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KRISLAI
Palinkėsime jiems sėkmės 
Šaunus šūkis!

kur buvo popiežius? 
‘^dai atsako šmeižikams 
RArezidento kabinetas 
Gera sugestija 
Žino, bet nenori ir bijo

A. Bimba

Pirmoji Amerikos lietuvių 
turistinė grupė į Lietuvą iš
vyks šio mėnesio 9 d. Tai bus 
skaitlinga grupė, susidės, ro
dos, iš 47 asmenų. Jų tarpe 
bus ir LDS prezidentas senas 
veikėjas Jonas Gasiūnas.

Išlydėsime turistus su linkė
jimais jiems gražios, linksmos 
ir laimingos kelionės. Daugu
ma jų pirmu kartu pamatys 
savo gimtinį kraštą po dauge
lio metų pertraukos. Daugu
ma jų atvykę į Ameriką dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 
Giliausia meilė savo gimti
niam kraštui juos paskatino 
ijBtis šios ilgos kelionės. Ti
kiu, jog jie sugrįš pas mus pa
jaunėję dvasioje.

Liepos 10-17 dienomis Suo
mijos sostinėje įvyks Pasauli
nis Taikos Kongresas. Kaip 
tik šiuo laiku svarbu sutelkti 
visas taikos jėgas prieš karo 
grėsmę. Reikia tikėtis, kad 
kongresas bus tikrai pasauli
nis. Netenka kalbėti, jog bus 
graži delegacija ir iš Jungti
nių/ Valstijų.

Kongreso šūkis, sakoma, 
yrą: “Taika per bendradar
biavimą — gerovė per nusigin
klavimą”.

Klerikaliniuose “Tėviškės 
žiburiuose” (geg. 20 d.) skai
čiau nusiskundimą: “istoriš
kai katalikiška Italija jau sa
vo nukrikščionėjimu paruošė 
dirvą komunizmui”.

Katalikai nukrikščionėjo! 
Tįatalikiška Italija žygiuoja 
linkui komunizmo!

Tai ne pačių komunistų pa
sigyrimas, bet gerai apgalvota 
katalikiško laikraščio išvada.

Birželio 2 d. “The N. Y. 
Times” įdėjo dviejų Tarybų 
Sąjungos žymių žydų—aka
demiko fiziko, Nobelio ir Le
nino premijų laureato Levo 
Landau ir ekonomisto Yevse- 
jaus Libermano—laišką. Tai 
jų protestas prieš Amerikoje 
smarkiai kai kurių žydų varo
mą propagandą prieš Tarybų 
Sąjungą. Jie sako, kad ten 
jokio antisemitizmo nėra, kad 
Tarybų Sąjungos žydai nau
dojasi visomis teisėmis lygiai 
su visais kitais gyventojais.

Tie, kurie tuos melus apie 
Tarybų Sąjungą platina, ame
rikiečius mulkina ir apgaudi
nėja.

Niekas mūsų šalies prezi
dento kabineto parių nerenka. 
Visus juos jis pats vienas pa- 
siskiria. Aišku, kad jis pasi- 
skiria tokius, kurie sutinka iŠ- 

. tikimai jam tarnauti ir pagal 
'.jo muziką šokti. Taip jie ir 
daro. Kuris pradeda nebesu
tikti su prezidento politika ir 
nuomone, “gražiai” paprašo
mas rezignuoti.

Prezidentas yra pilnas bo
sas! Joks pasaulyje diktato
rius bei karalius nėra turėjęs 
savo rankose tiek galios, kiek 
turi mūsų prezidentas.

AMERIKOS ASTRONAUTAS VAIKŠTINĖJO KOSMOSEĮę.
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Miestas turi 22 'prėsko

New Yorko miestas 
ir prėskas vanduo

New Yorkas. — Miesto
vandens komisionierius Ar- vandens rezervuarus, kurių 
mond D’Angelo yra paskel- j didžiausi yra Crotono eže- 
bęs patvarkymą taupyti 
prėską (gėlą) vandenį, nes 
rezervuaruose yra tik 55% 
įtalpos, arba 263 bilijonai 
galionų, o miestas kiekvie
ną dieną suvartoja iki 1 bi
lijono 25 milijonų galionų. 
Reiškia, dabartiniu metu 
miesto prėsko vandens re
zervuaruose yra tik 200- 
ams dienų. Gi kada Vanduo 
nupuola žemiau, tai gyven
toji tada guna nevisai šva
rų vadenį.

rai ir Delaware upė, bet 
upės vandenį dar ima New 
Jersey ir Pennsylvania vals
tijų artimesni miestai. New 
Yorko rezervuarai užima 
1,500 kvadratinių mylių plo
tą, tai beveik šešis kartus 
didesnį už miesto plotą. Bet 
žiema buvo negili, o ge
gužės mėnuo sausas, lietaus 
iškrito mažiau 2 colių, tai 
prisieina vandenį taupyti.

Vandens komisionierius 
sako, kad per pirmas 10 

New Yorko miestas ūži-(taupymo dienų kasdien bu
rna 365 kvadratines mylias vo suvartota 80 milijonų 
ir turi beveik 8,000,000 gy- galionų mažiau, kaip pa- 
ventojų. prastai būdavo.

e>-

Amerikietis pakartojo Ta r. i
Sąjungos kosmonauto žygi I

"Voice of America" 
gavo protestų

Cape Kennedy, Fla. — 
Birželio 3 dieną, 11:15 vai. 
ryto, Jungtinių Valstijų 
karo orlaivyno specialistai 
į kosmosą iššovė erdvių 
laivą su dviem karininkais. 
Jais buvo majoras Edwar
das H. White ir majoras 
James A. McDivvitt.

Originaliai buvo supla
nuota, kad erdvių laivas 
skrajos aplink Žemę per 
keturias paras ir padarys 
62 apskridimus.
dė nuo 100 iki 180 mylių 
atstoję nuo Žemės.

E. H. White vaikšto 
kosmoso erdvėje

Kada erdvių laivas skrido 
virš Jungtinių Valstijų te
ritorijos, tai majoras E. H. 
White išlindę iš laivo ir su
sijungęs 25-ių pėdų ilgio 
virve per 20 minučių vaikš
tinėjo kosmoso erdvėje.

Jis pakartojo Tarybų Są
jungos pulkininko Aleks.

Jis skrai-

Sako: Policininkas 
sudarė suokalbį

New Yorkas.—Prieš kiek 
laiko buvo areštuoti trys 
vyrai ir mergina M. Duclos, 
už suoka 1b į išsprogdinti 
Washingtono paminklą, 
Laisvės stovylą ir Laisvės 
varpą.

Dabar prasidėjo jų teis
mas. Vienas iš areštuotų, 
Walter AA. Bowe, liudijo, 
kad išsprogdinti tuos isto
rinius JAV paminklus pa
siūlė detektyvas Raymond 
Wood, kuris yra vyriausias 
valdžios liudininkas.

Maskva. — TSRS ir Jugo
slavija pasirašė kultūriniais 
reikalais sutartį.

Poetas R Lowellis 
prieš karo politiką

Washingtonas. — Birželio 
14 dieną Baltajame Name 
ruošiamas festivalis, į kurį 
prezidentas Johnsonas pa
kvietė parinktus artistus, j 
rašytojus ir kitus įžymius | 
asmenis. Jų tarpe pakvietė 1 
ir poetą Robertą Lowellj, 
dovanų laimėtoją.

R. Lowell parašė prezi
dentui laišką ir atsisakė 
dalyvauti, nes jis nesutinka 
su Jungtinių Valstijų inter
vencijos politika Vietname 
ir Dominikos respublikoje, 
kaip ir tūkstančiai kitų 
JAV rašytojų, kolegijų ir 
universitetų mokytojų, ku
rie reikalauja taikos.

Glennas 1962 metų vasario 
20 dieną.

1962 m. rugpiūčio 11 d. 
į kosmosą pakilo TSRS ka
rininkas Nikolajevas, kuris 
skraidė keturias paras ir 
apskrido 64 kartus aplink 
Žemę, o rugpiūčio 12 d. į 
kosmosą buvo iššautas ka
rininko Popovičio erdvių 
laivas, kuris apie 200 met
rų atstoję nuo Nikolajevo 
skraidė aplink Žemę ir at
liko 48 apskridimus.

1963 m. birželio 16 die
ną pirmoji, ir kol kas vie
natinė pasaulyje, moteris 
TSRS kosmonaute Tereško-

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vy r i a u s y b ė 
propagandos skleidimui už
sienyje turi taip vadinamą 
“Voice of America.” Šis 
įstaiga “žinias” perduoda 
ne vien anglų kalba, bet ir 
kitomis kalbomis, ypatingai 
socialistinių respublikų kal
bomis.

Prieš perdėtas “žinias 
protestavo George Creel, tik gyrimui ir parėmimui 
buvęs JAV propagandos JAV vyriausybės politikos, 
viršininkas Pirmojo pasau
linio karo metu. Protestą-' buvo Jungtinių Valstijų In- 
vo ir daug kitų įžymių as-1 formacijų Agentūros virši- 
menų.

Dabar protestą prisiuntė Murrow, tai stengėsi prilai- 
cunva- ( n.j' ui pi upaganuid buri. Jis 

sados narys Maskvoje. E r-1 reikalavo realistinių žinių.

n

nest Wiener sako, kad 
“Voice of America” per
duoda labai optimistines už 
JAV politiką “žinias” ne 
vien apie pietryčių Aziją, 
bet ir Dominikos respubli
ką. Wiener pateikė straips
nį ir “Newsweek” magazi
nui, kuriame sako, kad 
“Voice of America” “infor
macijos” yra vienpusiškos,

/

James Reston rašo, kad kai

ninku velionis Edwardas R.

va buvo iššauta į erdvę ir j Ernest Wiener, JAV amba-jkyti propagandistus 
aplink Žemę apskrido 48 
kartus.

1963 m. birželio 14 dieną 
TSRS mokslininkai iššovė į 
kosmoso erdvę erdųvių lai
vą su karininku Bykovskiu. 
Jis išskraidė virš 119 valan
dų ir Žemę apskrido 81 kar-

IŠ VISO PASAULIO
Neww Yorkas. — Su bir

želio 15 diena gali vėl pra
sidėti prieplaukų darbinin
kų streikas.

Washingtonas. Austra
lija kviečia Elvis Presley 
atvykti. Už vieną savaitę 
jam siūlo $224,000.

Stambus “Long Island Press” 
dienraštis Kapų Lankymo die
ną pažymėjo, kad mes ir vi
sas pasaulis techniškai esame 
labai, labai toli nužengę, bet 
nelaimės ir karai tebesiautėja 
ir visur mirtį ir pražūtį' sėja. 
Girdi, “mes žinome, kas turė
tų būti daroma, bet mes neži
nome, kaip tą parodyti”.

Mes žinome, kad kapita
lizmas yra atsakingas už visas 
šios epochos socialines nelai
mes. Taipgi žinome, kaip su 
juo susidoroti, juo nusikraty-f JUO o U oi VA UI V vi J VAU HUulAl ulj

Iti. Tie, kurie mus ir daugumą
“The Des Moines Register” žmonijos tebevaldo, nenori ir 

dienraštis pataria pasikviesti kijo tuo keliu pasukti.
iš Tarybų Sąjungos žemės 
ūkio delegaciją. Panaši dele
gacija galėtų apsilankyti Ta
rybų Sąjungoje.

Sugestija labai gera. Atsa- 
' ’•Mangos įstaigos turėtų tuo 

iirūpinti. Mes visuomet 
tokias delegacijas. Per 
žmonės vieni kitus geriau

% tirta ik mrtčjaį

pa- 
už 
jas 
pa-

šiandien, kai jau visas ket
virtadalis žmonijos po socia
lizmo vėliava, sakyti, kad mes 
dar vis nežinome, kaip iššluo
ti iš pasaulio karus ir nelai
mes, reiškia, žmonėms akis 
muilinti.

Kaip tiktai tuo ir užsiiminė
ja minėto didlapio redakto
riau • . ....

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų bombonešiai bom
bardavo Šiaurės Vietnamo 
Benquango ir Vinhsono 
miestus.

Pietų Vietnamo liaudie- 
čiai vėl sudavė kelis smū
gius valdžios armijos dali
niams.

Berlynas. — Potsdame 
šimtai studentų demonstra-

Gelbėja nuo išnykimo 
Hawajy žąsis

Pohakuola, Hawajai. — 
1948 metais Hawaju salose 
vietinių žąsų, kurias čionai 
vadina į ^none,” jau buvo, tikA. Leonovo‘žygį, kuris ko-

Tarybų Sąjungos moksli- apie trys_ tuzinai. 
t l

! ve iššovė į kosmosą tris rūpįno gelbėti jas nuo išny-
1 - - - * _ kimo. ’ —---

vių užkariavimo specialis- rovą ir Jegorovą, kurie 16 deda.nuo 8 jki 55 kiaušinių,

vo 18 d. vaikštinėjo 
mose.

Pasiruošimai
Jungtinių Valstijų

kos- 1964 m. spalio 12 dieną i

ninkai viename erdvių lai- ,Viętinė vyriausybė susi-

erd-j žmones: Feoktisovą, Koma-

tai daro viską erdvių už
kariavimui. Tam nesigaili 
nei pinigų, nei technikinių 
įrengimų.

Šių dienų politinė padė
tis neatskleidžia visų pasi
ruošimų ir patyrimų; gali
ma tik tiek pasakyti, kad 
desėtkai tūkstančių techni
kų gamino erdvių laivą ir 
jam įrengimus.

Erdviu laivui skraidant 
aplink Žemę sausumoje ir 

I didjūriuose ant laivų buvo 
paruošta apie 20 susisieki
mo stočių (“tracking sta
tions”), su kuriomis radi
jo bangomis iš erdvių lai
vo palaikė ryšius, kuriuos 
iš savo pusės bile kada ra
dijo bangomis galėjo nu
leisti erdvių laivą Žemėn.

Suplanuotoje vietoje dėl 
laivo nusileidimo į jūrą, į 
pietus nuo Bermudos salos, 
buvo paruošta 26 karo lai

kartų apskrido Žemę.
1965 m. kovo 18 d. TSRS 

mokslininkai iššovė viena
me erdvių laive, karininkus 
Belajevą ir Leonovą. Pul- 
ėininkas Leonovas pirma- i 
sis žmogus vaikštinėjo lau-1 
ko pusėje (kosmose) už 
erdviu laivo.

1965 m. kovo 23 dieną du 
JAV karininkai — Grissom 
ir Young — viename erd
vių laive tris kartus ap
skrido Žemę.

“TYRINĖTOJAI” IŠVYKO 
Iš CHICAGOS

Chicago. — Nepavyko 
Antiamerikiniam komitetui 
persekioti Chicagos pažan
gius žmones. Per tris die
nas demonstracijos nesilio
vė ir paskutinę ju demonst- 

J ravo virš 1,000 žmonių.
Policija areštavo 70 de-

kimo. Į metus patelė pa-

ir tai dažnai žvėreliai arba 
vanagai pavagia juos.
Žmonės sugalvojo pavogti 

nuo žąsų kiaušinius ir duo
ti vištoms išperėti žąsiukus. 
Tą pakartoja du kartus, o 

[trečius kiaušinius jau lei
džia pačiai žąsiai išsiperėti. 
Taip praplatino “none” žą
sų skaičių nuo trijų tuzi
nų iki virš 300.

Sausra Floridoje
Miami, Fla.'— Pietinėje 

Floridoje buvo milžiniški 
raistai, žinomi, kaip Ever
glades. Jie užima virš 1,- 
3000 akrų.

Ten veisiasi daugybė vi
sokių paukščių, yra aligato
rių, o kanalai knibžda žuvi
mis.

