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j Washingtonas.—Tik bai-
j gėsi taip vadinamas “Ge
mini- 4” projektas, tai yra 
dviejų karininkų skraidy
mas kosmose. Jis pavyko, 
gal suteiks mokslui naudos, 

J į bet Jungtinių Valstijų 
intervenciją į Dominikos Res- žmonėms JIS kainavo bllljo- 
publiką yra n pasisakę tiktai ną ir 350 milijonų dolerių, 
senatoriai Wayne Morse 
iš Oregono ir sen. Ernest Gru- 
ening iš Alaskos. Bet, sako
ma, visa eilė kitų senatorių 
labai susirūpinę ir _______
ka su prezidento Johnsono už
sienio politika. Vienas tokių 
yra senatorius Fulbright, dar 
gi Senatinės Užsienio Reika
lams Komisijos pirmininkas. 
Bet jis tyli, tyli ir kiti, bijo 
nusidėti prezidentui.

o mažai kovai prieš skurdą J. Valstiją politiku
Kaip prancūzai žiūri į 

JAV politiką?

r nebesutin- skurdą.

tai du kartus tiek, kiek 
Kongresas paskyrė per me
tus kovai prieš vargą ir

Turime kitą proojektą, 
kuris vadinamas “Apollo,” 
tai projektas pasiųsti tris 
žmones į Mėnulį. Šiam pro
jektui yra paskirta net 20 
bilijonų dolerių.

Washingtohas. — Užsie- nerolui Westmore 1 a n d u i 
nyje daugiau balsų kyla vartoti JAV armijos dali- 
prieš Jungtinių Va 1 s t i j ų nius, jeigu Pietų Vietna- 
politiką. Londono “Times” mas neturi pastiprinimų.

Šiemet tai kovai pa- rašo, kad geriau JAV “ne
darytų žingsnio pirmyn,. 
kuris neleistų žengti at
gal.” Jis prieš JAV at
virą karą Vietname.

“The Daily Telegraph” 
ir “The Evening Standard” 
reikalauja, kad JAV tartasi 
su anglais pirm negu daro 
naujus pasisukimus užsie
nio politikoje.

Tuo gi kartu, nors daug 
kalbama apie kovą prieš 
žmonių vargą ir skurdą, 
bet tam pinigų mažai ski
ria. !
skirta tiktai $800,000,00*0.

Mūsų šalyje yra 34,600,- 
000 dirbančiųjų, kurių me
tinės pajamos siekia nuo 
$1,540 iki $3,130. Pavienis, 
jeigu jis uždirba tik $30 per 
savaitę, tai jau negali žmo
niškai gyventi, o šeima, ku
rioje yra nuo trijų iki ke
turių žmonių, tai ir su $60 
per savaitę prie dabartinio 
brangumo negali žmoniškai 
pragyventi.

, Paryžiuje dienraštis “La |

^Džiugu, kad mūsų astro
nautai McDevitt ir White sėk
mingai atliko žygį erdvėje ir 
laimingai sugrįžo į žemę. Kaip 
žinia, tokį pat žygį prieš ke
lias savaites atliko tarybiniai 
kosmonautai. Mūsiškiai juos 
tik “pasivijo”.

Prieš keletą metų tai būtų 
buvę laikoma dideliais stebu
klais. šiandien — paprasta 
kasdienybė.

Aukštai erdvėje saugiau ne
gu Niujorko miesto gatvėse.. •

Amerikos karinėms jėgoms 
Pietų Vietname įsakyta akty- 
viškai įsitraukti į mūšius prieš 
liaudiečius, kur valdžios jė
goms pasirodys riesta ir jos 
prašys pagalbos. Tai nauja 
šiame konflikte kryptis. Tei
singai “The N. Y. Times” (bir
želio 9 d.) sako, kad dabar 
mes jau turime “Amerikos ka
rt*^ prieš azijiečius”. Jis didės 
ir, plėtosis. Vis daugiau Ame- 
rrcos karinių jėgų bus į jį me
tama. . .

JAV negali Vietname 
karo laimėti

New Yorkas.—Birželio 8 
dieną, Madison Square 
Gardeno patalpoje, kur tel
pa virš 18,000 žmonių, įvy
ko mitingas protestui 
prieš karą Vietname. Bu
vo daug įžymių kalbėtojų. 
Jų tarpe kalbėjo senatorius 
Wayne Morse. , *

Morse sakė, kad Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
ruošiasi ten pasiųsti 300,- 
000 vyrų armiją. Jis sakė, 
kad ir tas nesuteiks JAV 
karo laimėjimo pietryčių 
Azijoje, o tik dar daugiau 
nužemins jų vardą.

Sukamo tvarko 
armiją

Jakarta.—Indonezija jau 
turi 350,000 vyrų armiją. 
Bet tarp karininkų yra ele
mentų, kurie nusistatę 
prieš komunistus ir bendrai 
prieš darbininkus.

Indonezijoje Komunistų 
partija turi daugiau kaip 
2,000,000 narių, aktyviai 
dalyvauja vyriausybėje, ša
lies gynime, plėtime indus
trializacijos ir apšvie tos. 
Prezidentas Sukamo pa
reiškė, kad jis nepakęs an

Nation” rašo: “Baltasis 
Namas kurčias link iš vi
sur kylančių taikos balsų... 
Dabar eina prie fikcijos 

i pabaigos, kad būk Pietų 
1 Vietname Jungtinių Vals
tijų militarinės jėgos vai
dina tik “patarėjų rolę,”

Vakarų Vokietijoje Mu- 
nicho d i e n r a štiš “Sudo- 
deutsche Zeiting” rašo, akd 
Jungtinių Valstijų bombar
davimai Šiaurės Vietnamo 
nedavė -pageidaujamų re
zultatų, nes Pietų Vietna
mo liaudiečiai nesusilpnėjo, 
tai dabar JAV'eina prie ki
to kraštutinio žingsnio.

Kopenhageno “Informa
tion” rašo: “Argi prezi
dentas Johnsonas mano,

Saigonas. — Pietų Viet
namo liaudiečiai atakavo ir 
užėmė valdžios Donxoaito 
tvirtuma. Dideli Pietų Viet
namo valdžios nuostoliai. 
Tvirtumą valdžios jėgos at
siėmė tik po to, kai Jung
tinių Valstijų malūnspar
niai atgabeno 400 pastipri
nimo vyrų.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle pa
reiškė : “Amerikiečiai įsi
vėlė į nešvarius veiksmus 
Vietname su savo tankais, 

i lėktuvais ir sunkvežimiais, 
bet jie turėtų nepamiršti, 
kad pasaulyje dar •yra 
kiti žmonės, apart kitų, 
Tarybų Sąjungos.”

New Yorkas.—Birželio 9 
d. “The New York Times” 
išspausdino C. L. Sulzber- 
gerio k o 1 u m n ą iš Pa
žiūras link JAV užsienio 
politikos. Suglaustai turi
nys toks:

(1) Prancūzija numato 
taikai pavojų iš JAV apgre- 
syvios politikos kaip Viet
name, taip ir Lotynų Ame
rikoje. Jungtinių Valstijų 
skubi intervencija į Domi
nikos respubliką rodo, kad 
“jos vaidina pasaulinio žan
daro rolę,” rašo Sulzberge- 
ris.

(2) Prancūzija numato,

kad JAV siekia jėgos pa
galba užkariauti pasaulį, 
bet jo užkariauti negalėtų, 
o su dabartiniais baisaus 
naikinimo ginklais galėtų 
jį tik sunaikinti.

(3) Prancūzija nesutin
ka su JA V-jų skubąus NA
TO narių atominio ginkla
vimo politika, nes tas ne
tarnauja taikai.

(4) Prancūzija numato, 
kad Jungtinės Valstijos 
siekia laikyti Vakarų. Eu
ropos valstybes padalytas, 
kad galėtų pravesti savo 
politiką.

ir
ir

30,000 JAPONŲ 
DEMONSTRAVO

Tokio. — Apie 30,000 ja
ponų dem o n s t r a v o prie 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos protestuodami prieš 
JAV intervenciją Vietna
me. Prieš demonstrantus 
buvo pašaukta 2,700 polici
ninkų. Įvyko susirėmimų.

tikomunistų karininkų, kad kada nors nepasibaigs rusų 
jie turi laikytis vyriausy- jr kinų kantrybė?
bes politikos.

ATŠAUKTI VARŽYMŲ 
ĮSTATYMĄ

Washingtonas. — Senato-

Aną dieną golfo lauke suti
kau įdomų prūsų kilmės ame
rikietį. Gerai išsikalbėjome.

Jis sako, kad Tarybų Sąjun
ga padarė didžiausią klaidą, 
kai, užėmus Berlyną, įsileido 
amerikiečius, anglus ir pran
cūzus. Kokia tai buvus nelai
mė visai žmonijai, visam tai
kos reikalui!

filmą “Crack in 
Tai baisus, bet 
filmas. Jame 
kaip atominės

Ar matėte 
the World”? 
gana realus 
vaizduojama, 
bombos pagalba gali mūsų
mokslininkai mus sunaikinti.

Pav., vienas ambicingas 
mokslininkas sugalvoja mus 
aprūpinti neišsemiama ener- Į 
gija, prakirsdamas žemės ke
valą. Bet kevalas suaiži, su
trūksta ir iš žemės vidurių 
padeda veržtis baisi ugnis-la- 
va ir viską nušluoja!

KANADOJE LIETUS 
PADARĖ ŽALOS

Ottawa.—Per kelias die
nas pasikartojo labai smar
kus lietus St; La w r. e n c e 035 didelius sunkvežimius 
upės • srityje. Upės išėju-ir Kinijoje pastatyti fabri- 
sios, iš krantų pakenkė, ką, kuris gamintų Barliet 
pasėliams. rūšies sunkvežimius.

SUNKVEŽIMIAI 
KINIJAI

Paryžius. — Berliet 
sutiko parduoti Kinijai 1,-

IŠ VISO PASAULIO
Chicago.— Balandžio me

nesį automobilių nelaimėse 
buvo užmušta 3,730 žmonių.

Tarybų Lietuvą padės pakeik
ti vyriausybę, kad ji išmestų 
iš Washington© smetoninę at
stovybę. Kai žmonės pasiju
dina, jie susiranda teisingą 
kelią.

Juozas Kapačinskas rašo 
savo atsiminimus iš 1944 me
tų įvykių Lietuvoje. Juos 
spausdina Chicagos menševikų 
gazieta.

Kapačinskas pasakoja, kaip 
jis ir jo vienminčiai bėgo iš 
Lietuvos. Girdi, “Sovietų ka
riuomenė veržėsi pirmyn taip 
greitai, kad vokiečiai nė kojų 
negalėjo apšilti savo apka
suose”.

Bet dar ;ir tose istorinėse 
dienose Kapačinskas nenusto
jo pasitikėjimo Hitleriu ir jo 
jėgomis. Sako, vokiečiai, “ži
noma, jau laukė sovietų tan- 

. _ . kų pasirodymo, kad juos galė- 
Lithuania — Jtų sunaikinti”. Ir priduria: 

Past and Present” ruošiama “Tegul sunaikina, galvojo- 
derlinga dirva. Tie žmonės Į me..Galvojo ir troško, bet 

Norės su niekas iš to nebeišėjo. Hitle-f

Lietuvių tautos atplaišos ža
da šiemet “pajudinti žemę”. 
Pinigų, matyt, jiems netrūks
ta. Jie visur lysią ir garsiai 
šauksią apie Lietuvos “paver
gimą”. Ypač jie sieksią pa
veikti Jungtines Tautas.

žmonės sako, kad nėra to 
blogo, kame nebūtų kiek nors 
ir. gero. Taip betriukšmauda- 
mi ir besidraskydami jie iš
garsins Tarybų Lietuvą. Dau
gelis amerikiečių pradės ja 
domėtis. Lietuvių Literatūros 
Draugijos leidžiamai anglų 
kalba knygai “

Co.

Londonas.—Anglijos dar- 
biečių valdžia šaltai pasiti
ko prezidento Johnsono pa
reiškimą, kad JAV militari- 
nės jėgos kariaus prieš 
Pietų Vietnamo liaudiečius. I

Pekinas. — Kinijos radi
jas sako, kad nebus pimirš- 
ti Pietų Vietnamo liaudie
čiai, o Šiaurės Vie t n a m o 
respublika gaus gausios pa
galbos iš Kinijos.

Maskva.—Sukako 80 me
tų amžiaus įžymiam botani
kos mokslininkui Vladimi
rui Suchačevui. TSRS vy
riausybė suteikė jam Darbo 
didvyrio vardą.

Washingtonas. — Dėl ge
gužės mėnesio sausros šie
met JAV suims apie 7„000,- 
000 bušelių kviečių mažiau, 
negu 1964 m.

Montrealis. — Keturi 
ginkluoti, plėšikai pačiupo 

MĮarybų Lietuva susipažinti, rininkai buvo iš Lietuvos iš-f apie $100,000 iš Montrealio 
^fcirsti apie ją tiesą. Tai bus šluoti ir Lietuva išlaisvinta. O, banko.
puikiausia mūsų knygai rėk- Kapačinskas ir, jo kolegos už; 
lama. Pamatysite. f

Taip pat šitas alasas prieš tebekeikia*

derlinga dirva, 
ims ją ir skaitys.

tai tarybinę armiją ir- šiandien | Bridgeport, Calif.H jonugepuru, vam. — Du 
JjAV marininkai prigėrė.

n
Honkongo laikraščiai 

rašo, J 
Vietnamą skubiai i 
paversti antrąja Korėja.

Tokijo dienraštis “Yo- turi primti “lojalumo prie- 
0 K : ™ K ~ ” rašo: saiką,” kurie nori gauti

i k o n g o laikraščiai , riai Robertas Kennedis ir 
kad JAV-jos Pietų Joseph Clark įnešė bilių, 

j siekia reikalaujantį atšaukti įsta- 
_ [tymą, pagal kurį studentai

Vyksta tarptautinė 
aviacijos paroda

Le Bourget ,Prancūzija.- 
Čionai vyksta 25-oj tarp
tautinė aviacijos- paroda. 
Anglija, Jungtinės Valsti
jos ir Prancūųzija išstatė 
moderninius militar i n i u s 
lėktuvus.

Tarybų Sąjunga tik civi
linio vartojimo lėktuvus ir 
patraukė lankytojus į savo 
pusę; ' * '

Lankytojai apžiūri tary
binius gerai ir gražiai 
įrengtus-, k on s truktoriaus 
Iliušino 62 modelio lėktuvo, 
kurio liemuo yra 174 pė
dų ilgio. Lėktuvas gali 
vežti 186 keliauninkus.

JAV žmonių skolos 
labai didelės

Washingtonas. — United 
States Department of 
C o m m e rce paskelbė, kad 
dabar Jungtinių Valstijų 
gyventojų skolos jau siekia 
trilijoną tris šimtus bilijo
nų dolerių.

Tai baisiausias prasisko
linimas. JAV federalinių 
skolų yra $418,000,000,000, 
o įvairių privačių skolų 
gyventojai dar turi 882 bi
lijonus dolerių.

Nuo 1945 metų, tai yra, 
pabaigos Antrojo pasauli
nio karo, privačios gyven
tojų skolos padaugėjo šešis 
kartus.

miuri S h i m b u n '' i 
“Jungtinės Valstijos, ruoš
damos mesti j mūšius savo 
armijos dalinius, daro kraš- 
tutiniškai pavojingą žings
nį ir visai nesuderinamą su 
prezidento Johnsono kalbo
mis.”

Maskvos dienraščiai 
“Pravda” ir “Izvestijos” 
komentavo, kad JAV, mes
damos į atvirus mūšius sa
vo armiojs dalinius, darys 
dar vieną slidų žingsnį į 
pasaulinį karą.

New Yorko “Times” re
dakciniame rašo, kad mesti 
JAV armijos dalinius į mū
šius prieš Pietų Vietnamo 
liaudiečius jau nuo kovo 
mėnesio reikalavo ten esa
mas JAV komand i e r i u s 
generolas Westmorelandas. 
Ir ne be reikalo Valstybės 
ir Gynybos sekretoriai ten 
jau sutraukė apie 70,000 
JAV militarinių vyrų.

Kas dėl prezidento pa
reiškimo, kad JAV milita- 
rinės jėgos stos į mūšį tik 
tada, jeigu to reikalaus 
Pietų Vietnamo valdžia ir 
jos komandieriai, “Times” 
rašo, kad tokiomis sąlygo
mis vietnamiečiai visur pa
sinaudos įtraukti į mūšius 
JAV armijos dalinius.

