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KRISLAI Virš tūkstančio mokytojų New Yorko valstijoje jau Lietus Vietname
KRISLAI

I. Meskupas
Jy* Vitas
TAuta nepamiršta 
DmT keturios knygos! 
A. Žukauskas kviečiamas

Rašo R. Mizara
Vilniuje įvyko iškilmingas 

mitingas L Meskupui-Adomui 
pagerbti. Meskupas yra bu
vęs vienas LKP vadovų—di
džiulės drąsos ir ištvermės vy
ras, visas jėgas atidavęs ko
vai už Lietuvos liaudies lais
vę ir gerovę.

Antrojo pasaulinio karo me
tu I. Meskupas-Adomas žuvo 
ginkluotame susirėmime su vo
kiškaisiais fašistais.

Š. m. gegužės 25 d. buvo 
pagerbtas kitas didvyrio mir
timi miręs Lietuvos sūnus — 
Juozas Vitas, kurį laiką (19- 
40-1941) buvęs Vilniaus mie
sto burmistras. Karo metu jis 
'VT/niuje vadovavo kovai prieš 
teistinius okupantus. J. Vi
tas pateko į priešo nagus 1943 
metų viduryje, ir buvo žiau
riai nukankintas.

Kuriems teks proga būti Vil
niuje, eidami Vito gatve, pri
siminkite, kokio garbingo žmo
gaus vardą ji nešioja.. .

Sukakus 20-čiai metų nuo 
Lietuvos išlaisvinimo iš naciš
kos okupacijos, minėdama dvi- 
dešimtpenkmetinę t a r y binio 
gyvenimo sukaktį, mūsų tauta 
akylai apžvelgia praeitį.

Kiekvienam aišku:
Lietuva buvo išlaisvinta to

dėl, kad buvo žmonės drąsuo
liai, pasiryžėliai, kovoję prie
šą, rizikuodami savo gyvybė
mis.

Lietuva tapo tarybine, nes 
buvo pasišventėliai, per ilgus 
Mietus' kovoję (nemaža jų dėl 
t? savo galvas padėjo) už 
Ijįpadies laisvę, už šviesią atei
tį.

Visa tai susumuodama, tau
ta šiandien — sukakčių proga 
— iškilmingai pagerbia gyvus 
ir jau mirusius kovotojus.

Kas gali būti gražesnio ir 
kilnesnio! . .

reikalauja taikos Vietname
New Yorkas. — Sekma-1 Valstijų plėtimas karo Viet-
__ * — —. - X X ~ O/A x-l za t n i i vi/'a r'i 17i nl- o w>dienį, gegužės 30 d., “The 

New York Times” išspaus
dino daugiau kaip tūkstan
čio šios apylinkės mokyto
jų atsikreipimą į prezidentą 
Johnsoną.

Pasirašę mokytojai yra 
susiorganizavę į Teachers 
Com mittee for Peace in 
Vietnam.

Jie sako, kad Jungtinių

name, Šiaurės Vietnamo 
bombardavimam, žudymas 
žmonių, ardymas geležinke
lių ir draskymas vieškelių 
veda prie dar didesnio karo.

Mokytojai reikalauja, kad 
prezidentas tuojau įsakytų 
JAV jėgoms liautis bom
barduoti Šiaurės 
mo respubliką ir 
pasitarimus taikos 
mui Vietname.

Vietna- 
pradėtų 
padary-

panaikino mirties bausmę ir nauji įvykiai

Sukako 25 metai 
nuo Dunkirko

Londorias. — Gegužės pa
baigoje sukako 25 metai po 
Dunkirko, iš kur apie 400,- 
000 anglų pabėgo į Angliją.

Tai buvo katastrofa Pran
cūzijos ir Anglijos. Jų ko
manda prisileido prie to, 
kad hitlerininkai perkirto 
jų armijas į dvi dalis.

Anglai, vieton visomis 
jėgomis atakuoti nacius ir 
veržtis prie susijungimo su 
prancūzais, tai iš Dunkirko 
pabėgo į Angliją. Jie visus 
ginklus paliko, paliko net 
plieno kepurės.

Anglų pabėgimui buvo 
mobilizuoti visi žvejų laive
liai, viso buvo 765 laivai ir 
laiveliai, kure juos pervežė] 
į Angliją.

Prancūzai atsisako 
nuo karo manevrų 
Paryžius. — Prancūzija 

griežtai atsisakė dalyvauti 
NATO manevruose, kurie 
yra organizuojami 1966 m. 
Vakarų Vokietijoje ir At
lanto vandenyne.

Robertas McNamara, JAV 
Gynybos sekretorius, dėjo 
pastangų, kad Prancūzija 
nors dalinai dalyvautų, bet 
jam nepavyko.

‘ Prancūzija griežtai yra 
nusistačiusi prieš JAV karą 
Vietname, jos prezidentas 
pasmerkė Ii JAV interven
ciją į Dominikos respubliką,
ji numato pavojų ir iš Va- ■ BONA. — Kolognoje, Va
karų vokiečių revanšistų. ų TT ........... ‘ 1

Albany, N. Y. — Gegu-1 Sing kalėjime yra 20 žmo- 
žės pradžioje New Yorko 
valstijos seimelis nutarė pa
naikinti mirties bausmę, o 
birželio 1 d. bilių pasirašė 
gubernatorius N. Rockefel- 
leris.

New Yorko srityje mirties 
bausmė buvo per kelis šim
tus metų, nuo laikų, kada 
šią koloniją ivaldė olandai. 
New Yorko valstijoje mir
tis elektros kėdėje įvesta 
1891 metais ir nuo to laiko 
buvo nužudyta 614 žmonių.

Dabartiniu metu Sing

Saigonas.— Jau prasidėjo 
sezonas Vietname,nių, kurie laukė mirties, lietaus

Septyniolika iš jų automa- kuris tęsis iki spalio mėne- 
tiškai lieka gyvi. Guberna
torius pareiškė, kad vietoje 
mirties jiems bus duotas 
amžinas kalėjimas.

Trys iš jų laivo nuteisti už 
užmušimą policininkų, tai 
jų kiekvieno reikalą per- 
svarsys gubernatorius.

Pagal naują įstatymą mir
timi bus baudžiami tik tie,

šio. Buvo numatyta, kad 
lietus tarnaus liaudiečiams 
prieš Pietų Vietnamo ir 
JAV jėgas, nes jie neturi 
tankų, lėktuvų ir sunkiosios 
artilerijos.

Lietus apsunkins JAV 
, militarinių mechani z u o t ų 
I jėgų veikimą. Liaudiečiai

vysto ofensyvą Quangnajo 
kryptyje, kad perkirstų pu-‘ 
siau valdžios jėgas. Per dvi 
dienas valdžia neteko virš 
500 karininkų ir kareivių 
užmuštais. Li<udiečiai jau 
kontroliuoja daugiau, kaip 
pusę šalies.

Jungtinių Valstijų bom
bonešiai vėl bomb ardavo 
Šiaurės Vietnamo mieste
lius, geležinkelius ir tiltus.

kurie nužudys policininką Pentagonas stoja
arba kalėjimo sargą.

SUOKALBIS NUŽUDYTI TUŠČIAS ARABŲ 
ROJALISTŲ KARAS

Sana, Jemenas. — Saudi 
Arabijoje vėl susiorganiza
vo rojalistų pulkai ir pradė
jo užpuldinėti Jemeno res
publikos pasienio jėgas.

Suprantama, jų užnuga
ryje stovi Vakarų imperia
listai. Bet jie savo tikslo ne
pasieks, nes Jemeno respub
likai gelbsti Jungtinė Ara
bų respublikd.

PREZ. SUKARNO
Jaakrta.—Indonezijos vy

riausybė praneša, kad suse
kusi, jog užsienio imperia
listai, jų tarpe Anglijos ir 
JAV, suokalbiauja nužudyti 
Indonezijos prezidentą Su
kamo.

Sako, kad suokalbis yra 
taipgi prieš premjero pava
duotoją d-rą Subendrio ir 
Indonezijos armijos koman- 
cįierių generolą A. Yanį.

Lenkai balsavo už 
komunistus

Varšuva. — Sekmadienį, 
eggužės 30 d., Lenkijoje įvy
ko parlamentariniai rinki
mai. Balsavimuose dalyva
vo beveik šimtu procentų - 
visi galintys balsuoti. Į par- ’

LENGVAI NUBAUDĖ 
ŽMOGŽUDŽIUS

šeštadienį LLD CPK savo 
posėdyje paantrino nutarimą 
sušaukti Literatūros Draugijos 
Jubiliejinę konferenciją š. m. 
spalio mėn. 9 d.

Tą mėnesį sukaks lygiai 50 
metų, kai ši organizacija pra
dėjo kurtis.

Posėdyje patyriau ir dau
giau ką:

Anglų kalba knyga apie Lie
tuvą — “Lithuania—Past and 
Present”—jau sulaužta į pus
lapius; gal už mėnesio ji bus 
gatava.

D-ro A. Petrikos knyga — 
i “LLD ir pažangiųjų JAV lie- 
^Uivių istorija” — greit eis į 
presą.

L. Prūseikos rinktinių straip
snių knygą — “Publicistika” 
— taip pat šiemet LLD nariai 
gaus.

Dailininkas E. Varnas iš Vil
niaus praneša, kad jis apipa
vidalina I. Mizarienės knygą 
—- “Jaudinantys susitikimai”. 
Atrodo, kad ir ji šiemet mus 
pasieks.

Taigi knygų derlius iš tik
rųjų puikus. Yra kuo pasi
džiaugti.

Dabar tenka tik rūpintis, 
kad LLD nariai pasimoketų 
savo metinius mokesčius. Ten
ka daryti visa, kad juo dau
giau naujų žmonių sutelktu
me į organizacijos gretas.

Auksinį jubiliejų atžymėsi- 
4«»e su kultūrinių vertybių 
Tyausa.

—i

Per pastaruosius kelerius 
metufl Lietuvoje aukštai iškilo

už karo plėtimą
Washingtonas. — “The 

New York Timeso” kolum- 
nistas James Reston rašo, 
kad Pentagono generolai 
stoja už karo plėtimą.

Jie reikalauja bombarduo
ti Šiaurės Vietnamo sostinę lamentą išrinkti komunistai 
Hanojų, kuri turi virš mi
lijono gyventojų ir sunai
kinti Hanojaus srityje Viet
namo apsigynimo įrengi
mus. Taipgi reikalauja 
bombarduoti Haiphongą ir 
jo apylinkę, kur Šiaurės 
Vietnamas turi fabrikų.

Restonas rašo,, ką,d .jeigu 
JAV bombarduos Hanojų, 
tai neišvengiamai susidurs 
su Šiaurės Vietnamo gyny
bos jėgomis, taipgi labai 
pablogins JAV santykius’su 
Tarybų Sąjunga. . ? 

r ’ :

ir jų simpatikai.
Varšuvoje Lenkijos vadas 

Vladislovas Gomulka gavo 
260,211 balsų iš 262,039 bal
savusiu. Krokuvoje Lenki
jos premjeras Jozef Cyran- 
kiewicz gavo 95% balsų vi
sų balsavusių. • .

Katalikų vadai agitavo 
žmones, kad išbrauktų ko
munistų kandidatų vardus, 
bet mažai kas jų paklausė. 
Varšuvoje tik 1,828 per
braukė Gomulkos vardą.

Į Miami Beach, Fla į 
karų Vokietijoje, teisė de
vynis hitlerininkus, Antro*- 

Genoa, Italija.—Kilo gaiš- jo pasaulinio karo krimina- 
ras laive “Paima”.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas —JAV už-; 

sienio žvalgyba raportavo, 
kad dabar Kinija turi daų-' 
giau maisto, kaip bet kada, 
po 1959 metų. Taipgi 1965 > 
metais numatomas geras 
derlius.

Tokio. — Birželio 2 dieną1 
įvyko baisi nelaimė Jamano 
anglies kasykloje. Įvyko 
sprogimas 1,500 pėdų pože
myje ir užmušė 186 mainie- 
rius.

Sana. — Jaunutė Jemeno 
respublika nori taikos, bet 
jos neturi, nes rojalistai ją 
puola iš Saudi Arabijos.

akademikas, technikos moks
lų daktaras Algirdas Žukaus
kas.

Vilniaus “Tiesa” praneša, 
jog tik neseniai “akademikas 
A. Žukauskas gavo kvietimą 
iš JAV padaryti pranešimą 
apie respublikos mokslininkų 
darbus Čikagoje įvyksiančio
je konferencijoje šilumos mai
nų klausimais.”

Neseniai JAV einąs žurna
las “International Chemical 
Ingineering” išspausdino pla
tų straipsnį apie Tarybų Lie
tuvos mokslininkų pasiekimus 
elektro-chemijos srityje.

Straipsnyje komentuojami 
ne tik A. Žukausko, o ir kitų 
jaunų mokslininkų darbai: A. 
Ambrazevičiaus, V. Makarevi- 
čiaus, A. šlančiausko, V. Žiug
ždos.

Amerikiečių susidomėjimas 
Lietuvos mokslininkų pasieki
mais džiugina kiekvieną lietu
vių tautos sūnų ir dukrą, ne
žiūrint kur jie begyventų l . t

Maskva. — TSRS spauda 
paskelbė, kad mokslininkai 
pagamino dirbtinį kaviarą, 
kuris skoniu nesiskiria nuo 
tikrojo. k

Geriausio kaviaro svaras 
Tarybų Sąjungoje kainuo
ja $10, gi užsienyje net $40.

Honolulu. — Ramiajame 
vandenyne, Havajų srityje, 
įvyko pilnas Saulės užtemi
mas.

JAV astronomai, ypatin
gai iš Kalifornijos univer
siteto, buvo toje srityje ir 
tyrinėjo Saulės užtemimą.

Sidnėjus. — Tarybų Są
junga protestavo prieš Aus
traliją, kuri apie batalioną 
armijos pasiuntė karui prieš 
Pietų Vietnamo liaudiečius.

Kairas. — A. Nasseris sa
ko, kad Izraelis laimi iš ara
bų valstybių nesutikimo.

Adannas.—Jordanijos pa
sienio sargai nušovė du Iz
raelio sargus.

Maskva. — “Iz vesti jos” 
kaltina šnipavime JAV am
basados du narius.

Kolombo. — TSRS suteiks 
Cėilonui pagalbos žemdir
bystėje.

Gothenbergas, Švedija. — 
Čionai įvyko sprogimas nor
vegų “Solt Lady” laive, ku
ris yra 20,000 tonų įtalpos.

listus. Jų tarpe buvo teis
tas Hitlerio gvardijos pul
kininkas Otto Kaiser.

Jie buvo kaltinami už nu
žudymą 10,000 Tarybų Są
jungos žmonių. Nuteisė tik 
nuo vienerių iki 15 metų 
kalėjimo.

ROOSEVELTĄ IŠRINKO 
MIAMI BEACH MAJORU

- Bir
želio 1 dieną Miami Beach
miesto gyventojai išrinko į 
majoro vietą Eliotą Roose- 
veltą, buvusio JAV prezi* 
dento sūnų.

Miami Beach turi virš 70,- 
000 gyventojų, yra tik už 
užlajos nuo Miami miesto. VĖLIAUSIOS ŽINIOS

TEISINA KUBOS 
PABĖGĖLIUS

New Yorkas. — 1964 m.

BAISI KASYKLOJE
; NELAIMĖJE

New Delhi. — Dhanbado 
rajone, Indijoje; įvyko bai
si anglies kasykloje nelai
mė.

Sprogimas buvo taip di-
gruodžio 11 dieną trys Ku-! delis, ^ad ne vien užgriuvo

Saigonas. — Šiaurės Viet
namo priešlėktuvinė artile
rija nušovė du JAV bom
bonešius, kada jie bombar
davo miestelį 70 mylių į 
pietus nuo Hanojaus. Žuvo 
5 lakūnai. Bobmbonešiai 
buvo nuo “Midway” lėktuv
nešio. \

Maskva. — Gegužės 22 d. 
Tarybų Sąjungos lakūnė 
Nataša Prokanova reakty
viniu lėktuvu “E-23” skrai
dė 79,724 pėdų aukštyje. 
Tai aukščiausias pasaulyje 
rekordas.

bos pabėgėliai šovė iš mor- 
tiros skersai Eiast upę į 
Jungtinių Tautų pastatą.

\

Dabar teisėjas J. I. Sha
piro sako, kad jų prisipaži- 
n i m a i, padaryti policijai, 
“nieko neverti.”

yirš 200 angliakasių, bet 
viršuje sugriovė daug namų 
ir užmušė apie 200 žmonių.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė sako, kad Jungti
nių Valstijų bombonešiai

KUBA PASIGAMINO ! vis arčiau Hanojaus bom- 
DAUG CUKRAUS (barduoja miestus, nes JAV 

Havana. - Šiemet Kubo- ?įekia j®Plgsti kar% Pietry- 
je bus paruošta apie 6,000,- C1^ Azrjoje.

Maskva. — Krasnodare, 
Šiaurės Kaukaze, teisia še
šis biaurius žmogžudžius 
kurie Antrojo pasaulinio 
karo metu Sobiboro ir Bel- 
zeco stovyklose, Lenkijoje, 
pagal nacių komandą nužu
dė apie 500,020 žmonių.