, JAV • vyriausybė Ever
glades pavertė į nacionalinį 
parką ir prakasė 1,400 my
lių ilgio kanalų ir kanaliu
kų. °

Bet šiemet nuo sausio 1 d. 
lietaus iškrito tik apie 4 co
liai vietoje 15 colių. Dau
gelis kanalų išdžiūvo. Yra 
pavojus Everglades gyvūni
jai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — JAV 

užsienio žvalgyba raporta
vo, kad Hanojaus srityje, 
tai yra Šiaurės Vietnamo 
respublikos sostinės, jau 
yra/TSRS gamybos “Iliuši- 
no” rūšies bombonešių.

Dvidešimt aštuoni demo
kratai kongresmanai reika
lauja, kad Kongresas per
svarstytų Jungtinių Vals-

uuyo paiuubici monstrantų> bet tas nenu- tiiu pietryčiu Azijos polivai, priešakyje su lektuv- m|1jnn kllrip nrn. p.le„tryr?„
vo prie JAV militarinės mi-' nešiu “Wasp, 139 lėktuvai 
sijos. Jie reikalavo, kad ir balūnsparniai, viso 10,- 
JAV pasitrauktų iš Viet- 200 žmonių.
namo.

gąsdino žmonių, kurie pro- tjką> ypatingai Šiaurės 

džius. Pagaliau, komiteto politiką.
tesatavo prieš ragangau- Vietnamo bombardavimo

nariai išvažiavo.

Maskva. — Atvyko Dang 
Quang Minh, šiaurės Viet
namo respublikos atstovas 
ir tarėsi su TSRS premje
ru Kosyginu.

Londonas. — Ir Anglijos 
darbiečių valdžia jau pra
dėjo abejoti, ar neiššauks 
didelio karo JAV agresyvi 
politika.

---------------------------- 1-----------

Varšuva. — Į Seimą (par
lamentą) išrinkta 460 depu
tatų, balsavo 99% galinčių 
balsuoti.

Pasveikinimai
Tarybų Sąjunga, Anglija, 

Prancūzija ir kitos šalys 
pasveikino Jungtinių Vals
tijų erdvių užkariauto
jus su nauju žygiu. Užsie- 

| nyje spauda plačiai apra
šė amerikiečių apsiekimą, 
televizijoje buvo rodomi 
pasiruošimo paveikslai.

Palyginimai
Pirmasis žmogus Žemę 

apskrido kosmose Tarybų 
Sąjungos karininkas Juris 
Gagarinas 1961 metų ba
landžio 12 dieną. Pirmasis 
amerikietis žemę apskrido

Washingtonas. — Birželio 
1 dieną per televizijos ir ra
dijo tinklus kalbėjo prezi
dentas Johnsonas. Jis tei
sino Jungtinių Valstijų in-

New Yorkas. — “New 
York Times” birželio 3 die
ną redakciniame rašo, kad 
prezidentas Johnsonas, kal
bėdamas per televizijos ir 
radijo tinklus, nedavė atsa
kymo, kodėl JAV padare 
intervenciją į Domi n i k o s 
respubliką.

“Times” rašo, kad prezi
dentas nepaaiškino, kodėl 
JAV marininkai pirma bu
vo iškelti į Dominiką, negu 
JAV apie tai pranešė A* 
merikos valstybių sąjungai, 
taipgi kodėl JAV remia 
juntą.

SUSTREIKAVO 22,000 
GUMOS DARBININKŲ
Detroitas. — Sustreikavo 

22,000 gumos darbininkų
prieš United States Rubber tervenciją Vietname ir Do- 
Co., kuri turi fabrikų dvy- minikos respublikoje, 
likoje valstijų.

Darbininkai reikalauja al
gas pakelti ir pagerinti dar
bo sąlygas. Kompanija su
tinka per dvejus metus al
gas pakelti po 28 centus per 
valandą, bet unija reikalau
ja daugiau.< ■ L ■  

Tokio. — Kasyklų sprogi
me užmušta 237 žmo nes.

Maskva.—“Pravdoje” pa
teikė straipsnj Vasilius Blu- 
cheris, sūnus mirusio mar
šalo Vasiliaus Blucherio, 
apie mašinų gaminimą.

Havana. — Atvyko Itali
jos Komunistų aprtijos de
legacija.

New Yorkas.—New Yor- 
ko valstija susitarė . pirkti 
nuo Pennsylvania geležin
kelių kompanijos Long Is
lando geležinkelius už 65 
milijonus dolerių. .. ,

Bukareštas.— Rumunijos 
Darbininkų partija ateity
je vadinsis Rumunijos Ko
munistų partija.

Washingtonas. — Sena
tas 71 balsu prieš 2 pasisa
kė už padidinimą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos 
nuo 11 iki 15 narių.
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Geras pasiūlymas
KONGRESE svarstomas kongresmano Ogden R. 

Reid bilius, kuris siūlo panaikinti reikalavimą ištikimy
bės arba lojalumo priesaikas iš visų profesorių, moky
tojų ir kitų švietimo dirvoje darbuotojų. Prieš tą re
akcinį įstatymą seniai kovoja akademinė bendruomenė 
ir visi amerikiečiai, kurie piktinasi reikalavimu kam 
nors prisiekti, kad jie yra ištikimi savo kraštui.

Gerai, kad ir vyriausybė pasisakė už tos priesaikos

MENšEVIKIšKAS 
PERSISTENGIMAS

Chicagos menševikų laik
raštis (birželio 2 d.) pasiry
žo apginti prez. Johnsono 
užsieninės politikos kursą 
ir pateisinti ginkluotą in
tervenciją į Dominikos Res
publiką. Ir drožia iš pe
ties:

“JAV ginkluota interven
cija išgelbėjo tūkstančius 
nekaltų žmonių gyvasčių ir 
sustabdė žiaurius mūšius 
Santo Domingo mieste. 
Prez. Johnsonas neturi jo
kio kito tikslo toje nelai
mingoje šalyje, kaip tik lai
kos, kad jos žmonės galėtų 
išrinkti savo valdžią ir gy
venti ramybėje.”

DARBAI IR NORAI
“Keleivio” redaktorius, 

garsiai pakartojęs, kad 
“mes skelbėme ir skelbsi
me, kad komunistams reikia 
užkirsti kelią”, gieda:

“Net tuo mes niekada ne
užsiminėm, kad norėtume 
ten kokios nors kitos mili- 
tarinės diktatūros iš deši
nės. Tokiai mes esame ly
giai priešingi... Bet to va
dinamoji ‘Laisvė” nenori 
nei girdėti, nei mūsų skilty
se įskaityti”. ,

Čia kalba eina apie Ame
rikos militarinę intervenci
ją į Dominikos Respubliką.

Rodos, yra posakis, kad 
“gerais norais ir pekla 
dengta”. Antra, politikoje
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ĮVAIRIAIS
c Tuomet as J! ir 
iūdna dvyliktoji metinė riauti priverstas. Tame 'lai- “udejau.

panaikinimą. Dauguma demokratų remia bilių, bet, ma
tyt, didelė dauguma respublikonų jam priešinsis. Tai 
parodė jų nusistatymas Astovų buto komisijoje, kuri 
nutarė bilių paleisti viso buto apsvarstymui. Iš devynių 
respublikonų komisijos narių, devyni pasisakė prieš bilių.

Panaikinimas lojalumo priesaikos būtų gražus de
mokratijos laimėjimas. Kaip visi amerikiečiai, taip ir 
mūsų mokytojai bei profesoriai yra ištikimi savo kraš
tui. Jeigu jie šiandien tūkstančiais protestuoja prieš 
vyriausybės užsieninę politiką, tai dar nereiškia, kad 
jie yra šalies priešai. Kaip tik priešingai: jų opozicija 
Pietų Vietnamo karui ir militarinei intervencijai į Domi
nikos Respubliką parodo, kad jiems labai arti prie šir
dies geriausi šios šalies žmonių interesai.

Klauso, bet nesiskaito
PREZIDENTAS Johnsonas sako, kad jis klausosi 

protestų prieš jo užsieninę politiką. Jis pripažįsta, kad 
tie protestai pareina iš plačiausios visuomenės. Jo po
litiką kritikuoja ir smerkia žmonės iš visų luomų ir už
siėmimų. Ypač prieš ją energingai kovoja akademinė 
bendruomenė.

Žinoma, labai puiku, kad prezidentas girdi protestų 
ir kritikos balsus. Deja, jis su jais nesiskaito. Jis; ne
žada tos pavojingos politikos atsisakyti. Jis vesiąs Pietų 
Vietnamo karą “iki pilnos pergalės.” Tai reiškia, kad 
bus siunčiama į Vietnamą ,daugiau Amerikos kareivių ir 
ginkų, kad bus tęsiamas bombardavimas Šiaurės Viet
namo; tai ir reiškią, kad didelio karo grėsmė padidės.

Bet taip pat aišku, žinoma, kad ir Amerikos žmonių 
protestai prieš šitą vyriausybės kursą padidės, nes, mil
žiniška jų dauguma šiam kursui yra priešingi. Anks
čiau ar vėliau prezidentas bus priverstas su jais skai
tytis.

Dingo visos kalbos
. PRIEŠ KELETĄ savaičių buvo garsiai pakalbėta, 

kad atnaujins posėdžius Jungtinių Tautų nusiginklavimo 
reikalų komisija, kad joje išgirsime naujų ir svarbių Ta
rybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų pasiūlymų. Bet bė
ga dienos, bėga savaitės,’ o apie komisijos darbus nie
kur, nė žodžio nebesigirdi. Kur ji dingo?

Tuo tarpu mūsų šalies vyriausybė šiomis dienomis 
pradėjo viešai girtis, kad Vakarų Europa yra vis labiau 
ginkluojama.

Ginkluojama kam ir prieš ką? Juk niekas nesikėsi
na nei ant Belgijos, nei ant Prancūzijos, nei ant Vakarų 
Vokietijos.

Vakarų Europa ginkluojama ne apsigynimui, bet 
agresijai. Daugiausia Amerikos vėliausios mados masi
nio žudymo ginklų, kaip visi žino, plaukia į Vakarų Vo
kietiją. Šiuo tarpu tai vienintelė šalis visoje Europoje, 
kuri sudaro taikai pavojų.

Vakarų Vokietiją valdo revanšistai, kurie negali 
sugyventi su idėja, kad Vokietija karą pralaiimėjo ir 
kad atsteigimas prieškarinės Vokietijos nebegalimas. 
Dabartiniai Vakarų Vokietijos valdovai nieko neišmoko, 
ir nieko nepamiršo. Jiems gi jų pavojinguose sapnuose 
padeda mūsų vyriausybė.

Argi? Ką sako faktai?
Tegu menševikų laikraš

čiui atsako “The N. Y. 
Times” (birželio 3d.) savo 
vedamuoju “L.B.J. and In
tervention”. Kalbėdamas 
apie prezidento pareiški
mus spaudos konferencijo
je, laikraštis pastebi:

“Neigi prezidentas nors 
žodžiu paminėjo tą šališką 
politinę rolę, kurią Jungti
nės Valstijos suvaidino mi- 
litarinės oligarkinės juntos 
naudai prieš, kaip pats pre
zidentas apibūdino, “liau
dišką demokratinę rezoliu
ciją už demokratiją ir tei
singumą” paremti buvusį 
prezidentą Bosch. Kai ku
rios pačios stipriausios Wa
shington© politikai kritikos 
tebesisiejasi su feivoritiz- 
mu, parodytų d e š i n io j o 
sparno militarinei grupei... 
Jungtinės Valstijos akty- 
viškai militariniai1 dalydavo 
balandžio 28 d., kai* dešinio
jo sparno militarinės j jėgos, 
generolo Wessin y Wessin 
komandoje, Valstybės sek
retoriaus pavaduotojo Man
no žodžiais, ‘faktinai buvo 
subliuškusios’,”

Vadinasi, mūsų militari- 
nės jėgos akty^iškai padėjo 
militarinei jUntai prieš liau
dį, prieš buvusio prezidento 
Boscho pasekėjus, ir juntą 
išgelbėjo nuo sumušimo. Ir 
tada prasidėjo tikrai baisūs 
mūšiai Santo Domingo mie
ste. Jeigu nė balandžio 28 
d. Amerikos, karinių jėgų 
pagalba juntai, revoliucija 
būtų laimėjus ir būtų buvus 
atsteigta demokratija vei
kiausia su buvusiu prezi
dentu Boschu priešakyje.

O štai menševikų laikraš
tis bando įkalbėti savo skai
tytojams, kad mūsų milita- 
rinė intervencija išgelbėjo 
tūkstanačius nekaltų gyvy
bių ir kad JAV Dominikos 
Respublikoje jokių politinių 
tikslų neturėjo ir neturi.

kiekvieno norai yra spren
džiami pagal darbus. Kam 
svarbu, ko tu nori? Bet la
bai visiems svarbu, ką tu 
dirbi, ką remi, už ką kovo
ji, kam padedi, kam taikau - 
ji, su kuo vienoje lovoje gu
li.

Kaip gi su Dominika?
Prieš apie 20 mėnesių ten 

įvyko rinkimai. Prazidėntu 
buvo išrinktas liberalas 
Bosch. Nepatiko jis milita- 
ristų klikai. Jie sukilo ir 
nuvertė Bosch demokratinę 
valdžią. Bosch pabėgo į už
sienį. Viską paėmė į savo 
rankas žiauri, fašistinė mi- 
litarinė junta ir įvedė žiau
raus teroro režimą. Liau
dies kantrybė išsisėmė ir ji 
sukilo. Staiga Jungtinės 
Valstijos pasiunčia marinus 
neva gelbėjimui amerikie
čių gyvybių. Bet jie ten ne 
amerikiečius, kuriems nie
kas negrūmojo; gelbsti, o 
padeda jau supliektai ir nu
galėtai militafi'štų1 juntai1 
atsigriebti, .sustiprėti, suri
kiuoti savo ginkluotas jė
gas..

Ir musų menševikų “Ke-? 
leivio” redaktorius šaukia: 
Valio mūsų militarinei in
tervencijai, nes ji 'užstojo 
kelią komunistams!

Tuo tarpu net mūsų vy
riausybė pati viešai paskel
bė, kad ji visoje Dominikos 
Respublikoje suskaitė viso 
labo tik 53 komunistus!

Tokie yra faktai. Tokia 
yra tikrovė. Tuo baigėsi tie 
“Keleivio” norai, — baigėsi 
išdavimu visko, kas liaudiš
ka ir demokratiška!

Liūdna dvyliktoji metinė 
sukaktis

Birželio 19 d. sukanka 12 
metų nuo Rosenbergų sude
ginimo elektros kėdėje. Tai 
liūdna tragiška sukaktis. 
Štai keletas duomenų apie 
Rosenbergus:

Juliaus Rosenbergo tėvas 
atvyko į New Yorką iš ca- 
ristinės Rusijos 1902 m. 
Harry gavo darbą drabužio 
pramonėje. Vedė Sophie 
Cohen, taipgi iš Rusijos at
vykusią, dirbančią marški
nių firmoje. Jie turėjo 5 
vaikus. Jauniausias vaikas 
Julius gimė 1918 m. geg. 12 
dieną.

Rosenbergų šeima skur
džiai vertėsi. Juliaus moti
na stovėdavo eilėje, kad 
gauti bonką pieno, kurį 
profsąjunga (unija) dalyda
vo streikierių šeimoms. Di
džiojoje ekonominėje krizė
je Rosenbergai buvo bedar
biai, Juliaus tėvas už akty
vų dalyvavimą streikuose 
buvo įtrauktas į “juodąjį 
sąrašą”, tai darbo niekur 
nebegalėdavo gauti.

Dar jaunas būdamas Ju
lius įsitraukė į aktyvų vi
suomeninį darbą, dalyvavo 
Tom Mooney ir Billings gy
nime, Scottsboro negrų jau
nuolių gynime. Jis buvo ga
bus jaunuolis. Gavo progų 
kolegijoje inžinierystės mo
kytis. 1939 m. birželio 18 d. 
vedė Etelę Greenglass. Tuo 
metu jau jis buvo inžinie
riaus diplomą gavęs ir dir
bo prie įrankių gaminimo. 
Kadangi darbas buvo fe
deralinės valdžios užsaky
tas, tai visi darbjninkąi bu
vo tiriami. Federalinis tri- 
vestigacijų \Biuras (FBI) 
Julių daugiausia terorizavo 
1945 m., reikalavo pasisaky
ti esant Komunistų parti

jos nariu. Nors jis ir nepri
sipažino, kad jis yra parti
jos narys, buvo iš darbo iš
mestas.