Iš Washingtono “Times” 
kolumnistas James Resto- 
nas rašo, kad prezidentas 
Johnsonas suteikė galią ge-

JAV valdžios finansinės 
pagalbos.

ATSIDARRĖ POETŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Londonas.

NUBAUDĖ Už ŽUVŲ 
NUODIJIMĄ

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstija nubaudė 
$10,000 užsimokėti Bergen 
Tool Co. už n u nuodiji- 

i mą apie 14,000 upėtakių 
Į (trout) žuvų.

Mat, kompanija išvaly-

TSRS SUSTIPRINO
. RYTŲ VOKIEČIUS
Berlynas. — Tarybų Są

junga, turėdama mintyje 
nuolatinį Vakarų Vokieti
jos grasinimą, suteikė Vo
kietijos Demokratinei res
publikai (Rytų Vokietijai), 
raketinių ginklų.

—- Albert Hall jama katilus ir kitas pa- 
patalpoje atsidarė Pasauli- talpas į upę paleido daug 
nis poetų suvažia v i m a s. nuocĮų.
Patalpa įtalpina 6,200 žmo- TSRS “LUNA-6” NUĖJO
nių. Atvyko grupė poetų iš 
Jungtinių Valstijų, atvyko 
ir Tarybų Sąjungos poetai 
priešakyje su Andre j u m i 
Voznesenskiu.

SUTVIRTĖJO KINIJOS 
INDUSTRIJA

Kantonas, Kinija. — Čio
nai lankosi Mark Gayn, 
“The Toronto Daily Star” 
redakcijos narys. Jis sa
ko, kad Kinija žymiai su-J

PRO ŠALĮ
Maskva. — TASS paskel

bė, kad prietaiso “Luna-6,” 
kuris buvo iššautas į Mė
nulį, sugedo valdymo apa
ratas. Todėl “Luna-6” nu
ėjo apie 100,000 mylių pro 
Mėnulį.

Pekinas. — šiemet Kinija 
pagamino virš 60 dokumen
tinių ir mokslinių filmų.

Varšuva.— Lenkijoje dar 
labai brangūs automobiliai*

Saigonas.— Militaristams 
reikalaujant sugriuvo Pie
tų Vietnamo premjero Phan 
Huy Quato valdžia. Susi
darė iš trijų generolų vado
vybė.

Mirė Pranas Pakalniškis
Pirmadienio rytą “Lais-į nu iš Chicagos draugė Fran- 

tvirtėjo industrijos srityje, į vei” einant į spaudą telefo- ces Pakalniškienė pranešė, 
kad St. Petersburge, Flori
doje, staiga nuo širdies smū
gio mirė senas pažangietis, 
veikėjas ir rašytojas PRA
NAS PAKALNIŠKIS. Bus 
1 a i d oj a m a s ketvirtadienį, 
birželio 17 d.

“Laisvės” kolektyvas reiš- ) 
kia giliausią užuojautą 
Adelei Pakalniškienei, 
dukrai Francinai ir visiems 
Prano artimiesiems ir drau
gams. Jo mirtis yra didžiu
lis nuostolis mūsų Ameri
kos lietuvių pažangiajam 
judėjimui.

Gayn matė naujai kinų 
pagamintus “Mig-19” nau
jausios rūšies lėktuvus.

DŪKSTA KUBOS 
PABĖGĖLIAI

Washingtonas. — Suži
noję apie Kubos gausų cuk
raus paruošimą, iš kailio t 
neriasi pabėgėliai ir kiti 
Kubos nedraugai.

Daugelis iš jų reikalauja, 
kad JAV bombarduotų Ku
bą—taip, kaip bombarduo
ja Šiaurės Vietnamo res
publiką.
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Prezidentas, Kongresas ir karas
KAIP tiktai taip mūsų šalis buvo įtraukta į Korėjos 

karą. Prezidentas Trumanas tuo pasirūpino. Girdi, 
mūsų ginkluotosios jėgos siunčiamos tiktai policininkų 
pareigoms. Jokio karo mes neturime ir jokio karo mes 
niekam neskelbiame. Todėl nėra reikalo atsiklausti Kon
greso, kuris, pagal šalies Konstituciją, vienintelis gali 
ir turi teisę paskelbti karą Tuo būdu Kongresui nebuvo 
duota progos rimtai Korėjos karą aptarti, apdiskusuoti. 
Su Kongresu buvo visiškai nesiskaityta.

Panaši drama prieš mūsų akis vystosi šiandien. 
Prasidėjo su pasiuntimu Amerikos ginkluotų jėgų į 
Pietų Vietnamą tiktai patarėjų vietnamiečiams rolei. 
Prasidėjo su mažais daliniais, tik su keliais tūkstančiais. 
Paskui jų skaičius buvo nuolatos didinamas. Šiandien 
jau turime daugiau kaip 50 tūkstančių. Kai šitie žo
džiai pasieks mūsų skaitytojus, jų skaičius gal bus pa
kilęs iki 70,000! Ir vis buvo kalbama ir tvirtinama, kad 
šita milžiniška ginkluota jėga ten nedalyvauja mūšiuose, 
o vaidina tiktai “patarėjų ir pagalbininkų” vaidmenį. 
Tiktai šiomis dienomis netiesiogiai buvo padėta užsi
minti, kad amerikiečiai Vietname jau galės dalyvauti, 
kur bus reikalas, “apsigynimo” mūšiuose. Dabar jau 
atvirai kalbama apie dalyvavimą visokiuose mūšiuose.

Vadinasi, jau turime tikrą z karą, kuriame mūsų 
šalies jėgos aktyviškai dalyvauja. Bet dar ir šiandien 
Kongresas nėra turėjęs rimtų debatų bei diskusijų apie 
Vietnamo karą. Dar ir šiandien nėra Kongreso nuomo
nės apie karą. Dar ir šiandien nėra skaitomasi su 
Konstitucija, kuri tą teisę ir galią paveda tiktai Kon
gresui. Turime karą be Kongreso užgyrimo, leidimo 
bei “žinios.” Kas liečia Kongresą, tai jis dar nė nežino 
(oficiališkai), kad mes kariaujame!

Vadinasi, Pietų Vietnamo karas pra “prezidento 
Johnsono karas.” Jis paseklbtas ir vedamas žmonių 
atstovybės neatsiklausus.

Tuo, matyt, pradeda susirūpinti senatoriai ir kon- 
gresmanai. Kol kas viešai prezidentą už nesiskaitymą su 
Kongresu ir laužymą 'konstitucijos pasmerkia tiktai se
natorius Morse ir sen. Gruening. Bet laukiama, kad 
savo protesto balsą pradės viešai kelti ir kiti.

Susirūpinusi ir spauda. Štai “The N. Y. Times” 
(birželio 10 d.) vedamajame griežtai reikalauja, kad 
prezidentas leistų Kongresui Vietnamo karą apsvarstyti- 
apdiskusuoti. Per ilgai, girdi, buvo nesiskaityta su Kon
gresu. Juk mes turime demokratiją, o ne vieno pre
zidento diktatūrą.

Kodėl prezidentas nepasitiki Kongresu? Kodėl jis 
bijo leisti Kongresui jo užsienio politikos kursą perleisti 
per diskusijų šerengą?

Šitie klausimai laukia greičiausio atsakymo. Ame
rikos žmonės turime teisę žinoti, kur link mes esame 
vedami.

Gražios turistų grupes
BIRŽELIO 9 dieną išvyko į Tarybų Lietuvą pir

moji, gana skaitlinga Amerikos lietuvių grupė. O lie
pos 11 dieną išvyks dar skaitlingesnė grupė. Anoje gru
pėje būsią apie 7 0 ž m o n i ų . Be to, kalbama, kad yra 
galvojama apie sudarymą ir trečios grupės, kuri iš
vyktų rugpiūčio mėnesio pradžioje.

Taigi, lietuvių tautos atplaišų desperatiškos pastan
gos “neleisti” šiemet Amerikos lietuviams lankytis Ta
rybų Lietuvoje nuėjo vėjais. Taip ir reikia. Amerikos 
lietuviai myli savo senąją tėvynę ir jokios pastangos 
juos nustatyti prieš ją neduos vaisių. Tegu tai įsideda 
į galvas visi, kurie dar ir šiandien nepripažįsta Tarybų 
Lietuvos ir sapnuoja apie sugrąžinimą jon seniai palai
doto smetoninio fąšistinio režimo.

Klaipėdos “Dailės” kombinato gintaro cęcho darbininkė 
Nijolė Zinkevičienė peržiūri gintarinius papuožulus, 

siunčiamus į Japoniją.

NE, TAUTIEČIAI, 
NEGALITE TROKŠTI 
KARO!

Gerai, kad sekamus ug
ningus punktus paskaitytų 
tie smetonininkų, klerikalų 
ir menševikų spaudos re
daktoriai, kurie sušilę agi
tuoja už naują karą ir svei
kina kiekvieną militarinę 
avantiūrą, kuri didina nau
jo karo grėsmę. Jie paimti 
iš “Tėvynės Balso”. J i e 
skamba:

Koks gražus, koks mielas 
gimtasis kraštas pavasarį!

Ir neišpasakytai gražus jis 
šiandien, dvidešimtąjį taikos 
pavasarį. Gražus ne tik savo 
vaiskia žydryne, sodria pievų 
ir besiskleidžiančių lopų ža
luma, sidabro upėmis ir eže
rais, gražus ne tik garuojan
čiais arimais ir vyturio daina 
— ypač gražus jis lietuviška 
kūrybine energija ir vaisingu 
darbu, puošiančiu ir turtinan
čiu tėvų žemę. Tą žemę, ku
rią prieš daugiau kaip dvide
šimtį metų baisiomis žaizdo
mis sužalojo didžiausias ka
ras, tą žemę, kurioje jis pali
ko kraujo ir ašarų upes, mies
tų ir žmogiškųjų likimų griu
vėsius. Bet, nors baisi yra 
žmogaus sukelto karo griau
namoji jėga, jos pėdsakų ne
belieka, kai žmogaus protas 
ir rankos imasi taikingo kūry
binio darbo. Stebuklus daro 
žmogiškasis taikos genijus! 
Stebuklus padarė darbo žmo
gaus rankos ir mūsų tėvų že
mėje, kuri dabar gražesnė ir 
turtingesnė, negu bet kada 
buvo.

Kai šiandien eini miesto gat
ve, kai matai pavasariškai 
gražius žmones, kai girdi vai
kišką skardų juoką, kai jau
kiame draugų būryjp nerūpes
tingai leidi laisvalaikį, kai su 
vyturio giesme sveikini saulė
tekį ir į dirvą byrančią sėklą, 
net nepagalvoji, kad kadaise, 
dar visai neseniai, žuvo tavo 
artimieji, kad gaisrai naikino 
tavo namus ir turtą, kad la
bai graudžiai verkė netekę tė
vų vaikai, kad šiurpi baimė ir 
nerimas vaikščiojo aplink ta
vo šeimos židinį. Ir Jūs, tau

tiečiai, sėsdami prie šeimyni
nio pietų stalo — tėvynėje ar 
Amerikoje, Australijoje ar 
Anglijoje, — gal būt, jau už
miršote, kaip atrodo bado ir 
skurdo, nepriteklių ir bejėgiš
kumo šmėkla, klaidžiojusi pa
skui karo keliais. Juk dangus 
toks žydras, juk pavasaris 
toks gražus, juk Jūsų vaikai 
nerūpestingai žaidžia ir mo
kosi, juk Jūs su kaimynais 
kalbatės apie savo paprastus 
rūpesčius, apie darbą ir arti
muosius, apie tai, ką veiksite 
poilsio valandomis...

Bet ši diena—gegužės 9-oji. 
Toji diena — Pergalės diena.

Ir, minėdami ją, kaip tik 
prisiminkime, ką atnešė karas. 
Gal būt, stovėjote su klykian- 
čiu kūdikiu ant rankų prie de
gančio namo. Gal būt, širdį 
draskė begalinis skausmas, kai 
nebuvo kuo pamaitinti alkaną 
vaiką. Gal būt, bejėgiškai pa- 
linkote prie kulkos pakirsto 
sūnaus ar tėvo krūtinės. Gal 
būt, keikėte likimą, karo vėt
ros nešami tolyn nuo tėvynės. 
Gal būt. ..

Sakykite, argi galima viso 
šito trokšti ? Sakykite, ar pa
galvojote, kas būtų, jeigu vėl 
kiltų karas?

Jeigu pagalvojote, tai supra
tote, jog karas Jūsų tėvų že
mei — trečiasis karas per šį 
šimtmetį — galėtų atnešti tik 
baisiausias kančias, galėtų 
žiauriai išplėšti užgydytas 
žaizdas ir netgi sunaikinti vi
sa, kas mūsų gražiausio su
kaupta per ištisus šimtmečius. 
Jeigu pagalvojote, tai turėtu
mėte suprasti, jog trečiasis ka
ras pasiektų ir Jus bet kur— 
žinoma, ir toje šalyje, kurmio 
praeitų karų nenukentėjo nė 
viena tvora. . .

Tad negi galite tikėti tais 
tautiečiais, kurie diena iš die
nos tvirtina, kad tik karas, tik 
atominė bomba, o ne nūdienis 
darbas ir kūryba pajėgs /at
nešti Lietuvai gražesnį gyveni
mą? Tad kodėl kai kurie mū
sų tautiečiai tyli, kada rašo
ma ir sakoma, jog reikia rem
ti pačias karingiausias impe

rializmo jėgas?
Tautiečiai, negi Jūsų tarpe 

dar yra tokių, kurie nesupran
ta, kas kaltas dėl praeitų ka
rų ? Negi yra tokių, kurie no
ri būti objektyvūs, bet nesuvo
kia, kad jei ne pačių reakcin
giausių imperializmo militaris
tinių jėgų pagimdyto hitleri
nio fašizmo atėjimas į valdžią, 
jei ne jo žmogėdriški sieki
mai, mūsų tauta nebūtų paty
rusi tiek nelaimių ?

O šiandien kaip tik to pa
ties siekiantys sluoksniai — 
patys reakcingiausi imperia
listų sluoksniai — nori švais
tytis su karo deglu. Ir tai šen, 
tai ten jiems pavyksta sukelti 
karo ugnį. Bet tautos gerai 
pažįsta karo padegėjus —- per 
daug, ak, per daug jų godu
mo jos patyrė nežmoniškų 
kančių. Todėl tautos daugiau 
nenori karo, jos daugiau ne- 
linkusios leisti aukštos civili
zacijos pasiekusioje žemėje 
siautėti šiuolaikiniam karin- 
ringam barbarui. Nenori, ne
kenčia karų ir mūsų maža, ne
gailestingai jų niokota tauta.

Ne, tautiečiai, kur begyven
tumėte, negalite trokšti karo, 
jeigu tikrai mylite Lietuvą ir 
lietuvių tautą.

ŠEŠI JAUNI RAŠYTOJAI
“Literatūra ir Menas” pra

neša:
Ir vėl spaustuvės dažais 

kvepia naujas jaunųjų kūry
bos aplankas. Šiais, jubilieji- 
nais, metais savo pirmąją 
knygą skaitytojams įteikia še
ši jaunieji: trys poetai ir trys 
prozininkai. Tai įvairių pro
fesijų, amžiaus žmonės.

Jauniausias amžiumi tarp jų 
Raimondas Galindas baigė 
kultūros-švietimo technikumą 
ir dirba Širvintų kultūros na
muose. Jo apsakymai respub
likinėje spaudoje pasirodė 
1960 m. Pirmajame rinkiny
je “žvaigždės negęsta” iš
spausdinti du jo apsakymai.

Mokytojo Algimanto Zurbos 
vardas respublikinėje spaudo
je pasirodė * tįk _ 1964 metais. 
“Svetimas pabučiavimas” — 
pirmoji jo kūrybos knygutė.

Trečiajame prozos rinkiny
je “Rytas” — žurnalisto Vyto 
Grebliko kūryba. V. Grebli- 

! kas yra parašęs porą knygu
čių vaikanfs, pirmasis jo apsa- 
mas pasirodė 1963 metais. Čia 
skaitytojas ras keturis jo ap
sakymus.

Poezijos rinkinėlių “žydin
tis” speigas”, “Lašas medaus”, 
“Negludinti akmenys” autorių 
pavardės žinomos plačiau. Tai 
Ramutė Skučaitė, Aleksas Da
bulskis, Vytautas Mačiuika. 
Rinkiniuose turėsime progos 
plačiau susipažinti su šių jau
nųjų poetų kūryba. R. Skučai
tė dabar dirba ELTOS redak
cijoje, A. Dabulskis — inži
nierius, V. Mačiuikos profesi
ja — skulptorius.

