiškime sakoma, jog 
prieš kelerius metus JAV 
Komunistų partija išmetė 
iš savo eilių keletą avantū- 
ristų, kurie suorganizavo 
savo t. v. “Progressive La- 
boh Movement,” ir dabar 
lenda į negrų kovas už lais
vę, vadindamiesi komunis
tais, na, ir siūlo ten provo
kacinius savo sumanymus: 
naudoti terorą ir jėgą kovai 
prieš policiją ir prieš val
džią. JAV Komunistų par
tija, sako pareiškimas, tai 
griežtai smerkia, ir įspėja 
visuomenę, kad ji tų provo
katorių pasisaugotų.

Pareiškimas kriti kuoją 
tuos valdžios žmones, kurie 
minėtų provokatorių “žy
gius” primeta JAV Komu
nistų partijai.

Nepaprastas, pavojin
gas gamtos šposas
Beveik visiems Brookly- 

no lietuviams puikiai, žino
mas Forest parkas. Ten ka
daise net piknikus laikyda
vome. Ten ir dabar gra
žiomis dienomis susirenka 
daug lietuvių iš visos apy
linkės pakvėpuoti tyru oru.

Tame didžiuliame parke 
vienoje vietoje randasi vie
nas labai aukštas, labai 
puikiai išaugęs medis. Gal 
gražiausias medis visame 
Niujorke! Aš jį “pažįstu” 
jau per su virš,25 metus, ir 
visuomet jis toks aukštas, 
tiesus, išdidus, su milžiniš
ka gražiai lapuota “kepure” 
viršuje! Su kuo’,tik aš pra
eidavau pro tą medį, saky
davau: “Ar jūs esate matę 
kur nors gražesnį medį?”

Well, praėjusį ketvirta
dienį man teko vėl su tuo 
senu “pažįstamu” susitikti. 
Prieinu ir stebiuosi. Aplink 
šviežiai nuskintų šakų ir 
storos žievės kavalkų pilna. 
Kas pasidarė? Stebiuosi. 
Užeinu į kitą pusę ir žiū
riu. Gal kokių trijų-ketu
rių colių tartum kaltu iš
plautos žievės ruoštas nuo 
pat viršaus iki pat žemės.

Ir kas gi galėjo tokį pik
tą šposą iškirsti? Kas ga
lėjo užlipti į pat to galiūno 
viršų ir iš ten “kaltu” iki 
pat žemės tą ruožtą išrėžti 
ir pasitaikiusią kelyje did
žiulę šaką nę tik gražiai 
nuplėšti, bet ir į šimtus ka- 

| valkų “sukapoti” ir numes
ti žemėn?

Atsiminiau, kad trečia
dienio, liepos 29 d., naktį 
mūsų apylinkėje trankėsi 
perkūnas. Ot, tai tas zla-^ 
diejus šitą šposą iškirto. 
Tai jis tą mano gražuolį 
šimtametį “draugą” apdau
žė, apžalojo. Niekados sa
vo gyvenime nebuvau ma
tęs tokio gamtos prajovo!

Pasarga ir pamoka: Nie
kados, užėjus audrai, pra
dėjus perkūnui trankytis, 
nesiglausk prie aukšto me
džio, nesislėpk nuo • lietaus 
po jo šakomis.

Tik įsivaizduokite, kas bū
tų atsitikę su žmogumi, jei
gu jis būtų buvęs prie šio 
milžino prisiglaudęs.

Rep.

Oporto, Portugalija. — 
Traukinių nelaimėje buvo 
užmušta 85 žmonės ir virš 
100 sužeista.

Mūši; turistai 
grįš sekmadienį
Praėjusį šeštadienį brook- 

lynietė Verutė Bunkienė 
gavo iš Druskininkų tokią 
telegramą:

“Grįšime namo sekmadie
nį, rugpiūčio 9 d., SAS li
nijos lėktuvu 5:35 v. popiet. 
VALYS BUNKUS.”

Pagal kelionės iš anksto 
nustatytą tvarkraštį, turis
tai turėjo grįžti rugp. 3 d., 
bet pasirodė^ kad jų buvi
mas Lietuvoje viena savaite 
prailgintas.

Tai ir gerai! Tegu jie 
ten ilgiau pavieši, tegu su
sitinka daugiau žmonių, te
gu pasišneka; tegu plačiau 
pavažinėja ir pamato, kad 
sugrįžę galėtų mums dau
giau ką papasakoti.