Negalėdamas niekur ki
tur gauti darbo, Julius ben
drai su žmonos broliais Ber
nardu ir Davidu Greenglass 

(užsidėjo firmą. Bet jie ne- 1 T.JL,

ške savo tėvams jis pastebi: 
“Teisingai sakant, tikslas 
jau prarastas. Mes neturi
me galimybės laimėti”.

1965 m. bal. 17 d. (velykų 
šventėje, kuomet skelbiama 
ramybė žemėje) jis buvo 
užmuštas. Kaip jo tėvas sa
ko, jis žuvo “kvailame kare 
Vietname7’, kur šiuo metu 
apie 500 amerikiečių jau 
žuvo. Kare žuvusiojo tėvas 
ragina prezidentą, kongres- 
manus ir senatorius imtis 
priemonių nieko nelaukiant 
baigti Vietname karą.

Štai kito amerikiečio laiš
kas. Marinų korporalas 
Davidas iš Tuscaloose, Ala- 
bamos valstijos, taipgi buvo 
išvežtas Vietnaman. Jis ra
šo:

Baisiai blogai jaučiuosi, 
kad teko Vietname nušauti 
pirmą žmogų! Nušoviau jo 
nematęs ir net negaliu įsi
vaizduoti kodėl.

Mūsų žvalgų būrys paste
bėjo judesį krūmuose. At
statėme šautuvus ir reika
lavome išeiti, nes buvo aiš
ku, kad krūmuose buvo 
žmbgus.

Kai apžiūrėjome lavoną, 
pasirodė apiplyšęs vietna
mietis. Ir 'net be ginklo 
Veikiausia jis nei nesupra
to mūsų įsakymo...

Dėl to aš taip baisiai jau
čiuosi — ir gailiuosi — nu
šovęs nežinomą man pirmą 
žmogų”.

Tokių nežinomų žmonių 
jau dešimtys tūkstančių ka
re žuvo. Per pastaruosius 
11 metų iki 1965 metų pra
džios jau 170,000 vietna
miečių užmušta, apie 800,jR 
000 sužeista, apie 400,0Q». ' 
kalėjimuose uždaryti kan
kinami, 200 sykių buvo nau
doti gasai ir kitoki chemi
kalai. Šiame kare daugiau- . 
šia nuostolių paneša negin
kluoti vietnamiečiai, — mo
terys, vaikai ir senukai, ku
riems daug sunkiau nuo 
amerikiečių lėktuvų bombų 
ir ugnies pasislėpti.

Amerikietis leitenantas 
Thorne ne juokais rašo, kad 
tikslas prarastas, laimėti 
negalime. Geriausia nieko 
nelaukiant Vietname karą . 
baigti.

Tarybų Lietuvos 25-mecio 
iškilmių proga

I

Klaipėdos žvejų uoste.

TAS PATS IR KANADOJ
Kanadiečių “Liaudies Bal

sas” rašo:
Senatoriai gauna $12,000 j 

metus algos, plus $2,000 išlai
doms. Dabar parlamentas pri
ima įstatymą, pagal kurį sena
toriai, sulaukę 75 metų am
žiaus, turės išeiti į pensiją. 
Pensijos gaus $8,000 į metus. 
Kurie dabar jau 75 metų am
žiaus, gali išeiti į pensiją ir 
gauti $8,000 į metus nei cen
to nesumokėję. Dabartiniai se
natoriai gali nesitraukti iki gy
vos galvos, jeigu nenori eiti į 
pensiją.

1 Paprasti piliečiai gauna 
> $75.00 į mėnesį arba $900 į 

metus. Tie, kuriuos apims Ka- 
• nados Pensijų Planas, turės 

mokėti 10 metų, kad gavus 
pilną pensiją. Kurie išeis į 
pensiją neįmokėję nei cento, 
tie negaus tos pensijos. Mokė
ję 1 metus, gaus tik dešimtą 
dalį. ;,

KAS TURĖS ĮVYKTI, 
ĮVYKS!

Labai teisingai “Vilnyje” 
S. J. Jokubka pastebi:

Lietuviški nacionalistai bai
siai susirūpino, kad nebūtų ra
tifikuotas JAV ir TSRS susi
tarimas dėl konsularinės su
tarties. Bijo vyrai,: kad tarybi
nių konsulatų įsteigimas Čika
goje, Niujorke ir kituose mie
stuose, gali labai sugadinti 
Lietuvos “laisvinimo” biznį. 
Kai kurie veiksniai šiuo reika
lu net kreipėsi į valstybės de- 
partmentą.

Dėl mandagumo departa
mentas atsakė. Atsakė, žino
ma, nacionalistus raminančiai, 
bet neatsisakančiai nuo susi
tarimo.

Vadinasi, anksčiau ar vė
liau tarybiniai konsulatai bus 
įsteigti.

Kaip žinia, jau senokai 
kalbama apie konsulatų at- 
steigimą. Jeigu tačiau iki 
šiol jų nėra, tai kalta da
bartinė tarptautinė įtampa. 
Santykiai tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos pablogėjo dėl mūsų ša
lies agresyvios politikos 
Pietrytinėje Azijoje ir Lo
tynų Amerikoje.

Lygiai dėl tos pačios prie
žasties niekas neišėjo iš

trukus paliko vieną Julių 
firma rūpintis. Juliaus 
žmona Etelė nuo 1944 m. 
pasidarė nesveika, tai nega
lėjo Juliui daug ko padėti. 
Reikėjo auginti du sūnus.

FBI agentai Juliau^ nepa
leido. 1950 metų liepos 17 
d. areštavo ir kaltino jį da
rant “suokalbį atlikti šni- 
pystę”, perduoti Tarybų Są
jungai atomines slaptybes. 
Rugpiūčio 11 d. ir jo žmona 
Etelė buvo areštuota ir 
taipgi tuo pačiu prasižengi
mu kaltinta. Jie buvo rasti 
kaltais ir 1953 m. birželio 
19 d. sudeginti elektros kė
dėje Sing Sing kalėjime, 
New Yorko valstijoje.

Tikslas prarastas, 
laimėti negalime

Leitenantas J. L. Thorne 
iš Brookings, South Dako
tas valstijos, prieš velykų 
šventes atsiuntė paskutinį 
laišką iš Pietų Vietnamo, 
kur jis buvo nuveštas irka-

prezidento Johnosno užuo
minos, kad jis norėtų pasi
kviesti Amerikon svečiais 
Tarybų Sąjungos vadus ir 
pats, apsilankyti Tarybų Są
jungoje. Bet tai nereiškia, 
kad šita įtampa pasiliks' ant 
visados. Reikia tikėtis, kad 
audra praeis ir ’ tarp šių 
dviejų kraštų santykiai pa
sitaisys.

Iš Vilniaus praneša:
Tarybų Lietuvos dvide- 

šimtpenkmečio iškilmės pra
sidės liepos mėn. 20 d. Lie
pos 20 d. Valstybinės fil
harmonijos salėje įvyks iš- 
kilmingąs . posėdis, skįrtas 
dvidęšimtpenktosios tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvo
je, metinėms paminėti.

Sekančią dieną dainų ir 
Šokių šventės dalyviai, sve
čiai ir Vilniaus visuomenė 
eis į karių kapus pagerbti 
žuvusių dėl tėvynės ir lais
vės, padės vainikus'prie pa
minklų Leninui, Mickevi- 
čiui-Kapsukui ir armijos ge
nerolui Černiachovskiui.

Jubiliejinė dainų šventė 
įvyks liepos mėn. 21 d. Vin
gio parke, o šokių šventė 
sekančią dieną Žalgirio sta
dione. Dainininkų ir šokėjų 
kolonos žygiuos papuošto
mis sostinės gatvėmis, o 
balsingi kviesliai kvies vi
sus į šventę. Petys petin su 
dainininkais, muzikantais, 
šokėjais eis buvę 1940-ųjų 
metų Liaudies seimo atsto
vai, pogrindininkai komu
nistai ir komjaunuoliai, Tė
vynės karo partizanai, lie
tuviškosios divizijos kariai, 
iš broliškųjų respublikų at
vykę garbės svečiai. Tary
bų Lietuvos vaduotojai, mū
sų draugai iš užsienio. Tad 
jubiliejus kartu bus ir di
delė tarybinių tautų drau
gystės šventė, prasidedanti 
žymiai anksčiau už oficia
liąsias iškilmes. Vilniuje 
įvyks broliškų respublikų 
dienos su geriausiais susiti
kimais ir didele menine pro
grama.

' Prieššventinėmis dienomis 
bus surengta lietuvių tary
binės poezijos savaitė, teat
rų spektaklių apžiūra, lie
tuviškų filmų festivalis. 
Sostinės svečiams numatyta 
organizuoti daug ekskursi
jų po Vilniaus miestą revo
liucines vietas, bei naujuo
sius kvartalus. Vilniuje vi
siems bus organizuoti ma
siniai pasilinksminimai sa
viveiklininkų pasirodymai, 
sportinės varžybos. . \ .

Jubilięjinę šventę Vilnius

sutiks gausiai pasipuošęs— 
Centrinės Vilniaus gatvės 
ir aikštės bus papuoštos te
matinėmis • margaspalvėmis 
foto vitrinomis, diagramo
mis, stendais, panb, vaiz
duojančiais lietuvių liaudies 
pasiekimus tarybinės san- 
tvarkbš rtietMš. Įspūdinga 
bus respublikos liaudies 
ūkio pasiekimų ekspozicija 
pilies kalno papėdėje. Mies
to aikštėse plazdės visų ta
rybinių respublikų vėliavos.

Visame Vilniaus imeste 
vyksta pertvarkymai, mies
tas pasipuoš naujais skvefc 
rais, gėlynais, gazonais, Vįf 
nius taps žydinčiu miestu. 
Prie miesto papu oši
ni o prisidės ir apšvieti
mas, naujos šviesos rek
lamos. Visur vyksta prieš
šventinis tvarkymas, pa
sinio jimas šventėms. At
vykstančius svečius prie 
įvažiavimo į miestą sutiks 
gražūs vartai su sostinės 
emblema. Jubiliejaus pro
ga bus pastatytas tūkstan
čio vietų kino teatras “Lie
tuva.” Komjaunimo gatvė
je viešbutis “Gintaras” sto
ties aikštėje. Statybininkai 
baigs įrengti savo naująjį 
klubą Vytenio gatvėje. Ei
lė pastatų bus rekonstruo
ta, kaip viešbutis “Vilnius, 
gastronomai, konditerijos 
parduotuvės, pieno kavine^ 
restoranai “Vilnius,” “‘Pa^f 
langa” ir kiti objektai. Vil
niaus miesto prieššventinia
me sutvarkyme ir papuoši
me, dalyvaus sostinės vi
suomenė, prie įmonių, įstai
gų, namų, valdybų, sudary
tos šventinės komisijos tie
siogiai rūpinasi miesto pa
puošimu. —ELTA

STUDENTŲ PROJEKTAI
110 Lietuvos kolūkių ir 

tarybinių ūkių elektros vi
daus tinklus plečia pagal 
Polytechnikos instituto stu
dentų paruoštus projektus. 
Busimieji inžinieriai sudarė 
22 mokymo įstagų, 10 ligo
ninių, 14 valgyklų ir kavfoJ 
nių bei kitų pastatų statyk 
bos ir rekonstravimo darbų 
brėžinius. ■ ■
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/ Iš Brazilijos padangės ir iš 
lietuvių kolonijos

Įvairenybės iš Lietuvos

Kovo 31 d. 1965 m. suka
ko vieni metai, kai Brazili
joje buvo nuversta teisėtai 
liaudies išrinkta valdžia su 
prezidentu J o a o Golartu 
priešakyje, ir Įsitvirtino 
valdžios viršūnėse dešiniųjų 
Amerikos imperialistų šali
ninkų militarų klika.

Fašistų įsigalėjimų grei
tai pajuto Brazilijos liau
dis. patingai ekonominėje 
srityje pradėjo blogėti, pra
dėjo visų produktų kainos 
kilti ir iki šiol nesustoja. 
Tyo tarpu, kad nuraminti 
bfmt laikinai darbo žmogų, 
nuo 1965 m. kovo 1 dienos 
padidintas algų minimumas 
iki 66,000 kruzeirų. Prieš 
tai buvo 42,000. Bet šis pa
kėlimas galioja tiktai Sao 
Paulo ir Guanabaros — Rio 
de Janeiro valstijose. Kito
se valstijose, kur didesnis 
skurdas ir net badas, algų 
minimumas yra daug ma
žesnis.

Žodžiu, per metus braziliš
ki fašistai, valdydami šalį, 
nusmukdė darbo žmonių 
ekonominę padėtį nuo 100 
iki 200 procentų.

Kruzeiro valiuta labai Že
imį. Užsienyje jokios vertės 
neturi. Už doleri laisvoje 
rWikoje reikia mokėti 2,000 
kruzeirų, nors šiaip biržoje 
pažymėta, kad dolerio vertė 
yra 1.800. Tokiu būdu ne
kvalifikuotas darbini n k a s 
uždirba $33 į mėnesį.

Kainos aukštos 
Produktų kainos šiuo lai

ku yra sekančios:
Duonos kilogramas 500 

kruzeirų, jautienos mėsos- 
kg. 1,500 kr., ryžiai — 280, 
fasoliai (pupelės) 300, rū
kyta kiauliena mėsa 2,800, 
sviestas 2,800, aliejaus lit
ras vietinio 1,200, impor
tuoto 2,500, cukraus kg. 315, 
kavos kg. 300 kr., pieno lt. 
Iū5, tuzinas kiaušinių 710 
kg. Tradicinis kavos puo
dukas 30-40 kf.

Šaldytuvai nuo 400,000 iki 
800,000 kr. Panašiai kai
nuoja ir televizijos apara
tai. Avalynė, pradedant nuo 
prasčiausių pusbačių — 5,- 
000, 6,000 kr. Vyriškas kos- 

< tiumas— 60.000.000, 80,000 
ir 100,00, 120,000 kr.

Po perversmo ir trans
porto visos rūšys pakilo iki 
200 procentų. Sao Paulo 
mieste aut o b u s u važiuoti 
kainuoja 80 kr. Iš Sao Pau
lo į Santos pajūrį—70 kilm. 
— kainuoja 1,000 ir 1,300 
kr., anksčiau buvo 500-600 į 
kr. Iš Sao Paulo į Rio de 

' Janeirą — apie 400 klm. — 
dabar kainuoja 3,800 kr., 
prieš kelis metus kainavo 

feSO kr. O apie gydymą ir 
medikamentus darbo žmo
gus negali nei kalbėti. Jei
gu neturi progos gydytis 
valdi š k o s e ligoninėse, tai 
nei gydytojo, nei vaistų ap
simokėti negali.

Butų nuoma irgi labai 
brangi. Už kambarį ir vir-1 
tuvę 35,000 kr. Ir kai buvo , 
pakeltas algų minimumas, i 
valdžia jau svarsto galimu
mą butų kainas kelti.
" Tiesa, kad jau prieš per
versmą buvo jaučiama di
delė kruzeiro valiutos nu
kritimo pasekmė — infliaci
ja. Bet buvo vilties, kad už 
kurio laiko padėtis pagerės 
ir sulauksime “gerbūvio,”— 

lįįprosperity,” kaip sako 
Amerikiečiai. Bedarbių ne
buvo. Priešingai, net stoka 

J buvo industrijose kvalifi
kuotų darbininkų. O kurie

dirbo, nesiskundė gyvenimo 
brangumu, kaip šiandien.