ALIUMINIO DARBININ
KŲ STREIKAS

New Yorkas. — Raynolds 
Metai kompanijos darbinin
kai paskelbė streiką. Kom
paniją turi fabrikų tryliko
je valstijų. Jai dirba 52,000 

Į darbininkų, organizu o t ų į 
Aluminum Workers Inter
national uniją. Reikalauja 
pakelti algas.

“AMERICANS, 
GO HOME”

Berlynas.—Potsdame šim
tai vokiečių demonstravo 
prieš Jungtinių Valstijų mi- 
litarinę buveinę ir nutrau
kė nuo bokšto JAV vėliavą. 
Demonstrantai nešiojo pla
katus su užrašais: “Ameri
cans, Go Home!”

Indij o sNew Delhi.
pręmjeras Šastris jau' grįžo 
iš *TSRS.

AAA r -— Karačis.— Pakistane lan-
°°k Cr r^S-’ij i Washingtonas. — J A V kosi TSRS delegacija prieš- 

Kuba gales išpildyt, kon- j Atstovų guto nariai ne^sj. akyje su Sergejumi Roma- 
taiko, ar parduoti a rabų'novSkiu,^pareigūnu kultūri- 
valstybėms -ginklų. Vieni' 
už pardavimą^ nes JAV ka
pitalistai darosi didelių pel
nų išnaudodami arabų šaly
se naftą, o Izraelio šalinin
kai prieštarauja.

traktus su Tarybų Sąjunga, 
Kinija, kitomis socialistinė
mis šalimis’ ir dar Vakarų 
valstybėms parduoti apie 
1,200,000 tonų cukraus.

APIE JUNGT. TAUTAS
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Ši organizacija buvo suor
ganizuota 1945 metais iš 51 
valstybės, tai yra, tų vals
tybių, kurios kariavo prieš 
hitlerinę Vokietiją ir impe
rialistinę Japoniją;

Dabar jungtinės Tautos 
jau turi 115 narių, valstybių 
skaičius padaugėjo vyriau
siai naujomis valstybėmis, 
kurios susiorganizavo Afri
koje ir kitur.

Paryžius.—NATO sąjun
goje JAV ir Vakarų Vokie
tijos komandieriai nuolatos 
tariasi.

Kinija sako,Pekinas. ■
kad Mao Tse-tungas yra 
sveikas, užsienyje paskleis
ti paskalai apie jo ligą ne
turi nieko su teisybe.

Saigonas. — Atvyks 800 
australų karui prieš Pietų 
Vietnamo liaudiečius.

Vakarinis Berlynas. — 
Čionai’ lankėsi Anglijos ka
ralienė Elzbieta.

Saigonas.—JAV karo lai
vai bombardavo Pietų Viet
namo liaudiečių pozicijas.

niais reikalais.

Maskva. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito atvyks į 
Tarybų Sąjungą birželio 
mėnesį.

Taipgi jis lankysis Čeko
slovakijoje ir Rytų Vokie
tijoje.

Tel Avivas. —Izraelio pa
sienio kariai puolė Jordani
joje du miestelius. Sako, 
būk jordaniečiai ruošėsi įsi
veržti į Izraelį

Ozone Park, N. Y. — 
“Laisvei” einant į spaudą, 
du JAV astronautai dar bu
vo neišskridę. Iš Cape Ken
nedy, Fla., buvo pranešta, 
kad pasiruošimas eina ge
rai.
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Jų žiniomis negalima pasitikėti
JAU SENIAI laikraščių reporteriai skundžiasi, kad 

Pietų Vietname veikia labai aštri Amerikos armijos įves
ta cenzūra. Jie neprileidžiami prie mūšių apylinkių. Jie 
siunčia ti ktokias žinias, kokias jiems pagamina armi
jos ryšininkai. Dažnai jie žino, kad tos žinios melagingos, 
apgavingos, bet siunčia Amerikon savo laikraščiams be 
jokių komentarų.

Todėl jau ne kartų pasigyrimai, kad Pietų Vietna
mo valdžios armija nušlavė tiek ir tiek liaudiečių ka
rių, arba paėmė iš jų tiek ir tiek ginklų, pasirodė prasi
manyti, jokiais faktais nepagrįsti.

Štai vėliausia tokia apgavystė. Per kelias dienas 
prieš praėjusį savaitgalį buvo pranešimuose iš Pietų Viet
namo giriamasi, jog tiek ir tiek jų yra paklota, tokios 
ir tokios vietovės iš jų atimtos. Kartais atrodydavo, kad 
liaudiečiams nebeliko vietos nė pasijudinti.

Bet štai Kapų lankymo dienos vakarų per radijų 
išgirstame, kad dvi dienas ėjęs žiaurus mūšis baigėsi di
džiausiu valdžios armijai pralaimėjimu, kad jame ji ne
teko 400 kareivių užmuštais ir keleriopai daugiau su
žeistas. Tai, girdi, didžiausias pralaimėjimas visame 
šiame kare.

Taigi, laikraščių reporterių nusiskundimas žiauria 
cenzūra yra pilnutinai pateisinamas. Nepateisinamas 
yra mūsų vyriausybės toks nuo Amerikos žmonių tiesos 
slėpimas.

Šitas įvykis sustiprins reikalavimų minėtų cenzūrų 
tuoj panaikinti.

Kas ką rašo ir sako
“BLOGA”, KAD ŽMONĖS 
REIKALAUJA TEISYBĖS

Kunigų “Draugas” (geg. 
27 d.) skundžiasi, kad jo 
skaitytojuose plačiai reiš
kiasi nepasitenkinimas tuo, 
kuo jo redaktoriai maitina 
juos apie Lietuvų. Sako: 
“Bloga, kai mūsų tarpe var
dan kažkokio teisingumo 
pradedama kalbėti, kaip lai
svieji turi būti teisingi ir 
akcentuoti visa tai, kų bol
ševizmas padarė gero Lie
tuvoje. Esu, reikia pažy
mėti, kad “okupantas” yra 
išleidęs knygų... Esu, rei
kia žymėti, kad bolševizmas 
pastatė ligoninę..., Esu, rei
kia rašyti, kad komunistai 
pastatė mokyklų...”

“Bloga”, “baisiai bloga”, 
kad “Draugo” skaitytojai 
nebepasitenkina melais ir 
prasimanymais apie Tarybų 
Lietuvų ir reikalauja teisy
bės ! Kunigėliams teisybę 
pasakyti yra sunkiau, negu 
akmenį suvirškinti.

KATALIKAI DARBININ
KAI DAUGIAU PASITIKI 
KOMUNISTAIS

Kanados klerikaliniuose 
“Tėviškės žiburiuose” (geg. 
27 d.) Gedeminas Galva 
duoda straipsnį “Krikščio
nys demokratai ir komunis
tai”. Tarp kitko jame skai
tome:

Sauja Žiežirbų
Jei pas daugelį mūsų ša

lies piliečių, kurie balsavo 
už Johnsonu į prezidentus, 
ir buvo kiek vilties ir pasi
tikėjimo, jog jis pildys sa
vo prižadus, tapęs prezi
dentu, tai toji vilties ki
birkštėlė jau užgeso ir din
go. Nes ponas Johnsonas 
taip “dirba” dėl visapasau- 
linės taikos, kaip Goldwa- 
teris žadėjo daryti, jei taps 
prezidentu. Ir šiandien 
Goldwateris tik rankomis 
ploja Johnsono politikai ir 
jo programai. Na, tai tu, 
žmogau, ir pasitikėki, je no
ri, kapitalizmo puoselėtoju!

Vėl Ludwig Erhard “svečiuojasi”
VAKARŲ Vokietijos premjeras Ludwig Erhard pa

sidarė labai dažnas svečias Washingtone. Kai šitie žo
džiai rašomi, jis ir vėl lankosi mūsų sostinėje ir tariasi 
su prezidentu Johnsonu. Aišku, kad jis čia atvyko ne 
be reikalo. Spėjama, kad šiuo tarpu jo misija yra išly
ginti nesusipratimus tarp prezidento Johnsono ir prezi
dento De Gaulio, tarp Amerikos ir Prancūzijos. De Gau- 
lis vis mažiau rodo palankumo šokti pagal mūsų pre
zidento muzikų, klausyti įsakymų iš Amerikos. Ypač 
santykiai pablogėjo Vietnamo klausimu. De Gaulis ne
besutinka su Amerikos ten vedamu karu.

Dar iškilo ir naujas klausimas. Jau seniai Prancū
zija reikalauja, kad ji ir Anglija būtų prileistos prie 
NATO atominių jėgų dirigavimo, kad toji atsakomybė 
liautųsi buvusi Amerikos monopolija. Staiga dabar ima 
prez. Johnsonas ir pasiūlo, kad būtų tam reikalui suda
ryta iš NATO šalių komisija iš penkių narių. Tikslas 
yra įtraukti ir Vakarų Vokietijų. To, matyt, griežtai rei
kalauja Vokietija.

Kų dabar pasakys Prancūzija: priims ar atmes šitų 
pasiūlymų? Kai šitie žodžiai rašomi, atsakymas dar 
nežinomas.

Atrodo, kad premjeras Erhardas ir bus skubiai at
vykęs išsiderėti Vakarų Vokietijai vietų atominio gink
lavimosi kontrolėje. Nėra jokia paslaptis, kad Vakarų 
Vokietijos revanšistai seniai kovoja už teisę prie ato
minių ginklų savo rankas pridėti. Premjeras Erhard 
atstovauja jų troškimams.

Kaip tiktai šitas troškimas prieiti prie atominių 
ginklų Vakarų Vokietijos vadovus su Erhardu priešaky
je padarė iš visų NATO šalių ištikimiausiais mūsų JAV 
užsieninės politikos šalininkais. Jie sveikina Amerikos 
politikų Pietų Vietname, jie užgiria Amerikos interven
cijų Dominikos Respublikoje.

1963 m. Jonas XXIII pa
skelbė encikliką, kuri rado 
atgarsio visame pasauly. Va
tikano sluogsniuose, turint 
galvoje Italiją, nevienodai 
manoma. Vieni mano, kad en
ciklika italus komunistus nu
ginklavo, kiti gi nuogastauja, 
kad ji perankstyva ir gali 
jiems patarnauti. Enciklika 
skatina ne tik sugyventi ir 
siekti bendrų tikslų. Skyrimas 
“klaidingų filosofinių doktri
nų” nuo “istorinių sąjūdžių” 
aiškiai praveria duris pokal
biui. Jį ypatingai skatino 
Florencijos miesto burmistras 
Giorgio La Pirą. Jo žodžiais, 
“komunistai neturi būti laiko
mi raupsuotaisiais”.

Katalikų darbininkų profe
sinės sąjungos ėmė tartis su 
komunistine CGIL, nes katali
kai darbininkai gali gauti di
desnės naudos iš komunistų, 
kaip iš krikščionių demokratų 
min. pirm. Moro ar konserva
tyvaus finansų ministerio Emi
lio Colombo.

Ne per seniai Johnsonas 
susikvietė r e d a k torius ir 
papasakojo, kad jis “tikrai 
sužinojo,” jog Dominikoje 
randasi 60 komunistų, ištre
niruotų Kuboje per patį 
Kastro, kaip sukelti revoliu
cijų ir jai vadovauti. Tad 
jis ir “matė reikalų” pasiųs
ti 20,000 marinų. Jeigu 
Johnsonas būtų juokdarys, 
tai aš sakyčiau, kad jo tok
sai juokas—ne juokas, bet 
sapalionė. Dvidešimt tūks
tančių marinų prieš šešias
dešimt komunistų!

Taipgi jis pasigyrė, kad 
amerikiečiai Pietų Vietna
me taip pakėlė ten žemės 
ūkį, kad tiesiog ten rojiš
kas gyvenimas. Tik nepa
sakė, kas tuo rojišku gy
venimu naudojasi: Pietų 
Vietnamo biednoji liaudis, 
ar turčiai?

ūseliais, atbėgęs prie mūsų, 
rodo nuotraukų ir su ašaro
tomis akimis, iš džiaugsmo, 
bučiuoja ir mums sako: 
Jau ketveri metai, kai aš 
nuo jūs atsiskyręs, o dabar 
jau grįšiu pas jas! Tai bu
vo jo žmonos ir dviejų duk
relių nuotrauka.

Ir, žinoma, mes visi ne 
mažiau džiaugėmės už tąjį 
bavarietį, kad toji baisi 
žmonių žudynė baigėsi; bai
gėsi karas “užbaigimui vi
sų karų.” Tai buvo prezi
dento W. Wilsono idėja ir 
troškimas.

Bet... šiandien mūsų pre
zidentas nusisuko nuo savo 
visų prižadų ir puoselėja 
amerikoniškų imperialistų 
troškimus, kad tik ameri
kiečiams lemta viešpatauti 
pasauly, su ginklo galia, po 
priedanga amerikon i š k o s 
demokratijos.

Ir Hitleris panašiai sva
jojo, bet kur jis šiandien?

Kada žmogų apsėda om-

Mūšos slėnys. Biržų rajono

BALTIMORE, MD
Mūsų žinios

Amerikos Siuvėjų Unijos 
vietinis Joint Boardas su-

Perskaičiau “Vilnyje” Le
vuko parašytų “Kasdien,” 
kur cituojamas amerikietis 
jaunuolis, marinas, kuris 
eidamas žvalgo pareigas, 
nušovė vietnamietį, “parti
zanų” basomis kojomis, ap
driskusį ir beginklį. Tas 
jaunuolis be v galo jaučiasi 
prastai ir negali niekaip su
prasti, kodėl ir už kų jis 
nušovė nekaltų žmogų.

nipotencijos iliuzija, tai jis šaukė masinį susirinkimą 
mato tik pagal savo troški- Lyric teatre gegužės 27 d. 
mą; net nemato, kad jis Apskaičiuota, kad dalyvavo 
pats sau skubina duobę iš- Į aPj.e 1,000 asmenų, 
sikasti: taip Hitleris pada
rė.
Pasirodo, kad komunizmo 

psichozė taip apniko Va
šingtonu, kad komunizmo 
šmėkla kiekvieno valdžios 
pareigūno net žingsniuose 
vaidenas ir neduoda jiems 
ramiai miegoti. O kad už
dengti visokius darbus ir el
gesius, pridengia ameriko
niškos “demo k r a t i j o s ” 
skraiste.

Ir ar ilgai taip bus ir eis, 
tai net ir “Kristaus gady
nės pranašai” negalėtų iš
pranašauti.

I. Vienužis

DU KAREIVIAI
(Baladė)

kalnelio aukštos pušys

Jūsų doleriŲ švaistymas
KAIP mūsų federalinė valdžia eikvoja-švaisto mū

sų dolerius, galima spręsti kad ir iš oro atspėjimo prob
lemos. Tai, žinoma, svarbi problema, svarbus ir labai 
reikalingas reikalas. Tam turime nuo 1890 metų ir palai
kome taip vadinamų Oro Biurų (Weather Bureau). Jis 
savo operacijoms per metus išleidžia $103,800,000. Jis 
surenka ir paskleidžia visas mokslui žinomas oro atspė- 
jjmo informacijas. Tuo jis atlieka labai reikalingų darbų.

Protingai dalykus tvarkant, atrodo, šitos vienos 
įstaigos oro atspėjimui ir tyrinėjimui turėtų pilnai už
tekti. Tegu biuras savo surinktomis žiniomis aprūpina 
visus valdžios departamentus, visas įstaigas, visus, kam 
oro žinojimas iš anksto yra reikalingas.

Bet taip nėra. Savo oro atspėjimo biurus bei ko
misijas su didelėmis armijomis tarnautojų turi dar še
šiolika kitų valdiškų įstaigų. Savo biurų turi Oro Jėgos, 
kuris per metus “prašvilpia” $128,400,000, savo biurų 
tūri “NASA,” kuris per metus atsieina $75,000,000, Fe
deralinė aviacija išleidžia $35,000,000, ir t. t. Visus biu- 
rus sudėjus į krūvų, per metus jie mums atsieina $431,- 
500,000!

Tai-labai įdomus prisipa
žinimas. Katalikai darbinin
kai daugiau pasitiki komu
nistais, negu krikščionimis 
demokratais. Jei Galva bū
tų logiškas, tai jis turėtų ir 
Kanados lietuvius katali
kus paraginti sekti Italijos 
katalikų darbininkų pavyz
džiu, sumegsti ryšius su ko
munistais ir bendromis jė
gomis kovoti už šviesesnį 
rytojų. Krikščionys demo
kratai nieko darbininkams 
nenori ir negali duoti, nes 
jiems darbininkų gyvieji in
teresai neapeina.

PAKAITOS KINŲ 
ARMIJOJE

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Kongresas nutarė pa
šalinti generolų ir kitų kari
ninkų uniformų skirtumus 
nuo kareivių uniformų.

Bus pašalinta epoletai, 
specialios kepurės, diržų 
skirtinkos saktys ir kitokie 
ženklai, kurie buvo įvesti 
1954 metais.