IR TOKIŲ SUTVĖRIMŲ 
ESAMA!

Smetonininkų “Dirvoje” 
(birželio 2d.) brooklynietis 
A. Ignaitis rašo apie kokį 
ten (matyt, pabėgėlių) susi
rinkimą, kuriame “profeso
rius Eretas per paskaitą 
“Ar tarptautinis komuniz- 
suirs?” New Yorke, sausio 
9 d. 1965 m.”, pasakęs:

“Komunizmas yra mėšlas, 
kuriuo žemę patrėšus, už
miršime jį”.

Kitas, dar kvailesnis, ma
tyt, ir už prof. Eretą, ko
munizmo prięšas, profeso
riaus įkaitintas, šaukęs:

“Komunizmas yra nuodai, 
todėl reikia, kad ir savižu
diškai pasiauko j ant, jį su
laikyti, užmušti!”

To jau per daug ir Ignai - 
čiui. Jis giliai atsidusęs sa
ko: Et, vyrai, “spiaudyda- 
miesi komunizmo nenugalė
sime”.

Arba štai Chicagos men
ševikų “Naujienose” (birž. 
2d.) skaitome:

“Baisiojo komunizmo vė
žio sugraužtoji Sovietų Ru
sija, dvasiniai ir fiziniai 
sunaikinusi rusų tautą ir

Jubiliejiniai Lietuviui Literatūros 
Draugijos metai

Nors jau buvo spaudoje 
rašyta apie LLD 50 metų 
jubiliejų, o visgi regis, kad 
tokiuo įvykiu pokalbių nie
kad negali būti perdaug.

50 metų, prabėgo nejučio
mis; rodos, kad kuopų or
ganizavimas pradėtas visai 
neseniai. Kai pirmoji Drau
gijos išleista knyga “Karas 
—Kodėl” pasiekė LLD jau
nus narius, atmenu, su ko
kiu džiaugsmu nariai ją 
skaitė, studijavo, brangino.

Pažvelgus į LLD nueitąjį 
kelią, turime kuo pasidi
džiuoti. Draugija suvaidi
no didelį lietuvių išeivijoje 
vaidmenį kultūriniame, so
cialiniame ir ekonominiame 
gyvenime. Iš Draugijos iš
leistų knygų nariai mokėsi, 
grūdinosi gyvenimo bango
se ne vien tik plačiame A- 
merikos kontinente. LLD 
išleistos knygos, kartais ir 
žurnalas “Šviesa” buržua
zijai Lietuvą valdant, pa- 

; siekdavo draugus ir užu 
stropiai saugojamų kalėji
mo sienų, apie ką sužinome 
iš tų draugų, kurie ten tas 
knygas studijavo.

Sakoma, knyga yra išti
kimas draugas, kruopštus 
mokytojas, brangus turtas. 
Per visą pusamžį LLD na
riai rūpinosi knygų leidimu 
ir platinimu. Išleista 72 
knygos ir daugiau kaip 30 
metų leidžiamas trimėne- 
sinis žurnalas. Didelis lo
bynas ! O reikia atminti, 
kad už tai niekas negavo 
materialinio atlyg i n i m o . 
Knygų autoriai ir vertėjai, 
setraipsnių rašytojai, kuo
pų ir apskričių organizato
riai viską, aukojo su dideliu 
nuoširdumu. Visas kdlek- 
tyvas jautė tik vieną — kad 
jų triūsas padės liaudžiai 
šviestis ir kovoti už geres
nę ateitį.

Pokalbiuose su senesniais 
LLD darbuotojais paaiški, 
kad dalis jų jau gyvena pa
sitraukę į poilsį, bet nė 
vienas jų nesigaili praleis
to laiko, išlaidų, energijos. 
Jeigu gyvenimą būtų gali
ma pradėti iš naujo, jie vėl 
eitų tuo pat keliu, nes tai 
ryžtas šviesesniam žmo
gaus gyvenimui.

Jubiliejiniai LLD metai 
jau įpusėjo. Kolonijose įvy
ko daug parengimų. Sukel
ta graži parama knygoms 
leisti. Šie metai bus kny
gomis dosnūs. LLD suma
nytojo ir puoselėtojo Leono 
Prūseikos raštų rinkinys 
“Publicistika” jau spausdi
nama. Dr. A. P'etrikos kny
ga “LLD ir paža n g i ų j ų 
JAV lietuvių istorija” yra 
spaudoje. Už kokio mėne
sio LLD narius pradės pa
siekti anglų kalba knyga 
“Li t h u a n i a — Past and

Present.” Ievos Mizarienės 
knyga “Jaudinantys susiti
kimai” gal bus kiek suvė
luota, bet tikimasi, kad 
knygą nariai gaus dar šiais 
metais.

Ksaveros K a r o s i e n ė s 
knygą “Su taikos misija ap
link pasaulį” nariai labai 
įvertina. Jeigu pereitais 
metais dėl techniškų prie
žasčių nariai dėl knygos ne
gavimo buvo kiek nusivylę, 
tai šiais metais nereikės bo
dėtis. Dabar turime pasirū
pinti knygų platinimu ir 
daugiau narių į LLD įra
šymu.

E;ičie paskutinių. LLD 
suvažia imu visi jautė sto
ką laiko platesniam D-jos 
reikalų išanalizavimui. Cen
tro Komit. nusprendė šių 
metų spalio mėnesio 9 ir 10 
dienomis Brooklyne laikyti 
Jubiliejinę konferenciją-pa- 
sitarimą. Konferencija tę
sis dvi dienas. Oras kelio
nei bus palankus, tad jau
čiama, kad Draugijos vei
kėjai bei šiaip jos nariai 
atvyks iš daugelio kolonijų.

K. Petrikiene, pirm.

Maskva, r— TSRS prezi
dentas Anastazas Miko j a- 
nas pasiuntė telegramą 
JAV prezidentui Johnsonui 
pasveikindamas su astro
nautų laimingu žygiu.

DIVIZIJA ŽYGIAVO
Divizija žygiavo 
Didžių kovų keliu. 
Medalį tėtis gavo 
Už mūšį prie Šiaulių.
Atakon priešas tvino, 
Įniršęs lyg žvėris, 
Bet žvėrį sunaikino 
Tarybinis karys.
Pulkų pulkai žygiavo 
Drąsuolių milžinų — 
Ir Klaipėdą vadavo 
Prie jūrų mėlynų.
Ten vėliavą tėvelis 
Iškėlė virš bangų.
Jį papuošė medalis 
Būry kovos draugų.
Išvijo piktą priešą
Iš žemės Lietuvos, 
Už laisvę ir už tiesą 
Po vėliava kovos.
Gaisrų ugnis užgeso, 
Išblėso pelenai
Tai ačiū jums už drąsą, 
Kareiviai milžinai.
Žydėkit miestai, kaimai— 
Mes budime visi.
Klestėki mūsų laimei 
Taika šviesi, šviesi!

P. Gaulė

atkakliai besistengianti pa
vergti vargui ir sunaikini
mui visą dar likusį laisvąjį 
pasaulį, prieš 25 metus vie
šai ir įžūliai panoro ir kitų 
tautų kraujo...”

Čia kasdien šaukia, kad 
rusų tauta tokia jau galin
ga, jog ji baigia “surusinti” 
visą “laisvąjį” pasaulį, o čia 
mums pasakoja, kad tos 
tautos beveik jau nebėra, 
kad ji dvasiniai ir fiziniai 
sunaikinta!

Eretas ir Grigaitis — ko
kia “graži” porelė! Vienam 
komunizmas mėšlas, o ki
tam vėžys! Prof. Eretui jis 
tik žemę patręš, b Grigai
čiui jis sudoros visą mūsų 
nelaimingą ^laisvąjį pasau
lį”!

RYTĄ
Sužibo ant žolyčių 
Kaip krištolas rasa. 
Ankstyvą, šiltą rytą 
Aš braidžioju basa.

Šiltutis rūkas plauko 
Ant pievų, ežerų. .. 
Ir aidi linksmos dainos 
Mažyčių vyturių.

Leonora Valskytė
VIII klasės mokinė

PAVASARIS EINA
Tirpsta sniegas ant laukų, 
Medžiai dar apmirę... 
Bet gegutė greit ku-ku 
Užkukuos mūs girioj.

Obelėlė sužydės
Vėl baltais žiedeliais, 
Užgiedos mums iš širdies 
Ant šakų paukšteliai.

Dalia Kudžmaitė 
II klasės mokinė

Iš “Lietuvos pionieriaus”

Iš laiškų
BRANGUS DRAUGE, * 
MYLIMAS RAŠYTOJAU

ROJAU MIZARA!
Visos Tarybų Lietuvos 

skaitytojai, minėdami bran
gią šventę—Jūsų septynias
dešimtmečio jubiliejų, sU 
džiaugsmu sutiko žinią, kad 
Jums suteiktas mūsų Liau
dies rašytojo vardas. Per 
šimtus ir tūkstančius mylių 
Jūs seniai tapote Tarybų 
Lietuvos liaudžiai savu ir 
mylimu rašytoju, kurio kny
gos — neatskiriama mūsų 
bibliotekinio ir skaitytojiš- 
ko gyvenimo dalis.

Šiandien džiaugiamės,'ga
lėdami LTSR Valstybines 
respublikinės bibliotekošai- 
rekcijos, visuomeninių or
ganizacijų ir viso bibliote
kos darbuotojų kolektyvo, o 
taip pat tūkstančių skaity
tojų vardu pasveikinti Jus, 
mylimas rašytojau, Jūsų 
jubiliejaus ir apdovanojimo 
proga, palinkėti ilgiausių 
metų, geros sveikatos, kū
rybinės kloties stiprinant 
tiltą per vandenyną.

Bibliotekos direktorius

V. Jurgaitis
Bibliotekos vietos "

profkomiteto pirmininkė -j
St. Keblienė

_______ & ‘
A 

Stiklo burtų 
karalystėje

Specialiai “Laisvei”
Vilnius.— Parodų salėse 

lankytojų dėmesį savo spal
vingumu, monumentalumu 
visuomet patraukia yįtrą- 
žisto: Ąlgįmąpta^.§tpskam 
darbai. . • J . ♦ •*

Jau penkiolika metų A.: 
Stoškus, baigęs Kauno vals
tybinį taikomosios ir deko
ratyvinės dailės institutą,, 
darbuojasi šioje nelengvoje 
dailės srityje. Per tą laiką 
dailininkas dalyvavo respu
blikinėse ir tarprespubliki
nėse parodose, jo kūriniui 
buvo eksponuojami- eilėje 
užsięnio šalių. *

Nemaža A. Stoškaus dar
bų puošia visuomeninių pa
statų interjerus. Lengvais,' 
grakščiais, šiuolaikiniais vi
tražais jis kartu su daili
ninke B. Gylyte papuošė 
Naujosios Akmęnės kultū
ros namų fojė. Tarybinio 
žmogaus darbą ir poilsį jis 
apdainavo vitražuose, puo- 
šiančiuose naujuosius Prof
sąjungų rūmus Vilniuje. Su 
keletu jo darbų dailės mė
gėjai netrukus galės susipa
žinti Kaune steigiamame 
monumentaliosios dailės 
muziejuje.

Daugelyje savo darbų 
spalvoto stiklo* dailininkėj 
pavaizdavo taiką ir draugy
stę/ mūsų Tėvynę, motinys* 
tę, atkūrė lietuviškų paša-, 
kų motyvus. Kaip ir kiek
vienas nerimstantis kūrė
jas, jis pilnas kūrybinių 
mįnčių. ir ieškojimų. Daug 
laiko bei jėgų jis skiria pe
dagoginiam darbuį: Dailės 
institute A. Stoškus vado
vauja vitražo dirbtuvėms.

Tie, kurie domisi lietuvių 
daile ir rūpinasi jos ugdy
mu, nuoširdžiai džiaugiasir 
kad šių metų respublikinių 
premijų kandidatų sąrašuo
se yra ir mūsų stiklo burti
ninkas Algimantas Stoškus, 
sukūręs geriausius savo yta 
tražųs “Žemė — motina” Jį? 
“Gyvenimo giesmė”.

T. Rinkęvįęįppė
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Jų žygdarbiai visuomet bus neišsenkamas 
šaltinis ryžtui ir ištvermei

(Iš M. Šumausko straips
nio “Liepsningų patriotų 
žygdarbiai” dvideš i m t o- 
sioms Antrojo pasaulinio 
karo pergalės metinėms pa
minėti).

Tarybinė liaudis ir viso 
pasaulio pažangioji žmoni
ja dvidešimtą kartą iškil
mingai pažymi datą, kai 
pergalės saliuto salvės pa
skelbė pasauliui, jog siau
bingas hitlerinis fašizmas 
sutriuškintas, kad grėsęs 
taftoms baisus pavajus lik- 
vfSuotas. Tą dieną milijonų 
žimmių skausmo ašaras pa
keitė džiaugsmo ašaros. Vi
so pasaulio tautos pažymė
jo pergalės dieną kaip 
džiaugsmingą šventę.

Pirmoji užpuolimo auka
Fašistinei Vokietijai klas

tingai užpuolus Tarybų Są
jungą, jaunos Tarybų Lie
tuvos Respublikos teritori
ja pačiomis pirmosiomis 
karo valandomis tapo kari
nių veiksmų arena, nes per 
ją ėjo vieno svarbiausių fa
šistines kariuomenės smū
gių kryptis.

Hitleriniai galvažudžiai, 
pasitelkę buržuazinius na- 
cfc^alistus, barba r i š k a i 
griovė ir degino miestus ir 
kaimus, beatodairikai žu
dė nespėjusius pasitraukti 
tarybinius aktyvistus ir tai
kius gyventojus, neskirda
mi moterų, vaikų ir senelių.

Lietuvių tauta ryžtingai 
stojo i kovą prieš okupan
tus. Tūkstančiai komunis
tų, komjaunuolių ir nepar
tinių, kurie nespėjo pasi
traukti į Tarybų Sąjungos 
gilumą, rengėsi žūtbūtinei 
kovai su fašistiniais grobi
kais. Iš jų formavosi 16-oji 
Lietuviškoji divizija, bend
roje kovoje pelniusi šlovę.

Stojo į kovą
"okupantai Lietuvos teri- 

t arijoje jau pirmosiomis 
karo dienomis pajuto gilią 
lietuvių tautos neapykantą. 
Tarybiniai patriotai būrėsi 
kovai su nuožmiu priešu: 
kūrėsi antifašistinių kovo
tojų pogrindinės grupės, 
komitetai ir platesnio mas
to organizacijos Vilniuje, 
Kaune, Kėdainių, Panevė
žio apskrityse ir kitur. Ne
paisant to, kad veikti buvo 
labai sunku, priešas čia vie
nur, čia kitur pradėjo justi 
partizanų smūgius. Komu
nisto Petro Šimėno pirmai- j 
siais karo mėnesiais suor
ganizuotas partizanų bū
rys prie Kauno sunaikino 
didelius hitlerininkų maisto 
sandėlius, nuskandino kele
tą baržų su plukdomais Ne- 
iflįinu | Vokietiją iš valstie
čių atimtais grūdais. Be
veik tuo pat metu kovą 
pradėjo Alekso Ražanaus- 
ko suburta partizanų gru
pė Alytaus apskrityje. Po 
kautynių priešo užnugary
je likęs tarybinis karinin
kas Fiodoras Djakovas, bu
vęs Kauno universiteto stu
dentas Jonas Vasiljevas, 
komjaunuolis Matas Po- 
riuškis ir kiti tarybiniai 
patriotai suorganizavo 
partizanų grupę, kuri ėmė 
veikti Rokiškio apskrityje.