Krizė auga
Pats ponas ekonomijos 

ministras Roberto Campos 
aplankė didžiausią industri
jų centrą Sao Pauilo, tokius 
fabrikus, kaip Fordo, Gene
ral Motors, Mercedes Bens, 
Vemague ir kitus, ir įsitiki
no, kad tie fabrikai suma
žino savo gamybą per pusę 
ir atleido apie 10,000 darbi
ninkų, nes kiekvienas fab
rikas turi nuo 4,000 iki 6,- 
000 automobilių, kurie lau
kia pirkėjų. Tuo tarpu, kad 
ir nėra rinkos automobi
liams, jų kainos visvien pa
kilo 10 procentų.

Minėdamas perversmo me
tinę sukaktį, jos šalininkas 
Sao Paulo gubernatorius 
Adhemar de Barros per te
leviziją Brazilijai pranaša
vo ‘“juodas” dienas, visiš
ką ekonominį krachą, jeigu 
federalinė valdžia nevyk
dys ekonominių - finansinių 
pakeitimų.

A. Barros kritikavo “pre
zidentą,” kad dėl jo nevy
kusios ekonominės politikos 
didžiausia Brazilijos valsti
ja Sao Paulo pereitais me
tais, nepardavė 2 milijonų 
maišų kavos. Valstybė tu
rėjo didelį nuostolį. (Ame
rikiečiai sulaužė sutartį 
pirkti Brazilijos kavą. Jie 
pirko kitur — Afrikoje ir 
P. Amerikoje — kavą ge
resnę ir pigesnę.)

Krizė beldžiasi į metalur
gijos, tekstilės ir į kitų 
pramonės įmonių ir preky
bos duris, iš kurių išeina 
apie 10 tūkstančių darbi
ninkų ir tarnautojų į gat
vę, padidindami bedarbių 
skaičių Sao Paulo mieste. 
To neslepia ir patys puči- 
ninkai. Apyvarta sumažėjo 
dešimteriopai.

Kame priežastis?
Kyla klausimas, kodėl dar 

prieš metus, rodos, viskas 
ėjo kaip sviestu patepta, ne
buvo numatyta jokia krizė, 
o .dabar patys, pučininkai 
pranašauja dar ’’juodesnes” 
dienas? ,

Visi žinome, kad pervers
mą prirengė ir įvykdė A- 
merikos imperialistai su sa
vo tarnais, keliais fašistuo- 
jančiais generolais, kuriems 
Brazilijos liaudies interesai 
visai nerūpi. Amerikos 
stambių kompanijų ir trus- 
tų Brazilijoje yra šimtai, 
jie neleidžia šaliai ekono
miškai vystytis. Tos kom
panijos ir trustai savo ran
kose laiko daugumą nacio
nalinei pramonei reikalin
gos technikos ir žaliavos, 
pradedant nuo kavos pupe
lės (uogos ar grūdo) iki 
pigiausio Braz i 1 i j o s vai
siaus — banano. Amerikos 
biznieriai Brazilijai nustato 
produktą, kurį turi pirkti, 

Žemaitijos kampelis ties Varniais.

ir jo kainą. Už importą tu
ri mokėti doleriais. Ji ne
priima prekių pasikeitimo 
sistemos, kaip kad daroma 
su kitomis valstybėmis.

Teroras
Brazilijoj įsigalėjo Jungt. 

Amerikos Valstijų impe
rialistai ir jų tarnai da
bar šeimininkauja. Iš jų 
ko nors gero sulaukti 
darbo žmogus negali. Jie 
varžo visą šalies gyvybinę 
jėgą. Smukdo šalį ekono
miškai ir persekioja bile ko
ki pažangesnį jud ėjimą. 
Kultūrinis terorizmas siau
čia visoje šalyje.

Iš universitetų pašalina
mi, teisiami ir kalinami rek
toriai, profesoriai ir pažan
gesni dėstytojai. Įžymus 
Brazilijos mokslininkas - fi
zikas Mario Chemberg yra 
persekiojamas ir kalinamas. 
Iš mokslo įstaigų ir viešų
jų bibliotekų pašalinta ir 
sunaikinta pažangesnių ra
šytojų knygos ir kitoki 
spausdiniai. Moksleivių or
ganizacijos uždraustos, jų 
veikėjai kalėjimuose, kai 
kurie net nužudyti.

Taip pat įvairių profesi
jų darbininkų sindikatuose 
paskirti žvalgybininkai kaip 
interventai, o išrinkti dar
bininkų vadovai sugrūsti į 
kalėjimus, kaip komunistai. 
Brazilijlos populiarūs laik
raščiai uždaryti, laikrašti
ninkai ir redaktoriai, kurie 
nespėjo laiku pasišalinti, 
buvo fašistų sumušti ir įka
linti. Šiandien Brazilijoj le
galu tiktai tas, kas kraštu- 
tiniausia reakcijai arba kas 
yra palaiminta Romos baž
nyčios kataliku hierarchi
jos. Net ir demokratiški 
kunigai yra apšaukiami ko
munistais ir įkalinami.

Nors pučininkai ir sužalo
jo 1946 m. paskelbtą Konsti
tuciją, bet visiškai ją pa
neigti dar nedrįso. Todėl, 
kur gali arba proga yra, jie 
dar skelbiasi “demokra
tais.’? - : ■

B e t liaudies ” išrihktiėtns- 
atstovams, gubernatoriams, 
burmistrams, senatoriamsr 
deputatams pateikia apkalr 
tinimą, pavaro iš pareigų .ir 
atima dešimčiai mėtų poli
tines ir pil i e t i n e s teises. 
Šimtai įvairių rangų kariš
kių, kurie nužiūrėti kaip an
tifašistai, pašalinta iš tar
nybų ir sugrūsta į tvirto
ves. O kad užpildyti jų vie
tas, keliami laipsniai kari
ninkams iki maršalo. Pakė
limai skelbiami spaudoje ir 
naujų ‘“generolų” bei ‘“mar
šalų” vardai jau žinomi 
kaip antikomunistai ir puči
ninkai. Ir tai daroma su 
tikslu, kad karinė vadovybė 
būtų ištikima Amerikos ka
rinei komandai.

(Tęsinys 6-me psl.)

(Laiškas iš Vilniaus) 
“AMŽIŲ VEJAS”

Jau pačiame pavadinime! 
yra kažkas simboliško. Žiū
rėdami naują nusipelniusio 
dainų ir šokių ansamblio 
“Lietuva” p r o g r amą, dar 
kartą įsitikiname, kad ji

I atitinka pavadinimą.
Nauja Valstybinio liau

dies dainų ir šokių ansamb
lio “Lietuva” programa su
sideda iš dviejų dalių, 5 pa
veikslų. Dainos ir šokio pa
galba artistai lyg ir piešia 
vaizdus iš liaudies gyveni
mo įvairių epochų ir am
žių laikotarpiu. Žiūrėda
mi į sceną įsivaizduojame, 
koks buvo sunkus gyveni
mas ir darbas senovėje, ko
kį vargą kentė liaudis. En-
giami žmonės palaipsniui 
pakelia galvas, protestuoja, 
kovoja ir laimi. Jau pačios 
programos dalys “Oi var
ge,” “Kur bakūžė samano
ta,” “Naujasis gyvenimas,” 
“Draugystė - svaja” kalba 
apie jų turinį. Senovinės 
liaudies dainos ir šokiai, 
šiuolaikiniai lietuvių ir kitų 
tarybinių autorių kūriniai, 
šokiai ir dainos lietuvių, 
rusų, estų ir latvių kalbo
mis, visa tai inscenizacijai 
teikia šiuolaikinį koloritą.

Naujoji programa apima 
apie trisdešimt naujų dainų, 
šokių ir melodijų. Keturio
lika mūsų žinomų kompo
zitorių, 6 poetai, baletmeis
teriai ir kiti meno veikėjai 
dalyvavo sudarant progra
mą, pašvęstą Tarybų Lietu
vos 25-mečiui. Visi jie pui
kiai išreiškia scenaristo V. 
Bartusevičiaus mintį. Jis 
yra šios “Amžių vėjas” 
programos autorius.

Puiki spektaklio režisūra, 
gražūs nauji kostiumai ir 
spalviniai deriniai — visa 
tai teikia meno mėgėjams 
didelį malonumą.

Dokumentai kaltina
Ruošiamas spaudai nau- j 

jas dokumentinis rinkinys Į 
“Masinės žudynės hitlerinės 
okupacijos metais.” Knyga 
dar kartą primins žmo
nėms apie fašistų žvėrišku
mus Kauno fortuose ir Pa
neriuose.

Dokumentai atskleidžia 
nusikalstamą buržuazinių 
nacionalistų veiklą Lietuvo
je hitlerinės okupacijos me
tais. Daug dokumentų tu
ri direktyvinį charakterį. 
Juose kalbama apie hitleri
ninkų (dar prieš karą) 
ruošiamus planus masiniam 
tautų išnaikinimui okupuo
tose teritorijose.

Griežtas buržuazinių na
cionalistų apkaltinimas yra 
kitas dokumentinis rinki
nys “Voldemarininkai hitle
rininkų tarnyboje,” kurį 
ruošia spaudai “Minties” 
leidykla. Kaip žinoma, po 
fašistinio perversmo Lietu
voje voldemarininkai įstei
gė reakcinę organizaicją, re
miančią fašistinę diktatūrą, 
“Geležinis vilkas.” Doku
mentai demaskuoja šios fa
šistinės organizacijos anti
liaudinę veiklą Lietuvoje 
buržuazijos valdymo ir hit
lerinės okupacijos metais.

“Minties” leidyklos pa
stangomis bus išleistas nau
jas leidimas skaitytojui ge
rai žinomos V. Uždavinio 
knygos “Pirčiupio tragedi
ja.” Rusų kalba pasirodys 
M. Rolnikaitės dienoraštis 
“Turiu papasakoti,” parašy
tas hitlerinės okupacijos 
gete ir koncentracijos sto
vyklose.

Liaudies menininko 
draugystė su gamta

Iš po užsmauktos ant kak
tos jūreiviškos kepurės žiū
ri linksmos akys. Atrodo, 
kad “jūrų vilkas” tuoj iš
trauks iš lūpų rūkstančią 
pypkę ir toliau pasakos apie 
numatomą reisą. Tai nėra 
paprastas drožinėjimas. Jį 
kūrė du autoriai: gamta ir 
žmogus. Gal būt, lietuje 
kelmas ir supūtų, jeigu ne 
liaudies menininko Vvtauto 
Majoro aštri akis. Tai jis 
pamatė kelme žvejo siluetą 
ir talentinga ranka užbai
gė kūrinį, kurį pradėjo 
gamta.

Savo kūryboje liaudies 
menininkas sumaniai pa
naudoja medžių šakas ir
šaknis. Vieną kartą, vaikš
čiodamas po mišką, užtiko i 
įdomų medį, iš kurio kelmo 
augo dvi šakos, panašios į 
rankas. Kilo mintis pradėti 
drožinėti. Greitu laiku me
džio viršūnė turėjo mergai
tės galvą, šakos virto ran
komis, nešančiomis du ki
birus. Tokiu būdu gimė 
originalus drožinys. Pana
šiu būdu iš šaknų buvo su-! 
kurti “Undinė,” “Gintaro 
ieškotojas,” “Balerina” ir 
kt. ' ■

Menininko kūrybinė drau- i 
gystė su gamta prasidėjo 
prieš keletą metų, kai, bai
gęs Telšių Taik o m o s i o s 
Dailės mokyklą V. Majoras 
pradėjo dirbti. Klaipėdos 
“Dailės” kombinate. Ši ori- j 
ginali draugystė su gamta ( 
nuolat auga, tvirtėja ir 
duoda puikius rezultatus. 
Tuo galime įsitikinti, aplan
kę menininką. V. Majoro 
butas primena muziejų. 
Lentynos nustatytos pasa
kų velniais, įdomiomis kau
kėmis, paukščių ir žvėrių 
figūrėlėmis. Ir visa tai pa
daryta iš šakų, šaknų, kel
mų, nepažeidžiant natūra
laus grožio, tik labiau ji iš
ryškinant. Žmogus dar 
kartą stebisi puikaus talen
to menininku, sugebančiu 
medžio šakų raizginyje 
įžiūrėti piovėjo, futbolisto, 
smuikininko figūras ir 
įkvėpti jiems gyvybę.

Šeiminnnkas noriai pasa
koja, kaip gimė šis ar kitas 
raižinys, supažindina su dar 
nebaigtais darbais, su arti
miausios ateities planais, 
kurių pas menininką yra 
daug. Tarybų Lietuvos 25- 
mečiui jis ruošiasi sukur
ti visą ciklą bareljefų iš 
gimtosios Žemaitijos istori
jos.

Liaudies menininko Vy
tauto Majoro originalūs 
kūriniai buvo eksponuojami 
daugelyje parodų respubli
koje ir užsienyje.

110 metų vilnietis— 
šipkos didvyris

Novorosijske gyvena 110 
metų sulaukęs Šipkos did
vyris Konstantinas Chruc- 
kis. Jis puikiai prisimena 
1877-1878 metu rusų-turkų 
karą, po kurio Bulgarija at
gavo nepriklausomybę. Did
vyris triskart buvo apdova
notas Georgijaus kryžiumi.

Bulgarijoj žino ir gerbia 
Konstantiną Chruckį. Jis 
dažnai gauna, iš ten laiškų 
ir pasveikinimų. Pats ke
letą kartų buvo nuvykęs į 
Bulgariją, lankė tas vietas, 
kur vyko mūšiai. 1955 me
tais K. Chruckis buvo ap
dovanotas Dimitravo ordi
nu. Neseniai Tarybų Są
jungos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas apdova-

Punios šilas—ramybės karalystė.

Žmogus, sukūręs dievus
Biografija su komentarais 
»

Stasiui Riaubai 60 metų. 
Visą amžių jis išgyveno 
gimtajame Godelių kaime 
Lietuvos vakaruose, Žemai
tijoje, vertėsi žemės ūkiu. 
Laisvu nuo darbo laiku iki 
pastarojo meto Stasys “da
rė dievus.” Tokia profesi
ja Lietuvoje egzistavo nuo 
senų laikų. Valstiečiai, liau
dies meistrai išpiaustydavo 
iš medžio katalikų šventuo
sius, pastatydavo juos ma
žytėse kolpytėlėse prie ke
lių, ant kryžkelių.

Pastaraisiais metais Sta
sys Riauba vis dažniau im
davosi aplinkinės' tikrovės 
temų. Jis sukuria įvairiau
sias medžio skulptūras, ku
riose jau pasisako ne kaip 
“dievadirbis,” dirbąs pagal 
senus kanonus, o kaip savi* 
stovus dailininkas.

Liaudies kūrybos rūmai— 
įstaiga, kuri teikia paramą 
liaudies meistrams, pade
da vystyti jų kūrybą, pa
siūlė Riaubos darbus išsta
tyti Visasąjunginėje sava
veiksmių dailininkų kūrinių 
parodoje Maskvoje (1961 
metais). Pabaltijo liaudies 
meistrų parodoje Taline 
(1963 metais), lietuvių liau
dies meno parodoje Lenin
grade (1964 metais).

Dabar Stasio Riaubos še
šiasdešimtųjų metinių pro
ga Liaudies kūrybos rūmai 
surengė Vilniuje jo asme
nišką parodą.

Lietuvių pasakų herojai, 
fantastiniai žvėrys ir paukš
čiai, muzikantai ir šokėjai— 
nepaprastai gausi liaudies 
meistro tematika. Su di
dele užuojauta dailininkas 
pasakoja apie sunkią Lietu
vos valstiečio dalią bau
džiavos laikais, satyriškai 
išjuokia senų davatkų pa
maldumą, su šviesia šypse
na žiūri į savo amžininkus.