Perskaičius minėtų “kas
dien,” man prisiminė 1918 
metų lapkričio 11 d., 11 vai. 
ryto, kada nuskambėjo tri
mitų balsas. Tas mus vi
sus, esančius karo lauko 
pirmose eilėse, labai nuste
bino. Mes nežinojome apie 
karo pabaigų. 0 kada išgir
dome trimitų aidų ir suži
nojome, jog tai pranešimas, 
kad mūšiai sustoja — bai
giasi karas, mus apėmė ne
apsakomas džiaugsmas, ku
rio ir šiandien užmiršti ne
galiu !

Po kiek laiko išsikepur- 
nėjome iš apkasų ir pasilei
dome pavaikščioti po karo 
laukų. Vokiečiai irgi taip 
padarė, ir štai, buvę “mirti
ni priešai,” pasirengę vieni 
kitus nudėti, sveikinamės, 
spaudžiame vieni kitiems 
rankų, kaip seniai nesimatę 
draugai.

Štai ir jaunas vokietis 
leitenantas prakalba angliš
kai ir klausia, ar nesiran
da tarp mūs kas nors iš 
Brooklyno, N. Y. Jis Brook- 
lyne gimęs ir augęs ir bai
gęs vidurinę mokyklų. Bet 
su tėvais išvyko į Vokietijų 
pasisvečiuoti, ir karas už
virė, ir jie tapo sulaikyti: 
neleido grįžti į Amerikų 
kaizerinė valdžia.

O štai ir kitas, nedidelio 
ūgio bavarietis, su juodais

ta-

Visi žino ir sutinka, kad jie visi dirba tų patį darbų, 
kad galėtų ir turėtų pilnai užtekti vieno Oro Biuro, bet 
niekas nieko nedaro, toms parazitiškoms, visiškai 
nereikalingoms įstaigoms panaikinti. Ar galima stebėtis, 
kad federaliniai taksai darosi sunkiai Amerikos žmonėms 
tebepakeliama našta!

Ant
Į kalnelį saugo taką.
Čia kadaise buvo mūšis, 
Ėjo vyrai į ataką.
Kaip lietutis krito kulkos 
Ir šakas nuo medžių skynė. 
Raudonžvaigždžių vyrų pulkas 
Nuo grobikų žemę gynė.
O kada nutilo mūšis,
Kai saulutė patekėjo,
Ir pamate aukštos pušys— 
Kareivėliai du gulėjo.
—Tu iš kur, brangus drauguži ? 
—Aš nuo Volgos motinėlės.
—Aš iš ten, kur girios ūžia 
I banguoja Nemunėlis.
Akeles abu užmerkė.
Draskė širdis kulkos švino.
Pušys lyg motulės verkė, 
Ir rasa žaizdas gaivino.
—Dar ne laikas,—pirmas
Mums žemelėje gulėti, [tarė— 
—Dar ne laikas,—antras tarė,— 
Reikia priešą nugalėti.
Ir pakilo kareivėliai, 
Ir nuėjo vėl į mūšį.
Taiklūs plieno šautuvėliai 
Prie Maskvos Grobiką mušė.
Ir prie Volgos kirto priešą, 
Ir plačia stepe žygiavo.
Nešė laisvę, nešė šviesą, 
Šalį mylimą vadavo.
O kai vėliavą iškėlė
Ant reichstago, virš Berlyno, 
Ant kalnelio kareivėliai 
Baltą smėlį apkabino.
Pirmas tarė: “Nugalėjom, 
Išvadavom brangią šalį. . .” 
Antras tarė: “Nugalėjom! 
Būk, lengva, tėvų žemele!”
Akeles užbėrė smėlis— 
Gelsvas smėlis gintarinis. 
Ant jų kapo žydi gėlės, 
žiba rasos sidabrinės.

P. Gaulė
Iš “Lietuvos pionieriaus"

Svarbiausiu kalbėtoju bu
vo Mr. Nocella, kuris' uži
ma vietinio manadžeriaus 
vietų.

Šio susirinkimo tikslas bu
vo supažindinti unijos na
rius su laimėjimais sekan
tiems trims metams—1965- 
1968. Kontraktas įeina ga
llon š. m. birželio 1 d. Pa
kėlimas algos per valandų 
12į cento ir 5 centai per va
landų linkui padidinimo pa
šalpos.

Birželio 1, 1966 m. 2į c. 
per valandų prie padidinimo 
pašalpos.

Birželio 1, 1967 m. padi
dinti 10 c. prie kriaučių al
gos kas valandų.

Nuo šių metų rugpiūčio 
mėn. išėjusiems į pensijų 
kriaučių darbininkams bus 
padidinta mokestis iki $65 
per menesį. Su sekančiais 
metais sieks iki $75 mėne
siui. Pamatinė nario mo
kestis bus $2,000. Ligoninės 
laikas pailgintas iki 120 die
nų. Bus mokama $33 į die
nų. Uiž operacijų bus mo
kama $375 daktarui, ku
riam teks operacijų daryti. 
Kaip įvairūs tyrinėjimai, 
X-ray ir tam panašiai pir
mų savaitę ligoninėje bus 
mokama $500.

Buvo gražu matyti, kada 
atsistojimu tapo pagerbti 
seni unijos nariai, kurie ten 
buvo atsilankę, neveizint, 
kad žila galva ir daugelis 
pergyventų metų lenkė juos 
prie žemės.

Galėjo dar ir daugiau 
narių susirinkti, bet dienų 
iš pat pradžios temperatū
ra siekė 95 laipsnių. Kai 
tik susirinkimas prasidėjo, 
pasipylė smarkus lietus su 
žaibais ir perkūnija. Audra 
daug nuostolių padarė.

dotis “Sun” leidžiamais lei
diniais. Manau, kad “Lais
vės” skaitytojai irgi pilnai 
tam pritars — nepirks 
streiklaužių leidžiamo laik
raščio'.

“Sun” leidykla kasdien 
pikietuojama. Policija var
toja arklius prieš streikie- 
rius. Streiklaužių namus 
dienų ir naktį saugoja slap
toji policija.

Koki Newspaper Guild 
reikalavimai, dėl kurių eina 
tokia smarki kova?

Baltimorės “Sun” — tre
čias turtingiausias laikraš
tis Jungtinėse Valstijose.

Jų reporteriai gauna kas 
savaitę $50 mažiau negu 
“Washington Post.” Reika
laujama sulyginti algų — 
$200 savaitei.

Technikiniai darbininkai 
Washington, D. C., gauna 
$100 savaitei, Baltimore  j — 
$67.50 iki $70. Reikalauja 
sulyginti algas.

“Copy boys” Washington, 
D. C., alga $85 savaitei, o 
Baltimorėj — $65.

Jei mes, kriaučiai, džiau
giamės savo laimėjimais, 
tai pagelbėkime ir kitiem^

Vinco Duktė,

Baltimorės laikraščio 
“Sun” leidėjai jokiu būdu 
negali susitaikyti su News
paper Guild atstovais dėl 
baigimo streiko, kuris tę
siasi jau 41 diena.

Susirinkime dalyvavo uni
jos atstovas Mr. Harry 
Monroe, kuriam tenka tas 
derybas vesti.

Laikraščio leidėjai su poli
cijos pagalba ir streiklaužių 
darbu gegužės 27 d. išsiuntė 
5 sunkvežimius, prikrautus 
laikraščio pardavimui. ,

Amalgameitų ir kitos in
dustrinės unijos prižadėjo 

, ne • tik finansiškai gelbėti 
streiko paliestus šeimas, bet 
ir atsisakyti pirkti bei nau-

Brockton, Mass.
Sunkiai serga Liudvisia 

Kaulakienė, Prano Kaula- 
kio žmona. Jis pats senas, 
labai rūpinasi žmonos svei
kata. Tikrai bėda žmonėms.

Linkiu jo žmonai pasveik
ti, o jam stiprybės nugalėti 
visus nesmagumus.

Piknikai
Pirmų piknikų rengia 

Montello Moterų klubas. Jis 
įvyks sekmadienį, birželio 
13 dienų, sode, 27 Cleveland 
Ave., Montelloje. Pradžia 1 

>val. dienų. Įžangos nebus.
Kitų piknikų rengia Mas- 

sachusęts valstijos apskri
tys sekmadienį, birželio 2$ 
dienų, Maple Parke, Methijk 
enuose. Montello Vyrų dai
lės grupė yra nusamdžius 
busų. Yra vietos norin
tiems važiuoti. Kelionė į 
abi pusi $2. Vietas užsisa
kykite pas komitetų: Jurgį 
Šimaitį, George Steponaus- 
kų arba^K. Ustupų.

George Shimaitis

St. Petersburg, Fla.
Pataisa

“Laisvės”, numeryje 43 
tūpusioje Vikučio korespon
dencijoje įvyko, klaida. Ten 
pasakyta: “Varde LLD 35 
kuopos tariame “ didėlę 
dėkų Kazimierui ir) V 
Pociams...” Turėjo 
“Varde LLD 45 kuopos...” 
Atsiprašome. “L” Red.
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! TAIP BUVO PRIEŠ 25 METUS
Specialiai “Laisvei”

Antanui Smetonai dvaras, 
o valstiečiams...

varžytinės
Neseniai į mano rankas 

pateko 1934 metų kovo 8 d. 
“Ūkininko patarėjo” 10 nu
meris. Seni, pageltę laikraš
čio puslapiai atspindėjo ma
žytę dalelę to meto gyve
nimo įvykių. Jis rašė apie 
naujas kiaušinių pardavimo 
taisykles, davė agronomi- 
nius patarimus kaip pakel
ti smunkančius ūkius, apra
šinėjo Lietuvos globėjo 
“šventojo” Kazimiero ste
buklus, kurie vis tik nepa
gelbėjo valstiečiui pajusti 
tikrąjį gyvenimą, informa
vo apie naują stebuklingą
ją ir t. t. Tačiau mano dė
mesį patraukė riebiai juoda 
antraštę: “Ūkis tautos va
dui A. Smetonai.” Joje bu
vo rašoma:

“Vasario 13 d. Kauno 
miesto ir apskrities virši
ninkas įregistravo Tautos 
Vadui Antanui Smetonai 
dovanai įteikti komiteto įsta
tus. Komitetą sudaro są
jungos gen. sekretorius V. 
Rastenis, finansų viceminis- 
teris J. Indrišiūnas, švieti
mo ministerijos direktorius 
K* Masiliūnas, “Eltos” re
daktorius V. Alan tas-Jakše- 
vičius' ir “Lietuvos aido” 
redaktorius A. Nezabitaus
kis.”

O toliau nurodoma, kad 
dvarą numatoma pirkti 
“tautos vado” gimtinėje — 
Užulėniu kaime, prie gra
užus ežero. “Ūkis Tautos 
Vadui gimtinėje bus jam 
tinkamiausia dovana, nes 
Antanas Smetona yra labai 
pamėgęs savo gimtąjį kam
pelį, kuriame jis ir dabar 
dažnai atsilanko. Be to, čia 
jam bus dažnesnė proga su
eiti su tais žmonėmis, su 
kuriais drauge augo, bend
rais rūpesčiais gyveno,” — 
baigia laikraštis informaci-

^Jie negalėjo džiaugtis
Be abejo, A. Smetona to

kia dovana apsidžiaugė. Ta
čiau ar džiaugėsi tie žmo
nės, “su kuriais drauge au
go, bendrais rūpesčiais gy
veno,” ar džiaugėsi tie ma
žažemiai ir net. stambūs ūki
ninkai, kurių pavardės mir
guliavo to pat laikraščio 6- 
ame puslapyje po antrašte: 
“Esą Žemės Banko nuosa
vybėje ir parduodami iš 
varžytinių ūkiai.”

Be abejo, ne! Kaip ga
lėjo žiūrėti į dovaną “tau
tos vadui” Vilkaviškio ap
skrities Kybartų valsčiaus 
Sakalupių kaimo 8 hektarų 
ūkelio buvusis savininkas 
Liudas Zeikus, Kėdainių ap- 
fckrities, Grinkiškio valse. 
'Varinės kaimo 10 hektarų 
sodybos buv. šeimininkas 
Antanas Garnys, Biržų ap- 
skr. Vaškų valse. Gruzdžių 
km. 11 ha ūkio gyventojas 

''Jonas Dambrauskas, kurių 
ūkiai buvo parduodami iš 
varžytinių, o jų šeimos pa
leidžiamos elgetauti į visas 
keturias pasaulio šalis!

Panašus likimas ištiko ir 
stambių ūkių savininkus, 
kaip buržuaziniai vadeivos 
mėgdavo pabrėžti “mūsų 
tautos žemės ūkio pagrin
dą.” Šis “pagrindas,” neat
laikęs ekonominių krizių 
spaudimo, paskendo skolo
se, pateko į buržuazinio su- 

^dorojimo mašiną. Antai, 
po ta pačia antrašte buvo 
rašoma, kad iš varžytinių 
parduodamas Šiaulių ap
skrities Gruzdžių valse, ša-

kynos miestelio buv. Šal
kausko Vaclovo 43 ha ūkis 
su trobesiais, Šiaulių apskr. 
Kriukų vaisė. Bikaičių km. 
buv. Kriškiūno Prano 37 ha 
ūkis, Mažeikių apskr. Ila- 
kių valse. Skipsčių km. buv.

j Mackevičiaus Simono 29 ha 
ūkis su trobesiais, ir t. t.

Išvaržomų ūkių sąrašas 
buvo didelis, kuris liudijo, 
kad vienas po kito iš “tau
tos pamato” pačių buržuazi
nių vadeivų, tų vad. lietuvių 
tautos sūnų rankomis buvo 
lupinėjami akmenys ir 
griaunamas tas pamatas, 
apie kurį patys tiek daug 
kalbėdavo. Kartu įrodoma, 
kad buržuazinei vyriausybei 
nerūpėjo respublikos žemės 
ūkio, krašto gerovės reika
lai, jos ekonomikos kilimas, 
liaudies gyvenimo ir kultū
ros problemos, nes jie į Lie
tuvą žiūrėjo kaip į perso
nalinį dvarą, kurį dalinosi 
keli idėjos broliai.

Iš varžytinių parduodami 
ūkiai pereidavo į žmonių, 
kurie stovėjo prie buržuazi
nės valdžios lovio, rankas. 
Vietoje iš varžytų ūkių Lie
tuvoje kūrėsi “lietuviškieji 
dvarai” su “lietu v i š k a i s 
dvarponiais,” kaip arkivys
kupu J. Skvirecku, seimo 
pirmininku K. šakeniu, sei
mo sekretoriumi B. Gudavi
čiumi, seimo nariais J. Čap
liku, A. Merkiu, S. Jaku
bausku, A. Juču ir kt.

*Į

Taigi tokia tautos vado A. 
Smetonos “meilė gimtajam 
kampeliui” nei vienam ne
buvo miela ir jo suartėji
mas tokiu keliu su žmonė
mis—nepageidautinas.

Įdomus laiškas
Dabartiniu metu Šiaulių 

“Aušros” muziejuje moks
liniu bendradarbiu darbuo
jasi A. Nezabitauskis, vie
nas iš komisijos ūkio “tau
tos vadui” pirkimo narys. 
Jis — senas žurnalistas, ku
ris buržuazinės Lietuvos 
metais dirbo “Lietuvos Ai
do” redakcijoje kalbos tai
syt o j u-redaktoriumi. Pa- į ir voldemarininkus, kurie 
prašius jis sutiko parašyti {riejosi ir krimtosi ligi pat 
apie dovanos pirkimą A. ių diktatūrinės valdžios ga- 
Smetonai. Štai jo laiškas. 

(C

bes,” “patriotizmo,” “tauti
nės kultūros” ir kitomis pa
našiomis frazėmis.

Liaudies pasipiktinimas
Blačiosios lietuvių liaudies 

masės ir valstiečiai tiek į 
1926 m. perversmą, tiek į 
A. Smetonos diktatūrinės 
vyriausybės priemones va
dinamajai “tautinės vieny
bės” politikai įgyvendinti 
žiūrėjo abejingai, su nepa
sitikėjimu. Lietuvos val
džios užgrobimo karinės 
diktatūros perversmo keliu 
faktas jokiu būdu negalėjo 
nuslėpti nuo liaudies ir vals
tiečių akių neteisėto tauti
ninkų atėjimo prie valsty
bės vairo. Nepaisant nuola-j 
tinęs tautininkų sąjungos 
ir jos šulų propagandos, 
Lietuvos valdžios užgrobi
mo teisėtumui įrodyti, vis 
dėlto Lietuvos liaudis ir 
valstiečiai pasiliko abejingi 
tautininkų ir jų šulų plačiai

LAISVE

i

Klaipėda šiandien.

ausį ir tuo apgynęs lietu
vio garbę. Koks čia iš tikrų
jų nuopelnas, sunku supras
ti. Juk tai greičiau tautinis 
fanatizmas, o ne tautinės 
garbės gynimas.