Ukmergės apskr i t y j e 
partizanų grupę suorgani
zavo komunistas Vladas 

1 ^įildžiūnas, Kėdainių ap- 
srfrityje — Vladas Iešman
tą, Marijampolės apskrity
je, — Karolis Petrikas,

Kauno apylinkėse — Alfon
sas Vilimas, Albertas Slap- 
šys ir Adomas Gadliauskas. 
Vilniuje ir Kaune plačią 
veiklą išvystė komunisto 
Vito suburta antifašistinė 
pogrindinė organizacija.
. 1941 metais Panevėžio 
mieste ir apskrityje buvo 
įkurta Karolio Požėlos var
do pogrindinė organizacija", 
vadovaujama komuni s t o 
Petro Vaičiūno, kuri kovo
je prieš okupantus suvaidi
no didelį vaidmenį. Tais pa
čiais metais Jonavos apy
linkėse susikūrė stip r u s

Motiejus šumauskas
“Liaudies keršytojo” bū
rys. Šiauliuse veikė pogrin
dinė organizacija “4-rių A 
štabas.” Tuo būdu 1941 me
tais Lietuvos teritorijoje 
prieš okupantus kovojo ke
liolika pogrindinių organi
zacijų ir partizanų grupių.

Jėgų apvienijimas
Stengdamasis visaliaudi

nę kovą prieš okupantus 
pravesti labiau organizuo
ta, Lietuvos Komunistų

Paavyko užmegzti pašto- komitetas sustiprino 
vesnius ryšius tarp opera
tyvinės grupės ir atskirų j j u d ė j i m u i 
partizanų būrių. Jų skai
čius ėmė gausėti, patys bū- 

dikamentais ir kitais būti- riai stiprėjo ir pasipildyda-
nais reikmenimis.

i

Ryšiai su Lietuva
Kai daugelis partizanų 

būrių ir grupių buvo ap
rūpinti radijo ryšio prie
monėmis, jie palaikydavo 
betarpiškai ryšius su Lie
tuvos partizaninio judėji
mo štabu. Tai įgalino at
skirus partizanų būrius 
operatyviai informuoti šta
bą apie padėtį, priimti iš 
užfrontės lėktuvais prista
tomus ginklus, šaudmenis 
bei literatūrą. Tokie ry
šiai turėjo itin didele svar
bą, stiprinant partizaninę 
kovą ir liaudies pasiprieši
nimą okupantams.

vo naujais kovotojais. Ope
ratyvinė grupe stengėsi ge
riau derinti partizanų bū
rių veiksmus, todėl jie tap
davo kovingesni ir sėkmin
giau pasiekdavo tikslą.

Žalgirio būrys
Plečiant partizaninį 

dėjimą Lietuvoje, d i 
vaidmenį suvaidino “Žal- į 
girio” būrys, kuris bu
vo Lietuvos K P Centro 
Komiteto operatyvinės gru
pės, o vėliau Šiaurės sri
ties komiteto atr aminis 
ginkluotas vien etas. Be 
ginkluotu operacijų, šis bū- ■ 
rys vykdė labai sudėtingas | 
užduotis, užmegzdavo svar
bius ryšius su kitais bū-

ju-

Lietuvos partizaninio ju- riais bei pogrindinėmis 6r- 
dėjimo štabas po visą mū- ganizacijomis. Bebaimiai, 
sų kraštą skleidė šimtus kovose užsigrūdinę būrio 

kovotojai prasiskverbdavo 
į labiausiai priešo saugo
mas vietas ir surinkdavo 
didelę svarbą turinčias ži
nias. Puikia drąsa ir išra
dingumu pasižymėjo “Žal
girio” būrio operatyvinių 

vykdytojai Dvario-

tūkstančių egzemp 1 i o r i ų 
antifašistinių atsišaukimų 
ir laikraščių, spaus d i n t ų 
Maskvoje ir pafrontėje. 
Sunkiomis okupaciojs sąly
gomis buvo suorganizuotas 
komunistinės spaudos leidi

Bebaimiai

va
dovavimą partizan i n i a m 

, partinių ir 
komjaunimo organizacijų 
veiklai, telkė liaudies 
mases į kovą prieš hitleri
nius grobikus pietų Lietu
vos apskrityse. Tokį pat 
darbą Šiaurės komitetas 
išvystė šiaurinėje Lietuvos 
dalyje.

Iš viso Lietuvoje veikė 
daugiau kaip 90 partizanų 
būrių. Kai kurie, iš jų bu-; 
vo gana dideli. Antai, Že- • 
m a i t ė s vardo partizanų į 
junginys savo gretose turė
jo 500 kovotojų, Trakų par
tizanų brigada — daugiau 
kaip 600 žmonių, “Vil
niaus,”’ “Žalgirio” ir Kos
to Kalinausko būriuose bu
vo po 330 partizanų.

i
Netikėti ir ryžtingi tokių 

stiprių partizanų būrių ir 
pogrindininkų veiksmai 
okupantams dažnai šukei- - 
davo siaubą, trikdė fronto 
aprūpinimą, trukdė beato
dairiškai plėšti kraštą. Pie
tų Lietuvoje partizanų ir 
pogrindinių antifašistų or
ganizacijų kova 
išsivysčiusi, jog 
okupantai bijojo 
žengti atokiau 
niaus. Šioje kovoje svarbų

buvo tiek 
vokiškieji 
ir žingsnį 
nuo Vil-

Laisvės reikalai
Per paskutines kelias savaites skaitytojai, atsinau

jindami prenumeratą, prisiuntė ir dovanų. Kiti, kurių 
prenumeratos dar neišsibaigusios, bet matydami rei
kalą, kad laikrašičui reikia finansinės pagalbos, pri
siuntė dovanų.

P. J. Martin, Wexford, Pa. (jam suėjo
76 m. amžiaus, tai po $1 nuo metų) .......

Felix ir Amelia Skleris, St. Petersburg, Fla.
Rose Gailen, Hartford, Conn........................
Emilia Stirbis, Springfield, Ill......................
C. L. M. Klubas (per A. S.), Cleveland, Ohio
A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa..........
Helen Žukas, Binghamton, N. Y.........
Mary Tameliene, Brooklyn, N. Y. ..
Anthony Zline, Detroit, Mich.............
John Yasiulis, Kenosha, Wis..............
Joseph Klein, Brooklyn, N. Y...........
Nellie Baltakienė, Rochester, N. Y. ..
Newarkiete ...........................................
Z. S., Philadelphia, Pa...........................
Good Wisher (per O. Philipse), Garwood, N. J.
Joseph Manson, Worcester, Mass.......................
Stanley Petronis, Athol, Mass.........................
K. Boinauskas, Philadelphia, Pa. .. ..............
John Wallis, Chicago, Ill....................................
J. Strumskis, Philadelphia, Pa...........................
V. Macy, Voluntown, Conn................................
Arpelia Aimontienė, Hollywood, Fla.................
K. C. Straus, Easton, Pa....................................
K. Kučiauskiene, Burlington, N. J. ...............
Po $1: Geo. Stasiukaitis, Clifffside, N. J.; ė

žemaitis, Rochester, N. Y.; T. Markelionist Niagara 
Falls, N. Y.; A. Jocis, Clearwater, Fla.; J. Kireilis, 
Johnson City, N. Y.; Eva Kavolienė, Brockton, Mass.;

F. Netsel, Gardner,

$76.00 
50.00 
20.00 
15.00 
10.00 
10.00

.. 10.00 
.. 10.00 

6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00

mas ir pačiuose partizanų | ryšių
būriuose bei pogrindinėse i ^as, Butėnas, P ir m a i t is, 

Andriukaitis, Mikalauskai- 
tė-Petrikienė, 
Staškevičiūtė 
kitų kovotojų. Kituose bū
riuose ir grupėse pasižy
mėjo partizanai Čiulada, 
P r o č i u c hanovas, Šulcas, 
Zinkevičiūtė, Vaicekaus
kas, ir daugelis kitų.

Mūsų jėgų augimas
Partizanų judėjimas toly- 

j ų klastingus kėslus. I džio plėtėsi, didėjo jo veiks- 
jĮ^vėpdavo parti z a n u s ir

antifašistinės kovos organi
zacijose. Okupuotos terito
rijos pogrindyje buvo iš
leista keli šimtai atsišauki
mų ir periodiškai ėjo 15 
laikraščių bei kitų leidinių. 
Spausdintas komu nistinis 
žodis atskle i s d a v o tiesą 
apie hitlerininkų ir lietu
viškųjų buržuaazinių naci
onalistų žiaurumus ir kru
vinąsias paktadarybes, apie

Apyvalienė, 
ir daugelis

nį i n g u m a s. Pepb 
parduodavo Tarybinės Ar- 1943 metų pusmetį pū

partijos Centro Komitetas i mijos vadovybei ' svarbius nų būrių skaičius Lietuyo-
pagrindines organizacijas 
ir partizanų grupes ėmė 
telkti į vieningą kovos jun
ginį, tobulinti veikimo tak
tiką ir metodus. Tam rei
kalui 19 41 metų vasarą j 
priešo užnugarį buvo pa
siųstos partizaninio judėji
mo organizatorių pirmo
sios grupės, sudarytos iš 
patyrusių kovotojų. Deja, 
daugelis jų žuvo. Tada 1942 
metų kovo mėnesį į oku
puotą Lietuvą nuvyko dvi 
didelės vadovaujančių dar
buotojų grupės, kurioms 
vadovavo Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Ko 
miteto sekretorius Mesku- 
pas-Adomas ir Juozas Daš- 
kauskas, o tų pačių metų 
vasarą į hitlerininkų pa
vergtą mūsų kraštą buvo 

. pasiųstos dar septynios par
tizaninės kovos organiza
torių grupės.

Gaudamas paramą, parti
zaninis judėjimas Lietuvoje 
sparčiai plėtėsi. 1942 me
tais su okupantais jau ko
vojo 36 partizanų būriai 
bei grupės. Septyniolikoje 
Lietuvos apskričių ir mies
tų .veikė pogrindinės parti

nės ir komjaunimo organi
zacijos. Siekiant pagerin
ti vadovavimą partizaninei 
kovai mūsų krašte, Tarybų 
Sąjungos Valstybinio Gy
nybos Komiteto 1942 metų 
lapkričio 26 dienos nutari
mu buvo įsteigtas Lietuvos 
partizaninio judėjimo šta
bas, kuriam vadovavo LKP 
CK pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus. Šis štabas atliko 
didelį darbą. Jis koordiiia- 
vo partizanų būrių veiklą, 
derino ją su Tarybinės Ar
mijos junginių veiksmais, 
rengė naujus par t i z a n ų 
kadrus, aprūpino būrius 
ginklais, šaudmenimis, me-

kuriais buvo nąiydojąniąsų 
planuojant kovines.

J . . ' ' ..
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V i et o j žu vu šių dvie J 
ratyvinių grupių, uyykurį 
šių 1942 metų kovo mėnesį 
į hitlerininkų užnUgalfį^ 
LKP CK tų pat metų lap
kričio mėnesį sudarė ir pa
siuntė į okupuotą Lietuvą 
naują operatyvinę grupę, 
kurios vadovu buvo pa
skirtas šių eilučių autorius. 
Per fronto liniją grupė bu
vo pergabenta lėktuvais. 
Pradžioje mums teko nau-

j ■<■■■<

vaidmenį suvaidino atrami-! Jacob Vejalis, Gardner, Mass.;
nis Pietų srities komiteto Mass.; Frances Norbut, Chicago, Ill.; P. Budriūnas, 
“Margirio’ ’būrys. Trakie- Miami, Fla.; Albina Volunges, B’klyn, N. Y.; J. Katinis,’ ’būrys. Trakie- Miami, Fla.; Albina Volunges, B’klyn, N. Y.; J. Katinis, 
čių brigada, Adomo Micke- Easton, Pa.; J. Mažeika, New Britain, Conn.; Jonas Lc-

veckas, B’klyn, N. Y.; J. Bimba, Hawthorne, N. J.; J. 
Andriuškevičius, B’klyn, N. Y.; P. Galinis, Lawrence, 
Mass.; B. Gumauskas, Haverhill, Mass.; F. Petkūnas, 
Worcester, Mass.; Ch. Arrison, E. Hartford, Conn.; 
Alice Lideikis, Great Neck, N. Y.; F. Mankauskas, 
Tunkhannock, Pa.; J. Laurinaitis, Thomas, W. Va.; Wm. 
Kulik, Ulster Park, N. Y.; K. Milinkevičius, B’klyn, N. 
Y.; I. Macevich, Ė. Billerica, Mass.;' S. Rainard, Dor
chester, Mass.

Ačiū viršminėtiems už jų dosnias dovanas laik
raščiui.

vičiaus vardo būrys ir kt.
Priešo nuostoliai

Bebaimiai lietuviu tautos 
keršytojai priešui sudavė 
daug skaudžių smūgių. 
Partizanai nuvertė nuo bė
gių daugiau kaip 360 prie
šo ešelonų su kareiviais ir 
technika, susprogdino daug 
karinių bei maisto sandė
lių, ryšių mazgų ir kitų ob
jektų, sutriuškino daugiau 
kaip 10 tūkstančių vokiečių 
kareivių, karininkų ir po
licininkų.

Svarbiausias sėkmingos 
partizaninės kovos Lietuvo
je laidas buvo tas, kad šiai 
kovai vadovavo Lietuvos 
Komunistų partija. Komu
nistai ir komjaunuoliai /bu
vo piriposiose kovotojų gre
tose, of pogrindinės parti
nės organizacijos buvo ta
pusios centrais, vadovavu
siais antifašistinei kovai. 
Jėgas šiai kovai be palio
vos teikė glaudūs ryšiai su 
liaudies masėmis.

Liaudies parama
Tarybiniai partizanai nau

dojosi visokeriopa Lietuvos 
darbo žmonių parama. Var
gingose kaimų sodybose 

i liaudies keršytojai rasdavo
Zimanas, o Šiaurės srities saugų prieglobstį. Gyven- 
komiteto pirmuoju sekre- tojai dalydavosi 
toriumi paskyrė mane. 
Pietų srities pogiiml;'

S-
.. tf.a1.:%.
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VU.' • • • •
Kąi partizaninis -jiid^- 

mas •_ Lietuvoje: išsiplėtė, ••iš
kilo reikalas pertvarkyti 
vadovavimą. ' Tuo tikslu 
Lietuvos KP Centro Komi
tetas 1944 metų sausio mė
nesį vietoj Centro Komite-

dotis Baltarusijos partiza- j to operatyvinės grupės sū
nų pagalba ir jų bazėmis - 1 ............
Kazėnų miškuose, Bogomi- 
lo rajone bei Naručio eže
ro apylinkėse. Baltarusijos 
partizanų bei gyv e n t o j ų 
teikiamos didžiulės para
mos dėka operatyvine gru
pe sėkmingai išvvstė vpik-

darė LKP Šiaurės ir Pie
tų sričių pogrindinius, ko
mitetus. Pietų srities komi
teto pirmuoju sekretoriumi 
buvo paskirtas Genrikas

Praeityje buvęs įžymus boksininkas kaunietis Algirdas Šoci
kas (kairėje) dabar sėkmingai treniruoja jaunuosius boksi
ninkus. Jo mokiniai dažnai laimi prizus tarybinių komandų 
varžybose, nugali tarptautiniuose susitikimuose, o jo talen
tingiausias auklėtinis Ričardas Tamulis net du kartus iškovojo 

Europos čempiono titulą.
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su jais 
paskutiniu duonos kąsniu. 
Vietiniai ryšininkai pain
formuodavo 
perspėdavo apie pavojų. 
Ypač didelį vaidmenį parti
zaniniame judėjime suvai
dino nuolatiniai partizanų 
būrių ryšininkai — papras
ti darbo žmonės, .sąmonin
gi antifašistai, dideli tary
binės Tėvynės patriotai. 
Daugelis jų kartu su parti
zanais atliko didvyriškus Saulės laikas.) 
žygdarbius.

Jauna išgamų auka
Vienu aktyviausių Žemai

tės vardo partizanų būrio 
ryšininkų buvo svedasiškio 
mažažemio valstiečio duk
tė komjaunuolė Stasė Zo- 
vytė. Visa gausi Zovų šei
ma buvo patikima partiza
nų atrama, o vyriausias 
Stasės brolis Jonas, dar 
1935 metais įstojęs į Ko
munistų partiją, — narsus

(Tęsinys 4-me psl.) . \

“Laisvės” Administracija
—.------- .——------- ♦---------------

Kaip sutvarkytas 
pasaulyje laikas?

Žemė iš vakarų į rytus 
apsisuka per 24 valandas, 

atsukdama vis naujus plo
tus į Saulę. Nuo žemės 
Šiaurinio link Pietinio aši
galio eina meridianai, ku- i nius ir apie jų pasirodymą 
rių viso yra 360. Per vie-' praneša plaukiantiems lai- 
ną valandą Žemė 15-os me- vams. 
ridianų plotą pasuka link 
Saulės.