Aš paprašiau įžymų lietu
vių dailininką, Vilniaus dai
lės instituto, profesorių An
taną Gudaitį duoti Stasio 
Riauobs kūrinių įvertinimą. 
—Tai vienas iš įdomiausių 
Lietuvos liaudies dailinin
kų, — pasakė profesorius,— 
jo kūryboje jaučiasi nuošir
dumas ir meistriškumas. 
Jis moka lipdyti charakterį 
ir išsikrti jo groteskinę pu
sę.. - •

Stasys Riauba dirba tary- 

biniame ūkyje gimtajame 
Godelių kaime. Nenutrauk
damas įprasto žemdirbio 
darbo, jis sukuria vis naujus 
kūrinius. Ryšium su jo še- 
šiasdešimtosi o m i s metinė
mis valstybė šių metų lap
kričio mėįesį dailininkui, 
paskyrė personalinę pensi
ją

Komentarai
Tokių liaudies meistrų,, 

kaip Stasys Riauba, Lietu
voje daugiau kaip 6 tūks
tančiai. Tai ne tik skulp
toriai, bet ir tapytojai, gin
taro ir keramikos meistrai, . 
audėjos ir mezgėjos. Visi 
jie — kolūkiečiai, darbinin
kai, laisvą laiką pašventę 
menui. Jų “globėjas”—Liau
dies kūrybos rūmai, kurie 
suranda naujus, talentus^ 
rengia parodas, atskirų me
no šakų seminarus. Plačiai 
praktikuojamos parodos — 
liaudies meistrų dirbinių 
pardavimas.

Liaudies kūrybos rūmai 
leidžia specialų mėnesinį; 
žurnalą “Meno saviveikla/’' 
kuris > populiarina liaudies 
kūrybą. Leidžia lietuvių 
liaudies meno albumus, še
ši iš jų: “Audiniai,” “Pa
puošalai,” “Architektūra,” 
“Raižymas medyje,” “Kera
mika,” “Medžio dirbiniai” 
jau išėjo iš spaudos. Spaus
dina monografijas apie ge
riausius liaudies dailinin
kus, atvirutes su jų darbais.

Bronius Akstinas ':
APN koresp.

nojo jį “Garbės ženklo” or
dinu.

Įdomu, kad Konstantinas 
Chruckis yra gimęs Vil
niaus krašte ir labai domisi 
Lietuva ir Vilniumi.

I. Bagdonaite
Vilnius, 1965-V-20

PER KETVIRTĮ 
AMŽIAUS

Vilnius. — “Respublika 
pastoliuose” — taip vadina 
Tarybų Lietuvą jos svečiai. 
Ir tai tiesa. Neregėtų mas
tu įgijo statybos. '

Pokario metais respubli
koje pastatyta daugiau kaip 
250 stambių pramonės įmo
nių, 170 mokyklų, ligoninių,, 
kuriose yra 5,000 vietų.

Statybininkai atidavė gy-, 
ventojams daugiau kaip 6 
milijonus kvadratinių met
rų gyvenamojo ploto.

Buržuazinės Lietuvos sta
tistikos duomenimis Kaune 
1930-37 metais buvo pasta- R 
tyti 7,706 butai. Tuo tarpu; 
vien šiais metais Vilniuje 
įkurtuves atšvęs daugiau 
kaip 4 tūkstančiai šeimų.

Pokario metais susikūrė 
stambi statybinių medžiagų., 
pramonė. Cementas, suren
kamas gelžbetonis, šiferis 
ir kitos medžiagos, kurios 
anksčiau buvo importuoja
mos iš užsienio, dabar ga
minamos mūsų respublikoj.
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PRANAS STIKLIUS

AŠ PAŽINOJAU ŽEMAITĘ' i

“Skausmas raižė širdį, kai, pasibai
gus vaidinimui, Vilniaus lietuvių moks
leivių dalis skaitė adresą ir įtekė Že
maitei albomą, reikšdamas autorei mei
lės ir pagarbos jausmus. Publika gau
siai plojo... ” * * *

Prasidėjus^ karui 1914 metais Vilnių 
užpglūdo pabėgėliai iš karo ugnimi ap
imtų vietų. Jiems globoti ir išlaikyti bu
vo steigiami bendrabučiai, valgyklos, 
renkami pinigai, drabužiai ir miesto 
produktai. Prie to darbo prisidėjo ir 
Žemaitė. Ji prisiėmė labai sunkias, ne 
pagal savo jėgas, pareigas—rūpintis pa
bėgėlių maitinimu. Pati Žemaitė tą sa
vo darbą taip apbūdino:

—Akys raibsta, galva svaigsta, nie
kuomet nebubvau turėjusi tokio užsiė
mimo. Pamanykit, arti 200 žmonių pa
valgydinti! Pietūs verda, verda, o visi 
žmonės alkani. Indai maži, virtuvės ma
žos, anė kaip išsitekti, o vis dar nauji 
atplūsta — pliki, nuogi, vienmarškiniai, 
basi, iš ugnies išpuolę, suvargę, nusika
mavę, o kiek mylių pėsti keliavę, suša
lę, išalkę. O čia nieko valgyti, nė pasto
gės, nė ko pasiklaoti, nė kuo užsikloti. 
Motinos verkia, vaikai verkia... O jei 
kaskart vis daugiau rasis pabėgėlių, ga
lima ir maisto jiems pritrūkti. Visaip 
reikia pagalvoti, o čia dar vienam įtinki, 
kitam ne, visa ko tenka išgirsti...

žemaitė Kaune
Kaune atsiradau 1919 metų pradžioje. 

Gavęs darbo valstybės spaustuvėje, tuo
jau pat įstojau į profesinę spaudos dar
bininkų sąjungą. Greitu laiku įsitrau
kiau į platesnį profsąjunginį darbą, pir
miau vietos komitete, profsąjungos val
dyboje, o paskui net ir profsąjungų cent
ro biure. Vienu tarpu, kai reikėjo, bu
vau pasirašęs ir darbininkų laikraščio 
atsakingu redaktorium, bet to laikraš
čio teišėjo tik vienas numeris, bet ir tą 
patį valdžia tuojau konfiskavo ir uždarė.

brolybė, o mūsų žingsnius lydės šviesa ir 
tiesa

Dabar Žemaitė savomis akimis regėjo, 
kad nieko panašaus nėra. Ji nebepažino 
anksčiau buvusių savo pažįstamų, žy
miųjų patriotų, kurie varžėsi dėl riebes
nio kąsnio prie valdžios lovio—dėl val
diškų tarnybų, dėl šiltesnių vietų. Tai 
viena pusė. Antroji pusė, tai nuolatinis 
veikiantis karo stovis, pilni kalėjimai po
litinių kalinių, karo teismai, sušaudy
mai.

Viename savo laiške žemaitė rašė:
—Putvinskis visiškai atsimainęs: kaip 

pirma pažinau, nebe tas žmogus. Su sa
vo šauliais baisiai sužvėrėjęs, sako, tūks
tančius reikią sušaudyti. Net baisu su 
tokiu žmogum ir šnekėtis...

Grįžusi į Lietuvą Žemaitė jautėsi lyg 
kieno didžiai apgaubta la labai nusivy
lusi. /
Žemaitės pritapimas prie Stiklių šeimos

Mano tėvai užaugino keturias dukras 
ir keturis sūnus. Iš to skaičiaus trys 
seserys ir vienas brolis iškeliavo duonos 
ieškoti į Ameriką, o trys broliai ir viena 
sesuo pasiliko gyevnti Lietuvoje.

Važinėdama po lietuvių gyvenamas 
vietas Amerikoje ir būdama Čikagoje 
Žemaitė susipažino su visomis trimis 
Stikliūtėmis ir pas vieną iš jų apsigyve
no. Rašydamos mums laiškus seserys 
atsiųsdavo ir savo foto nuotraukų su 
Žemaite. /

Grįždama į Lietuvą Žemaitė apsiėmė 
parvežti mums seserų siunčiamas dova
nas. Tuo būdu iš jų gavusi Kasto Stik- 
liaus adresą, Žemaitė ir atvažiavo tiesiai 
pas jį į Kauną.

Mano brolis Kastas apie tai rašė:
—Džiaugiausi aš, džiaugėsi mano žmo

nelė tokios brangios viešnios sulaukę. O 
Žemaitė, nors buvo, mayt, gyvenimo naš
tos gerokai prie žemės palenkta, bet dar 
gana stipri ir sveika atrodė. * Užkalbin
ta apie veikimą^ apie raštus, sakydavo:

Brolio Kasto šeimoje buvo mažų vaikų, 
kurie savo erzeliavimu trukdydavo žemai- , 
tei dirbti—tvarkyti ir ruošti spaudai sa
vo raštus. Dėl to ją pasikvietė pas sa
ve mano sesuo Marcelė Gaigalienė, kuri 
Šančių kareivinių rajone turėjo erdvesnį 
butą ir galėjo pavesti Žemaitei atskirą 
kambarį. Ten ji galėjo dirbti niekieno 
netrukdoma.

Gaigalų šeimoje Žemaitė pagyveno tik 
dvi savaites ir išsikėlė į Marijampolę 
(dabartinį Kapsuką). Iš ten ji atvažiuo
davo su reikalais į Kauną ir vis užeida
vo pas Kastą Stiklių. Apie paskutinį Že
maitės apsilankymą jis rašė:

—Paskiausiose lapkričio mėnesio die
nose Žemaitė atvyko į Kauną ir mano 
bute keletą naktų nakvojo, o dienomis su 
mano žmona bėgiojo po miestą svarbių 
reikalų atlikti bei pirkinių pasipirkti. 
Atvykstant iš Marijampolės, skundėsi, 
autobusas labai sukratęs ir nugarą šal
tas vėjas laižęs. Mudu su žmona ragino
me Žemaitę keletą dienų pailsėti, sakiau, 
nepabėgs Marijampolė. Daug geriau, — 
sakiau — Tamstai, Žemaite, sau ramiai 
šiltame kambaryje pasėdėti, o ne tokiom 
šalto rudens dienom važinėtis.

lų ministrą, į socialinės apsaugos depar- < 
tamentą. Mat, “Žiburėliui” buvo prašys 
ta pašalpos. Tapo pažadėta, bet neište
sėta. Tai reikia paklabinti, gal kas ir iš
eis. Reikia sau apavo ir apdaro nusipirk
ti, šaltis ne brolis. O čia, Kaune, kad ir 
ne pigiau, tai bent yra kur pasirinkti.

—Tai nors šilčiau apsirėkykit, juk 
paltas be vatos...

—Kiek įstengiau, apsirėdžiau. Dau
giau sunku, nepakeliu... Juk aš gruo
džio 27 dieną vėl atvažiuosiu. Turiu su
laukti savo ainio, kurį į technikos mo
kyklą reikia įstatyti. O gruodžio 28 die
ną bus moterų suvažiavimas, kongresas. 
Panelė Norkaitė užprašė parengti refe
ratą paskaityti. Būtinai atvažiuosiu, nes 
matote, kiek turiu reikalų. Tik lauki
te!..

Ir lapkričio 28 dieną, 372 vai. po pietų, 
vakarėjant, Žemaitė lipo iš Žaliakalnio 
žemyn į Kauno autobusų stotį. Šviesa 
temo. Aš Žemaitę palydėjau. Ukmer
gės plente atsisveikinom ir ji prieblan
doje tolinosi ir išnyko man iš akių...

Tai buvo jau paskutinis su Žemaite 
pasimatymas ir atsisveikinimas.* * *

norėtumėt jį leisti mokytis 
aukštesnio mokslo, tai veŽJj 
kite kur kitur mokytis.

Tėvai jai padėkojo ir at
sakė, kad kiti penki sūnūs 
nemokėjo rašyti, gali tiktai 
maldaknygių druką skaity
ti ir pasimelsti. Jie buvo 
manimi patenkintu Dabar 
bus kam gromatas parašyti 
ir gautas “paviestkas” per
skaityti.

Kadangi mano tėvai buvo 
Ukmergės miesčionys, o tas 
miestas nuo mūsų kaimo 
buvo už trijų rusiškų my
lių arba 21 viorsto, tai Šė
tos valsčiaus narodna mo
kykla manęs nepriėmė. Bet 
leisti į Ukmergę buvo per 
toli nuo namų. Tai tart 
turėjau pasitenkinti kaim<p 
daraktorių mokslu. Bet tai 
buvo geriau negu niekas.

Dar vieneri metai pra
slinko, dirbant visokius sun
kius darbus.

1899 metai buvo katas-
—Kad vis tie reikalai neduoda ramy

bės,—atsakė Žemaitė:—Bulotienė serga. 
Kalėdoms rengiame “Žiburėlio” naudai 
maskaradą, reikia šio to, net ir maskų 
nupirkti. Paskui reik pas vidaus reika-

Mano brolio Kasto Stikliaus pasisaky
mų ištraukos paimtos iš jo rašinio “Že
maitei pasimirus,” tūpusio leidinyje 
“Sekmoji Diena” 1921 m. gruodžio 18 d.

(Pabaiga)

V. J. Stankus

Prisimenant senus laikus 
sulaukus 80 m. amžiaus

Profsąjungų veikla susidomėjo Kauno 
kariniskomendantas Juozas Mikuckis ir 
tik ką sukurtoji kontržvalgyba. Veikles
nius profsąjungų darbuotojus areštuo
davo, tardydavo, įkalindavo arba ištrem- 
davo iš miesto. Teko ir man valgyti ka
lėjimo duonos ir pasrėbti buizos belais
vių stovykloje, o iš miesto teko pačiam 
slaptai pasitraukti, kad neįkliūti į žval
gybos rankas.

Tuo laiku Žemaitė buvo išvykusi į 
Ameriką rinkti aukų nukentėjusioms 
nuo karo lietuviams šelpti.

Grįžusi iš Amerikos 1921 m. vasarą 
Žemaitė laikinai apsistojo Kaune, aps 
mano brolį Kastą Stiklių Žaliakalnyje ir 
apie porą mėnesių pas jį gyveno.

Besilankydamas pas brolį, matydavau 
Žemaitę įprastine skepetaite apsigaubu
sią, pilkais drabužiais—plačia palaidine 
ir tokiu pat sijonu apsirėdžiusią ir 
minkštom kambarinėm šlepetėm apsia
vusią. Dažniausiai rasdavau ją užsiė
musią rašymu. Rašydavo ne prie bendro 
stalo, bet nusisukus į langą, pasidėjus 
ant palangės kokį žurnaliuką ar plates

nę knygą, arba rašydavo tiesiog visa tai 
sau ant kelių pasidėjus.

Žemaitė mėgdavo kalbėtis su mano 
/broliene. Jos kalbėdavosi žemaičių tar
me, nes ir brolienė buvo kilusi iš Že
maitijos. Juodviejų pakalbiai dažniau
siai sukdavosi apie kasdieninius reika
lus, apie šeimą, vaikus, maisto gamini
mą, skalbimą ir apie kitokius namų ūkio 
reikalus.

Kalbantis Žemaitė mėgdavo sėdėti ant 
slenksčio, laiptukų, mažos kėdutės ar 
kokios kaladėlės. Jos mėgiama poza — 
rankos sunertos ant krūtinės, arba al
kūnės atremtos į kelius, rankom parem
tas smakras ar skruostas. Kalbėdavo 
lėtai, ramiu balsu, užjausdama kitų var
gus, besirūpindama kitų rūpesčiais, tuo 
tarpu savuosius arba nukeldama į antrą
ją vietą, arba visai juos nutylėdama.

Platesniuose pokalbiuose Žemaitė daž
nai pakreipdavo kalbą į tai, kaip ji, grį
žusi į Lietuvą, neradusi Lietuvos. Per 
visą'savo amžių taip atsidavusiai dirbu-) 
ši Lietuvos gerovei, ji vaizdavosi, jog 
nepriklausomoje Lietuvoje bus įgyven> 
dinti visi tie idealai, kuriuos jinai per
ėmė iš Jono Biliūno ir Povilo Višinskio, 
arba išskaičiusi žymiausiųjų rašytojų 
idealistų knygose. Ji tikėjosi, kad Lie- 
tuvoje bus įgyvendinta laisvė, lygybė ir

ĮĮĮĮte.'

—Daug, labai daug dar turiu rašyti!..
Paklausta, ar negrįši daugiau į Ame

riką, atsakė:
—Kas čia begrįš. Džiaugiuosi kaulus į 

Lietuvą parvilkusi. Tik tiek nemalonu, 
kad čia reikės duotis kirminams suėsti, 
o Amerikoj buvau nutarus, jeigu pasi- 
mirčiau, krematorijoj susideginti... .— 
Ir vaizdžiai apipasakojo, kaip ji dalyvavo 
vieno pažįstamo šermenyse, kaip jis ta
po sudegintas, o pelenai į indelį supilti, 
ir t. t., ir tas jai labai patikę.