: Spaudoje ir minėtose bro- 
i šiūrose A. Smetona buvo ke
liamas kaip lietuvių tauti
nės vienybės skatintojas ir 
ugdytojas. Kaip tas tauti
nės vienybės skatinimas 
reiškėsi iš tikrųjų, parodė 
jo valdymo pavyzdžiai. Kaip

| normų padidinimą iki 150 
j ha .rašė:. “Kam valstybė tu-. 
retų ir toliau smulkinti že
mės ūkius, kam turėtų da
linti ir toliau žemę mažais 
sklypeliais, kurių nauji sa
vininkai neįstengia išlaiky
ti?”

Kaip viso to rezultatas, 
i jau 1930 m., visuotinio že- . . m . 
mes ūkio surašymo duome- s>eja. Toks perkrovimas ga-; 
nimis, Lietuvoje buvo 6,476 ;dina sakinio stilių ir temdo.- 
žemės ūkiai, turėję po 50-100 j norlm% P38^1 mint!’ J ’ 
ha žemės, iš-viso 425,000 ha ■_ 
žemės, ir 1,602 žemės ūkiai, 
turėję daugiau kaip po 100 
ha žemės, iš viso 273,000 ha 
žemės.

Bežemių likimas

KAMPELIS
-------- ’-!T -t,

Perkrautas sakinys
Mėgstantieji rašyti ilgais; 

sakiniais dažnai perkrauna 
juos įvairiais teigimais, ku-

i rie tarp savęs menkai tesi-r

Štai prekrauto sakinio 
pavyzdys: Tame susirinki? 
me dalyvavo virš du šimtai- 
delegatų nuo įvairių orga
nizacijų ir priėmė rezoliuci-; 
ją, raginančią šalies valdžią, 
kad ką nors darytų sustab- 

Tuo pačiu metu Lietuvos į dymui kylančio fašizmo ir 
kaimuose buvo apie 30,000 i kad išduotų prasikaltėlius 
bežemių šeimų ir 153,000, toms šalims, kuriose jie tą 
mažažemių šeimų, sudaran
čių apie 60% visų iš žemės 
ūkio gyvenančių asmenų 
skaičiaus ir valdančių 746,- 
000 žemės, arba vos 17% 
bendrojo visiems žemės 
ūkiams priklausančio ploto 
(visos žemės buvo 4,318,000 
ha).

Taip iš tūkstančių išvar
žytų ūkininkų žemių gau
tieji pinigai nuplaukė į bur
žuazinės Lietuvos bankinin
kų ir aukštųjų valdininkų 
kišenes. Todėl netenka ste
bėtis, kad tuo metu, kada 
ūkiai buvo išvaržomi, aukš- 

I tieji valdininkai, ministrai, 
karininkija, dvasininkai, sta
tėsi ištaigingus namus Kau
ne ir kituose miestuose, pir
kosi dvarus, vilas Palango
je ir kt. To išdavoje buvo 
nupirktas dvaras ir A. Sme
tonai, nes koks gi “tautos 
vadas,” jei skirsis nuo savo 
pavaldinių.

Tautininkai, kaip įmany
dami, garbino A. Smetoną 
ir kėlė jo “nuopelnus” darbo 
žmonėms, valstietijai, nors. 

• liaudis beviltiškai vilko sa
vo sunkią savųjų dvarinin
kų priespaudą.

A. Nezabitauskis”

tą” buvau įrašytas ir aš. Ta 
proga man buvo “duotas” ir 
“Lietuvos Aido” redakto
riaus vardas, nors tame bur
žuaziniame laikraštyje te
dirbau tik kalbos taisytoju. 
Matyt, prireikė ką nors pa
imti iš žemesnių sluoksnių, 
kad tas komitetas visuome
nei atrodytų daugiau liau- 
diškesnis.

Komiteto sukta veikla
Minėtasis komitetas ir jo 

įstatai 1934 m. vasario mėn. 
13 d. buvo įregistruoti Kau
no miesto ir apskrities vir
šininko įstaigoje 'ir tuo bū
du “legalizuoti.” Po to pra
sidėjo jo veikla. Kiek pri
simenu, komitetas svarbiau
siu savo uždaviniu laikė 
“tautos vado” nuopelnų iš
kėlimą ir lėšų surinkimą 
nupirkti ūkiui-dvarui Užu
lėnyje, kuris vėliau buvo pa
vadintas, rodos, Užugiriu. 
Tam tikslui komitetas išlei
do 20,000 bonų po 5 litus 
vertės. Vėliau tie bonai bu
vo išplatinti arba, tikriau 
pasakius, brukte įbrukti 
tautininkų sąjungos na
riams, tarnautojams, ūki
ninkams ir už gautus pini
gus nupirktas A. Smetonai 
ūkis-dvarąs Užulėnyje.

Minėtasis ūkis A. Smeto
nai buvo nupirktas jo tė
viškėje ir už tai sumokėta 
apie 100.000 litų. “Dova
nos” įteikimas “tautos va
dui” A. Smetonai buvo įvyk
dytas su tada įprastomis iš
kilmėmis, per kurias prikal
bėta daug gražiu žodžių 
apie tautinę vienybę, tėvy
nės meilę, patriotizmą ir 
tautos vado nuopelnus lie
tuviu tautai, v

ūkininkų vargai
Tuo pačiu laiku, kai tauti

ninkų partijos nariai ir bur
žuazinės Lietuvos aukštieji

prasikaltimą papildė.
Iš šio ilgo sakinio reikėtų 

padaryti bent du sakinius, 
kurių viename būtų kalba
ma apie susirinkimo daly
vius, o kitame — apie jų. 
priimtos rezoliucijos turinį. 
Bet, prieš skaldydami šį sa- ’ 
kinį, norėtume nurodyti ir. 
kitus jame pasitaikančius 
trūkumus. Mat, kas neiš-, 
vengia klaidų, sudarydamas 
sakinį lietuviškai, tas pa-, 
prastai ir lietuvių kalbos 
gramatikos bei leksikos 
klausimais nėra stiprus.

Prielinksnis “virš” šiame- 
sakinyje pavartotas su var
dininko linksniu (virš du 
šimtai), o vardininkas nie
kuomet nevartojamas su 
prielinksniais. Šiuo atveju 
vietoje “virš” reikia sakyti 
“daugiau kaip.” Prielinks* 
nis įnuo” šiame sakinyje 
nereikalingas, taip pat ir 
šalutinis sakinys “kad ką 
nors darytų,” o naudinįnko, 
forma “sustabdymui” keis-. 
(tįną,; bendratimi “sustabdys 
tį.” Kiti pataisymai nėra 
esminiai. Tuo būdu tą saki? 
nį reikėtų ištaisyti taip::
Tame susirinkime dalyvavo 
daugiau kaip du šimtai įvai
rių organizacijų delegatų. 
Jie priėmė rezoliuciją, ragi
nančiu šalies valdžią su
stabdyti (arba stengtis su
stabdyti) kylantį fašizmą ir 
išduoti (arba: perduoti) 
nusikaltėlius toms šalims, 
kuriose jie įvykdė savo nu
sikaltimus.

Kitas sakinys: Jie išreiš
kė padėką chorui gausiu 
rankų plojimu, gavimu nau
jų narių ir finansine para
ma, kas ženklina, kad cho
ras gavo didelę įtaką lietu
vių tarpe. Nors šis sakinys 
trumpesnis, bet jame dar 
ryškiau matome tarp savęs 
nesusietas dvi mintis: pa
dėką chorui ir jo įtakos au
gimą.

Šio sakinio stiliui kenkia 
taip pat daiktavardžio for-? 
mų “plojimu, gavimu” var
tojimas, nebūdingas lietuvių 
kalbai junginys “gavo įta
ką” ir nereikalingas šiuo at
veju iškilmingo stiliaus jun
ginys “išreiškė padėką” ir 
kt.

Sakinį taisome taip: Jie 
padėkojo chorui, smarkiai 
plodami (arba: gausiomis 
katutėmis). Choro įtakoj 
lietuvių tarpe didėjimą ro
do jo narių augimas ir fi
nansinė parama (arba: cho
ro įtaka lietuvių tarpe vis 
didėja: jo narių skaičius au
ga, teikiama finansinė pay
rama).

Tad įsidėmėkime papras
tą tiesą — į vieną sakinį ne
junkime daug teiginių. Sa
kinio paprastumas ir nuo
seklumas visada rodo ir Sa
komosios minties aiškumą 
bei nuosaikumą.

ji Paulauskas

cauLiniHKų Ii jųų 1 žinome, A. Smetona uoliai 
reklamuojamai jų tautines Lgmg stambiuosiug žemva]. 
vienybes politikai. I džiug Jo valdžia dvarinin.

Liaudis ir valstiečiai visą kams sugrąžino žemes ir 
laiką susivokė, kad jų skel- dvarus, palaikė įvairius bau
biamoji “tautinės vienybės” kininkus ir biznierius, įskai- 
politika yra nei daugiu, nei tant net visokio plauko už- 

kaip užmaskuota sienio kapitalistus, kurie 
įsitvirtinti vai- buržuazinėje Lietuvoje ta- 

džios kėdėse ir įsigyti visuo- da turėjo puikią dirvą krau- 
Taū- ti sau pelnus ir kapitalus.

Darbo žmonės ir valstie- 
“valdžios I čiai A. Smetonos valdžiai 

nerūpėjo. Lietuvoje visą 
laiką buvo jaučiama aštrus 
nedarbas, valstiečiai negalė
jo išsikapstyti iš skolų. Už
sienio firmų agentai buržu
azinėje Lietuvoje knibždėte 
knbždėjo visose gyvenimo 
srityse. Darbo žmonės ir 
valstiečiai ne , kartą bandė 
ginti savo gyvybinius reika
lus, bet visada jie būdavo 
žiauriai persekiojami sme
toninės policijos.

Visuomenes vardu
Tautininkai smetonininkai 

savo “tautos vado” autori
tetui pakelti sugalvojo dar 
vieną priemonę. Norėdami 
parodyti, kad A. Smetona 
tikrai turi liaudies “pasiti
kėjimą” ir kad lietuvių tau
ta jį myli ir gerbia, jie šu
nį a n ė “padovanoti” jam 
dvarą.

Kadangi paimti lėšas tie
siog iš banko buvo nepato
gu, tai jie sugalvojo suda- 
ryti specialų “Tautos vadui' tarnautojai'"or g“an7z“a v o 
Antanui Smetonai dovanai; ukio-dvaro pirkimą “tautos 
įteikti komitetą.” Tas ko- j vaciui” A. Smetonai, Lietu-

mažiau 
priemonė

menės pasitikėjimui, 
tininkai visą laiką pasiliko 
nedidelė saujelė 
viršūnėse,” jų šulų autorite
tas ne tik kad nepakilo, bet 
dar labiau smuko, ypač ta
da, kai prasidėjo nesusipra
timai tarp tautininkų žy
miausių šulų — Smetonos ir 
Voldemaro.

A. Smetonos ir A. Volde
maro rietenos ir kivirčai 
aiškiausiai parodė, kad tau
tininkams iš tikrųjų rūpi ne 
jų plačiai skelbiamoji “tau
tinė vienybė,” bet šiltos val
džios vietos. Tautininkams 
ne tik nepavyko visuome
nės apdumti savo brukamą
ja “tautinės vienybės” poli
tika, bet net pačių tauti
ninkų partija suskilo į va
dinamuosius smetonininkus

lo. Abiejų šalių “autorite-
Mūsų senesnioji karta tas” smuko ir reikėjo rasti 

dar gerai atsimena, kad po priemonių bent nugalėjusio-
jo A. Smetonos kėdei su
ramstyti. A. Smetonos “au
toritetą” visu įžūlumu pra- 
^«4o kelti vadinamieji tauti
ninkai * smetonininkai, nsi- 
skaitydami jokiomis savo 
propagandos priemonėmis.

“Vado liaupsinimas”
Greičiausiai nusižiūrėję į 

Italijos fašistu vado —- “du
čės” Benito Musolinio pa
vyzdį, jie A. Smetoną pra
dėjo vadinti “tautos vadu.” 
Tam tikslui smetonininkai 
per spaudą ir specialiai lei
džiamomis brošiūromis ėmė 
rašyti apie A. Smetonos 
“nuopelnus” lietuvių tautai. 
Atsimenu, kad šalia kitų 
“nuopelnų” dažnai buvo 
kartojamas ir šitoks jo 
“nuopelnas.” Girdi, kažka
da Vilniuje ar kur kitur 
kažkoks lenkas jį įžeidęs' nas ir kt. 

gesnieji žmonės ir spėkų- kaip lietuvį. A. Smetona už

1926 m. perversmo saujelei 
buržuazinės Lietuvos reak
cinių karininkų nuvertus K. 
Griniaus vyriausybę, buržu
azinės Lietuvos valdžią už
grobė tautininkai. Buržua
zinės Lietuvos prezidentu 
perversmo organizatoriai pa
skyrė stambiausią tautinin
kų partijos šulą A. Smeto
ną, o ministrų tarybos pir
mininku kitą tautininkų ly
derį — A. Voldemarą. Po 
minėto perversmo tuoj buvo 
pradėta plati vidaus gyveni
mo reforma, kuri daugiau
sia pasireiškė tuo, kad į vi
sas atsakingesniąsias vietas 
buvo pasodinti tautininkai. 
Taip pertvarkytas valdžios 
aparatas turėjo įgyvendinti 
vadinamosios “tautinės vy
riausybės” politiką. Ji dau
giausia pasireiškė tuo, kad 
imta persekioti visi pažan-

įteikti komitetą.' 
mitetas turėjo parodyti, kad 
visa tauta jam,pritaria. Iš 
tikrųjų tas komitetas buvo 
nei daugiau, nei mažiau, 
kaip savotiška firma to A. 
Smetonos pataikūnų suma
nymo nepopuliarumui vi
suomenėje pridengti.

Jau pati to komiteto su
dėtis rodo, kad jis jokiu bū
du negalėjo atstovauti pla
tesnių visuomenės sluoks
niu, nes į jį įėjo vien tik 
aukštesnieji tautininkų tar
nautojai ir valdininkai, jų 
tarpe valstybės kontrolie
rius V. Matulaitis, tautinin
kų sąjungos generalinis sek
retorius V. Rastenis, finan
sų viceministras J. Indrišiū-

o__ __Ų_ 2____— 2_ _x_ L’ ’. ___j Nežinia, kuriais sumeti-
liuoti “tautinės vieny- tą įžeidimą lenkui rėžęs į • mais į tą “garbingą komite-
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Vilnius auga platyn ir aukštyn*

vos darbo žmonės' ir vals
tiečiai vos begalėjo kvėpuo
ti dėl įvairių krizių ir ne
darbo. Neturėdami iš kur 
gauti pajamų, ūkininkai, 
tas “tautos pagrindas,” bu
vo priversti skolinti pinigus 
iš bankų už aukštus nuo
šimčius, o nepajėgią laiku 
grąžinti paskolų ir nuošim
čių, masiškai buvo išvaržo
mi.

Taip už nesumokėtas sko
las “Lietuvos sta t i s t i k o s 
metraštis” (1933 m. 102-103 
psl., 1936 m. 174-175 psl.) 
oficialiais duomenimis nu
statė, kad per 1931-1939 m. 
įvyko 15,522 valstiečių ūkių 
varžytinių už 558 milijonus 
litų skolų.

Toks priešingų žemės 
ūkyje tendencijų didėjimas 
—smulkiųjų, nepajėgių ūkių 
nykimas ir stambiojo-dvari- 
ninkiško ūkio įsigalėjimas 
— visiškai atitiko smetoni
nės valdžios ekonominę po
litiką. Štai, pav., 1929 m. 
Nr. 165 fašistinės valdžios 
oficiozas “Lietuvos aidas,” 
kuriame, kaip minėjau, dir
bau kalbos taisytoju, teisin
damas dvarininkų žemės

Taip buvo nupirktas ūkis į 
A. Smetonai tais gerais 
buržuazijai laikais, kai vieš
patavo darbo žmogaus iš
naudojimas, beteisiškumas, 
smurtas ir apgaulė. 1 t 

Nuplaukė praeitin .
Tie “nepriklausomi” lai

kai amžiams nuplaukė pra
eitin negrįžtamai. Šiandien 
kur buvo iš varžytinių par
duotas Šakynos miestelyje 
Šalkausko Vaclovo 43 ha 
ūkis, susijungus kelių kai- 
m ų žemdirbiams, įsikūrė 
Šakynos tarybinis ūkis. Ū- 
kio šeimininkai— buržuazi
jos metais laimės nesuradę 
valstiečiai. Ir kaip neatpa
žįstamai pasikeitė apylinkės 
per 25-rius tarybų valdžios 
metus. Šiandien čia vietoje į 
arklinio plūgo laukus įdir
ba 22 traktoriai ir virš 70 
kitų žemės ūkio mašinų, 
vietoje dalgio derlių nuima 
9 kombainai.