1884 metais įvyko pa
saulinė tarptautinė konfe
rencija pasauliniam laikui 
sutvarkyti. Ji nutarė, kad 
meridianas, einąs per 
Greenwich, prie Londono, 
būtų skaitomas pirmuoju, i 
Nuo jo į rytus 180-asis me-1 
ridianas yra beveik • tarp 
Sibiro ir Alaskos, ir į vaka
rus 180-asis meri d i a n a s 
ten pat baigiasi. Todėl su
sitarta, kad pasaulyje ten 
baigtųsi diena ir nauja pra-

Baigėsi amerikinė 
ledkalnių sargyba

"Washingtonas.—Nuo 1914 
metų Jungtinių Valstijų 
Kraštų apsaugos laivai 
saugoja Šiaurinėje dalyje 
Atlanto vandenyno ledkal-

Komandieriai sako, kad 
j a u baigėsi 'ledkalnių 
(“icebergų”) išplaukimai. 
Buvo užrekorduota apie 80 
ledkalnių. Kai kurių virš 
vandens buvo po 60 pėdų 
ledo kalnai, o vandenyje 
tris kartus tiek.

apie padėtį, sidėtų. Kada Alaskoje bai-
giasi 12-oji valanda nak
ties, tai TSRS Sibire prasi
deda 1-oji valanda naujos 
dienos (datos). Ties ta vie
ta pasaulio dalis vadinama 
Tarptautinės datos linija.

Kas 15as meridianas lai
kas keičiasi viena valanda. 
(Tai, žinoma, nėra tikrasis 

Štai, kada
New Yorke turime Rytinio 
laiko 9-ą valandą ryto, tai 
Chicagoje dar būna tik 8 
valanda ryto, o San Fran
cisco mieste tik 6-a vai. ry
to. Arba* kada New Yor- 
giasi 12 valanda nakties, 
tai Maskvoje yra jau 7-a1 
valanda kitos dienos ryto.

Pasaulyje prisilaikydami 
taip vadinamos Tarptauti
nės datos linijos laiko žmo
nės žino, kuris dienos (da
tos) laikas yra kiekvienoje 
pasaulio dalyje.

Tarybų Sąjungoje maisto 
gamyba smarkiai kyla
Tarybų Sąjungos Centra- 

linis Statistikų Biuras skel
bia, kad per pirmąjį 1965 
m. bertainį maisto gamyba 
smarkiau pakilo kaip pra
moninė gamyba.

Per tą bertainį pramoni
nė gamyba, palyginus su 
1964 m. pirmuoju bertainiu, 
pakilo devyniais procen-, 
tais. Tuo pačiu metu mėsos > 
gamyba pakilo 15 procentų, 
žuvies—23 proc., sviesto — 
72 proc., sūrio—49 proc., ki
tų pieniškų produktų — 26 
proc.

Televizijos gamyba pakilo 
15 proc., šaldytuvų — 32 
proc., skalbimo mašinų—18 
proc. Rakandų gamyba te
pakilo 4 proc., o apavų — 
tik 1.2, drabužio — 3 proc. 
Smarkiai pakilo mineralinių 
trąšų gamyba.

Gamybos pakilimas, abel- 
nai imant, buvo padarytas 
darbininkams dirbant trum
pesnes valandas.

I
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Jų žygdarbiai niekad nebus pamiršti
(Tęsinys iš 3-čio psl.) 

Žemaitės vardo būrio par
tizanas. Stasė Zovytė pa
skirstydavo ir platindavo 
partizanų leidžiamą litera
tūrą, verbuodavo partiza
nams naujus kovotojus. Ro
kiškio apskrityje veikęs Že
maitės vardo būrys per ją 
palaikė ryšius su kitose ap
skrityse veikusiais partiza
nais. Išvadavus Tarybų 
Lietuvą, Stasė, kupina jau
natviškos energijos, įsijun
gė į taikų kuriamąjį darbą. 
Arti buvo didžioji pergalė 
prieš hitlerinį fašizmą. Ta
čiau Stasė jos nesulaukė. 
Ji žuvo nuo buržuazinių 
nacionalistų rankos 1945 
metų vasario 12 dieną.

Didvyriškos šeimos
Narsiais tarybinių parti

zanų ryšininkais buvo 
švenčioniškių inteli g e n t ų 
Guigų šeima. Girininkas 
Albinas Guiga ir jo žmona 
mokytoja Jadvyga savo na
muose Nėveriškių kaime 
dažnai slėpdavo “Vilniaus,” 
“Žalgirio,” Kosto Kalinaus
ko vardo ir kitų būrių par
tizanus, prisidėdavo prie 
pavojingiausių kovinių ope
racijų. 1944 metų birželio 
pradžioje, mėgindami išva
duoti iš hitlerininkų sun
kiai sužeistą LLKJS Šven
čionių pogrindinio komiteto 
sekretorių Vilių Kudabą, 
jie pakliuvo į priešo ran
kas ir birželio 12 dieną bu
vo hitlerininkų nužudyti.

Nuo 1943 metų “Graži
nos” būrio partizanai sau
gią vietą rasdavo pas' Ši
monių valsčiaus mažaže
mį valstietį Apolinarą Sa
kalauską. Jis ne tik suteik
davo partizanams pastogę, 
maisto, bet ir surinkdavo 
vertingų žinių apie hitleri
ninkų ir jų pakalikų—bur
žuazinių nacionalistų —jė
gas aplinkiniuose mieste
liuose ir kaimuose. A. Sa
kalauskas taip pat ne kar
tą dalyvavo partizanų ko
vinėse operacijose Panevė
žio apskrityje.

Trakų partizanų briga
dos būriams pasiaukodama 
a p d ė d avo matuiziškio ei
gulio Dudučio šeima. Jų 
sodyba Voriškių kaimelyje 
buvo tapusi partizanų per
ėjimo iš Rūdninkų į Onuš
kio apylinkes punktu. Du
dutis ir jo žmona Jadvyga 
daug kartų sėkmingai nu
gabendavo partizanų ryši
ninkus į Vilnių, padėdavo 
jiems surinkti svarbias ži
nias.

Daug gerų žodžių galima 
pasakyti apie Raseinių ap
skrityje veikusio “Keršyto
jo” partizanų būrio ryši
ninkus Stasį Dobilaitį, An
taniną Misienę, apie Že
maitės vardo būrio ryšinin
kę svedasiškę ’Eleną Bal
tuškienę, Trakų partizanų 
brigados ryšininkus Juze
fą Sierackį, Janę Jančevs- 
ką ir šimtus kitų tarybinių 
patriotų, kurie pasiaukoda
mi rėmė partizaninį judėji
mą Lietuvoje ir tuo prisi
dėję prie didžios pergalės 
iškovojimo.

Neišsenkamas šaltinis, iš 
kurio partizaninis judėji
mas vokiškųjų fašistų už
nugaryje sėmėsi jėgų, buvo 
nuoširdi tarybinių tautų 
draugystė, i ši draugystė 
šventoje kovoje už tarybi
nės Tėvynės laisvę grūdino
si ir tvirtėjo.

Kitų tautų talka
Jau pirmieji Lietuvos 

partizanų, išvykstančių į 

priešo užnugarį, žingsniai 
buvo lydimi nuoširdžios ir 
draugiškos rusų ir baltaru
sių tautų pagalbos. 1942 
metų rudenį Pranevičiaus 
ir Ežerskio vadovaujamai 
40 partizanų grupei, Neve- 
lio rajone perėjusiai fron
to liniją ir turėjusiai užda
vinį pasiekti okupuotą Ta
rybų Lietuvą, rusų parti
zanai visokeriopai padėjo 
prasiveržti iki Vakarų Bal
tarusijos žemių.

Gausūs ir stiprūs balta
rusių partizanų būriai tei
kė didelę paramą Lietuvos 
partizanams, leisdami jiems 
naudotis savo bazėmis. Kai 
susidarydavo dideli sunku
mai, apsirūpinant maistu, 
apranga bei ginklais, Lietu
vos ir Baltarusijos parti
zanai broliškai dalydavosi 
turimomis atsargomis, nuo
latos keisdavosi žvalgybi
ne informacija. Ne kartą 
sutelktinėmis Lietuvos ir 
Baltarusijos partizanų jė
gomis buvo įvykdyti bendri 
kovos žygiai, triuškinant 
priešo įgulas, atremiant ir 
naikinant hitlerininkų bau
džiamąsias ekspedicijas.

žodžiais tiesiog sunku ap
sakyti tą nuoširdumą ir 
meilę, kuriuos reiškė Lietu
vos partizanams labai daug 
iškentėjusi hitlerinės oku
pacijos metais baltarusių 
tauta. Baltarusijos kai
muose mūsų būriai visuo
met surasdavo saugią už
eigą, gyventojai dalydavo
si su mumis maistu, drabu
žiais ir nuoširdžiu žodžiu. 
Visa 'tai teikdavi Lietuvos 
partizanams naujų jėgų ir 
ryžto sunkioje kovoje.

Bendroje kovoje
Lietuvos partizanų gre

tose drauge su lietuviais 
didvyriškai kovėsi rusai, 
baltarusiai, lenkai ir dau
gelio kitų tautų sūnūs ir 
dukros. Su nuožmiu priešu 
drąsiai grūmėsi trys bro
liai rusai Kudriašovai, ar
mėnas Sarabianas, gruzi
nas Dvaladzė, ukrainietis 
Basiukas, baltarusis Achri- 
movičius, totorius Kamaje- 
vas, žydas Solominas, len
kai Senkevičius, Kozlovs- 
ka ir Vrublevskis bei dau
gelis kitų. Kai kurie ko
votojai kelią į Lietuvos 
partizanų žemines surado, 
pabėgę iš koncentra c i j o s 
stovyklų ir nelaisvės. Ten 
patyrę baisius pergyveni
mus, taurūs tarybiniai pat
riotai tapo bebaimiais liau
dies keršytojais. Iš nelais
vės pabėgusių tarpe buvo 
nemaža tarybinių karinin
kų, kurie, turėdami speci
alų pasiruošimą, greitai 
įsisavindavo partizan i n ė s 
kovos taktiką ir tapdavo 
sumaniais partizanų vado
vais. Pasipildydami tokiais 
kovotojais, partizanų bū
riai darėsi vis kovingesni, 
ištvermingesni.

Mūsų kovotojai kitur
Savo ruožtu daug parti

zanų kovėsi Baltarusijoje. 
Tai Pranas Stankevičius — 
“Šturmo” būryje, Ignas 
Adomaitis — Ozmitelio va
dovaujamame būryje ir 
daugelis kitų. Domas Ro
čius, Justinas Olekas, Po
vilas Upstas, Stanislovas 
Syrus — iš viso apie 100 
drąsių lietuvių tautos sūnų 
žuvo, grumdamiesi su fa
šistiniais įsiveržėliais Bal
tarusijos žemėje. Kovose 
ginklu ir krauju buvo su
tvirtinta tarybinių tautų 
draugystė — vienas svar
biausiųjų socialistinės vi

suomenės pagrindų, ir nė
ra tokių jėgų, kurios ga
lėtų jų palaužti.

Ilgas ir garbingas 
kovos kelias

'Lietuvos partizanai nuėjo 
ilgą, sunkų ir garbingą ko
vos kelią, savo žygdarbiais 
prisidėjo prie tarybinės 
liaudies ir jos šlovingos ar
mijos brangios pergalės iš
kovojimo Didžiajame Tė
vynės kare. Užgrūdinti 
įnirtingų kovų ugnyje, pa
kėlę sunkiausius išmėgini
mus, daugelis partizaninės 
kovos draugų nuo pat pir
mųjų pokario metų visomis 
išgalėmis ėmėsi atkuriamo
jo darbo.

Šiandien daugelis jų res
publikoje yra žinomi kaip 
partiniai, valstyb i n i a i ir 
kultūros veikėjai bei ūki
niai darbuotojai. Jų tarpe 
—Albertas Barauskas, Mi
chailas Afoninas, Stasys 
Naujalis, Vladas Sokavi- 
čius, Teofilis Mončiunskas, 
Marijonas Martynaitis, Vy
tautas Uogintas, Juozas 0- 
lekas, Stasys Juozapavi
čius, Aleksandras Jan
kauskas, Liudvikas Butė
nas, Vladislavas Zapolskis, 
Petras Bučinskas, Juozas 
Barauskas, Michailas Kal- 
nauchovas ir daug kitų. Sa
vo taikiu kuriamuoju dar
bu buvę partizanai įtvirti
na tą brangią pergalę, už 
kurią žuvusieji kovų drau
gai ir jie patys mokėjo 
krauju.

Amžinai juos šlovins
Lietuvių tauta amžinai 

šlovins didvyrių mirtimi 
žuvusius partizanus Mes- 
kupą, Melnikaitę, Daškaus- 
ką, Korablikovą, Pševalskį, 
Tamulevičių, Volko v i č i ų, 
Glezerytę, Borisą, Madeis- 
kerytę, Čeponį, Aleksonį ir 
šimtus kitų tauriausių sa
vo sūnų ir dukrų, atidavu
sių brangiausią turtą—gy
vybę, kad būtų apginta Tė
vynės laisvė ir darbo žmo
nių socialistiniai iškovoji
mai. Kartų kartos su 
gilia pagarba tars jų var
dus, neleis užželti takams 
į jų kapus ir ant jų nu
vysti gražiausioms gėlėms. 
Liepsningų patriotų — Ta
rybinės Armijos karių ir 
partizanų — įvykdyti kil
nūs žygdarbiai mūsų jau
nimai ir busimosioms kar
toms visuomet bus neišsen
kamas šaltinis, iš kurio jos 
semsis socialistinio patrio
tizmo, internacionali z m o, 
ryžto ir ištvermės kovoje 
už komunizmo pastatymą.

PIRMIEJI MOKSLINIAI 
ŽINGSNIAI

Veterinarijos akademijo
je įvyko 17-oji studentų 
mokslinės draugijos konfe
rencija, kurioje buvo skai
tomi moksliniai pranešimai 
mokslinės filosofijos, ateiz
mo, veterinarijos, zootech
nikos ir kitais klausimais. 
Pas kauniečius lankėsi Gar
dino, Leningrado žemės 
ūkio institutų studentai, 
Maskvos Veterinarijos aka
demijos . atstovai, supažin- 
dinę šeimininkus su ge- 
geriausiais mokslinės veik
los darbais. Konferencijoje 
buvo skaityta daugiau kaip 
20 pranešimų. Gero įvęr- 
tinimo sulaukė zootechni
kos fakulteto pirmakursės 
B. Mažeikaitės darbas tema 
“Žemes ūkio pertvarkymas 
Lietuvoje socialistiniais pa
grindais,” to pačio fakulte
to ketvirto kurso studentės

V. J. Stankus

Prisimenant senus laikus, 
sulaukus 80 m. amžiaus

(Tąsa) -
Kilus 1905-jų metų revo

liucijai, žymesnieji revoliu
cionieriai, kuriems grėsė di
delis pavojus nuo caro žan
darmerijos — kartuvės ar 
Sibiras, tai ir jie turėjo pro
gą tuose urvuose slapstytis, 
net ir miegoti dienos laiku. 
Jų draugai aprūpindavo 
juos maistu ir viskuo. O 
nakties laiku jie išeidavo 
laukan į miestą pasidairyti 
ir kai ko su draugų pagal
ba pasiteirauti. Prisimenu, 
vienas iš tokių revoliucio
nierių parašė knygą apie 
tuos Odesos tunelius, apie 
kuriuos net ir R. Mizara 
anais senais laikais man 
priminė.

Antra stebuklinga vieta 
Odesoje, tai Juodosios jūros 
įlanka Limanas. Limanas 
yra kelių mylių ilgio ir my
lios pločio, pilnas druskos, 
tiktai dviejų trijų pėdų gi
lumo. Visi Limano krantai 
balti kaip sniegas. Mes ten 
eidavome maudytis, ir tai 
mums nieko nekainuodavo. 
Toks pasimaudymas druski
niame vandenyje, visi saky
davo, labai sveika. Limano 
gale matėsi aukštas mūras, 
už kurio buvo įtaisytos spe
cialios maudynės ir ligoni
nė, bet ta vieta darbo žmo
nėms nebuvo prieinama.

Odesa turėjo ir šaunų 
pliažą (byčių). už drabužių 
pasidėjimą imdavo po 5 ka
peikas. Tai mes, jaunuoliai, 
susidėdavome po 5 kapei
kas, nusipirkdavome vod- 
Hos ir eidavome pajūriu iki 
d i n g d a v bm e iš publikos 
ir, nusirengę, šokdavome į 
[jūrą ir plaukiodavome tiek, 
kiek mums patikdavo. Kar
tą aš nuplaukiau per toli 
nuo kranto dr vos neprigė
riau, bet šiaip taip išsika- 
siau. Tai buvo gera pamo
ka.