Mano brolis iš savo archyvo atrinko 
kai ką iš spaudos draudimo laikų ir Že
maitė tenai surado dvi savo apysakai
tes, kurias buvo visai užmiršusi. Ji jas 
nusirašė ir sakė įdėsianti į naują savo 
raštų laidą. Be to, Žemaitė buvo pasi
gedusi vieno Tilžėje išleisto kalendoriaus 
su jos apysaka, kurią irgi norėjo į savo 
raštų rinkinį įtraukti, tik negalėjo jos 
surasti.

Dienomis Žemaitė vaikščiodavo, jos žo
džiais tariant, pas didžius ir garsius vy
rus—ministrus, valdininkus, seniau bu
vusius menkais žmogeliais savo draugus 
ir pažįstamus. Vakare parėjus savaip 
juos pavaizduodavo, savo įspūdžius at
pasakodama.

Jaunieji Lietuvos turistai. Vasarą jų pilni 
Lietuvos plentai, keliai, paupiai, paežeres.

Visus traukia puikioji gimtinės gamta.

Šitą savo autobiografiją i 
rašau dagyvenęs iki 80 me
tų. Gimiau 1884 metais.

Bandysiu rašyti trum
piausioj formoj. į

Mano tėvelis ir mamytė 
buvo, galima spėti, vien- 
menčiai, gimė 1840 metais 
ir susituokė i860 metais/ 
tai yra dar baudžiavos lai
kais. ' • ’

Tėvelis buVo Ukmergės' 
miesčionis, su pavarde Juo
zas Stankevičius, o mamy
tė Daratėlė Liesiukė, Buko
nių bažnytkaimio gyvento
ja. Abudu buvo laisvi nuo 
baudžiavos. • Tėvelis netu
rėjo jokio turto, apart laz
dos ir tarbos su juoda rugi
ne duona. Apsivesdamas 
jis negavo jokio kraičio, jo
kios pasogos. Bet jis buvo 
nepaprasto gabumo ir 
darbštumo žmogus. Jis ga
lėjo bet ką pataisyti ir pa
daryti ūkyje ar dvaruose. 
Tai jis su mamyte gavo 
darbą Bukonių dvare pas 
poną Narbutą — dirbti prie 
visokių ūkiškų įrankių ir 
pataisymų, kaip anglai sa
ko “handy man.” Pasibai
gus baudžiavai, to paties 
Narbuto buvo išpardavi
mas R u k u i ž ų kaimo 12 
ūkių. Tie ūkiai turėjo maž
daug po 20 dešimtinių že
mės, kuri tam pačiam po
nui priklausė. Kaina buvo 
nustatyta po 8 šimtus rub
lių už kiekvieną ūkį, nes 
tais laikais tie rubliai buvo 
labai brangūs iri niekur 
lengvai negaunami. Iš tų 
12 ūkių vieną ūkį ponas 
Narbutas pasiūlė mano tė
veliui, kuris neturėjo nė 
vieno rublio savo kišenėje, 
apart vieno arklio. Bet ka
dangi jis turėjo gerą var
dą ir įtaką pas poną Nar
butą, tai jis tėveliui parda
vė ūkį lengvu išmokėjimu 
ir pagelbėjo įsigyti karves, 
avis ir veislinę k i a u 1 ę;o 
arklus ir akėčias žemei 
dirbti jis pats pasigamino. 
Truko 10 metų ar daugiau 
iki tėvelis išmokėjo skolą 
už ūkį, savo prakaitų už
dirbtus tuos 8 šimtus rub
lių. Tai buvo ne juokai, 
kaip mamytė nupasakoda
vo. Tėvelis ščyrai dirbo 
per dienas ir naktis žiemą 
ir vasarą prie visokių dar-

V. J. Stankus 
bų ir pas kitus ūkininkus, 
bile tik tą rublį kitą gavus.

Per tą visą laiką mamy
tė pagimdė 10 vaikų—8 sū
nus ir 2 dukras. Du jos sū
nūs mirė vaikystėje, o šeši 
sulaukė žilos senatvės. Aš 
buvau pats jauniausias, tai 
mane pašiepdavo, sakyda
mi ° Vincu k as buvo pa- 
gramdukas.’’

Kiek prisimenu, tėvelis 
balsiai poterius pupsėdavo 
lietuviškai, o mamytė—len
kiškai, tai ir mane išmokė 
poterius kalbėti lenkiškai. 
Mamytė buvo pusėtinai di
delė davatka. Be rožančiaus 
ir škaplierių, buvo ap
sikarsčiusi šventųjų Anta
no ir Pranciškaus juosto
mis su visokiais romiškais 
atlaidais. Klebonas su sa
vo gaspadine ir zakristijos 
davatkomis taipgi mokėjo 
ją labai išnaudoti. Būdavo 
dažnai nešdavo į bažnyčią 
ir kleboniją valgomųjų pro
duktų “ant apieros ir mi
šių šventų.”. Tačiau ji bu
vo darbšti šeimininke, my
lėjo savo vaikus, niekad jo
kio blogo žodelio nepasaky
davo. Ji sunkiai dirbo prie 
visokių ūkiškų darbų ir vi- 
visokių valgių gaminimo.

Man suėjus 8 metams, bu
vau pristatytas prie kaimo 
karvių ir kiaulių ganymo 
kas antra diena, neš buvo 
12 ūkininku ir 12 piemenų 
-—6 piemenys ganydavo ir 
6 namie būdavo, o pas ką 
skerdžius valgydavo, tai to 
ūkininko piemuo būdavo 
namie. x.'

Mes visi piemenėliai bū
davome basj, tai man ir ki
tiems suskildavo kojų oda, 
net iki kraujo, o kada ma
mytė taukais kojas patep
davo, tai skausmas būdavo.

tarytum peiliu per širdį 
pervertų.

Užstojus rudeniui ir šal
čiams, keli ūkininkai atida
rė slaptą mokyklą, o da
raktoriumi būdavo to kai
mo skerdžius Bagdonavi
čius. Aplink stalą susėdome 
6 ar 7 vaikai ir visiems bu
vo įteikta po lenkišką ele
mentorių.

Kiek prisimenu, tai pirmą 
; žiemą išmokau skaityti vi
sas raides per visą elemen
torių ir dasivariau iki treč
dalio maldaknygės—iki mi- 
šiaunų maldų.

Per kitas penkias žiemas 
su kitais kaimo vaikais ki
tame kaime mokėmės pas 
kaimo daraktorę Aleną Vie- 
nažindytę — tris žiemas 
lenkiškai skaityti ir rašyti, 
dvi žiemas rusiškai skaity
ti ir rašyti. Aritmetikos ir 
kitokių mokslų mūs visai 
nemokė, nes ji pati nemo- 
kėjo.

Po šešių žiemų tokio 
mokslo mūsų daraktorė pa
aiškino mano tėveliams, 
kad, girdi, jūsų sūnus Vin
cukas už mane geriau skai
to ir gražiau rašo. Jeigu

trofiški. Aš jau buvau 15 
metų amžiaus. Vyriausias 
brolis buvo išleistas iš na
mų užkuriomis į Reniūnų 
kaimą. Jam tėvai pamokė
jo, kiek galėjo, už jo ūkio 
dalį. Antras brolis Mikas 
jau keleri metai kaip ap
sigyveno Odessos mieste, 
prie Juodosios jūros. Tre
čias brolis Juozas buvo ver 
dęs ir gyveno kitame kaime 
nuomodamas sklypą žem^J. 
Ketvirtas brolis Adom^| 
tais pačiais metais grįžo iš 
caro kariuomenės, trejus 
metus ištarnavęs Lomžos 
mieste. Penktas brolis Sta
sys' buvo draftuotas į caro 
kariuomenę ir išsiųstas į 
Bakų miestą Kaukaze. Tė
velis jau metai laiko gulė-^ 
jo lovoje, nes sirgo nepa
gydoma liga, ir už pusme
čio mirė, sulaukęs 60 metų.

Mamytė mirė 1912 m., iš
gyvenusi 72 metus.

Ūkį pasidalijo broliai Juo
zas ir Adomas per pusę, su
tikdami mamytei duoti pra
gyvenimo pensiją, šeštam 
broliui, tai yra man, Vin
cui, neliko vietos. >

Šiaip taip susikrapštėEie 
9 rublius 60 kapeikų. aš 
pats išsipirkau Jonavos ge
ležinkelio stotyje bilietą ir 
išvažiavau į Odesą pas bro
lį Miką.

(Bus daugiau)

Didysis Massachusetts Lietuvių

PIKNIKAS
Paramai Laikraščio ‘‘Laisves” r

Dvi Dienas — Sekmadienį ir Pirmadienį

LIEPOS 4 ir 5 JULY
Parkas atdaras nuo 11 vai ryto 

iki 11 vai. vakaro

Local Orkestras nuo 4 iki 11 P.M
Bus Įspūdinga Programa

Kalbės Rojus Mizara
“Laisvės” Redaktorius

Dainuos Laisvės Choras 
x Vadovaujamas Wilma Hollis 

Iš Hartford, Conn.

RAMO VA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Kaip visada, taip ir šiemet, piknike bus daug 
svečių iš visos Amerikos, nes visi turi atostogas 
ir Nepriklausomybės šventės proga nori pasi- > 
linksminti. Kviečiame visus atsilankyti.

, Rengėjai



Antrad,, birželio jJune) 8, 1965

kai sėkmingai koncertavo Maskvoje.
T*

Žinios iš
Apie Kauno Senamiesčio, 

ateitį
LTSR Architektų sąjun

gos Kauno skyriaus inicia
tyva buvo surengtas pasita
rimas, svarstęs Senamies
čio rekonstravimą, jo tvar
kymą.

Susirinkusiuosius su Se
namiesčio rekonstra v i m o 
paruoštu projektu ir esan
čia padėtimi išsamiai supa
žindino Požėlos rajono vy- 
riatfeasis archite k t a s A. 
Jankūnas. Jis kalbėjo apie 
savitą per šimtmečius susi
klosčiusią padėtį, pažymėjo 
artimiausius uždav i n i u s, 
gerinant šios miesto dalies 
užstatymą bei tenkin ant 
gyventojų buitinius porei
kius. Ateityje 'Senamiestis 
iš tiesų turi tapti ekskur
santų mėgstama vieta.

Pasitarimo dalyviai nuro
dė daug pribrendusių, rei
kalingų skubaus sprendimo 
klausimų. Mūsų Senamies
tis turi greičiau įgauti pa
trauklų vaizdą, vengti tam
sių spalvų, chaotiško kiemų 
užstatymo.

Reikalinga išryškinti Se- 
naijjįijesčio grožį. Tai gali
ma pasiekti, tik apvalius Se
namiestį nuo pašalinių sta
tinių, nuo to, kas ne savita 
šiai miesto daliai, kas su
menkina gražaus kampelio 
architektūrinnį vaizdą. Re
konstravimo tempai kasmet 
didėja. Šiam tikslui skiria
mos vis didesnės lėšos. Ne
truks prabėgti tas laikas, 
kada Senamiestis, buvęs ap-

Baltimorės ir Apylinkės Visuomenės Dėmesiui

"LAISVĖS" PIKNIKAS
V Sekmadienį, Birželio 20 d., 1965 m. 

- \

Pradžia 11 valandą ryto. —:— Muzika nuo 3 vai. iki 7:30 vai vak.

Slovak National Home & Park
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

Turėsime skanių valgių ir bus gardžių gėrimų.

Finų Moterų Choras atliks dainų programų
Gerbiamieji! šis piknikas bus laikomas jau visiems žinomoje Vietoje. Par

kas yra pilnai patgous svečiams priimti. Atsilankiusieji galėsite linksmai laiką 
praleisti. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai

KELRODIS: Iš Philadelphijos — imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki Baltimorės; privažiavę 
pirmą gatvę Kresson St., sukitės į kairę ir važiuokite iki Lombard St., Lombard Strytu sukitės j 
kairę ir, pervažiavę tiltą, laikykitės tiesiai iki Holabird Avė. Čia sukitės į kairę ir, pusantros 
mailės pavažiavus, kairiajame šone bus pikniko vieta, o dešiniame šone—dideli vartai Kareivių 
Camp-:

1 Iš Baltimorės važiuojant reikia imti autobusą No. 20, Baltimore Stryte, bet tik tą, kuris pa
žymėtas DUNDALK. Busas prieveža prie pat pikniko vietos.

Lietuvos
leistas miesto rajonas, taps 
nauja socialistinio miesto 
senąja dalimi su gerai 
įrengtais butais, poilsio ir 
žaidimo aikštelėmis buiti
nio aptarnavimo taškais, 
grynu oru.

V. Eimutavičius
Architektas

Susitikimas su poetu
J. Marcinkevičiumi

Lietuvoje labai yra mėgia
mas puikusis poetas Justi
nas Marcinkevičius. Jo kū
rinius skaito ir inteligentai, 
ir valstiečiai, ir studentai. 
Taigi prieš kiek laiko Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto 
mokslinės bibliotekos bend
roje skaitykloje įvyko susi
tikimas su poetu.

Įžanginį žodį tarė dėsty
toja Marija Bieliauskienė. 
Po to kalbėjo stacionaro 
diplomantas Petras Bražė
nas, plačiau kalbėjo apie 
“vidurio kelio” pasmerkimą 
Justino Marcinkevičiaus kū
riniuose. Teisės mokslų IV 
kurso studentas - neakivaiz
dininkas Antanas Martinio
nis kalbėjo, kaip kolūkinio 
kaimo žmonės mėgsta 
poeto kūrybą, nes ji šaukia 
kovoti, dirbti, gyventi ir 
kurti. Vėliau kalbėjo kiti 
skaitytojai.

Pabaigoje savo mintimis 
pasidalino poetas Justinas 
Marcinkevičius, kuriam bai
gus studentai karštai dėko
jo už šiltus ir nuoširdžius 
žodžius.

A. Poškus

Apie mūsų Čiurlionį
Snieguotoji šiaurė. Toli

moji Indonezija. Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Pamiro 
kalnai... Įvairiausiuose pa
saulio kampeliuose šiandien 
žinomas lietuvių dailininko 
ir kompozit o r i a u s M. K. 
Čiurlionio vardas. Šiemet 
pažymėsime šio, savo kūry
ba nemirtingo žmogaus gi
mimo devynniasdešimtąsias 
metines.

... Šiaurėje glūdinę i o j e 
žemėje, yra M. K. Čiur- 
nio kalnas. Taip jį čia 
dar 1913 metais pava
dino šiaurės tyrinėtojo ir 
keliautojo G. Sedovo ekspe
dicijos nariai. Kas siejo M.
K. Čiurlionį su šia ekspe
dicija? Jo kūryba. 1912 
metais G. Sedovas ir busi
masis ekspedicijos narys 
dailininkas Pineginas matė 
Čiurlionio paveikslus paro
doje Peterburge. Giliai at
mintin įstrigo svajingą, ra
mią muziką ‘ skleidžiantis 
paveikslas “Ramybė.”

G. Sedovo ekspedicija,Pra
no Juozapo Ramiajame už
utekyje. Rytmetį prieš ke
liautojų akis atsivėrė uolos 
kaip paveiksle “Ramybė.” 
Taip čia atsirado M. K. 
Čiurlionio vardo kalnas.

Lietuvos alpinistai praė
jusiais metais Čiurlionio 
vardą įamžino Pamire. Jie 
pirmieji įkopė į 5,800 metrų 
aukščio viršukalnę ir ją pa
vadino lietuvių dailininko ir 
kompozitoriaus vardu.

Štai dar viena istorija. Ją 
papasakojo M. K. Čiurlionio 

tltŠV®

sesuo Valerija Čiurlionytė- 
Karužienė.