Su elektra atėjo mechani
zacija į fermas, sandėlius, 
ūkinius pastatus. Dabar jos 
šviesoje šakyniečiai skaito 
iš vietos bibliotekos pasisko
lintas knygas, kurių joje 
yra daugiau 10,000 egz., 

; kultūros namuose žiūri įdo
mius koncertus. O šiokia
dienių vakarus daugelis 
praleidžia prie televizo
rių ekranų, radijo. Koks 
džiaugsmas vaikams, kada 
vietoje piemenavimo — nau
jos aštuonmetės mokyklos 
šviesios klasės, vietoje mal
daknygės — mokslo vadovė
lis. Jų laukia ateitis, už ku
rią kovojo tėvai, broliai ir 
kurių darbą ir žygius pra
tęs jie—komunistines visuo
menės nariai.
Šiaulių raanas ____ ____  . ,
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PRANAS STIKLIUS

AS PAŽINOJAU ŽEMAIT
Mano atsiminimai apie Žemaitę sie

kia apie 60 metų praeitin. Dar prieš 
spaudos atgavimą ilgais rudens ir žie
mos vakarais, prie žiburio, jos raštai ma
no tėviškėje būdavo skaitomi iš Tilžės 
kalendorių, iš “Varpo,” “Ūkininko” ir 
“Naujienų.”

Dabar, minint Žemaitės 120-ąjį gimta
dienį, ką prisimindamas sudėjau į keletą 
eskizų, kuriuos čia paduodu.

žemaitės siluetas
Sujudo, sukruto Vilniaus lietuviai, vie

ni kitiems skelbė naujieną:
—Bus lietuvių vakaras!
Visame Vilniaus mieste, greta su len

kų ir rusų teatrų afišomis, išklijuotos 
raudonuoja sieksninės afišos ir lietuvių 
kalba: Miesto salėje bus lietuvių vaka
ras.

Vien tik šių afišų pasirodymas mies
te, suteikdavo Vilniui naują jo veido 
bruožą, ne kasdieniškai jį pamarginda
vo, kaip pamargina dirvą jauni daigai ir 
papuošdavo, kaip papuošia rūtų darželį 
staiga pražydę bijūnai.

Eiliniams Vilniaus miesto gyvento
jams šios afišos sukeldavo tam tikro su
sidomėjimo ir nustebimo, nes jie buvo 
įpratę lietuvių kalbą išgirsti tik iš mal
dininkų, lankančių Kalvarijos ir Auš
ros vartus, arba turgavietėje, perkant 
iš kaimo atvežtą sūrį arba sviestą.

Lietuvių gyvenime toks “vakaras” bū
davo didelis kultūrinis įvykis, kuriam 
kiekvienas ruošdavosi iš anksto, o pa
skirtą dieną visi rinkdavosi į nurodytą 
salę. Ir kokia bebūtų didelė salė, vis tiek 
pripildydavo sausakimšai.

Mano atmintyje pasiliko įspūdžiai to
kio lietuvių vakaro, įvykusio 1907 metais, 
kuriame ir aš, dar tik dvylikos metų 
berniukas, pirmą kartą buvau. Vaidi
nime dalyvavo keli žmonės, kuriuos pa
žinojau, tai seserys Kasperskaitės, Žem
kalnis - Liandsbergis, Juodvalkis, Žilins- 
kis, Chore dainavo Juzė Lietuvninkaitė; 
Alena Žarskaitė ir dvi mano seserys — 
Pranė ir Petrė.

Po vaidinimo, tai buvo opertė “Kamin- 
kretis ir malūnininkas,” scenoje pasirodė 
choras, kuris mišką vaizduojančiomis 
dekoracijomis išpuoštoje scenoje labai 
gražiai dainavo lietuvių liaudies dainas, 
iš kurių man pati gražiausia buvo.
“Saulelė raudona, vakaras netoli,
Paleisk mane, motinėle, su saule namolei...”

Programai pasibaigus, dūdų orkes
tras užgrojo suktinį ir prasidėjo šokiai. 
Mano seserys iš už kulisų atėjo į salę. 
Jos man parodė senyvą moterį ir pasa
kė, kad tai esanti rašytoja Žemaitė. Ji 
sėdėjo su kitomis tokio pat amžiaus mo
terimis ir niekuo ypatingu nuo jų nesi
skyrė, nebent tuo, kad kitos moterys bu
vo vienplaukės, o žemaitė galvą apsi
gaubusi skepetaite, kaip nešiodavo ma
no mamytė arba kita kuri kaimietė mo
teris. Ji sėdėjo rimta ir susimąsčiusi, ra
miai sekdama akimis taip skaitlingą va
karo publiką. Seserys man sakė, kad 
Žemaitė specialiai į tą vakarą atvažia
vusi iš Žemaitijos.

Šis Žemaitės siluetas, pirmą kartą re
gėtas Vilniaus miesto salėje, mano at
mintyje išsilaikė iki šiai dienai. Ir kiek
vieną kartą, kai pamatau Žemaitės at
vaizdą su tradicine skepetėle ant gal
vos, man prisimena 1907 metais Vilniaus 
miesto salėje matytas lietuvių vakaras.

žematė eina į kalėjimą
Prie “Lietuvos Žinių” laikraščio dirbo

me trys raidžių rinkėjai: Puodžiūnas, 
Kalesevičius ir aš. Redaktorium buvo I \
Petras Ruseckas, bet tikruoju šeiminin
ku redakcijoje buvo Mykolas Šleževičius.

Spaustuvės šeimininkui Martynui 
Kuktai mes pastatėm reikalavimą padi
dinti atlyginimą. Kukta sutiko padidin
ti tik su ta sąlyga, jeigu redakcija sutiks 
pakelti mokestį už laikraščio spausdini
mą. Bet redakcija pakelti nesutiko, ir 
mes pasiruošėm streikuoti. Mus ikvie- 
tė į redakciją deryboms.

Derybos įgavo gana aštrų toną. Smulk
menų jau nebeprisimenu, tik iki Šiai die
dai man įsiminė Šleževičiaus pasakyti žo
džiai:

—Jums vieta Sibire, katorgoje, bet ne 
prie mūsų laikraščio!

Mums keista buvo girdėti tokius žo
džius iš pažanagus lietuvio inteligento 
lūpų.' Po to mes dar ilgai žaidėm tais 
žodžiais, kiekviena proga vienas kitam 
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primindami, kad “jums vieta Sibire, ka
torgoje, bet ne prie laikraščio!..”

Redakcijoje matėme ir Žemaitę. Įpras
tu būdu apsigaubusi skepetėle, jinai 
triūsėsi redakcijos patalpose, į mūsų de
rybas visai nesikišdama. Ji daugiau bu
vo panaši į šiaip sau patarnautoją, bet 
ne redakcijos darbuotoją.

Vėliau, pasklidus gandams, kad Žemai
tė nuėjus į kalėjimą atsėdėti bausmę už 
kitų padarytą prasižengimą, mes jau
tėm jai didelę užuojautą, lyg tam ber
niukui iš “Princo elgetos,” kuris būdavo 
plakamas už princo neišmoktas pamo
kas.

—Tai štai,—sakėme mes,—tas žiaurus 
žmogus, grasinęs mums Sibiro katorga, 
dabar nusiuntė į kalėjimą rašytoją Že
maitę, sulaukusią 70 metų amžiaus!

Toje pačioje Kuktos spaustuvėje buvo 
spausdinami Žemaitės raštai. Iki tolei 
jos rašyti apsakymai buvo išsimėtę pa
skiruose laikrašičuose, o taip pat įvai
riais laikais išleistuose leidinėliuose. Kai 
kuriuos net ir pati autorė jau buvo pa
miršusi, juos buvo sunku surankioti.

Savo raštų spausdinimas buvo bene 
svarbiausia priežastis, dėl kurios Žemai
tė turėjo gyventi Vilniuje, nors to gyve
nimo sąlygos buvo labai sunkios.

Žemaitė rašė žemaičių tarme, nepaisy
dama jau įsigalėjusių rašybos taisyklių. 
Jos rankraščiai būdavo ištisai perdirba
mi į bendrinę literatūrinę kalbą ir į 
spaustuvę patekdavo subraukyti daugy
be pataisymų. Juos taisydavo mūsų di
dysis kalbos žinovas Jonas Jablonskis. 
Raidžių rinkėjai dėl to turėdavo daug 
vargo iki priprasdavo tokius rankraš
čius skaityti.

žemaitės visuomeninė veikla
Mano atmenamais 1907-1915 metais 

Vilniuje be Žemaitės neapsieidavo joks 
žymesnis lietuvių visuomeninio gyveni
mo įvykis. Meno parodose, draugijų su
sirinkimuose, paskaitose arba jaunimo 
vakarėliuose, visur galėjai pamtyti ir Že
maitę.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą Vilniuje 
veikė “Rūtos” klubas, kuris turėjo pato
gią šokių salę su scena. Tai buvo jauni
mo labai mėgiama ir lankoma vieta. Te
nai du-tris kartus per savaitę būdavo 
ruošiami pasilinksminimo vakarėliai — 
spektakliai, koncertai, paskaitos, vėliau 
šokiai arba vien tik šokiai.

Be, kitų veikalų, “Rūtoje” būdavo sta
tomi ir Žemaitės parašyti scenos vaiz
deliai, kaip “Mūsų gerasis,” “Apsiriko” 
ir “Trys mylimos.” Jie turėdavo didelio . 
pasisekimo, o ypatingai juos mėgdavo 
jaunimas. Tokių vaidinimų pąsižiūrėti 
ateidavo ir pati autorė. Vaidinimui pa
sibaigus Žemaitė būdavo iškviečiama į 
sceną, publika jai keldavo ovacijas ir 
įteikdavo gėles arba ir šiaip kokias do
vaneles.

Klerikalinė spauda neigiamai atsiliep
davo apie Žemaitę, menkindavo jos vei
kalus, o jų vaidinimuose įžiūrėdavo ti
kinčiųjų, įžeidimą, kėlimą neapykantos 
davatkoms ir kunigams ir net pavojų pa
čiai tikybai. Bet tokie nepalankūs at
siliepimai apie Žemaitę būdavo pati ge
riausia reklama jos raštams, didindavo 
žmonių susidomėjimą jos veikalų vaidi
nimu.

Po vieno tokio spektaklio klerikalų 
leidžiamas “Vilties” laikraštis, kritikuo
damas “Rūtoje” statytą žemaiės veika
lą “Apsiriko,”- tarp kita ko taip išsitarė:

“To veikalo žiūrės mūsų broliai sodie
čiai, mūsų jaunimas ir neapykantos nuo
dai skverbsis į jų širdis. Nekęs davat
kų, nekęs kunigų gaspadinių, nekęs ku
nigų, o juk nuo kunigo nebetoli ir prie 
bažnyčios, ir prie tikybos.”

(Bus daugiau)

Detroit, Mich.
LAIDOJANT DRG. JONĄ DAUKŲ
Adv. St. Masytės Prakalba laidotuvių 

koplyčioje
Gerbiamieji šio liūdno susirinkimo da

lyviai:
Yra labai sunku kalbėt laidotuvėse, o 

dar sunkiau, kuomėt žmogų per daugelį 
metų pažinai, teko su juo draugauti, su
sitikti tūkstančius sykių. Todėl aš savo 
prakalbą skaitysiu iš rašto, ir štai pir
miausia tariu vieno poeto žodžiais:
Ir liūdo-nuliūdo mūs jautriosios širdys, 
Q džiaugsmas nubėgo kažin kur toli; 
Nėra čia aplinkui bešypsančio veido, 
Vien ašarą riedant matyti gali.

Atodūsiai skaudūs tik drasko krūtinę, 
Nes brangųjį draugą išskyrė mirtis, 
Nors karstą ir puošia bežydinčios gėlės, 
Bet džiaugsmo žodelį čia nieks nesakys.

Į šaltąjį kapą palydime draugą, 
Įvertinam darbus, ką dirbo jisai; 
Kasdieną — mes žinom — mes jo pasigesįm, 
Ir gailėsis gaubs mus visus ištisai.

Palydime draugą — ilsėtis jam linkim. 
Bet žinom — neguos jo saulutė šviesi.
Tik mes savo žodžiais dažnai jį minėsim, 
Jo eitąjį kelią mes gerbsim visi!........

Mes čia visi susirinkome, idant ati
duoti paskutinį patarnavimą — išleisti į 
paskutinę kelionę mūsų draugą Joną 
Daukų. Nesinori tikėti, kad tame gėlė
se skęstančiame karste guli mūsų mie
las draugas Jonas Daukus. Nesinori ti
kėti, kad mes jau niekuomet nebegirdė- 
sime jo balso. Jo gyvybės siūlas jau nu
trūko. Jo dąugiau nevargins rūpesčiai, 
vargai bei skausmai, nes jis jau užmigo 
amžinai.

Prieš mus stovi klausimas: dėl ko 
žmogus miršta? Atsakymas, rodosi, vi
siems aiškus. Kas gimė, tas ir mirė, ir 
kas dar gims, tas ir mirs. Gamtoje pa
skirstymų nėra. Tik mes, žmonės, skir
stomės į visokias religijas ir klases. Gi 
'mūsų motinai gamtai visi žemės gyvū
nai, kaip ir žmonės, esame lygūs. Nei 
vienas. negąįį , papirkti gamtos. Visi 
miršta lygiai/; pkyboš vadai už pinigūs 
mirusiam siūlo dangų, apie kurį patys 
niekad nei nesvajoja. Mirtis yra neiš
vengiama ir dažni viešnia. Apskaičiuo
jama, kad visame pasaulyje kas mėnesis 
miršta virš trys milijonai žmonių. Mir
tis, kaip dalgis, piauna visus lygiai. 
Miršta vos užgimęs ant motinos rankų 
kūdikėlis; miršta pačiame skaistume 
jaunuoliai; miršta pusamžiai ir miršta 
gyvenimo, vargų ir rūpesčių nukamuoti 
seneliai. Motulė gamta, visai nesiklaus
dama mūsų, leido gyventi, taipgi neatsi- 
klausdama mūsų geidavimų ir norų gy
venti: pašalina mus.

Kas nors mirė, užleido vietą gyventi 
kitam. Mes mirsime — užleisime vietą 
naujagimiams. Ir taip evoliucijos eiga 
be galo. Kaip po sunkaus darbo yra rei
kalingas poilsis — miegas, taip lygiai po 
gyvenimo vargų, rūpesčių, • skausmų — 
yra reikalingas amžinas miegas. Nuo to 
amžino miego nei maldomis—poteriais, 
nei doleriais neatsimaldausi, neatsipirk
si. , ■ ■ 1

Kiekvieno asmens gyvenime būna iš
keliavimų, išleistuvių, atsisveikinimų ir 
visokių linkėjimų. Gi čia mes susirinkę 
nieko velioniui negalime linkėti, nes tas 
nereikalingi. Tik galima pasakyti,' kad 
velionis Jonas gyvenimą gyveno naudin
gą, pavyzdingą ir užsitarnavo ilgos ir 
garbingos atminties. Žinau gerai, kad 
velionis Jonas irgi negalvojo, kad už sa
vaitės laiko jis gulės jau grabe. Jis ren
gėsi gyventi dar ilgai. Dar tik prieš sa
vaitę gimtadienio bankete Detroito Lie
tuvių Kliube velionis dalyvavo, linksmi
nomės, šnekučiavomės. O dabar jau jis 
negyvas.

Ir tariant vieno poeto žodžiais;
Gyvenimas -— kanklės, 
Dvi stygos ant jos. 
Ant vienos gyvybė, 
Mirtis ant kitos.

Jonas Daukus gimė kovo 10 d., 1896 
m. Mielionių kaime, Šimonių parapijoj, 
Lietuvoje. Išvažiavo iš Lietuvos 1910 
metais; važinėjo po. Afriką, South Ame
riką, Australiją, Can Francisco, Buffa
lo, Rochester, New York, ir apsistojo 
Detroite. Apsivedė su Julia ir susilaukė 
vienos dukreles, Donna. Jo žmona mirė 
1950 metais ir buvo palaidota Evergreen 
kapinėse. Vėliau, 1952 metais, apsivedė 
su Anna Litviniene ir su Ja gyveno iki 

mirties. Priklausė prie Detroito Lietu
vių Kliubo, LDS 21 kuopos ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos 52 kp. Skaitė pa
žangius laikraščius ir daug yra suauko
jęs spaudos ir apšvietos reikalams. Tu
rėjo reikmenų gaminimo įstaigą, tai bu
vo “machine shop” vardu Daukus Manu
facturing Company, kuri radosi ant 12th 
Street, Detroite. Šiame biznyje buvo 35 
metus. Penktadienio ryte, gegužės 21 d., 
parkrito savo ofise — šapoj ir buvo nu
vežtas į New Grace ligoninę, bet buvo 
jau miręs, kai pasiekė ligoninę. Jo pri- 
vatiškas daktaras, Dr. Barber, pranešė, 
kad jis mirė 9:50 v. ryte. Paliko dide
liame nuliūdime dukrelę Donną Padalis, 
gyv. Phoenix, Arizona; mylimą anūką 
Donnie, žentą Praną Padalis, mylimą 
žmoną Oną Daukus, sesutę Anelę Kedai- 
nienę, gyvenančią Tar. Lietuvoj, poduk
rą Lillian Gugas ir jos vyrą Walter su 
šeima, posūnį Albert Litvin ir jo žmoną 
ir šeimą; taipgi pusbrolius ir pusseseres: 
Mr. ir Mrs. Gricius ir šeimą, ir Julią 
Daukaitę...