Odesa turėjo, cirką, žvė- 
rinčių ir muziejų, puošnių 
bulvarų, parkų ir mažesnių 
parkučių, į kuriuos einant 
reikėdavo užsimokėti, ku
riuose buvo šokių salės ir 
estrados su pastatymais, 
daugiausia komediškų vei
kalų. Tuose parkučiuose 
mes išbūdavome iki vidur
nakčio.

Kiek prisimenu, tai Ode
sos fabrikų darbininkai tais 
laikais nebuvo susiorgani
zavę nei į jokias organiza
cijas, unijas. Jų išanudoji- 
mas buvo nesvietiškas. Ma
no brolis man nupasakoda
vo, kad Odesoje yra kokių 
tai nihilistų, anarchistų ir 
kitokių “istų,” kurių tikslas 
esąs padidinti darbininkams 
algas, sumažinti darbo va
landas ir nuversti caro val
džią. Bet tais klausimais 
kol kas, girdi, reikia liežuvį 
laikyti už dantų, iki ateis 
tam laikas.

Odesoje buvo vienas ge
ras valdiškas patvarkymas, 
tai kad iš kiekvieno darbi
ninko algos išskaitydavo po 
kelias kapeikas ligoninei. 
Darbininkas, susirgęs, jau
nas af senas, nueina į ligo
ninę ir gauna gydymą vel
tui.

1903 metų sausio 1 dieną 
su broliu nųvaž i a v o m e į 
Odesos geležinkelio stotį,

V. Baliaduonytės, veterina-, 
rijos fakulteto antrakursės 
G. Makuškaitės moksliniai 
pranešimai.

B. Petkūnas 

jis man išpirko bilietą už 9 
rublius 60 kapeikų iki Jona
vos stoties. Savo kišenėje 
turėjau apie 30 rublių, du 
kostiumus, apsiaustą, dvi 
poras batų. Tai tiek susi
taupiau per trejus metus. 
Brolis patarė pavasarį su
grįžti atgal į Odesą.

Po dviejų dienų ir naktų 
aš jau Jonavoje/ Išlipau iš 
traukinio nakties laiku. Pa
mačiau dideles pusnis snie
go. Odesoje žiemos kaip ir 
nėra, tik kai kada sniego 
iškrinta, bet visai mažai— 
tik pabaltina žemelę.

Rukuižių kaimas nuo sto
ties buvo už 16 viorstų. Pa
sisamdžiau vežiką už pus
antro rublio ir per apie po
rą valandų jau buvau savo 
gimtiniame kaime ir dūmi
nėje bakūžėje. Mamytė pa
mačiusi mane apsikabino ir 
nubučiavo mano veidus. Net 
abiem akyse ašaros pasiro
dė.

Daabr aš jau buvau, per
žengęs 18 metų, atrodžiau ne 
kaip koks kaimietis bernas, 
bet kaip tikras miesčionis. 
Net ir lietuviškai kalbėti 
nesisekė, nes Odesoje, kad 
ir su broliu, vien tik rusiš
kai kalbėjome.

Savo kaime duona ir kitu 
valgiu buvau dviejų brolių 
aprūpintas, šeštadieniais ir 
sekmadie n i a i s dalyvauda
vau gerai nusiteikęs, 
galėjau su kaimo mergelė
mis pašokti polką, valcą, ir 
kadrilių, taipgi lošti “Susie
dą” su pasibučiavimais. Bu
vai gerai nusiteikęs.

Bet kaip bematant pradė
jo artintis pavasaris, ir man 
čia nuolatiniam gyvenimui 
vietos nebuvo. Kyla min
tis, kad reikia važiuoti įK a- 
min-Podolską, šalia Mask
vos, pas savo vaikystės lai-
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kų draugą Miką Leonavičių, 
kuris dirba cementaunėje 
prie medinių bačkučių dir
bimo. Rašo, kad gerai už
dirba, tai ir man tokį pat 
darbą įtaisys; darbas esąs
nesunkus ir nedulkinas

Grįžti atagl į Odesą ne
buvo jokio noro, nemokant 
jokio amato. Paprastam 
darbininkui ten daugiau ne
moka kaip 80 kapeikų die
nai. Su tokiu uždarbiu tik 
nuo bado galėjai atsiginti.

Bet—netikėta laimė. To 
paties kaimo jaunuolis, vy
resnis už mane ketveriais 
metais, Juozas Rakickas, 
pradėjo rengtis važiuoti į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Tai ir mane pradėjo 
kalbinti su juo kartu va
žiuoti. Va, sako, žiūrėk, 
fotografija mano pusbrolio 
Prano Virbicko iš Galkan- 
tų kaimo, nuo Kėdainių. Jis 
dabar gyvena Amerikoje, 
Amsterdam, N. Y., mieste.

Atrodo kaip ponas, nepa
našus į darbininką. Jis ra
šo, kad turi gerą darbą ir 
pilnas kišenes dolerių. Esą, 
doleriai net ir ant medžių 
auga, tik pasiskink, ir būsi 
bagotas tą pačią dieną (taip 
jis man melavo). Tai jam 
ir kelionės laivakortę pri
siuntė. Jis tuo atžvilgiu 
tikrai buvo laimingas žmo
gus. Na, ir kur tu, vyreli, 
nenorėtum važiuoti į tokį 
amerikonišką rojų!

Bet su manimi reikalas 
prastas, nes kišenėj nėra 
nė vieno rublio. Drabužius 
turėjau miesčioniškus, ne
prastus, įsigytus su brolio 
pagalba Odesoje. O kas lie
čia Ameriką, tai nei drau
gų, nei adreso neturėjau. 
O be to į Ameriką ne- 
įsileidžiama. Bet Juozas 
Rakickas man paaiškino, 
kad tas pats jo adresas ga
lės būti geras ir man — va
žiuoti pas jo pusbrolį Pra
ną Virbicką.

Pagal mano apskaičiavi
mą, mano ūkio , dalis buvo 
verta apie tris-keturis šim-

|tus rublių. Vieną rytą, ge- 
irai išsimiegojęs ir apdūąfro- 
jęs, abiem broliam sakaj: 
Duokite man pinigų kelio
nei į Ameriką, o aš jums 
užrašysiu savo ūkio dalį.
Kelionei į Ameriką reikia 
maždaug dviejų šimtų rub
lių, tai jūs man duosite tik
tai po vieną šimtą rublių, 
ir mano dalis bus jūsų.

(Bus daugiau)

ALDLD REIKALAI
Visiems ALDLD nariams
Kaip jau yra žinoma, kad 

D r. Algirdas Margeris pa
aukojo mūsų Draugijai sa
vo didelį veikalą “šliupter- 
niai”. Tai yra istorinišpo- 
manas. Knyga didelio Qor- 
mato ir gražiai apdaryta. 
Bet tos knygos jis neturėjo 
užtektinai dėl mūsų Drau
gijos visų narių, tai kuo
poms “Vilnis” išsiuntinėjo 
po keletą knygų. Jas galite 
duoti naujiems nariams, 
arba tik pasiskaityti ir kuo
pai grąžinti, kad galėtų 
duoti ir kitiems nariams. 
Arba kuopos pačios nusi
tarkite, kaip tą didelį vei
kalą paskleisti.

Didelis ir širdingas ačiū 
D r. Algirdui Margeriui už 
tokią vertingą dovaną dėl 
ALDLD.

Sekr. Jonas Gr^as

4’ 
Lawrence, Mass.

MŪSŲ DIDELI PIKNIKAI
Mass. Apskričio piknikas 

įvyks birželio 20 d., Maple 
Parke, Methuen. Kviečiame 
visus dalyvauti.

“Laisves” piknikas įvyks 
liepos 4-tą d., Montello j. Iš 
Lawrence išvyks busaS, tai 
kurie norėsite važiuoti, pra
šome užsiregistruoti pas Jo
ną Kodį ir Igną Chuladą.

. V. Kralikauskąs 
(47-48) - !
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PHILADELPHIA, PA. & VICINITYAVALON, N.J.
Iš parengimėlio

Dėl rengiamo banketo ge
gužės 30 d., kad tinkamai 
priimti ir pavaišinti svečius 
ir viešnias, kaip praeity 
kad būdavo, buvo supirkta 
maisto ir gėrimų už $190. 
Prieš pat parengimų mūsų 
šeimininkė Ona Žalnierai- 
tienė susirgo. Susirgo taip 
pat ir Bekampienė, Pojo- 
dienė ir Šablickienė, kurios 
apsiėmė Onutei pagelbėti. 
Toks netikėtas ir staigus 
pasireiškimas pastatė mus 
j nesmagumų ir keblumų, 
bet parengimo jau negali
ma buvo atšaukti, nes mais
tas jau buvo beveik visas 
sijįpirktas. Ta kliūtis liko 
nugalėta. Mums pagalbos 
rankų padavė Helena Gri- 
ciūnienė. Sekmaienį, gegu
žės 29 d., atvažiavo Jur
gis Waresonas, iš Brookly- 
no. Su Jurgiu atvažiavo 
Charles Karpovich, M. Kal- 
vaitienė, Ona černevičienė, 
Ona Kučinskienė ir Nellie 
Kairienė.

Brooklyniečiai išgelbėjo 
parengimų. Viskas tapo 
sutvarkyta.

Oras banketui buvo ge
ras. Nors iš ryto buvo vė
soka, bet saulei pakilus, die
nų oras atšilo ir svečiai ir 
vyšnios džiaugėsi oro gra
žumu ir malonumu, ir ža
liuojančioj pievelėj visi pra
leido laikų gražiai ir links- i 
mai. I

Paminėsiu aukotojų var
dus.

Brooklyniečiai:
Geo. Wareson .... $10.00 
Charles Karpovich 10.00 
M. Kalvaitienė ... 10.00 
Ona černiavičienė 10.00 

‘ Ona Kučinskienė .. 10.00
Nellie Kairienė ... 6.00 
Chesteriečiai:
Pov. Šlajus........... 10.00

MIAMI, FLORIDA

MIRUS

JOSEPH WASILLIUI
Reiškiame širdingų užuojautų jo mylimai 

žmonai ir visai šeimai.

— Miami ir Ft. Lauderdale 
Draugai

Baltimores ir Apylinkės Visuomenės Dėmesiui

“LAISVES“ PIKNIKAS
y Sekmadienį, Birželio 20 d., 1965 m.

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

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

M

Turėsime skanių valgių ir bus gardžių gėrimų

Finų Moterų Choras atliks dainų programą
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: B Philadelphijos — imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki Baltimorės; privažiavę 
pirmą gatvę Kresson St., sukitės į kairę ir važiuokite iki Lombard St, Lombard Atrytu sukitės į 
kairę ir, pervažiavę tiltą, laikykitės tiesiai iki Holabird Avė. Čia sukitės i kairę ir, pusantros 
mailės pavažiavus, kairiajame Šone bus pikniko vieta, o dešiniame Šone—dideli vartai Kareivių 
Camp.

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

Mike Conant......... 10.00
Nap. Dudonis....... 10.00
Feliksas Navickas 6.00 
A. Lipčius ............. 5.00
Alb. Grigas........... 5.00
Ona Gobal............. 3.00
Gaižauskas ........... 2.00
Philadelphiečiai:
Eilzb. Lietuvaitė 10.00 
Monika Pajodienė .. 3.00 
Charles Devetzko

Laurelton, N. J. 6.00 
Draugė Bianienė

Cherry Hill, N. J. 6.00 
VI. Ž.

Vineland, N. J. .. 5.00 
Antanina Akelaitienė

New Hope, Pa. .. 5.00 
Kazimieras Povilaitis

National Pk., N .J. 5.00 
Uršulė Guzonienė

Gloucester, N. J. 5.00 
Sof. Vaišvilienė

Magnolia, N. J. 3.00

$155.00
Negalėdami dalyvauti 
draugai prisiuntė: 
F. Navardauskas

Philadelphia .......  2.00
Juozas Aleksaitis

Essex Conn......... 5.00
Nepaprastų pajamų 6.50

Viso .... $168.50
Išlaidų padaryta $190.00.
Išpustyta maisto apie už 

$20.00.
Draugė Bronė Rama

nauskienė aukojo sūrį ir 4 
galionus pieno.

Jurgis Waresonas—sūrį.
Ona černevičienė—pluoš

tų artistiškai išsiuvinėtų 
skepetaičių.

Ačiū visiems už dovanas 
ir širdingai suaukotus pi
nigus.

Nors mes likome gerai 
nuskriausti už savo pini
gus maisto dovanomis, ku
riomis žuvėdros ir kiti 
paukšteliai džiaugiasi, tai 
nors tiek smagu, kad

Nuotraukoje: taip atrodo statinaitės su natūraliais lietu
viškais vynais. Gamybos kontrolierė J. švedkauskaitė (kai
rėje) ir mikrobiologe V. Nartkuvienė patikrina naująją pro
dukciją.

paukšteliai džiaugėsi.
Iš Atminimų parengimė- 

lio mes paskiriame $50: 
“Laisvei” $25 ir Litera
tūros Draugijai $25.00.

J. A. Bekampis

Oakville, Conn.
LDS 31 kuopa ir Water- 

burio LLD 28 kuopa ren
gia pietus savo iždų nau
dai. Įvyks sekmadienį, bir
želio 27 d. Vieta 18 Wagon 
Wheel Court, Oakvillė j. 
Pietūs bus duodami 1 vai. 
dienų.

Šiame parengime bus at
žymėta Lietuvių Literatū
ros Draugijos 50 metų ju
biliejus. Bus programa, 
kalbės mūsų gerbiamas 
daktaras Jonas Stanislovai- 
tis. Bus ir daugiau kalbė
tojų.

Pikniko vieta labai gra
ži ir patogi. Mes kviečiame 
visus atsilankyti į šį paren
gimų ir atsivesti savo drau
gus ir pažįstamus. Prašo
me įsigyti tikietus iš anks
to, kad nesusidurtume su 
maisto keblumu.

Norintieji gauti tikietus 
kreipkitės aps M. Svinkū- 
nienę, Klem. Yenkeliūnienę 
arba Alice Morris ir Onų 
Žiuraitienę, Oakvillėj. Pra
neškite joms, arba pašau
kite per telefonų, kad jūs 
dalyvausite, tai jos žinos, 
kokiam skaičiui žmonių 
reikės pagaminti maisto.

X

Gegužės 3. d mirė Domi
nic Kidulis, o tapo palaido
tas gegužės 6 d. Mt. Olivet 
kapinėse, Waterbury. Lai
dotuvių direktorius buvo 
Viktoras Stankevičius.

Liūdinčius paliko brolį 
Aleksandrų Kidulį, Union 
City, Conn., pas kurį jis 
gyveno, 3 brolvaikius ir 3 
broldukras.

Velionis buvo vedęs, bet 
šeimynos neturėjo. Jo žmo
na mirė prieš keletu metų.

Buvo atvykęs į šių šalį iš 
Lietuvos prieš apie 66 me
tus. Dabar jis turėjo apie 
80 metų amžiaus.

Iš amato buvo siuvėjas 
ir atvykęs į šių šalį bandė 
darytis pragyvenimų siūda
mas drabužius. Vėliau bu
vo nusipirkęs farmų Beth
lehem, Conn., ir visų laika 
ten gyveno. Tur ė d a v a u 
progų pas juos nuvažiuo
ti—iškolektuoti už “Lais
vę” prenumeratų, nes jis 
buvo “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas.

Žmonai mirus, jis buvo 
jau nejaunas žmogus, tai 
be geros priežiūros jo svei
kata susilpnėjo ir turėjo 
farmų parduoti. Apsigyve
no pas brolį, Aleksandrų, 
kuris jį prižiūrėjo, juo rū
pinosi iki mirties.

Jo brolis yra laisvas 
žmogus, _ “Laisvės” skaity
tojas ir mūsų spaudos ir 
parengimų rėmėjas.

Reiškiu gilių užuojautų 
likusiam broliui ir visiems 
giminėms jų liūdesio valan
doje.

M. Svinkūni.enė

Anna Maria, Fla.
Šis kaimelis — tai tikras 

užkampis. Bet ir čia gy
vena lietuvių ir jų skaičius, 
nors lėtai, auga.