Jai patiko poeto 
Mieželaičio kalba

Lilija Kavaliauskaitė rašo 
R. Mizarai, kad ji liepai 18 
d. buvo Filharmonijos salė
je, kur vyko atžymėjimas 
dvidešimtmečio nuo Lietu- 
vos išvadavimo. Ir štai ką 
ji sako:

“Šioje salėje išklausiau la
bai įspūdingą poeto E. Mie
želaičio kalbą. Prašiau Pir
mininko Justo Paleckio, 
kad jis gautų kalbos tekstą 
ir pasiųstų “Laisvei” Jūsų 
vardu...”

Minėtą puikią kalbą Jus
tas Paleckis mums prisiun
tė ir ji tilps sekamame 
“Laisvės” numery. Ačiū už 
gerą pasidarbavimą, Lilija!

PIKIETAVO N. YORKO 
CITY HALL

New Yorkas. —r Apie 100 
žmonių, daugumoje negrai, 
pikietavo City Hali reika
laudami, kad butų įsteig
tas iš civilinių žmonių ko^ 
mite tas ištyrimui policijos 
brutališkurrfų.

Harlemo ir Brooklyno 
negrų susirėmimuose su po
licija vienas žmogus tapo 
nušautas, virš 100 sužeista 
ir 478 areštuoti.

New Yorkas.—Prieš pen
kias savaites ant Fifth Ave., 
kambaryje, buvo rasta nu
žudyta 82-ų metų turtinga 
našlė Martha West. Poli
cija vis dar nesuranda pik
tadario.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Pakistanas skundėsi prieš 
Indija, kad jos pasienio sar
gai Kašmyre išprovokuoja 
susirėmimus.

Rochester, N. Y. — East
man Kodak Co. per, 1964 
metų antrąjį bertainį pasi
darė $40,400,000 pelno.

Washingtonas. — Warre- 
no komitetas, kuris tyrinė
ja prezidento Kenedžio nu
žudymą, raportą pateiks 
tik pradžioje rugsėjo mėne
sio. -

PRANEŠIMAI
I

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, rugpiūčio 5 d., 7:30 v. 
vak., “Laisvės" salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park.

Visi nariai kviečiami dalyvauti 
susirinkime, nes kuopos delegatai 
ducįs raportą iš LDS 16-tojo seimo. 
Kurių duoklės neužmokėtos, malo
nėkite užsimokėti, nesusispenduoki- 
te. —P. B., prot .sek.

(61-62)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, rugpiūčio 4 d., 7:30 
vai. vak., “Laisvės" salėję, 102-02 
Liberty Ave., Ozon Park. „Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me. (Kurių duoklės neųžmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, lęad 
nesusispenduotumėt.

Valdyba
(61-62)

Valandėlė su L ir I. 
Vladimir o vais

Praėjusį sekmadienį te
ko įdomiai praleisti valan
dėlę su JTO bibliotekos 
Niujorke naujuoju direkto
rium, Levu Vladimirovu ir 
jo mieląja žmona Irena.

Kalbėjomės apie daugelį 
dalykų, bet čia jų nerašy
siu — neužilgo išspausdin
sime platų su direktorium 
pasikalbėjimą, šiuo metu 
L. Vladimirovas labai užim
tas, turi daug darbo, kol su
sitvarkys visus reikalus 
bibliotekoje ir buityje.

Abudu Vladimirovai labai 
malonūs, aukštos kultūros 
žmonės. Ns.

Washingtonas. — Po to, 
kai Brazilijoje įsigalėjo mi- 
litaristai, JAV kapitalistai 
vėl planuoja įdėti ten kapi
talo į industriją ir planta
cijas.

DU ŽODYNAI JUMS

Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

«iM?oeza6>s

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija 
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų viešpačiai
Negrų vergovė Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860) 
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas 
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

LAISVE X
1O2-O2 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., rugp. (August) 4,1964

Petras Šolomskas 
vyksta į Floridą

“Laisvės” kolektyvo nar | 
rys, Petras Šolomskas, sfl 
manė aplankyti garsiąją 
Floridą ir ten pasižvalgyti. 
Pirmadienį, rugpiūčio 3 d., 
jis mano sėsti į traukinį ir 
vykti į West Hollywooda. 
Iš ten — į Ft. Lauderdale, 
o paskui, žinoma, į Miami. 
Nori pamatyti, kaip ten 
veikia miamiečiai, kaip at
rodo jų Socialis Klubas

Floridoje Petras mano pa
buvoti apie savaitę laiko. 
Mes jam linkime laimingos 
kelionės ir gero poilsio.

Harrison, N. J. — Maudy
mosi prūde rado negyva^ 
Jamesą Landisą, 64 mettj 
amžiaus. Landis mokyto
javo Harvardo teisių mo
kykloje ir buvo prezidentų 
patarėjas.
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