Naujas būdas kovotu, 
su vabzdžiais *

Kelionę atlikus, užmerkei akis, 
Amžinu miegu ramiai užmigai. 
Nustojo tau plakus pailsus širdis, — 
Savo mylimą dukrą Donną ir žmoną Oną 

— liūdėt palikai...
Nors kūnas tavasis chemiškai kinta, 
Ir laiko bėgimas jį sutarpins, 
Bet laisvė pasėta auga, nevysta... 
Jos tamsos skleidėjai nenuslopins.

Prie laisvės daigų esi prisidėjęs,
Kurie per amžius žydės tarp žmonių.' 
Todėl garbingai į kapą nauėjęs, 
Ilsėkis, drauge, miegu amžinu!

Kapinėse
Tai čia mūsų mylimo draugo kelionės 

galas. Kapines galima pavadinti negy
vųjų miestu. Čia visi sugyvena pilniau
sioj santaikoje. Čia buvęs galingas, jau 
negalingas; čia yra pilna lygybė; nerei
kalinga jokia pagelba; čia visi gauna po 
tiek pat žemės ploto ir gylio. Čia pava
sarį gamta graži; viskas atgyja, gėlės 
žydi; paukšteliai linksmai čiulba, bet 
mirusieji ramiai miega ir visi lygiai to 
nemato ir negirdi.

Baigiant prašau velionio liūdinčių: jo 
žmonos Onutės; dukrelės Donna, žento 
Prano, anūką Dannie ir visus gimines, 
priimti mūsų čia susirinkusių širdingą 
užuojautą. Prašau tąja minčia, kad jū
sų mylimas vyras ir tėvelis vedė gražų 
/gyvenimą ir palieka gražų atminimą vi
sų draugų tarpe. Prašau susilaikyti nuo 
graudžių ašarų, nes:

Kaip gaila, kaip liūdna, 
Kad vienas iš mūs 
Išskirtas keliauja 
Į šaltus kapus.

Čia bus jam tėvynė 
Amžini namai.
Mes liekam nuliūdę, 
Buvę jo draugai....

Su šituo mes visi sakome velioniui Jo
nui Daukui paskutinį atsisveikinimą. 
Lai jam būna lengva šita žemelė!

* • ♦
Kaip drg. J. Daukus sutvarkė savo 

nuosavybę, dar niekas nežinb. Geistina, 
kad kiti korespondentai parašytų pla
čiau apie draugo Jono Daukaus gyveni
mą, mirtį ir laidotuves.

Reporteris

Pastaruoju metu kovai su 
kenksmingais vabzd ž i a i s 
mokslininkai paruošė naują 
efektyvų metodą

Gamtoje pagauti arba iš
auginti vabzdžių patinai 
izotopais arba Rentgeno 
aparatu sterilizuojami tiks
liomis spindulių dozėmis, 
nepažeidžiant jokių kitų gy
vybinių bei fiziol o g i n i ų 
funkcijų. Paleidus v a b z- 
džius atgal į gamtą, jie nor
maliai kopuliuoja su patelė
mis, tačiau patelės po to pa
deda negyvybingus kiauši
nius. z 4.

šitaip sterilizuojant vabz
džius, buvot gauti nuostabus 
rezultatai Kiurasao saloje, 
esančioje šalia JAV.

Toje saloje viena musių 
rūšis, Callitroga hominivo- 
rax, kasmet padarydavo gy
vulininkystei apipe 15 mili
jonų dolerių nuostolių. Tos 
musės lervos, vadinamos 
sraigtinėmis kirmė 1 ė m i s, 
parazituodavo galvijų bei 
žmonių raumenyse. Patelės 
dėdavo kiaušinius į žaizdas 
ir lervos, įlindusios į gyvu
lio (ar žmogaus) raumenis, 
suėsdavo jį gyvą, jeigu ne
būdavo priemonių ligoniui 
gydyti.

Taigi, Kiurasao salele 
mokslininkai ėmė gauditi 
musių Callitroga hominivo- 
rax patinus ir juos sterili
zuoti kobalto 60 gama-spin- 
duliais.

Laimei, tų musių saloje 
nebuvo daug ir patelės ko- 
puliuodavo tiktai vieną kar
tą. Todėl penkis mėnesius 
kas savaitę būdavo išlei
džiama po 400 sterilizuotų 
musių patinų į vieną kvad
ratinę mylią. Čallitrogo ho- 
minivorax rūšis tapo visiš
kai išnaikinta. Taigi, to, ko 
nepasisekė padaryti geriau
siais insekticidais, buvo pa
daryta spinduline steriliza
cija — per penkias vabz
džių kartas Kiurasao saloje 
išnyko paskutinis šios pavo
jingos musių rūšies atįįo- 
vas!

Šveicarijoje radiosterili- 
zacija buvo panaudota, nai
kinant karkvabalius. Ka
dangi karkvabalių vysty- 
mąsis užtrunka ketverius 
metus, todėl ir bandymų re
zultatai paaiškėjo maždaug 
po tokio pat laiko. 1959 m. 
išleisti į gamtą sterilūs 
karkvabalių patinai sudarė 
pusę visų toje vietovėje bu
vusių karkvabalių patinų. O 
1962 m. iš vikšrų ten išsiri
to tiktai dešimtoji dalis su
augusių karkvabalių, paly
ginus su karkvabalių skai
čiumi neradiosterilizuotoje 
vietoje.

Tatai rodo, kad kovoje su 
kenksmingais vabz d ž i ažs 
mokslas davė į rankas žio
gui naują, galingą ginklą?'

Grigičkią medžio pluošto plokščių 
‘ ; ' gamykloje. '

benzinas—atliekos
Devynioliktoj o amžia u s 

viduryje išrasta žibalinė 
lempa buvo didelis • pažan
gos pasiekimas. Prieš šimtą 
metų naftos perdirbimas 
apsiribojo žibalo gavimu. 
Visos kitos naftos sudėtinės 
dalys buvo tik atliekos ir 
nežinota, ką su jomis dary- _ 
ti.

Blogiausia buvo su leng
vai užsidegančiu benzinu. 
Ieškota būdų, kaip jį sunai
kinti. Naftos fabrikantai 
pildavo benzino į žibalą, dėl 
ko įvykdavo sprogimų , ir 
gaisrų. Todėl buvo leidžki* 
mi specialūs įstatymai. įpa
reigoju žibalo gamintojus 
tiekti tik tokį žibalą, kuris 
sunkiai degtų.
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Lietuvos valstybinis dainų ir šokių ansamblis koncertuoja 
prie poetų apdainuotos Trakų pilies, šis ansamblis dabar 

pavadintas “Lietuva.”

New Haven, Conn.■H _ .Dar apie parengimą
Mūsų parengimas gerai 

pavyko, tik bėda, kad stoka 
jėgų. Pirmesniame aprašy
me nebuvo pažymėta, kad 
drg. J. Kunca ir jo dvi duk
ros Eva ir Helen, taipgi 
E vos sūnus, jaunas vaiki
nas, labai daug dirbo. Prie 
darbo prisidėjo ir draugės 
iš Waterburio. Visiems 
priklauso dildelis ačiū.

* Kaip senas yra Vilnius 
Lietuvos sostinė?

Pirmasis Lietuvos didysis 
kunigaikštis Mindaugas mi
rė 1263 m. Po jo mirties 
kunigaikščiai vėl ėmė vai
dytis, nenorėdami vienas 
kito klausyti. Lietuvoje val
džia pasidarė pastovi tik 
nuo 1316 m., kai didžiuoju 
kunigaikščiu tapo Gedimi
nas.

Gediminas valdė savo sū
nų padedamas. Jis turėjo 
keletą pilių. Pilyse gyveno 
jo sūnūs ir kariai, gynę Lie
tuvos sienas nuo priešų. 
K^ kuriose pilyse arba ne-1 
toli jų pastatytuose namuo
se gyveno meistrai. Jie lydė 
iš rūdos geležį, kalė gink
lus, dirbo šarvus, balnus, 
vežimus ir papu o š a 1 u s. 
Meistrų kaimynystėje apsi
gyvendavo pirkliai, kurie 
supirkinėdavo ir pardavinė
davo jų dirbinius. Tos pilys, 

j»rie kurjų apsigyvendavo 
Amatininkai ir pirkliai, il
gainiui virsdavo miestais.

Didysis kunigaikštis Ge
diminas gyveno Trakuose. 
Kartais jis atvykdavo ir į 
medinę pilaitę, stovėjusią 
Neries ir Vilnios santakoje.

Padavimas pasakoja, kad 
kartą bemedžiodamas Gedi
nčias apsinakvojęs šioje pi
laitėje ir sapnavęs keistą 
s^rną. Jis matęs ant aukšto 
kalno stovintį ir baisiai 
staugiantį geležinį vilką. 
Gediminas paprašęs žynį 
išaiškinti, ką tas sapnas ga
lėtų reikšti. Žynys šitaip 
išaiškinęs sapną: toje vieto
je, kur staugęs geležinis vil
kas, Gediminas turįs pasta
tyti pilį. Tos pilies garsas 
pasklisiąs po visą pasaulį. 
Joks priešas neįstengsiąs 
jos užimti. Gediminas pa
klausęs žynio. Jis pastatė 
pilį ir 1323 metais joje apsi
gyveno.

Miestas, kuriame įsikur
davo šalies valdovas, vadi
nosi sostinė. Taigi, Gedimi
nui persikėlus gyve n t i iš 
/Trakų į Vilnių, šis miestas 
wpo Lietuvos sostine. Vil
niaus vardas kilęs nuo Vil-

Manchester, Mass. — su
laukęs 85 metų amžiaus mi
rė Joseph C. Grew, buvęs 
JAV ambasadorius Japoni
joje.

nios upės, kurią dabar žmo
nės vadina Vilnele.

Vilniaus pilis, kurią Gedi
minas pastatė ant aukšto 
kalno, buvo tvirtovė. Iš tri
jų pusių ją supo upės, o iš 
ketvirtos—kalnai. Įsiveržti 
priešams į pilį buvo beveik 
neįmanoma. Kryžiuočiai ke
lis kartus bandė užimti pi
lį, bet tai jiems nepavyko. 
Patyrę didžiulių nuostolių, 
jie-turėdavo grįžti atgal

Karui su plėšikais kry
žiuočiais ir kalavijuočiais 
vesti reikėjo daug ginklų ir 
aprangos. Dalį jų lietu
viams teko pirktis kitose ša
lyse. Todėl Gediminas nuta
rė paversti savo sostinę ne 
tik karine tvirtove, bet ir 
dideliu miestu. Jis rašė laiš
kus į užsienį ir kvietė ama
tininkus bei pirklius atvyk
ti į Vilnių ir čia apsigyven
ti. Gediminas žadėjo jiems 
įvairių lengvatų.

Vilnius, apsigyvenus ja
me Gediminui, pasidarė ne 
tik Lietuvos sostine, bet ir 
didžiausiu Lietuvos miestu. 
Todėl Gediminas laikomas 
Vilniaus įkūrėju.

Į J. Jurginis

Washingtonas. — JAV ir 
Brazilija susitarė radijo 
perdavimų reikalu.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS. 

Pranešimas
Birželio mėnesio Olympia Parke:
Sekmadienį, 6-tą — užkandžiai že

mutinės virtuvėj.
Sekm., 13-tą — šaunūs pietai su 

muzika ir dainomis 1-mą valandą, 
atžymėjimui Jono Petkūno gimta
dienio, jo 70 metų proga.

19-tą ir 20-tą —Dviejų dienų Tė
vų dienos pokylis:—

Šeštadienį—Lawn Parity ir šokiai.
Sekmadienį pietūs 1-mą vai. — ir 

dainų programa.
Sekm., 27-tą — LLD Pietūs 1-mą 

valandą— ir meninė programa.
Liepos 3-čią, 4-tą ir 5-t& — 
Trijų dienų šventė.
Kviečiame vietos ir apielinkių gy

ventojus būti nuolatiniais Olympia 
parko svečiais-lankytojais. Visuomet 
būsite svetingai sutikti ir pavaišinti.

L. S. D.

Philadelphia, Pa.
Pažangūs lietuviai turime 

spaudą, laikraštį “Laisvę,” 
kuri turi gražų skaičių 
skaity tojų Philadelphijoje 
ir mainų srityje, žiemos 
metu suvykti į bendrą pa
rengimą negalime, kartais 
dėl blogo oro, šalčių ir ke
lionės nepatogumų.

Bet philadelphiečių Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 10 kp. birželio 20 
d. busu vyks į baltimoriečių 
pikniką “Laisvės” paramai.

Liepos 3 d., šeštad i e n į, 
rengiamas “Laisvės” naudai 
piknikas Eastone pas Kali
nius. Eastonan suvyks mai- 
nieriai, newjersieciai ir 
brooklyniečiai. Iš Philadel
phijos nusamdyti du busai, 
vienas į Baltimorę, kitas į 
Eastoną. Bus proga susi
tikti draugus, gimines ir 
pažįstamus. Philadelphičiai 
užsisakykite vietas pas Žal- 
nieraitienę, Kazlauską, Tu- 
reikienę arba Merkį. Bušai 
iš Public Service, su vėdini
mu.

LLD 10 kuoops nariai 
gavote knygą “Su taikos 
misija aplink pasaulį.” Kny
ga įdomi. Rašoma apie mū
sų mieste gyvenantį Impul- 
levičių ir jo teismą (už 
akių) Lietuvoje. Perskaitę 
knygų atiduokite savo kai
mynams pasiskaityti, kad ir 
jie žinotų Impulevičiaus nu
sikaltimus.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED—FEMALE Help Wanted—Female HELP WANTED MALE

PRADĖTA STATYTI
1965 METAIS

Alytus. —Visus Lietuvos 
tekstilės pramonės pajėgu
mus, kurie buvo kuriami 
pusę šimtmečio, viršys 
stambiausias Pabal t i j y je 
medvilnės kombinatas, pra
dėtas statyti Alytuje. Po 
vienu stogu įsikurs trys fa
brikai, kurių bendras plotas 
užims 14 hektarų. Verpimo 
fabrikas turės daugiau kaip 
163 tūkstančius verpsčių, o 
audimo — apie 4 tūkstan
čius staklių. Čia numatyta 
pastatyti šiuolaikinius audi
nių apdailos įrengimus.

Pirmąją produkciją kom
binatas duos 1967 metais. 
Pradėjęs veikti pilnu pajė
gumu, jis kasmet gamins 65 
milijonus metrų audinių.

. LYNN, MASS.

Šiuomi pranešame, kad Gegužės-May 26, 1965, čia 
atsiskyrė su šiuo pasauliu tikras Amerikos lietuvis —

STASYS L. ZALESKAS
Jis gimė Vangelonių kaime, Nemunaičio parapijoje, 

netoli Alytaus. I J.A.V. atvyko prieš pirmąjį pasauli
nį karą ir apsigyveno šiame mieste.

Palaidotas Lynno miesto kapinėse.
Paliko liūdesy žmoną Aleną Zaleskienę, sūnų Joną, 

dukteris Aleną Shanoski, Florenciją McDonaugh ir 
devynis anūkus.

Stasys Zaleskas buvo Lynno Lietuvių Klubo sekreto
rius per 44 metus—nuo pat Klubo įsikūrimo pradžios. 
S. Zaleskas buvo vienintelis lietuvis spaustuvininkas 
šioje apylinkėje. Jis buvo National Calendar Co., Inc. 
prezidentas, šią kompaniją jis suorganizavo 1916 m.

RESTAURANT 
MANAGER

Lord & Taylor
* # *

Bala-Cynwyd
* # *

Experience Nesessary 
* * *

Commercial & Employee 
Cafeteria Supervision 

* * *

Apply in person
LORI) & TAYLOR 

Belmont Ave. & City Line 
Bala-Cynwyd, Pa.

(44-45)

WAITRESS
11 PM—7AM. Fast, neat, 

dependable.
Apply in person. 10 AM to 2 PM

PENNA GRILL
40th & Spruce

(43-47)

—WOMAN. To care for 4 well 
behaved children in Motherless 

Home who need family atmosphere.
Heavy cleaning done by others. 

Excellent employer. Live in Salary. 
Conshohocken area. 828-3515.

(43-47)

TAILOR
Experienced only

Apply
FORREST LAUNDRY

1225 W. Columbia Ave.
(40-44)

SHEET METAL MECHANIC.
Experienced PRESS BRAKE 

OPERATOR.
Apply

SIMONETTA BROS.
2275 Wyandotte Rd.
Willow Grove, Pa.

OL. 9-1611
(40-45)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadienį birželio-June 12 d„ 2-rą 
vai. popiet, Ukrainiečių klubo patal
pose, 715 N. 6th St. Visi nariai 
prašomi gerai įsitėmyti nauja vietą 
ir laiką mitingams. Tarp kitų svar
bių reikalų dar kartą pasitarsime 
apie du būsiančiu piknikus, kurie 
jau visai arti. —Valdyba

“Vilnis” praneša, kad LLD 
Centro sekretoriaus įsaku 
išsiuntinėjo kuopoms d-ro 
Margerio knygą “Šliuptar- 
niai.” Man knygą teko skai
tyti. Įdomi. 10-os kuopos 
nariai ją gau'š. “Laisvės” 
skaitytojai ir visi mylintys 
knygas skaitytį, s t o k i t e į 
LLD 10 kudpą ir knygą 
gausite. v

Šiais metais gausime tris 
ar keturias knygas.