Neseniai keletas saintpe- 
terburg iečių ir clearwa- 
teriečių buvome Jono ir 
Onos W a 1 i n s ų užkviesti 
praleisti dienų jų kaimely
je. Važiavome su minčia, 
kad tai bus Onutės Walin- 
sienės išleistuvės į Latviją, 
nes girdėjome, jog ji ruo
šiasi tai kelionei. Nuvykę 
sužinojome, jog ji pasimo- 
jus apsilankyti ir Nemuno 
krašte. Palin k ė j o m e jai 
viso labo kelionėje.

Bet heatspėjome mūs pa
kvietimo tikslo. Pasirodė, 
jog čia pobūvis suruoštas 
iš Maine valstijos atvyku
siai ir gražiai įsikūrusiai 
Marytei Varaneckienei. Jos 
naujame name sočiai buvo
me pavaišinti, gražiai pasi
kalbėjome, o nauja kūrei 
Marytei buvo džiaugsmas, 
kad jai teko arčiau sueiti 
į pažintį su žmonėmis, ku
rių pirmiau'ji nepažinojo.

Marytė pasakojo, kaip 
smagu jai čia gyventi, kas
dien' einanti į pamarį pasi
maudyti/ smėlis baltutėlis, 
kaip ant cukraus kruopelių 
vaikščiojanti. O kai mo
kyklos užsidarys, jos dukra 
žada pas jų praleisti visų 
mielųjų vasarų.

Help Wanted—Male
MACHINIST

All around experience. Paid holi
days and vacation. Apply in person. 
PERMA MANUFACTURING CO.

296 N. Spring Garden St. 
Ambler, Pa.

AUTO BODY & PAINTER MAN
Experienced only.

Good salary for right man.
t New car work.

Apply ready for work. 
2544 N. 27th St.

(47-48)

Short Hills, N. J.
Švenčių proga pas drau

gus Juozų ir A. Stanley 
buvo susirinkęs būrelis lie
tuvių. Draugai J. ir A. 
Stanley paaiškino svarbą 
dabar LLD leidžiamos ang
lų kalba knygos “Lithua
nia—Past and Present.” Jis 
sakė, kad tų knygų reikės 
plačiai paskleisti tarp ang
liškai kalbančiųjų ameri
kiečių. Dėl to susidarys di
delės išlaidos.

Dalyviai sutiko su iškeltu 
reikalu ir sudėjo knygos 
reikalui sekančiai: J. ir A. 
Stanley — $5, Charles A- 
nuškis—$5, Mary Witkus— 
$3, F. ir A. Lepsevičiai— 
$2.

Po $1 aukojo: K. Žukaus
kienė, T. Vaicekauskienė, 
L. Luckauskas, V. Becker, 
Jauna draugė, Draugas ir 
A. Stanionienė.

Širdingai ačiū visiems.
Mildred Stensler

Iš Lietuvos
KAUNO POLIKLINIKA
1953aisiais metais sujun

gus Kauno miesto proteza
vimo kabinetus, buvo įkur
ta Mokama stomatologinė 
poliklinika, kuri greit išsi
plėtė. Sustiprėjo jos ma
terialinė bazė, išaugo daug 
stiprių kvalifikuotų kadrų, 
pagerėjo darbo žmonių ap
tarnavimas. Jeigu pirmai
siais metais poliklinikų ap
lankė 22,098 pacientai, tai 
1964-aisiais jų buvo 100,- 
566. Daug pasidarbavo po
litechnikos kolektyvas, ge
rinant medicininį aptarna
vimų. Per minėtų laiko
tarpį apie 80,391 žmogus 
gavo dantų protezus, pa
gaminta apie 37,325 plokš
telės, 33,441 tiltas, 124,946 
k a r ū n ė les, įdėta 118,494 
plombos.

Ir vis dėlto poliklinika 
nepajėgia patenkinti spar
čiai augančių gyventojų po
reikių. Todėl miesto vyk
domasis (komitetas išskyrė 
papildomas patalpas, ku
rios po kapitalinio remonto 
perduodamos naudojimui. 
Dabar čia dirba 40 gydy
tojų, veikia protezavimo ir 
terapinis skyriai, chirurgi
nis, fizioterapinis, rentgeno 
ir paradontozės kabinetai. 
Visi kabinetai aprūpinti 
modernia aparatūra.

A. Tumpienė
Mokamos seismaloginės 

poliklinikos vyr. gydytoja

PRANEŠIMAI
ST.PETERSBURG, FLĄ»

LLD 45 kp. rengia Tėvų dienos 
banketą, kuris įvyks Birželio-June 
19, šeštadienį. Mūsų draugės mo
terys žada pavaišinti tėvus gerais 
pietumis. Be to, šie pietūs visiems 
LLD 45 kuopos nariams bus veltui, 
o pašaliniams—tik už $1. Visi at
silankiusieji būsite patenkinti.

Draugai J. ir O. Walinsai 
dažnai lankosi St. Peters- 
burgo pramogose, atsiveža 
ir naujakurę Varaneckienę. 
Visi priklauso prie pažan
giečių kuopos.

Senyvas Bernelis

Help Wanted—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)

HOUSEKEEPER. Refined, mature, 

live in. Likes children. Nice Home. 
Own room. TV. Recent references.

OL. 9-1113.
(46-50)

HOUSEKEEPER. Experienced, 
mature, reliable. Sleep in 5 days. 
Must be fond of children. Sun. & 
Mon. off. Own room. Air-Cond. TV. 
Rec. refs. $55 to start. ES. 9-2225.

(46-50)

WAITRESS

Part time. Apply —
ST. DAVID’S GOLF CLUB

Wayne, Pa.
(46-50)

COMPANION
For elderly adult, with poor eye 
sight. Must sleep in. CC apt.

i Other help on premises.
VI. 8-6720

(46-50)

WAITRESS Wanted
Both shifts, full time, part time.

Mature woman preferred.
FRAMOS BEEF & ALE TAVERN

Stenton Ave. & Haines,.
(46-47)

FINISHERS

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

BOYD’S
1217 Market Street» .

(46-47)

WEAVERS. On hair cloth loom, 
for night work. Steady work, 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)

WAITRESS
Experienced on Counter and Grill. 
5204 Frankford Ave., in the rear.

PI. 3-9677
(47-49)

CHILD CARE
Help with infant, 4 year old, and 

house. Move with family to Long 
Island in August. Permament, own 
room & TV. WI. 6-9666.

(47-48)

, COOK. Light housework and 
laundry, for family with children. 
Live in. 3rd floor room and bath. 
Other help employed. 5^ days. Sa
lary open. Gall HA. 9-9218.

(47-48)

HOUSEKEEPER. Age 25-45. Live 

in, child care. General Housework, 
attractive home; own room. TV. 
Good salary. MI. 9-3369.

(47-51)

WOMAN

Age 35-50. To live in and care 
for semi-invalid woman. Housework 
and cooking. Nice home, good fa
mily. Dial 609-881-4833.

(47-48)

COOKS
Diner experience. Steady. Apply 

MT. AIRY DINER
8243 Stenton Ave.

CH. 8-0920
(47-49)

HOUSEKEEPER
$40. 5V2 days. Sleep in.

Own room. Modern conveniences. 
Must like children. Exp. References.

HI. 9-7442
i <47-50).

WOMAN
To work in dry cleaning 
establishment in Wayne.

Experience preferred, 
but not necessary.

LĄ. 5-5850 ąfter 5 P. M.

HELP WANTED MALE

MILLING MACHINE 
OPERATOR

... position available for qualified 
applicant to set-up and operate 
milling machine on medium-sized 
steel casting.

DODGE STEEL CO.

6501 STATE ROAD

(46-48)

WAITER

Over 21. Some lite cooking.
Apply 6618 Castor Ave.

PI. 2-8053
(46-47)

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

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

..Sycamore, Cheltenham, Pa.
For interview, ask for Mr. James.

(46-48)

SERVICE STATION ATTENDANT 
Experienced.

With mechanical knowledge. 
Steady.

LE. 2-9881.
(46-49)

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.

(45r49) 
iJXUU ,------------- ---------------------- -1—.

ROUTE MAN. Young, aggressive

to service vending equipment. No 
experience necessary. Interviews at 

151 E. Hunting Park Ave. •
(45-47)

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.s Prefer Jive 
in. Call personnel, SK. 7-3731.

(45-49)
■ ....................... — . ............. .............................. ■ -

FORGEMEN - HAMMER Drivers
& Lever men.

Experienced. Call Max Feketich 
at ME. 9-2200. P. B. & B. Dive.

Amco Metals, 
Eddington, Pa. (47-53)

WAITER
Over 21. Some light cooking.

Apply 6618 Castor Ave.
PI. 2-8053

(47-48)

BARBER
Experienced 1st Class 
Suburbs. Good pay. 

Short Hours
MI. 6-9940 or MI. 6-4423

(47-48

MEAT CUTTER. Experienced in 
boning and cutting. Fancy forequar
ters of beef. Stop in or call.

MA. 7-2050. 934 N. Third Street.

ELECTRICIAN and EXPERIEN
CED HELPER. Excellent opportu
nity. Yeąr round work. Benefits. 
Hospitalization, etc. Call 279-7870 
between 7-9 P. M.

(47-51)

AUTO Trans, installers. Must be 
1st class for 1st class operation. 
Excel, opportunity for right man* 
Benefits. RIHM'S, 6851 Rising Sun 
Ave. RA. 5-2880.

______  . . '
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Žemaite -- neatskiriama 
nuo liaudies

Jolmsono žodžiai už taikų 
nesuderinami su darbais

Mūsų žymiausios rašy- ' gyviausią pobaudžiav i n i o 
tojos Žemaitės vardas yra ' Lietuvos kaimo paveikslą 
plačiai žinomas liaudyje. I su valstiečių buitimi. Jų 
Jo neuždengė laiko dulkės.. vargais ir darbais. Jos kū- 
Savo kūrryba Žemaitė nu- i rinių centras — kaimas ir 
sipelnė neblėstančią liau- ■ jo žmonės. Apsakymuose 
dies meilę ir pagarbą. Tai I “Petras Kurmelis,” “Mar- 
ji, ši skarele apsigaubusi‘ ti,” “Gera galva” ir kituo- 
moteris, 
pobaudžiavinio lietuvių kai- čių gyvenimą, kėlė valstie- 
mo paveikslus, parodė čių ydas, jų tarpe keroju- 
valstiečių veržimąsi į švie- • sias blogybes.
są, troškimą geresnės at- Savo kūriniuose Žemaitė 
eities, atskleidė jų vargusi parodė ir liaudies neapy- 
ir svajonees. kantą carizmui, ir parazi-

‘ tinį dvarininkų gyvenimą, 
’ " : valstiečių pasiprieš i n i m ą

I dvarininkams ir augantį 
. i liaudies sąmoningumą. Ra- 

, aštriai kritikavo 
kataliku dvasininkiją.

! šmaikščiu satyriniu žodžiu 
ji pliekė kunigijos gobšu
mą, beširdiškumą.

Nuno 1912 metų Žemaitė 
i apsigyveno Vilniuje ir čia 
I dirbo kultūrinį - visuomeni
nį darbą: skaitė referatus,

išspausdino straipsnį, ku
riame palygino prezidento 
Johnsono žodžius už taiką 
su darbais gyvenime.

Kada prezidentas kreipė
si į Tarybų Sąjungos žino

davę reiškiausius se rašytoja parodė valstie-i nes kalbėdamas už taiką, 
tai tuo pat metu Pietų Ko
rėjos valdžia, kuri laikosi 
JAV politikos, ruošėsi pa
siųsti į Pietų Vietnamą ka
rui prieš liaudiečius ištisą 
diviziją (15,000 vyrų).

New Y o r k a s . — “The Taipgi tuo pat metu Wa- 
Worker” birželio 8 dieną | shingtone Pentagono gene

rolai reikalavo bombarduo
ti Šiaurės Vietnamo res
publikos industrinius mies
tus.

Už kelių dienų po to pre
zidentas, pasitaręs su am- 
basadriumi M. Tayl oriu, 
pareiškė, kad Pietų Viet
name prieš liaudiečius ka
riaus JAV marininkų ir 
pėstininkų pulkai, jeigu to 
reikalaus Pietų Vietnamo 
militaristų valdžia.

Žemaitė neats k i r i a m a i 
nuo liaudies, nuo jos gyve-į 
nimo kelių. Ji sutapo 
liaudimi, išaugo iš jos - , „ , . 
pakilo viršum jos didinga 
uola. Visą savo kūrybą, vi- j - -
są savo aktyvią veik
lą Žemaitė skyrė darbo 
žmonėms, ir dėl to liaudis 
pelnytai ją pavadino sava.

Be galo taurus ir šviesus 
buvo Žemaitės gyvenimo' 
keliąs. Per skausmus, var-1 , . . . _ . .i- • • r ’ r rase straipsnius, sake kal- gus jis vede ją j liaudį, o 1 ’
iš čia į kūrybą, į kovą už 
darbo žmonių laisvę ir lai
mę.

Julija Beniuševičiūtė-žy- 
mantienė, literatūroje ži
noma Žemaitės slapyvarde, 
gimė 1845 m. gegužės 31 
d. Bukantėje, netoli Plate
lių, kur pas grafą Plioterį 
tarnavo jos tėvai, nusigy
venę bajorai. Nuo mažens ji 
susidraugavo su baudžiau
ninku vaikais. Su giliu so
cialinių skriaudų pajauti
mu augo jos širdyje panie
ka ponams, bajoriškai ap
linkai, stiprėjo užuojauta j

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Mizaros 70-metį. Sutikę ka
da šį gerbiamą žmogų, per- 

- - Įduokit linkėjimus ir nuo 
- - j manęs — eilinio skaitytojo, 

JJJ“ikokių tūkstančiai Tarybų 
| J čl O v/\ 11y • j • j ♦ j »v • 1 • • v*
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bas, keldama demokratines 
idėjas. 1914 m. caro val
džia nubaudė Žemaitę 
dviem savaitėm kalėjimo. 
Ir rašytojai, septyniasde
šimties metų senutei, teko 
atlikti šią bausmę. Kalė
jimas smarkiai paveikė Že
maitę ir paliko jai sukre
čiantį įspūdį, grįžusi ji pa
rašė “Kalėjimo įspūdžius.”

Prasidėjus pirmajam pa
sauliniam karui, žemaitė 
aktyviai rūpinosi nukentė
jusių nuo karo, ypač vai
kų šelpimu, valgydinimu ir 
pastoge. Pati dalyvavo šel- 

paprastam darbo žmogui, pimo organizacijose, drąsiu 
Tai pastūmėjo ją artyn žodžiu kovojo už teisingą

• T • • J  1— ♦ vi z-,1 1prie liaudies ir atvedė į ryž
tingą apsisprendimą — ji 
pamynė bajoriškas tradici
jas . ir išsivadavo iš dvari- 
ninkiškos aplinkos.

Po 1863 metų sukilimo

pašalpų paskirstymą, šel
pimo reikalais 1915 m. kar
tu su A. Bulota nuvvko į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Čia ji pasakė apie 100 
prakalbų, papasakojo apie 
sunkią nukentėjusių nuo

numalšinimo Julija g_avo|įal.o įaUtiečių padėtį, ska- 
aukles vietą Dziugmenųltino t kščiuį lie‘tuvius 
rJirnMA 'l'Almii /n n 1 *

auklės
dvare, netoli Telšių. Čia ji 
susipažino su buvusiu bau
džiauninku Lau r y n u Žy
nį a n t u ir ištekėjo už jo. 
Taip ji iš dvaro rūmų įžen
gė į kaimo pirkią, tvirtai 
pasiryžusi nešti ant savo 
pečių valstietės gyvenimo 
vargus. Tikėjosi ji čia su
tikti laimę, tačiau rado tik 
juodą skurdą, sunkius 
bus ir vargus. Anot 
įkrito, kaip muselė 
rūgas.”

Šeimos rūpesčiuose, 
buose, nepritekliuose 
Slinko apie trisdešimt metų, 
atsirado būrys vaikų. Per 
tiek laiko Žymantienė gerai 
pažino sunkią liaudies bui
tį,* nelengvą moters valstie
tės padėtį, žmonių vargus 
ir lūkesčius. Ir ji' nepalū
žo. Ji troško šviesos, ilgė
josi knygų, gražesnių die
nų, gyvai jautė lietuvių na
cionalinio išsivkdavimo iš 

’ carinės Rusijos priespau
dos idėjos.