Sirakūzų (Syracuse, JAV) 
universiteto profesorius R. 
Paiperis ruošėsi rašyti 
knygą apie kosminį meną. 
Šis žmogus, ieškodamas sa
vo leidiniui iliustracijų, ap
važinėjo 9 valstybes. Jį ly
dėjo nesėkmė. Bet štai R. 
Paiperis pamatė M. K. 
Čiurlionio paveikslus. Jie 
jį sužavėjo. Ypač “Saulės 
sonata” ir “Rex.” šiais pa
veikslais bus iliu s t r u o t a 
knyga.

Knygos arba atskiri 
straipsniai apie M'. K. Čiur
lionį yra išėję Anglijoje, 
Čekoslovakijoje, Suomijoje, 
Prancūzijoje. Ne per se
niausiai į dailės muziejų 
atėjo laiškas iš Indonezijos. 
Džakartos televizija prašė 
atsiųsti Čiurlionio kūrybos 
iliustracijų, kurias panau
dos laidoje apie šį meninin
ką. Prašymas patenkintas.

Muzikos persunkta, ro
mantiška, kupina gyvenimo 
garsų ir spalvų M. K. Čiur
lionio kūryba ir jo vardas 
vis labiau pasklinda pasau
lio meridianais.

V. Agluonis

Sems perplaukė 
didjūrį

Neseniai pasibaigė dar 
viena nepaprasta mūsų lai
kų kelionė. Septyniasde
šimtmetis. amerikietis Vil
jamas Vilis vienas 10 met
rų ilgio ir 6 metrų pločio 
plaustu su burėmis “Eidž 
anlimited” (“neribotas am
žius”) perplaukė Ramųjį 
vandenyną — nuo Peru pa
krantės iki Australijos ry
tinės dalies, įveikęs 10 tūks
tančių mylių nuotolį.

Kelionė truko daugiau 
kaip metus. Drauge su Vi
liu “kajutėje” ant plausto 
buvo dvi jo katės—Osi ir 
Kiki.

Nei aplink plaustą besi
sukinėjau tie ji . išlikę ryk
liai, nei visiško štilio sritys, 
nei baimė netekti plausto 
atvirame vandenyne, nei 
keturių mėnesių vienatvė 
nėpalaužė drąsaus jūrų ke
liautojo. Tik kaštoniniai 
Vilio plaukai kelionės me
tu pražilo.

Washing tonas.—JAV rei
kalauja, kad išvažiuotų Ta
rybų Sąjungos ambasados 
sekretorius Stefanas Kirsa
novas.

PRANEŠIMAS
Po nauju Savininku. VIRGINIA 

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

VIRGINIA TAVERN ant vietos.
Atdara nūo Šėšt., Geg. 29, iki Rug
sėjo 6. 20 hiailių nuo Tacony-pal
myra Tilto.

EASTON, PA. .

DIDELIS PIKNIKAS
Trijų Dienų šventėje

Rengia Philadelphijos LLD 10 kuopa

Įvyks šeštadieno popietę
Liepos-July 3-čią dieną, 1965

Nuno 1-mos vai. dieną iki vėlumos

Ratinis Grove
Country Club Road, Easton, Pa.

Šiame piknike bus svečių iš Brooklyno, 
Shenandoah/ Scranton, Baltimore ir iš 
New Jerseyy^ltolonijų, o daugiausia iš 
Philadelphijos

Tai bus platus suvažiavimas maloniems 
pasimatymams ir pasilinksminimui. Ne
praleiskite progos, būkite šiame piknike, 
nes čia rasite daug malonių savo draugų.

Geri Valgiai ir |vairūs Gėrimai

-■

.nun

Cambridge, Mass.
Gegužės 30 d. Lietuvių 

Klubo susirinkimas nutarė 
per vasarą susirinkimų ne
laikyti.

Taipgi nutarė sulaikyti 
stipendiją dviem aplikan- 
tams iki klubo “biznis” pa
gerės. Klubo pajamos su
mažėjo nuo tada, kai na
riai nutarė įsileisti garbės 
narius ne jaunesnius 25 me
tų.

Pirmiau klubas nutarė ne
mokėti algų tiems valdybos 
nariams, kurie nelankė ke
lis kartus susirinkimų dėl 
išvažiavimo į Floridą.

Narių nemažai dalyvavo 
susirinkime. Tai posėdis 
buvo lyg laisvas narių pa
sikalbėjimas, prie gėrimų.

Gegužės 16 d. auksinio ju
biliejaus bankete, kuris bu
vo surengtas Rainardams 
ir važiuojantiems į Lietuvą, 
daug dirbo K. Kazlauskie
nė, N. Grigaliūnienė ir Plu- 
tienė. Komisija dėkoja joms.

So. Bostono lietuvių klu
bas, 318 Broadway, gegu
žės 29 d. susirinkime nu
tarė per vasarą “whist pa- 
rių” šeštadieniais nelaikyti.

E. R.

Philadelphia, Pa.
Gegužės 23 d. Hahneman 

gydykloje daktaro Kaspa- 
riūno žmona, po tėvais Ba
ranauskaitė, pagimdė 9 sva
rų dukrytę. Daktaras Kas- 
per-Kaspariūnas įžymus šir
dies ligų specialistas, džiau
giasi susilaukęs pirmagimio 
kūdikio. Motina ir dukrytė 
jaučiasi gerai.

L. Koresp.

SENIAUSIAS IR 
DABARTINIS...

Asfaltas, dengiąs šių die
nų gatves ir plentus, yra 
gana garbingo amžiaus. 
Jam daugiau kaip 3,000 
metų. Be to, senovės Ro
moje asfaltas buvo naudo
jamas ne tik keliams pa
dengti. Dar XII amžiuje 
iki' mūsų eros romėnai itin 
svarbiems įrenginiams nau
dojo asfalto skiedinyje 
degtas plytas.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks birželio 14 d., 2:30 
vai. popiet, 29 Endicott st.

Kviečiame visus narius ir nares 
dalyvauti šiame susirinkime. Turi
me daug reikalų apkalbėti, kaip tai: 
Apskričio piknikas birželio 20-tą d. 
Maple Parke; “Laisvės” piknikas 
liepos 4-tą, Montello; taipgi ir Wor- 
cesterio Olympia Parke išleistuvių 
turistų į Lietuvą pietūs birželio 27.

Prie virš minėtų parengimų turi
me gerai prisiruošti.

Jaskevičius, sekr.
(45-46)

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wahted—Female HELP WANTED—FEMALE

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)

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)

RESTAURANT 
MANAGER

Lord & Taylor* * ♦
Bala-Cynwyd

* * *

Experience Nesessary
* * *

Commercial & Employee 
Cafeteria Supervision 

* * *

• Apply in person
LORD & TAYLOR

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

(44-45)

FINISHERS

Must be experienced. Also able to 
use sewing machine. Steady work. 
Air condition shop.

BOYD’S
1217 Market Street

(44-46)

HOUSEKEEPR
Experiened and referehces. 

Live in.
Care of house and children.

MO. 4-0147.
(43-45)

COOK
Small volume Employee Cafeteria.

CC. location.
Call week days.

466-2448.
' ~ ’ (44-45)

WAITRESS Wanted 
Both shifts, full time, part time. 

Mature woman preferred.
FAMOUS BEEF & ALE TAVERN 

Stenton Ave. & Haines.
(44-45)

HOUSEKEEPER. Modem air con
ditioned home. Experienced with 
young children. 5 days, sleep in, Wed. 
& Sat. No cooking. Recent referen
ces. $45 plus car fare.

ME. 5-5234.
(45-46)

HOUSEKEEPER
Suburban Phila. Live in — 2 days 

off. General housekeeping, plus care 
of children. Up to $80 per week. 
Phone —

S. 8IMKINS, LO. 9-1220 Mon.

psi. 5
■ ■—■II ■———y

WEAVERS. On hair cloth loom, 
for night work. Steady wprk, good 
working conditions. Apply in person 
7 to 4 P. M., 3rd fl. HUNTERS 
MILLS INC., 1424 N. Howard St. 
(Howard & Jefferson Sts.) No phone 
calls.

(45-51)

HELP WANTED MALE

SHEET METAL MECHANIC.
Experienced PRESS BRAKE 

OPERATOR.
Apply

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

OL. 9-1611
(40-45)

PHARMACIST
Registered, relief for 

evenings and Saturdays.
GA. 5-2268

(41-45)

Experienced Pin Draftor Operators, 
for night shift, 3:80 to 12. Apply 
Bridgeport Manufacturing Co., 4th 
& Coates Sts., Bridgeport, Pa.

- — » . (41-46)

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)

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)

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.

BOYD’S
1217 Market Street

(44-45)

SHEET METAL MECHANIC. Ex
perience on stainless steel fabrica
tion. Up to 12 gauge material. 
KLAUDER, WELDEN & GILES, 
Adams Ave. & Leiper St.

JE. 5-1500. (45-49)

AUTO BODY PAINTER. Exper
ienced. Steady, full time. Many be
nefits. Conscientious and reliable 
only need apply. MA. 2-1111.

(45-49)

ROUTE MAN. Young, aggressive 

to service vending equipment. No 
experience necessary. Interviews at 

151 E. Hunting Park Ave.

ROOFING SHINGLER
& SIDING 

MECHANIC.
Steady work. Call NE. 7-6897

(45-49)

FLOOR AND RUG MAN. Exper
ienced floor covering, man for in
stitution. To work with carpets, li
noleum and asphalt tile. Prefer live 
in. Call personnel. SK. 7-3731.

(45-49)

MALE and FEMALE 4

ENGRAVING & STENCILING

Lay out work for Engraving
Machine 

609-931-1819, N. J.
(45-4W,
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ir lietuvių kolonijos
iš 3-čio psl.)

vadovybėje. Šie, žinoma, 
buvo be kaukių.

Jie iš lietuviškų religinių 
fanatikų, pramonin inkų, 
prekybininkų ir iš kitų anti- 
komunis t i n i ų šaltinių su
rinko apie tris milijonus

(Tęsinys

Amerikos militarinės 
. avantiūros

Prieš 15-ka metų, kuomet 
Amerikos imperialistai bu
vo įsivėlę į karą Korėjoje, 
tai šauktas Brazilijos Ko
munistų Partijos obalsis:
“Kareiviai — mūsų sūnūs— kruzeirų ir per tris dienas 
į Korėją neis!” gavo atgar-i sukviestai iš JAV, Italijos, 
sį ir kariuomenėje, ir Bra-; Argentinos, Urugvajaus ir 
zilijos vyriausybė nedrįso 
pasitarnauti Amerikai. 
Šiandien Amerikos imperi
alistai įsivėlė į naują avan
tiūrą ir vėl reikalinga Bra
zilijos kareivių.

Pasitarimai jau prasidėjo. 
Fašistų generolas, dabarti
nis ministras, Costa Silva 
jau išvyko į Ameriką.

Šiais metais 12-kai valsti
jų baigiasi'terminas guber
natoriams, ir pagal Konsti
tuciją Aukščiausias Šalies 
Tribunolas turi skelbti bal
savimus šių metų spalio mė
nesį. Kaip tai įvyks, neži
nome, nes militarų klika 
balsavimų bijo. Jie gerai 
žino, kad už valdžios kandi
datus liaudis nebalsuos.

Tą įrodo šių metų kovo 
mėn. 21 d. Sao Paulo mies
to rinkimai į burmistrą. 
Pučininkai nesugebėjo pra
vesti savo kandidatą. Lai
mėjo opozicija su daugiau 
balsų negu kiti visi 7 kan
didatai.

Kurie buvo abejingi ir 
dar tikėjo fašistų obalsiu: 
“Už dievą, tėvynę ir šeimą” 
— Deus, patria e familia,— 
šiandien pradeda įsitikinti, 
kad fašizmas, nors ir apsi- 
maskavęs demo k r a t i j o s 
kauke, stumia Braziliją į 
katastrofą. Už tai visa 
liaudis rengiasi į kovą už 
savo pilietines laisves ir ša
lies nepriklausomybę.

Šių metų kovo mėn. buvo 
išleistas atsišaukimas į tau
tą. Jį pasirašė šimtai Bra
zilijos intelektualų.

Kyla balsai ir iš Parla
mento tribūnos, šaukianti į 
kovą, kad Brazilija nesu
grįžtų į Portugalijos koloni
jos laikus.

Judėjimas vyksta ir ka
riuomenėje. Buvo ir gink
luotų susirėmimų. Partiza
nai aktyvėja Pieti n ė s e ir 
šiaurinėse valstijose. Rei
kia manyti ir tikėtis, kad 
išsivystys plati masių kova 
ir nušluos Brazilijoj fašiz
mą į šiukšlyną.

Lietuviškų fašistų 
karnavalas

Brazilijoje karnavalas yra 
švenčiamas entuziastiškai. 
Tai viena didžiausių meti
nių švenčių. Jai atšvęsti vi
sa liaudis rengiasi per išti
sus metus.

Karnavalo laukia ne tik 
šokių klubai, bet ir miestų 
burmistrai, valstijų guber
natoriai. Visi per tris die
nas linksminasi išpuoštose 
gatvėse, teatruose, salonuo
se. Tūkstantinės minios 
įvairiaspalvėmis popierinė
mis juostelėmis ir apvilka- 

7 lais, fantazijų ir akrobati
nių miklumo šokėjų suįdo
minti lėtai slenka sykiu su 
alegorinėmis figūromis or
namentuotais vežimais. Į 
karnavalą atvyksta nema
žai smalsuolių iš užsienio, 
jų tarpe ir turtuolių, kurie 
palieka naudingą kiekį dole
rių.

kitur, fašistų smetonėlei 
kėlė puotas, rengė įvairiose 
vietose sueigas, uliavojo, 
linksminosi.

Tik pagalvokite, į karna
valą atvyko visokio rango 
16 kunigų ir visiems gerai 
žinomas buvęs Hitlerio tar
nas ir pakalikas vyskupas 
Vincentas Brizgys, kuris 
1941 m. liepos mėn. pirmu
tinis pasiuntė Hitleriui svei
kinimo telegramą už Lietu
vos “išvadavimą.”

Atskrido iš Amerikos ge
rai žinomi dvasiškiai fašis
tai: prelatas Ignas Albana- 
vičius ir prel. Jonas Balkū- 
nas.

Paskiau į karnavalą pri
buvo vyriausias kandidatas 
į Lietuvos “preziden tus” 
(kuomet “išlaisvins” Lietu
vą), tai buvęs Smetonos 
diplomatas, dabartinis 
VLIKo pirmininkas Vac
lovas Sidz i k a u s k a s, na, 
ir visų “ministrų” šefas 
ponas ministras Stasys Lo
zoraitis.

Iš Argentinos ir Urugva
jaus svečiai neturėjo jokių 
rangų ar pasižymėjimų. Tai 
daugiausia ten gyvenąs lie
tuviškas jaunimas su tėve
liais..

Šitoji visa ' suvažiavusi 
Hitlerio našlaičių grupė sa
vo karnavalui sug a 1 v o j o 
vardą. Jį pavadino: “3-čias 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas.” Ir jie kalbėjo 
100,000 Pietų Amerikos lie
tuvių vardu ir aiškino, kad 
mes visi esame priešingi 
Tarybų Lietuvos santvar
kai! Jie sakė, kad mes 
reikalaujame, kad mūsų tė
vynė būtų išlaisvinta ir grą
žinta buvusi smetoninė san
tvarka. Ir kad būtų “įspū
dingesnė” karnavalo kome
dija, jo dalyviai landžiojo 
Sao Paulo didžlapių redak
cijose, radijo ir televizijos 
stotyse, ruošė. banketus re
daktoriams, žurnalistams ir 
kitiems fašistuojančio elito 
personažams.

Per tokias “audiencijas” 
lietuviški fašistai reklama
vosi, kad jie. esą pirmaeiliai 
ir čempionai kovoje prieš 
komunizmą ne tik Pietų A- 
merikoje, bet ir visame pa
saulyje.