Norintieji įsigyti leidžia
mą knygą anglų kalba, už
sisakykite jos platinimui. 
LLD nariai gaus ją už 
duokles. Turite suaugusius

DETROIT, MICH.
Moterų Pažangos Kliubas rengia 

išvažiavimą ir pietus pas V. Smals-
, tienę Livonia, Mich. Pietūs įvyks 
birželio 6 d., 1 valandą. Nuvažiavi
mas labai parankus: važiuokite nuo 
Detroit Joy Rd. Pervažiavę Inkster 
antrame bloke rasite 8961 Deering, 
Sukite po dešinei. Lauksime skait
lingai atsilankant.

Rengimo Komisija

SO. BOSTON, MASS.
Massachusetts Moterų Sąryšio 

suvažiavimas įvyks Birželio-June 6 
d., Lietuvių svetainėj, 318 Broad- 1 vaikus — tegu jie SUSipa- 
way, So. Bostone. Pradžia 11 vai. 
priešpiet. Draugęs, prisiųskitae daug 
delegačių. Valdyba (41-4/

Lawrence, Mass.
Įspūdžiai iš kelionės

Gegužės 23 dieną Wor- 
cesteryje bupvo suruoštas 
Lietuvių Meno Sąjungos II 
Apskrities koncertas 45-ųjų 
metinių sukakčiai atžymėti. 
Dalyvavo skaitlingos meni
nės jėgos.

Draugė M. Kazlauskienė, 
iš Haverhillio, atvažiavo su 
mašina, na, ir leidomės į 
kelionę. Važiuodami per 
Lowellj pasiėmėme ir J. Bla- 
žionį.

Kelionė buvo labai smagi. 
Pavasaris tikrai pražydo, 
visur žalia, gražu, gėlynai 
jau žydi, rodosi, tik sustok 
ir gėrėkis.

Dvyliktą valandą jau bu
vome Lietuvių svetainėje, 
Worcesteryje. Malonūs su
sitikimai su draugais ir 
draugėmis, džiaungsmas po 
žiemos, po ilgo nesimatymo.

S. Penkauskas
(Nuo Redakcijos. Atleis

kite, kad apleidžiame kon
certo aprašymą, nes tą 
s m u 1 k meniškai ^aprašė A. 
Kondraška.)

WAITRESS
and all around Delicatessen girl.

Day work. No Sundays.
Apply 115 South 13th St. 

WA. 2-2712.
(43-45)

BEAUTY SALON
All around operator;

shampoo girl and manicurist. 
Norristown area.

Call 272-2885.
(43-45)

Sales Temp. No fee. Be a 
MARKET-AIDES GIRL.

Join in the fun of working on 
interesting assignments at high 

hourly rates.
You’ll love the excitement of:

Convention Work, Trade Shows, 
Demonstrations, Market Surveys, 

Sales Promotion, 
Telephone Promotions.

Apply now:
MARKET-AIDES GIRL

Div. Kelly Girl Service, Inc.
Room 607, No. 2 Penn Center.

LO. 4-3110.
(43-46)

WOMAN. Middle age, to do pleasant 
telephone work for large National

Firm. Guaranteed salary.
Phone RA. 5-8661, between 5-9P..M.

Mr. Dumont.
(42-46

HOUSEKEEPER. Able to assume 
responsibility for care of house and 
children. City and Sea Shore. 
Private room. Perm, position. Must 
have excellent references. Sal. $40.

MO. 4-2077.
(42-46)

žįsta su Lietuvos gyvenimu.

12 valandą bus pie- 
pradėsime dienotvar- 
kuopos reikalus ap-

Draugai Ramanauskai rū
pestingai ruošiassi su geru 
maistu eastoniečių piknikui 
liepos trečią. Jie prašo prie- 
telių paramos. Būtų gerai,

PHARMACIST
Registered, relief for 

evenings and Saturdays.
GA. 5-2268

(41-45)

METAL SPINNER 
Experienced 

also
Caster, White Metal 

Experienced.
Call bet. 10 & 1 P. M. HO. 7-9808.

(41-44)

Experienced Pin Draftor Operators, 
for night shift, 8:80 to 12. Apply 
Bridgeport Manufacturing Co., 4th 
& Coates Sts., Bridgeport, Pa.

. (41-46)

COOKS
Diner experienced.

Apply—
MT. AIRY DINER
8243 Stenton Ave.

CH. 8-0920
(43-44)

COOKS & BAKERS
Needed for large catering '■^ncem.

Must be experienced.
SA. 6-7171, Mon.—Fri. only.

10—4 P. M.
(38-44)

Call

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kuopos susirinkimas įvyks 

birželio 17 d. 
tūs, o popiet 
kę ir visus 
svarstysime.

Visi nariai privalo dalyvauti ir 
pakalbinti naujų narių į kuopą.

Jeigu kas dar nemokėjote duoklių 
už šiuos metus, tai užsimokėkite ir 
gaukite naują knygą, kurie dar ne
gavote.

Susirinkimas bus LDS svetainėje.
A. S. (43-44)

Visagalė akis
Visas medžiagas galima 

permatyti. Taip galvoja 
mokslininkai, dirbantieji in- 
troskopijos srityje. TSRS 
šalyje tik ką sukurtas int- 
roskopijos mokslinio tyri
mo institutas. Jo laborato
rijose mokslininkai kons- 
ruos prietaisus, kuriais ga
lima bus pamatyti nepar- 
matomų daiktų vidų.

Dauguma medžiagų žmo
gui neperregimos. Tuo tar
pu infraraudonieji, rentge
no espinduliai, gama-dale-

WAITRESSES (3)
Small diner. 2 shifts open.

LITTLE CHEF DINER 
MI. 6-9671.

(41-44)

WAITRESSES
Attractive. No experience necessary. 

Must be over 21.
WA. 4-5836 — 4-10 P. M.

(43-44)

WOMAN \ 
Grill and Sandwich work. 

Experienced. Full or part time.
ESQUIRE DRUG STORE 

COFFEE SHOP 
5701 North Broad Street.

(43-44)

MACHINE OPERATORS. Excellent 
opport, available at progressive 
metal fabrication Co. for expd lathe. 
Bullard, Bridgeport, slatter and 
milling machine operators. Excel 
fringe benefits. Also floor inspector 
for machinne shop. Call DE. 2-5535, 
Mr. Bell. (40-46)

COLLEGE STUDENTS 
SUMMER JOBS

Full time work this summer. Travel 
to resort areas. Plenty of time 
for boating, swimming & golf. Some 
qualified students may work over
seas for the summer with one of 
the largest publishing companies in 
the world. $1,000 cash scholarships 
awarded weekly.

BASIC REQUIREMENTS. Over 
18 yrs. old, at least 6 mos. of col
lege. Neat appearance. $100 per week 
salary. Interviews by appointment 
only. Call Mr. Warren. MA.7-1758 
or MA 7-2395 or in the Camden area, 
Mr. Dunn. 963-1800. (43-45)

Choristų dėmesiui
Visi choristai būkite birželio 17 

d., 6:30 vakare. Bus pamokos, nes 
mes turėsime dainuoti birželio 26 
d. Tai bus mūsų gerbiamo mo
kytojo išleistuvės į Tarybų Lietu
vą. Mes privalome suteikti jam ge
riausius linkėjimus jo kelionėje ir 
sveikam laimingai sugrįžti, 
lauksime sugrįžtant. A. S.

Cleveland© L. M. Klubo 
kimas įvyks birželio 10 d.,
ryte, LDS Klubo svetainėje. Vi
siems žinomoj vietoj.

Taipgi bur ir tėvų pagerbimas. 
Kviečiame visus tėvus, geros valios 
pažangiečius, dalyavuti sykiu su mo
terimis ir linksmai praleisti laiką.

(A. S.

Visi jo 
(43-44)

susirin-
11 vai.

kad atvykstantys atvežtų igS> neutronai prasiskverbia 
dovanų “Laisvės” paramai. į kurias medžiagas. 
Ramanauskai nesigaili lėšų 
ir darbo, kad tik piknikas 
būtų sėkmingas. Jie kviečia 
mainierius būti šiame są
skrydyje. 

Dr. Linus C. Pauling, No
belio. premijos laureatas, 
kalbėjo Pėnnsylvanijos uni
versiteto Alpha ir Omega 
studentams apie pasaulines 
problemas.

Specialiais prietaisais, ku
rie minėtąjį spinduliavimą

v • t v* ■ 1UUIU| Udlll,

paverčia matomu, galima; and references, 
įgyvendinti “antrąjį maty- 7-4456.

Philadelphijos mokyklos 
apdovanojo 13 mokytojų 
garbės raštais už gerus pa
sižymėjimus įvairiose moks
lo srityse. Pilietis

ATYDOS!
LITHUANIAN SOCIAL CLUB CAMP 

ASSOCIATION
1 MAPLE STREET, METHUEN, MASS. 

I 

Nariai-Akcijonieriai virš minėtos organizacijos, 
gyvenanti už Lawrence, Mass., ribų, malonėkite 
kuo greičiausia prisiųst savo antrašus. Komitetui 
tas reikalinga. ■

mą”.
Introskopija gali 

skverbti į medžiagų 
mą, pamatyti magnetinius 
ir elektromagnetinius lau
kus, išplėsti langą į kosmo
są. Visagalė “akis” padarys 
perregimais biochemini u s 
procesus, leis pažvelgti į gy
vosios ląstelės vidų. Vietoj 
šešėlinio vaizdo, kuris da
bar gaunamas rentgenosko- 
pijoje, medikai pamatys ek
rane ryškų gyvųjų organiz
mų viduje funkcionuojan
čių organų vaizdą. Geofizi
kai galės akivaizdžiai tirti 
Žemės sandarą, geolog a i 
greičiau suras įvairių iška
senų telkinius, introskopais 
galima bus stebėti metalo 
lydymo ir jo apdorojimo 
procesus, kontroliuoti sudė
tingas chemines reakcijas 
joms vykstant. Specialistai 
pažvelgs “dirbtine akimi” 
ir į plastmasių, stikloplas- 
čių, keramikos vidų.

prasi- 
gilu-

Aug. Večkys, sekr.
1 Maple St., Methuen, Mass.

HOUSEKEEPER
General house work. Fond of child
ren. Plain cooking, laundry. Own 

i room, bath, T. V. Fully experienced 
Good salary. TR.

(43-44)

SERVICE STA. Attendants. Full 
time job for qualified men. Pay 
scale good. Over 26, married. Exp.

helpful. Apply: SUN OIL CO., 
Service Sta., Chentelham & 
Sycamore, Cheltenham, Pa. 

For interview, ask for Mr. James.
(43-45)

Belgradas. — Gegužės 25 
dieną sukako 731 metai pre
zidentui Titui.

HOUSEKEEPR
Experiened and references.

Live in.
Care of house and children.

MO. 4-0147.
(43-45)

PRANEŠIMAS
Po nauju Savininku. VIRGINIA 

LAKES, ant Florence Rd., RT. 561, 
Transboro, N. J. (arti Berlin). Mau
dymai, piknikai, užkandžiai.

VIRGINIA TAVERN ant vietos.
Atdara nuo Šešt., Geg. 29, iki Rug
sėjo 6. 20 mailių nuo Tacony-Pal- 
myra Tilto.

Small
COOK

volume Employee Cafeteria.
CC. location.

Call week days.
466-2448.

(44-45)

WAITRESS Wanted 
Both shifts, full time, part time.

X Mature woman preferred.
FAMOUS BEEF & ALE TAVERN 

Stenton Ave. & Haines.
(44-45)

Fate, Texas. — Marina 
Oswaldiene, žmona nužudy
to O s waldo Lee, ištekėjo už 
K. J. Porter, savo kaimyno.

SERVICE STATION ATTENDANT 
Experienced.

With mechanical knowlede.
Steady.

LE. 2-9881.
(43-46)

TAILORS
Must be experienced on altera

tions. Steady position. Air condition 
Apply in person. i

BOYD’S 
1217 Market Street 

, • . (44-45)

use
Air

FINISHERS
Must be experienced. Also able to 

sewing machine. Steady work, 
condition shop.

BOYD’S
1217 Market Street

(44-45)

Jungtines Tautos, N. Y.— 
N. Fedorenko, TSRS atsto
vas pareiškė, kad Tarybų 
Sąjunga pagelbės Jungti
nėms Tautoms pataisyti jų 
finansinius reikalus, bet 
TSRS nepriims jai neteisin
gai primetamų skolų.

Sofija. — Bulgarija ir 
Graikija atidarė geležinke
lių susisiekimą tarp Atėnų 
ir Sofijos. t
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Tiems, kurie labai mėgsta 
grybauti ir grybus valgyti

Beveik visi lietuviai labai 
mėgstame grybus. Dauge
lis, kurie gyvena netoli gry
bingų miškų, taipgi labai 
mėgsta grybauti. Tad pra
šome perskaityti žemiau se
kamus devynius patarimus 
apie grybus ir jų vartojimą 
valgymui. Patarimus rado
me Lenkijos lietuvių leid
žiamoje “Aušroje”. Jie yra 
tokie:

1. Atsimintina, kad ge
riausiai ir tikriausiai varto
ti grybus kaipo prieskonius 
arba priedus prie kitų pa
tiekalų (džiovintus, mari
nuotus) o ne kaipo atskirus 
patiekalus. Niekad negali
ma jų daug valgyti.

2. Grybai maistingumo 
atžvilgiu nėra labai vertin
gi, nes į jų sąstatą įeina la
bai daug vandens (virš 
90%), o likusieji tai balti- 
mai, cukrus, riebalai, mine
ralinės druskos, vitaminai, 
pigmentinės medžiagos ir tt. 
Be to grybai yra sunkiai 
virškinami ir valgant reikia 
juos gerai sukramtyti. Nu
ryjant nesukramtytus, ne 
tik mažėja jų maistingosios 
dalys, bet gali tai iššaukti 
virškinamojo trakto nega
lavimus.

3. Reikia atsiminti, kad 
grybai nėra tinkamas valgis 
vaikams, vyresniems žmo
nėms, sergantiems, o taip 
pat rekonvalescentams.

4. Reikia tinkamai pa
ruošti grybų patiekalus, nu
imti žievelę nuo grybų ke
purėlių (kur tik galima tai* 
padaryti),, senus sumedėju
sius kelmedžius geriausiai 
išmesti kaipo, sunkiai virš
kinamus. Pjaustyti į smili-’, 
kius gabalėlius ir verdant 
nupildinėti vandenį, ypač 
pritaisant tos rūšies gry
bus, kurie priklauso prie są
lyginiai valgomųjų, kaip 
ūmėdės, paalksniukai ir ki
ti.

5. Reikia taip pat prisi
minti, kad džiovinant bei 
marinuojant grybai nenu
stoja nuodingųjų junginių, o 
gali tik kiek silpnėti jų vei
kimas.

Pasitaiko, kad netinka
mai užmarinuoti valgomieji 
grybai gali turėti nuodingų 
savumų. Toks įvykis atsiti
ko 1963 metais Silezijos 
Srodoje, kur visa šeima ap
sirgo suvalgius marinuotus 
paalksniukus. Geriau rinkti 
bei pi r k t i skylėtbūdžius 
grybus kaip kad lakštabū- 
džius. Tarp šių paskutinių
jų būna daug pačių nuodin
giausių grybų, kaip, pav., 
žalsvasis musiomiris, strzę- 
piak ceglasty ir kiti. Prie 
skylėtbūdžių grybų priklau
so visi tie grybai, kurie apa
tinėje kepurėlės dalyje tu
ri vamzdelius, kur i u o s e 
bręsta grybo sporos. Prie 
skylėtbūdžių grybų priklau
so : baravykas, kazlėkas, 
masiškas ir kiti, o prie lakš- 
tabūdžių priskiriame to
kius, kurie apatinėj kepurės 
dalyj turi plokšteles—jų pa
skirtis ta pati kaip vamzde- 

, lių. Lakštabūdžių atstovai 
—tai paalksniukai, ūmėdės, 
žaliukai, kelmučiai, o taip 
pat visi musiomiriai.

6. Neturime liaudies bū
dų nei atitinkamų nurody
mų, kurių pagalba galima 
būtų atpažinti nuodingus 
grybus ir atskirti juos nuo 
valgomųjų, kaip, pav., ryš
ki spalva, kvapas, gleivėtu- 

( mas, skonis, išsiskiriąs skys
tis, vabzdžių atsilankymas, 
sliekų apgraužimas, — visa 
tai neduoda reikiamų požy
mių grybams atskirti. Taip 
pat virimą su svogūnais, bei 
sidabrinio šaukšto ar mone
tos panėrimą visiškai nega
lima laikyti praba, o yra tai 
tik pavojingos žmogaus gy
venimui pasakėlės; ne vie
nas žmogus mirė jų dėka. 
Sidabro pajuodėjimą gal iš
šaukti siera, įeinanti į kai 
kurių grybų sąstatą, o ne 
nuodingos medžiagos. Rei
kia taip pat atsiminti, kad 
dauguma nuodingųjų grybų 
turi malonų vaisių grybų 
kvapą ir neblogą skonį. Vie
ninteliai požymiai tai bota
niniai ir tik pagal tuos po
žymius galima atskirti nuo
dingus grybus nuo valgo
mųjų, būtent jų išorė išvaiz
da, į kurią reikia atidžiai 
įsižiūrėti radus grybą.