1884 metais Žymantai 
persikėlė į Ušnėnus, netoli 
Užvenčio. Čia, P. Višins
kio skatinančių žodžių pa
veiktas,' pabudo Žymantie
nės talentas. Ji, septynių 
vaikų motina, turėdama 
beveik penkiasdešimtį me
tų, paėmė į sugrubusią nuo 
darbo ranką plunksną ir 
ant paprasto vyniojamo po
pieriaus parašė pirmą ap
sakymą “Rudens vakarą.” 
Taip 1894 metais atėjo į lie
tuvių literatūrą žemaitė.

Atėjo Žemaitė ir savo ap- 
.gakjrmais davė ryškiausią,

dar
uos, 

į iš-

dar- 
p ra

i

aukomis juos paremti. Ji 
bendradarbiavo Amerikos 
lietuvių pažangioje spaudo
je, kur spausdino straips
nius, grožinės literatūros 
kūrinius.

1921 m. vasario mėn. Že- 
amitė grįžo į Lietuvą. Su 
karčiu nusivylimu ji stebė
jo buržuazinės valdžios 
siautėjimą, piktinosi taria- <
mųjų “patriotų” darbais. “Į pailsime. 
Lietuvą grįžau, Lietuvos

Gerb. Keršuliai ir
Mileriene!

I

Pas mus jau pavasaris į-' 
gavo pilnas teises, nes jau 1 
viską pasėjom ir ; 
nom. Beliko laukti derliaus. 
Sveikata niekas nesiskun- 
džiam, tai ir < 
saulutės spinduliais. : 
pas mus nieko naujesnio, i 
Vasarą, kai bus švenčiamas 
Tarybų Lietuvos 25-metis, 
žadame važiuoti į Vilnių. 
Ten bus labai gražu, nes jau 
dabar ruošiamasi tos dienos 
minėjimui: puošiamos gat
vės, atnaujinami seni pasta
tai.

Šventės dienomis kiekvie
na gatvė bus kaip parodų 
salė. O kiek grožio bus 
dainų ir šokių šventėje! 
Gaila, kad Jūs nematysite 
viso šito grožio. Jums pa
pasakos grįžę tie, kurie da
lyvaus Lietuvos šventėje, j 
na ir aš pasistengsiu apra-| 
šyti bei pasiųsiu suvenyrą. 
Tai ateityje, nors iki šven
tės ir beliko tik apie pora 
mėnesiu, c

Šią savaitę aš baigiu jau nos geros tradicijos” ątgai- 
darbą ir prasidės atostogos vinimas, palaikančios besi- 
net 3 mėnesių ilgio ir už tas! 
atostogas man bus pilnai 
apmokėta. Mokytojo darbas 
nelengvas, nes reikalauja 
daug kantrybės ir nervų. 
Pas mus vaikų baust tokiom 
bausmėm kaip mušimas, 
klupdymas, statymas kam
pe ir kt. kaip buvo anks
čiau, kai dar aš mokiausi, 
dabar negalima. Vaikus rei
kia auklėti gražiu žodžiu ir 
gerais pavyzdžiais. O tai 
ne visad lengva. Štai dėl to 
ir tenka pridėt nervų. Na, 
bet už tai po darbo gerauir

Lietuvoje, tik išsiskiriančiu 
iš daugelio tuo, kad iš jo

džiaugiamės Paties, esu /av«s kn^ su 
Šiaip J0 ^tografu.

.1 j Su geriausiais linkėiimaisSu geriausiais linkėjimais 
nuo mūsų visų visiems!

A. ir B. Brilingai 
Ukmergės raj. x 

j 1965 m. geg. 18 d.
(Laiškas rašytas V. ir B. 

Karšuliams Brooklyne. — 
Red.)

Kruvina Vokiečių 
tradicija

Šimtamečiai ąžuolai Hei
delbergo apylinkėse vėl 
tampa studentu korporaci
jų narių kruvinu dvikovų 

I liudininkais. “Gel e ž i n i s 
• kancleris” Bismarkas galė- 
I tų pritariamai linkčioti iš 
karsto' — šiam vokiečių 
junkerių apaštalui, supran

tama, turėtų paveikti “se-

Visų tautų piknikas jau 
šį sekmadienį

Daugelio tautų pažangie
ji žmonės ruošiasi daly vau-1 
ti Amerikinio svetu r g i-Į 
miams ginti komiteto ruo
šiamame piknike. Įvyks bir
želio 20 dieną, gražiojoje 
Midvale kempėje, Wana
que, N. J.

I Tikimasi, jog ir lietuviai 
| nebus atsilikėliais. Komite
tas visus persekiojam u s 
žmones be skirtumo tauty
bės apgina. Visiems svarbu 
jo darbą paremti. Kviečia 
visus.

Lietuvių bendras stalas
Lietuviai piknike turės 

lietuviškų valgių stalą. 
Prašo piknikautojus ateiti 
pietauti prie bendro lietu
vių stalo, už prieinamą kai
na.

Bušai į pikniką
Norint užsitikrinti buse 

vietą, būtina tikietą pasi- 
simokėti ne vėliau birželio 
18 d. Bušu kelionė (“round 
trip”) tik $1.50.

Bušai eis nuo Komiteto 
raštinės 49 E. 21 St. (prie 
Park Ave. So.), Manhatta- 
ne, 9 vai. ryto. Grįš iš pik
niko 7 v. vakaro. Tikietų 
dar galima gauti ir pas lie
tuvius.

Automobilistai kelr o d į 
(angliškai) ras sekamame 
“L.” numeryje.

Rengėjai

A. Bimba dalyvaus 
baltimoriečių piknike

Birželio 20 d. Baltimorė- 
je, kaip žinia, įvyks meti
nis “Laisvės” naudai pikni
kas. Jame dalyvaus ir A. 
Bimba, “Laisvės” redakto
rius.

Philadelphiečiai Baltimo- 
rėn vyks specialiu busu. Iš 
kitų aplinkinių miestų lais- 
viečiai vyks mašinomis.

Girdėjome, piknike bus 
svečių ir iš Washingtono.

Niujorke lankėsi
V. Zenkevičius

Praėjusį savaitgalį tarny
biniais reikalais lankėsi Vy
tautas Zenkevičius, TSRS 
ambasados Washingtone II- 
sis sekretorius.

J. Gasiūnas rašo:
Laimingai atvykome į 

Kopenhageną, Kelionė buvo 
puiki. Dabar ilsimės vieš
butyje ir netrukus pradėsi
me kelionę j Maskvą.

J. Gasiūnas 
65. 6. 10.

Rodos jau rašiau Jums
, neberadau,” ištarė ji ta- ^a(į pas mus nuo §jų meįų 
j da giliai prasm-i n g u s žo- pradžios pradėjo gaut pen- 
džius. Apsgyvenusi Mari- sijas ir žemės ūkio darbuo- 
jampolėje, Bulotų šeimoje, tojai. Taigi ir mano tėvU- 
Žemaitė ruošė spaudai sa- • kas su mama gauna pensi- 
vo raštus . Tų pačių metų ; jas. Be to jie dar gauna že

Taigi ir mano tėvu-

! kaujančiu “prūsišką dva
sią,” meilę karinėms avan
tiūroms, kietakaktišką no
rą ugnimi ir kalaviju pa
vergti pasaulį.

VFR dvikovos oficialiai 
uždraustos, tačiau “šaunu
mo randai” labai gerbiami. 
Jei anksčiau studentams su 
šviežiais randais nebuvo 
leidžiama laikyti egzaminų 
eilinėje sesijoje, tai dabar 
dvikovų globėjai net žada 
įdarbinti užsirekomendavu
sius “dvikovininkus” gero
se vietose. “Vokietijai, — 
šaukia jie, — reikalingi 
žmonės, kurie ginčams 
spręsti pasiryžę panaudoti 
ginklą.”

Didelė iš akmens 
indėno galva

Į Pasaulinę parodą, New 
Yorke, iš Meksikos tapo at
gabenta milžiniška iš ak
mens galva. Tai olemenų 
indėnų giminės kultūros 
liekana. Ji yra apie 2,500 
metų senumo.

Veidas padarytas aiškiai, 
gražiai, kiek panašus į 
“dievo” Budos veidą. Gal
va yra 9 pėdų aukščio, 18 
pėdų aplink ir sveria 16 to
nų. Ją surado džiunglėse 
prieš šimtą metų. Meksiko
je sutvėrė daug legendų 
apie tą galvą, bet tikros 
tiesos niekas nežino.

Kad išgabenti jąiš 
džiunglių, teko nutiesttWO 
mylių kelią. Ą

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Santo Domingo. — Domi

nikos vyriausybė protes
tuoja, kad juntos jėgos iš 
pasalų žudo Dom i n i k o s 
patriotus. Sako, kad per 
kelias dienas nužudė 19 vy
riausybės žmonių ir jų pa
galbininkų.

rudenį ji susirgo plaučių 
uždegimu ir gruodžio 7 d. 
mirė. Palaidota Marijam
polės (dabar Kapsuko) ka
pinėse. 1

Žemaitė savo kūriniais ir 
veikla nusipelnė neblėstan
čią šlovę ir didžiulę liau
dies pagarbą.. Jos kūryba, 
paplitusi, tūkstantiniais ti
ražais, įėjo į liaudies mases. 
Jos vardu pavadinti kolū
kiai, mokyklos ir gatvės, 
jos atvaizdą įamžino daili
ninkai drobėje ir granite. 
Jos kūryba verčiama į ru
sų, ukrainiečių, lenkų ir ki
tų kalbas.

Žemaitė — tai mūsų liau
dies kūrybinių galių įkū
nijimas, tai mūsų naciona
linis pasididžiavimas. Lai
ko dulkės niekada neuž
dengs jos šviesaus veido.

A. Sprindis 
filosofijos mokslų 

kandidatas

mės bulvėm ir daržovėm 
pasisodinti, laiko gyvulius. 
Tai man atrodo jau labai 
gerai. Visi seni žmonės la
bai patenkinti. Taigi, da
bar mūsų valstybėje nėra 
tokių žmonių, kurie negau
tų pensijos.

Kaip matot, gyvenimo są
lygos pas mus gerėja metai ; 
iš metų. Todėl nenuostabu, 
kad dabar nieks nenešioja 
klumpių,, o puošiasi madin
gais batukais, gražiais dra
bužiais. O pakelės kryžius 
ir “smutkelius” keičia nau
ji, gražūs namai su švie
siais langais. Pas mus, mū
sų kultūros namuose, dabar 
ir kino filmai žmonėms ro
domi nemokamai 3 kartus 
per savaitę.

Tai tokios trumpos nuo
trupos iš mūsų gyvenimo, 
kurių kasdien daugėja.

Šiomis dienomis mūsų 
spauda plačiai pažymėjo R*

TYLĖJIMAS—AUKSAS
Švedų etnografas dakta

ras Strandbergas neseniai 
paskelbė savo tyrimų rezul
tatus, kuriuos jis atliko 
visuose penkiuose žemy- , 
nuošė. Jis tvirtina, jog ne
šnekiausia nacija pasauly
je yra suomiai. Toliau šve
dų mokslininko sąraše yra 
kanadiečiai. Jo nuomone, 
patys šnekiausi ir triukš-' 
mingiausi yra italai, brazi
lai ir meksikiečiai.

Iš laišku
Gerbiama “Laisvės” Ad

ministracija.— Šiame laiš
ke rasite $25, tai bus vasa
rinė auka — ir mano užbai
gimo darbo. “retirement” 
auka laikraščiui. Linkiu dar 
daug metų “Laisvei” gyvuo
ti ir kovoti už pastovią tai
ką ir civiles teises pasau
lyje. — Draugiškai, Vincas 
Kirvela, Detroit, Mich.

Pranešu savo pažįsta
miems ir draugams, kad iš
vykstu j didelę kelionę su 
savo anūku x Robert West. 
Mes svečiuosimės Vilniuje 
apie 5 dienas. Paskui vyk
sime į Maskvą, Leningradą 
ir Kijevą. Po to į Berlyną, 
Paryžių ir Londoną. Pasi
matysime apie birželio 80 d. 
William De Gutis, (“Lais
vės” skaiytojas), Albany, 
N. Y.

1,100 STUDENTŲ 
IŠVYKO Į EUROPĄ
New Yorkas. — Birže

lio 9 dieną laivu “Aurelia” 
į Europą i š p 1 a ūkė 1,100 
studentų iš 145 kolegiją. 
Kelionė į abi pusi nuo 800 
iki 1,000 dolerių.

Laive patys studentai 
sudarys meninę programą.

New Yorkas. — Teisėjas 
J. I. Shapiro panaikino kal
tinimus trims Kubos pabė
gėliams, kurie buvo areš
tuoti už šovimą į Jungti
nių Tautų pastatą.

AREŠTAVO 
POLICININKĄ

Brooklynas.— Areštuotas 
ir po $2,000 kaucijos pasta
tytas policininkas R. Scuo- 
teguazža. Susektas, kad 
jis vogtą “Cadillac” auto
mobilį buvo užregistravęs 
savo žmonos vardu.v ‘ Tuo 
pat nusikaltimu yra suim
tas ir Anthony Valinoti.

Chicago.—Per kelias die
nas prie City Hali vyko de
monstracijos prieš segrega
ciją. Policija areštavo dau
giau kaip 150 demonstrjn- 
tų-

Stuttgardas, Vakarų Vo
kietija. — JAV kareivis 
Reed Varga gavo visam 
amžiui kalėjimą, nes jis 
nužudė vokieti, t

Neew Yorkas.—Sulaukęs 
68 metų amžiaus mirė ope
raciją Specialistas D r. J. H. 
Garlock. ‘

New Yųrkas. — Sulaukęs 
83 metų amžiaus mirė iš
radėjas Kari Billner.

New Yorkas.—“The New 
York. Times” redakcinia
me rašoma, kad “The Voice 
of America” pakenkė “ži
nių” perdavimui du daly
kai: visur giriama JAV po
litika, o nutylima jos kri
tika.

Easton, Pa. -- Filadelfiečiti A

PIKNIKAS
Rengia LLD 10 kuopa

Šeštadienį, .Liepos 3 July .
Pradžia 12 valandą dieną

RATINIS GROVE
Country Club Road, Easton, Pa.

Geri valgiai ir įvairūs gėrimai 
f

Čia turėsite daug malonių pasimatymų iš arti 
ir toli, tai būtinai atsilankykite.

Rengėjai

BEŽDŽIONE vairavo 
AUTOMOBILĮ

Tallahassee, Fla. — Flo
ridos seimelis priėmė rezo
liuciją, kad neleistina bež
džionėms vairuoti automo
bilius.

Mat, 1964 m. gruodžio 15 
dieną Tampoje beždžionė 
vairavo automobilį, o jo 
savininkas Bill Slover mie
gojo. • Sloverio negalėjo nu
bausti, nes valstijoje nėra 
įstatymo, kuris draustų bež
džionei vairuoti*

Moterų Klubo mitingas i
Moterų Klubo susirinki

mas įvyks birželio 16 dieną, 
7:30 vai. vakare, Laisves 
name. Tai bus paskutinis 
mitingas šį sezoną; liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais tu
rėsime atostogas.

Atliksime klubo reikalus, 
paminėsime rašytojos Že
maitės 120 gimimo metinę 
sukaktį. O Maspetho narės, 
kaip ir kasmet, mus pavai
šins.

Dalyvaukime visos.
Valdyba

Kelrodis Važiuojantiems Automobiliais
Kelrodis. Iš Philadelphijos reikia važiuoti keliu 611, 

prie Ėastono atvažiavus sukti į dešinę per trumpą tiltą 
į 3rd Street, biskį pavažiavus bus cirkalas. Reikia aplin
kui jį važiuoti į Northampton St., pavažiavus 3 blokus 
į kalną bus 6th St., nuo čia į kairę prasideda Walnut St., 
sukite į jį. Walnut St. už kelių blokų krypsta į' dešinę, 
nuo čia jis jau vadinasi Butler St. Važiuokite apie 5 my
lias, po kairei bus Golf, ten sukite į dešinę ir už mylios 
bus Ratinių farma.

Iš New Yorko reikia važiuoti keliu No. 22, pervažia
vus tiltą, Važiuokite į Easttoną, o nuo cirkalio sekite tą 
patį kelią. 

■ ' ' -.. -....... .............. .......... .......

Brooklyniečių busas išeis 9 vai. ryto, . 
nuo “Laisvės” Įstaigos

10Ž-02 Liberty Avė.,, Ozone Park, N. Y.
Iš Eastono išvažiuos 8 vai. vakaro.
KELIONĖ “ROUND TRIP” $3.75.