Fašistlapis “Mūsų Lietu
va,” leidžiamas Sao Pauly- 
je, per keletą laidų, aprašė 
karnavalo finalą ir priimtas 
rezoliucijas. Jos,—tai šuns 
lojimas į mėnulį. Nevertos 
komentarų.

Teko girdėti, kaip viena 
Argentinos delegatė aiški
nosi : “Mes čia atvykome ne 
politikuoti, bet pamatyti 
Braziliją, susipažinti su čia 
gimusiu lietuvišku jaunimu 
ir ypatingai pamatyti pa
garsėjusį brazilišką karna
valą.”

Aišku, kad šis jų “kon
gresas” jokio Brazilijos, 
Argentinos ir Urugvajaus 
lietuvių daugumos pritari
mo neturėjo. Tai įrodo, kad 
per visus jų susirinkimus ir 

Šiais metais į karnavalą posėdžius jie negavo nei 
įsijungė lietuviški fašistai vieno pasveikinimo, jokio 
praloto Pijaus Ragažinsko atsiliepimo, kaip tai įvyko

per įspūdingą P. A. L. Kon
gresą 1946-aisiais metais 
Urugvajuje, Montevideo 
mieste, į kurį plaukė šimtai 
sveikinimo tel e g r a m ų iš 
Lietuvos, Š. Amerikos, Ka
nados, Brazilijos, Argenti
nos ir Urugvajaus nuo lie
tuviškų organizacijų, laik
raščių redakcijų ir šiaip 
pavienių visuomeninių vei
kėjų.

Rezoliucijos, kurias skelbė 
“Mūsų Lietuva,” buvo slap
tai sudarytos klebonijbje ir 
paskelbtos tiktai tuomet, 
kuomet karnavalo delegatai 
jau buvo išvažinėję į na
mus.

Baigdamas dar pridėsiu: 
Jeigu lietuviškiems fašis
tams ir pavyko surengti sa
vo “kongresą,” kaip jie rek
lamuojasi, tai tik dėl to, kad 
nuo 1964 m. kovo 31 dienos

Brazilijoj fašistuojančiam 
gaivalui yeikti yra kuo pa
lankiausios sąlygos.

Neveltui militaristų klika 
skelbiasi, kad Brazilija 
šiandien yra Pietų Ameri
kos tvirtovė prieš komuniz
mą. Todėl aišku, kad ir lie
tuviškiems fašistams buvo 
palankios sąlygos pade
monstruoti savo “laisvini
mo” veiklumą.

Su visišku įsitikinimu ga
liu tvirtinti, kad jeigu lie
tuviški fašistai būtų rengę 
karnavalą prieš 1964 m. 31 
d,. Sao Paulo mieste gyve
nantieji pažangūs lietuviai 
ir braziliečiai antifašistai 
būtų išardę lietuviškų fašis
tų rengiamą karnavalą,, ar
ba tą jų skelbiamą “kongre
są.”

Montevideo, 1965-V-3

Mieste pasidairius
Pasaulinės parodos biznio 

knygas peržiūrinėja mies
to iždo valdytojas Beame. 
Nesako, ko jis ten ieško. 
Spėjama, kad kas nors 
įskundė parodos vedėjus. 
Šie labai nenorėjo Beamo 
prie knygų prileisti, bet 
teismas privertė jam kny
gas atidaryti.

pusiau tušti. Valdžios krei
pimasis į gyventojus 
pyti vandenį tiktai dali
nai. tėra sėkmingas, 
visiškai nepritrūktų.
dens, reigalingas daug di
desnis taupymas.

tau-

Kad 
van-

Birželio 3 d. Madison Sq. 
Square Gardene įvyko žydų 
masinis susirinkimas. Ji su
šaukė žydų buržuazinių 
nacionalistų -zionistų orga
nizacija. Jos tikslas buvo 
pasmerkti Tarybų Sąjungą.

Birželio 3 dieną Madison 
mis sušauktas Jungtinių 
Tautų Tarybos posėdis. Po
sėdį sušaukti reikalavo Ta
rybų Sąjungos atstovas Kalbėjo Wagneris, Kenne- 
Federenko. Vėl buvo dis, Javits, 
svarstoma Amerikos mili- 
tarinė intervencija j Do
minikos Respubliką. Fe- 
derenko aštriai kritikavo 
Amerikos politiką. Susi
rinkime iškelta, kad Domi
nikoje militarinės juntos 
šalininkai mąsiškai žudo 
nekaltus žmones.

Norman Tho
mas ir kiti. Susirinkimui 
prisiuntė laišką preziden
tas Johnsonas. Visi smer
kė Tarybų Sąjungą ir rei
kalavo žydams “laisvės.” 
Betgi Tarybų Sąjungos žy
dai turi visas laisves, ko
kias turi Visi kiti1 još'* pi
liečiai. Atrodo, kad buržu- •. <1 ’
aziniai nacionalistai norėtų 
turėti specialias laisves.

Majoras .Wagneris dar

Tarptautinio Susivieniji
mo už Demokratiją ir Lais
vę susirinkime, kalbėjo bu
vęs Venezuelos prezidentas vis nepasisako, ar jis kan- 
Romulo Betancourt, kuris 
iki šiol buvo karštas Ame
rikos politikos šalininkas. 
Dabar jis labai pasipiktinęs 
Jungtinių Valstijų militari- 
ne intervencija į Domini
kos Respubliką. Griežtai ją 
pasmerkė ir pareiškė: Jeigu 
Amerikos intervencija 
įkurs Dominikoje militari
nę diktatūrą, tai galas bus lų partija dar nėra užgy- 
Amerikos Valstybių Orga- rus nė vieno kandidato. Ji 
nizacijai. laukia, ką pasakys Wag-

-------- neris. Jeigu Wagneris kan-
Pasirodo, kad tuščios bu- didatuos, tai liberalai jo 

vo inžinierių galvos, kurios kandidatūrą palaikys, 
pastatė Philharmonijos sa- ’ 
lę Lincoln Centre Manhat- 
tane. Jau trečiu kartu ten
ka taisyti - g e r i n t i salės 
akustikos sistemą. Vėl kaš
tuos pusę milijono dolerių!

didatuos į miesto majorus 
ketvirtam terminui. Demo
kratai susirūpinę. Jie kito 
populiaraus kandidato ne
turi, arba nesuranda.

Tuo.. tarpu respublikonų 
kandidatas John Lidsay 
jau iki kaklo pasinėręs rin
kiminėje kampanijoje. Gau
na daug pritarėjų. Libera-

Sakoma, kad vandens re
zervuarai, kuriais New 
Yorko mięstas naudojasi,

Irena Vladimiro v i e n ė , 
Jungtinių Tautų bibliotekos 
direktoriaus. L, Vladimirovo 
žmona, praėjusį trečiadienį 
laivu išvyko dviejų mėnesių 
atostogoms į Tarybų Lietu
vą. Ją į laivą palydėjo jos 
artimųjų būrelis.

Rep.

Išleidžiant pirmąją grupę, 
vykstančią į Lietuvą

Taigi, birželio 9 d., 8 vąl. 1ma sudaryti dar vieną gru- 
vakare, iš Kęnnedy aero-jpę šiais metais vykti į Lie- 
dromo, išvyks 47 lietuviai į tuvą. Grupė išvyktų rug- 
savo gimtąją šalį. Daugu- piūčio 3 d. Sąlygos tos pa- 
ma jų nematė Lietuvos per 
daugiau kaip 50 metų. Aš 
sakau: Nenusivilkite, drau
gai, — surasite kitokią Lie
tuvą nei palikote. Rasite 
naują, gražią šalį, šuoliais 
beaugančią. Rasite aukštus 
namus vietoje bakūžių, ra
site statomus ir jau pasta
tytus fabrikus... bet ką 
čia, patys pamatysite.

Antroji grupė, kurioje įei
na menininkai, dainininkai, 
išvyks liepos 12 d. vakarą. 
Ši grupė susideda iš 72 žmo
nių. Kaip vienoj, taip ir ki
toj grupėj galėjo būti daug 
daugiau žmonių, deja, vie
tos lėktuvuose nebuvo gali
ma gauti.

Mums praneša Union 
Tours agentūra, kad gali-

čios kaip ir pirmom dviem 
grupėm — išbūtumėt kelio
nėje 21 dieną — Lietuvoj 
apie 14-15 dienų. Kelionė 
atseitų apie $860.

Tie, kurie įdomaujate 
rugpiūčio 3-čios kelione, 
tuojau susisiekite su Union 
Tours Agency, 1 East 36th 
Street, New York City. Ga
lite rašyti lietuviškai — jie 
turi vertėjus. Tik nevėluo
kite, kad Vėliau nebūtų pik
tumų,'jeigu jau per vėlai 
pasiųsite užstatą. Žinote, 
užsisakant tokią ekskursiją, 
reikia iš anksto numatyti, 
kiek žmonių važiuos.

Gero vėjo, geros sveika
tos visiems vykstantiems!

Ieva Mizariene

Nuoširdi padėka | Iš laiškų
Jonui Gasiūnui.

Linkiu jums, Jonai, ir vi
siems keliauninkams gero 
vėjo

Iš karto buvo sunku ir 
susigaudyti kaip visa tai 
atsitiko, kad pasipylė gau
sa man surprizų: bendras 
su aidiečių parašais svei
kinimas, specialus mokyto
jos dėmesys Aido choro 
koncerto scenoje, gėlės, pa
žymys Moterų klube, apra
šymas “Laisvėje”, atskirų 
asmenų man . sveikinimai. 
Argi tai tik dėl tų 80 me
tų?

Asmens , gyvenime toks 
laikotąrpįs yra didelįs iš
veržtas iš gamtos laimėji
mas. Aišku, džiaugiuosi 
galėjusi iki. Šiol ir dar. ga
linti tųlįau nė yięų tik sfe- 
bęti dienomis ir. net valan
domis kintantį pasaulį, bęt 
ir dalyvauti pastang o še 
žmonijos rytojų padaryti 
pažangesniu, į •. ger ę s n i u. 
Progą dalyvautiman su tei
kė organizacijos. Jos mane 
pakvietėį., savo gretas. 
Kartu kiekvienas pagal sa
vo išgalę darbavomės. O 
dabar mane, sulaukusią 80 
metų' ąmžiąųSv'šmž tas pa
stangas taip gražiai pager
bė. Visa tai liekasi kaip 
vienas brangiausių man 
prisiminimų.

Didžiai esu. dėkinga Aido 
chorui su jo pirmininku 
Jonu Grybu, Mot.’ Apšvie- 
tos klubui su jo pirmininke 
Ieva Miząriehe, taipgi vi
siems, kurie dovanėlėmis, 
rašytu žodžiu, telefonu ar 
asmeniškai palinkėjo man 
sveikatos ir darbingos atei
ties. Visiems jums ačiū! O 
laikraščiui “Laisvei” skiriu 
dešimtinę greta šilčiausių 
linkėjimų, kad “L” dar il
gai ilgai žmonijai tarnautų.

Mary Tamelis, 
Flushing, N. Y.

ir laimingos kelionės.
Ksavera Karosiene
San Leandro, Calf.

Metinis išvažiavimas į 
Visy Tautų pikniką

Birželio 20-tą—visų Tau
tų piknikas* Jį rengia sve- 
turgimiams; ginti Ameriki
nis Komitetas. Jis įvyks 
Camp -MidvMe, Wanaque, 
N. J. p ‘ :
’ • Tūli ? asmenys do m i s i, 
kaip pasiekti pikriikd vietą. 
Komitetas ’jiarūpiriš auto
busus. Vietą, buse turi užsi
tikrinti iŠ i anksto ne’ vėliau 
birželio 18—19 dd. Bilietus 
gįilite gauti pas lietuvius, 
atba' ainerikiniame komite
te. Skambinti: OR 4-5058. 
-■ Bušai eis, nuo, Komiteto 
raštinės 49 East 21 St prie 
So. Park Ave., N. Y. Pir
mieji bųsaf išeis 9-tą ryto, 
o grįš 7-tą vakaro. Kelionė 
į abi puses (round trip) 
$1.50. ‘

Pikniko vieta nepapras
ta, ąpsupta mišku, turi 
maudynes. Girdėsime liau
dies dainų programą ir ki
tus įvairumus. Rep.

DU DARBAI—PERDAUG 
Washingtonas. — Eilė se

natorių reikalauja, kad Sar
gent Shriver, Kenedžių 
švogeris, pasitrauktų iš vie
no valdiškų darbų.

Dabar jis yra “Peace 
Corps? direktoriumi ir Eko
nominių reikalų komiteto 
direktoriumi.

JAV pažangiųjų lietuvių veikėja" Kotryna Petrikiene, viešėda
ma Vilniuje, susitiko su reemingrantais iš Pietų Amerikos 
šalių. Trečia iš kairės—K. Petrikiene, pirmas iš dešinės— 
Lietuvos, kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje komiteto 

pirmininkas V. Karvelis. 
t
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Aido choro žiniom
Pereitą penktadienį, \J(r- 

želio 4 dieną, Aido choras 
turėjo pakskutines repetici
jas šio sezono ir mitingą. 
Mitinge buvo apdovanoti tie 
Aido choro dainininkai, ku
rie važiuoja į Tarybų Lie
tuvą po $25, nes, mat, tiek 
liko pelno nuo jiems rengtų 
išleistuvių. Po to buvo ir 
vaišės. Lillian Kavaliaus
kaitė ir Nastutė Buknienė 

| vaišino aidiečius visokiais 
valgiais ir gėrimais, o ai- 
diečia joms sudainavo “Hap
py Birthday” ir “Ilgiausių 
metų.” .

Apie šias drauges kalbant, 
reikia pasakyti, kad josjra 
abi talentingos akto s. 
Lillian per visą savo gyve
nimą vaidina roles visokiuo
se veikaluose ir atlieka kuo 
geriausiai. Ji visuomet įei
na į veikale įrašytą charak
terio gyvenimą. Nastutė 
taip pat vaidina per visą 
gyvenimą. Ji yra gražiakal- 
bė aktorė, žodžiu sakant, 
jos abi yra mūsų vaidinimų 
žvaigždės. Man pačiam te
ko daug kartų su jomis vai
dinti ir daug kartų jos vai
dino po mano režisūra. Tai
gi aš jų talentus gerai ži
nau, tai ir gerbiu jų talen? 
tus ir jas pačias.

Beje, choristai nutarė tu
rėti pietus birželio 13-tą d. 
draugų Keršulių sodel 5kvo 
nariams ir pasitarti s^ie 
planus ateinančiam sezonui.

Mūsų gabioji korespon
dentė Helenutė Feiferienė 
pranešė choristams, kad dėl 
ligos dar negali dalyvauti 
mitinge, bet sako, kad jau 
baigia sugyti. Ir taipgi ji 
dėkoja už šiltus jai linkė
jimus. Linksma girdėti, kad 
Helenutė sveiksta.

$brs phoro praktikos 
šiam sezonui», ir pasibaigė, 
mūsų choro mokytoja dabar 
mokina dainuoti tuos, ku
rie važiuos į Lietuvą. Taigi, 
meno darbas dar tebeina.

Šiuo laiku Aido choro gar
bės narių duokles užsimokė
jo M. Lukshes.

Jonas Juf|ęa

Santo Domingo. — Domi
nikos valdžia priešakyje su 
prezidentu Camono Deno 
protestuoja prieš JAV, ku
rios remia militarinę Jun
tos grupę.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 8 d., 2 vai. p.p., “Laisvės" 
salėje, 102-02 Liberty Avė.

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

Norintieji pietaut, malonėkit už- 
sisakyt iš anksto. Pietūs bus visiem 
priprasti. Prašomi visi dalyvauti.

r Valdyba 
(44-45)

i
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Važiuokite į Filadelfiečių

PIKNIKU
Kuris Bus Eastone, Pa.

Katinis Grove
Country Club Road, Eastone

Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 3 July
Pradžia 1 vai. popiet

Brooklyniečių busas išeis 9 vai. ryto.
Nuo “Laisvės” įstaigos

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Iš Eastono išvažiuos 8 vai vakaro.

KELIONE “ROUND TRIP” $3.75