7. Rinkti tik sveikus ir 
gerai išsivysčiusius grybus, 
tik ne senus. Reikia ypač 
saugotis mažų grybų, nes 
gali jie būti labai panašūs į 
valgomuosius, o priklausyti 
prie nuodingųjų. Reikia 
rinkti į karbus arba į stip
rias tekturines dėžutes— 
niekad į portfelius, kupri-! 
nes ar terbes, nes jose gry
bai gali sušusti, sufermen- 
tuoti, ar sugesti. Nuo tokių 
grybų, suvalgius, pasitaiko 
virškinamojo trakto negala
vimai, skausmai ir bereika
lingi gydytojų kvietimai, 
skilvio ir žarnų perplovi- 
mai. Atsimintina taip pat, 
kad grybai, panašiai kaip 
žuvys, visų pirma turi būtiv • v • švieži.

8. Surinktus grybus rei
kia atidžiai nuvalyti nuo vi
sokių priemaišų, kaip: la
pai, spygliai ir kiti auga
lai. Tos priemaišos, grybus 
laikant, gali iššaukti grybų 
rūgimo jĮrocesą.

9. Reikia būti atsargiems
perlaikarjt grybus. Geriau
siai nuvalyti ir pritaisyti 
grybus tą pačią dieną, kada 
buvo jie rinkti, jei jau il
giau laikomi, tai atitinka
mai šaltoje vietoje, pav., 
šaldytuve arpa pogrindyje. 
Kaip parodo stebėjimai, il
gi a u laikomi valgomieji 
grybai būna užsinuodijimo 
priežastimi. Reikia pirkti 
grybus vienos rūšies, o ne 
mišrius. |

_____ ♦_______ Į

NEGABUS MOKINYS
Aleksejus Favorskis (1860- 

1945) gimnazijoje nemėgo 
graikų kalbos. Septintoje 
klasėje graikų kalbos mo
kytojas “užsisėdo” ant jo ir 
norėjo palikti antriems me
tams. Laimei, Favars k i o 
globėjai persikėlė į kitą 
miestą, ir jaunuolis čia ga
lėjo užbaigti moslo metus 
sėkmingai.

Jau būdamas Peterburgo 
universiteto profeso r i u s, 
Favorskis sutiko senąjį 
graikų kalbos mokytoją.

—Ar jūs mane dar prisi
menate?—paklausė jį.—Bu
vau jūsų mokinys.

—Kaipgi, prisimenu, tik 
tamsta nebuvai labai gabus. 
O ką dabar veiki?

Galima įsivaizduoti mo
kytojo veido išraišką, kai 
jis sužinojo, kad “negabu
sis” mokinys yra profeso
rius.

Bus žavėjautis 
banketas

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1-ma kuopa nu
tarė turėti atmintiną ban
ketą birželio (June) 5 d., 
šeštadienį, 6-tą vai. vakare, 
“Laisvės” name, Ozone Par
ke. Mat, tada išvyksta gru
pė lietuvių į Lietuvą, savo 
gimtavietę aplankyti. Dėl 
tos priežasties pastangos 
dedamos, kad atvyktų kuo 
daugiausia svečių pasikal
bėti ir pasivaišinti su iš
vykstančiais keleiviais.

Pasikalbėjimas su išvyks
tančiais tiems, kurie negali, 
arba neturi progos ten vyk
ti, gali būti daug ant nau
dos. Yra galimybė, kad iš
vykstantieji gali apsilanky
ti tose vietose, kur čia pa
silikę, taipgi ten gimę. Jie 
gal norėtų kokių nors aktu
alių žinių iš savo gimtinės. 
O ten vykstantieji tuo jiems 
gali paslaugauti.
Ot, šiame bankete yra pro

ga gerai pasivaišinti ir sy
kiu pasikalbėti su išvyks
tančiais į Lietuvą. Jiems ga
lima papasakoti dalykų, 
duoti reikalingų informaci
jų, kuriomis ten vykstan
tieji keleiviai galėtų pasi
naudoti parinkimui žinių 
dėl čia pasilikusiųjų.

Rengėjai sako, kad jie 
duos elegantiškus pietus už 
$2.25. Bet kad užtektinai 
prirengus patiekalų, jie šir
dingai prašo tų, kurie nu
tarę atvykti, kad duotų ži
noti — užsisakytų vietą iš 
anksto. Tą lengvai galima 
padaryti, pašaukiant telefo
nu ML 1-6887. Lilian užtik
rina jums vietą prie svetin
go stalo.

A. Gilman

Naujas zenitinis 
pėstininkų ginklas

Ilgą laiką pėstininkai fak
tiškai negalėdavo pasiprie
šinti lėktuvams, atakuojan
tiems skutamuoju skridimu. 
Šaudymas į lėktuvus iš šau
tuvų ir kulkosvaidžių, kaip 
parodė antrojo pasaulinio 
karo patyrimas, mažai 
veiksmingas. Todėl dabar 
siekiama sukurti raketas 
pėstininkų daliniams. Vie
na tokia raketa — portaty
vinė, pati surandanti taiki
nį, “Red eye” — sukurta 
JAV. Amerikiečių specia
listų nuomone, “Red eye” 
pagalba pėstininkai galės 
ne tik atremti žemai skren
dančių lėktuvų atakas, bet 
ir šaudyti į tankus bei šar
vuotus automobilius.

Raketa paleidžiama iš 
lengvo, lygiomis sienelėmis 
vamzdžio. Kartu su palei
dimo įtaisu ji sveria apie 9 
kilogramus, ilgis — 1.2 met
ro, skersmuo — 76 milimet
rai. Raketoje yra sprogs
tančios medžiagos užtaisas, 
dviejų pakopų parako va
riklis ir nusitaikymo galvu
tė, kuri reaguoja į įkaitusių 
lėktuvų variklių skleidžia
mus inf raraudonuosius spin
dulius.

Kai tik pasirodo oro tai
kinys, pėstininkas įjungia 
nusitaikymo sistemą ir per 
optinį taikiklį nusitaiko į 
lėktuvą. Vos tik infrarau- 
donieji spinduliai patenka į 
nusitaikymo galvutę —tai
kinys “pagautas.” Duoda
mas garsinis signalas, ir 
šaulys paspaudžia gaiduką. 
Užsidega pirmoji pakopa, ir 
raketa išlekia iš vamzdžio. 
Antroji pakopa įsijungia 
ore, raketai nutolus nepa
vojingu pėstininkui atstu
mu. Lėktuvui manevruo
jant, manevruoja ir raketa.

Aidiedams!
Yra keletas svarbių ir 

greitų reikalų, kuriuos tu
rime visi susirinkę išspręs
ti. Prašome visus ir visas 
susirinkti šį penktadienį, 
birželio 4 d., 7:30 v. vakąre, 
“Laisvės” salėje.

Aido Komitetas

Iš laiškų
Gerbiami Draugai,

Pasveikinimas jums iš re
voliucijos lopšio. Ką matėm 
ir patyrėm papasakosime, 
kai sugrįšime. Čia ir Mas
kvoje be palto dar šalta, ir 
medžiai tik pradeda sprog
ti. Pakraščiais miesto auga 
labai dideli rajonai moder
naus miesto.

Inturistą turi prašyti, kad 
gauti gidus. * Žino, kad aš 
čia gyvenęs, tai sako: Eiki
te kur tik norite patys vie
ni. Tiktai bėda, kad mūsų 
moterėlės mažai gali vaikš
čioti, o važiuojant mažai ką 
pamatai.

Zavis
Maskva, 1965 m. geg. 28

KITAS ^LAIŠKUTIS
, Gegužės 28, ’65 

Leningradas
Mes, keturi, jau aplankė

me Maskvą ir dabar esame 
Leningrade. Visur vaikščio- 
jafi^kur norim ir einame 
kur galim, niekas niekur 
nekliudo.

Nedėlioj būsim jau Vil
niuje, o iš ten — į kitus Eu
ropos miestus.

Sveikinam' visus laisvie-- 
čius.

John Koch ir
S. Zavis

Birželio 8 į masinį mitingą 
Madison Square Gardene!
Sekamą antradienį, birže

lio 8 d., 7 vai.-vakaro, Madi
son Sq. Gardene, Manhat- 
tane, įvyks milžiniškas ma
sinis mitingas, angliškai pa
vadintas: “Emergency Ral
ly !on Vietnam” (Nepapras
tai sambūris Vietnamo rei
kalu).

Masinį mitingą oficialiai 
šaukia Committee for a 
Sane Nuclear Policy, bet 
šaukėjams pritaria, su jais 
kooperuoja ir kitos už pa
saulinės taikos išlaikymą 
kovojančios organizacijos.

Kalbėtojais bus:
Mrs. Martin Luther King 
Sena torus Wayne Morse 
Dr. Benjamin Spock 
Prof. Hans J. Morgenthau 
Dagmar Wilson, Women

Strike for Peace vado
vė

Norman Thomas, socialis
tų vadovas

JŪS GALITE PAGELBĖTI SAVO GIMINĖMS IR 
ARTIMIESIEMS SUSTIPRINTI JŲ SVEIKATĄ

Parūpindami jiems progą, praleisti atostogas bile 
sveikatos kurorte ar sanatorijoje Tarybų Sąjungoje.

Už vietą poilsio namuose per 26-šioms dienoms, 
su pilnu užlaikymu ir kambariu, ir su specialia me- 
dikališka priežiūra, jūs mokėsite tik 96-198 ameriko
niškus dolerius, priklausant nuo pasirinkimo sveika
tos kurorto ir medikališkos priežiūros.•
Jūs taipgi galite užsisakyti tvirtus, ekonomiškus ir mažai gftzo 

naudojamus automobilius — “ZAPOROŽEC" ar "MOSKVIČ,” ' 
už prieinamas kainas.

Įvairus pasirinkimas produktų, SUPAKUOTŲ DOVANŲ, 
už labai prieinamas kainas.

Prašykite mūsų katalogų-brošiurų iš centrinio ofiso.

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVE. SOUTH , (cor. 18th St.) 

NEW YORK 10003
Telefonas: 228-9547.

i

Čikagos lietuvių veikėja Alisė Jonikienė, svečiuodamasi Lietuvoje, susitiko su,Ji 
Vilniuje gyvenančiais reemigra ntais iš Pietų Amerikos šalių. T

Gerbiamoji redakcija,
Nuolankiai kreipiuosi į 

Jus su prašymu. Labai no
rėčiau susirašinėti su savo 
dėde Tautvilą Narcizu, s. 
Juozo, dėdiene ir jų dukre
le Danute, tik, deja, neži
nom vieni kitų adreso. Kiek 
žinau, anksčiau jie gyveno 
Niujorke, o vėliau persikė
lė į priemiestį.

Nuoširdžiai prašau ger
biamą redakciją padėti man 
surasti artimuosius, 
labai dėkinga.

Mano adresas:
Šiauliai
Baranauskienė-

Ferensaitė Janina 
Dainų kaimas 
Lithuania, NSSR

Būsiu

New Yorkas. — Gegužės 
mėnuo buvo labai sausas, iš
krito tik apie du colius van
dens.

Viena iš šio masinio mir
tingo šaukėjų, Mrs. Marie 
Runyon, sako,- jog mitinge 
bus reikalaujama, kad pre
zidentas Johnsonas “sulai
kytų Vietnamo bombardavi
mą,” kad “sulaikytų mū
šius,” kad “vykdytų taiką 
su tais, su kuriais šiuo me
tu kariauja.”

Taigi mitingas nepapras
tai svarbus.

Įėjimas — nuo $1 iki $10 
vienam asmeniui.

Rengėjai prašo, kad žmo
nės, norį būti mitinge, pirk- 
tųsi tikietus iš anksto. Už
sisakyti galima paskambi
nant į ofisą: OX 7-7164.

Mitingo organizatoriai no-, 
rį, kad antradienio vakarą 
Madison Square Gardenas 
būtų aklinai pripildytas 
žmonių. Ns.

ĮVAIRIOS žinios i DIDŽIAUSIOS LOTYNŲ
1 AiYlJtSlvlIkVo SALIO

Washingtonas. — Sulau
kusi 75 metų amžiaus mirė 
Louise Brooks, buvusi pir
moji žmona generolo Mac- 
Arthuro.

Maskva.—Laikraštis “Za- 
ria Vostoka” rašo, kad Iz
raelio ambasados narys 
Bartovas kurstė žydus 
prieš Tarybų Sąjungą.

New Yorkas. — Moran 
Towing Co. kanalams sta
tys baržas po 17,000 tonų] 
įtalpos.

IŠNUOMAVIMAI
Ozone Park, N. Y.— Išsinuomuo- 

< 
ja didelis, šviesus kambarys. Patogi 
transportacija. Dėl daugiau informa
cijų, prašome skambinti VI. 9-5788.

PRANEŠIMAI
J * • i *

OZČNE park, n. y.
LLD 185' ’kp. susirinkimas jvyks 

birželio 8 .d.,' 2 yal. p.p., “^Laisvės" 
salėje, lOŽ-ČJ Liberty AveZ

t Šitas susirinkimas bus paskutinis 
prieš atostogas —vyks .su pietumis. 
Pietūs bus duodami 12 „vai., susirin
kimas — 2, vai. Pietūs kainuos $1.00.

Norin tieji pietaut, malonėkit už- 
sisakyt iš anksto. Pietūs bus visiem 
paprasti. Prašomi visi dalyvauti.

Valdyba
(44-45)

OZONE PARK, N. Y.

Direktorių dėmesiui

; Dėl to, kad į šį pirmadienį yra 
nukelta Kapų puošimo dieną, tai 
buvo bandyta LKSB-vės posėdį su
šaukti savaite anksčiau — gegužės 
24. Bet, matyt, ne visi pranešimą 
paštebėjb ir dalis direktorių nepri
buvo. Todėl sekamą posėdį šaukia
me Birželio-June 7.

Prašome būtinai jame dalyvauti, 
nes turime išspręsti tūlą reikalą, 
kuriuo visų direktorių nuomonė yra 
labai svarbi. Sekretorius (42-44)

IŠ LIETUVOS
Žurnalai ir laikraščiai

Užsiprenumeruokite per
IMPORTED

PUB. & PROD.
1 Unioh Square R-812 • 

New York, N. Y. 10003
Už vienus metus:

Švyturys ..................   $4.00
Tiesa .......................... 4.50
Pergalė..................... 4.00
Tarybinė Moteris .1.50
Literatūra ir Menas 1.60

ANNUAL OUTING
First Great Event of the Summer!

Sunday, June 20th
CAMP MID VALE-FELLOWSHIP 

WANAQUE, N. J.

American Committee for Protection of Foreign Born
49 E. 21 St., Room 405, NYC

* (Directions to Camp on Tickets)

Brazilija yra didžiausia 
plotu ir skaitlingiausia gy
ventojais. Ji didesnė už 
JAV, užima 3,286,270 kvad
ratinių mylių plotą ir turi 
79,000,000 gyventojų.

Meksika turi apie 40,000,- 
000 gyventojų, o Argentina 

23,000,000. '

New Yorkas. — Atplaukė 
Italijos naujas laivas “Mi- 
chaelangelo”.

New Delhi. — Indijos vy
riausybė veda agitaciją niž 
maisto taupymą. >

)

Didieji Piknikai
! Prašome įsitėmyti datas ir [ 
vietas piknikų ir kviečiame j 

atsilankyti į juos.
'r , i

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos lietuvių 
piknikas; įvyks sekma,dienį, 
Birželio-June 20 d., Maple 

Parke, Methuen, Mass.

BALTIMORE, MD.
“Laisvės” naudai piknikas 
sekmadienį, - Birželio-June . 
20 diėhą, Slovak National 
Parke, 6526 Holabird A\£ !

EASTON, PA. ’*!:

Philadelphiečių LLD 10 
kuopos .piknikas “Laisvės”! 
paramai įvyks šeštadienį,* 
Liepos-July 3 d. (prieš 4th> 
Parke, Claremont Avenue,; 
of July šventę), Katinis 
Grove, Country Club Road, 
Easton, Pa.

BROCKTON, MASS. ;!
Didysis “Laisvės” pikni-! 

kas bus 2 dienas—sekma- ! 
dienį ir pirmadienį, Liepos- ! 
July 4 ir 5 d., Ra mova! 
'Montello, Mass. !;

MAHANOY CITY, PA. !;
“Laisvės” naudai pikni- ; 

kas įvyks sekmadienį, Lie-; 
pos-July 18 dieną, Martišin ; 
Grove, rengia A L D L D ir Į 
LDS kuopos.

Iš anksto reikia ruoštis 
v y k t i, į minėtus piknikus, 
reikia samdytis busus ir or
ganizuoti pasažierius. Rū
pinkimės visi ir visur, kad 
tie piknikai pavyktų.




