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Sveikinu Rimantą Bagdoną! 

jk — Rašo R. Mizara —

Lietuvių tautos atplaišos vi
sa gerkle rėkia, kad jie niekad 
nepamiršią 1940 metų birželio 
mėnesio dienų — dienų, ku
riomis fašizmas Lietuvoje bu
vo nuverstas ir liaudis tapo 
savo šalies viešpačiu.

Nekaltinu “veiksnių 
rą atmintį.

Mokslininkų ir studentų 
balsas prieš agresiją

Washingtonas. — Jung-1 me. Daugelyje miestų ir 
tinių Valstijų politiniai ir j universitetų įvyko studen- 
diplomatiniai veikėjai jau- į tų susirinkimai, sostinėje ir 
čia, kad jau pakankamai di
delis mokslininkų ir stu
dentų yra sąjūdis prieš 
JAV agresyvią politiką/ 

Tam pakanka įrodymų, 
už ge- nes tūkstančiai ir tūkstan- 

Nemenkesnę at- čiai per visą šalį universi- 
minų turi ir Lietuvos liaudis, tetų, kolegijų, mokyklų 

profesorių ir mokytojų bei 
religinių vadų pasirašė 
laiškus reikalaudami prezi-

didelį progresą
Įvyks labai svarbi Afrikos ir 

Azijos šalių konvencija

kuriai birželio mėnuo buvo tik 
gera pradžia: Jos išrinktas 
Liaudies Seimas tų pačių me
tų liepos 21-ąją paskelbė Lie
tuvą socialistine tarybine res- dento baigti karą Vietna-
publika.

I r ši a n d i e n—k as ?
“Veiksniai” verkia, sieloja

si, plūsta Lietuvą, o lietuvių 
tauta džiaugiasi, minėdama 
dyidešimtpenkmetinę tarybinio

u —:—
Dar 1940 m. Liudas Gira 

dabartinius “veiksnius,” tuo
met gyvenusius Lietuvoje, va
dino Savanaudžiais tautos 
išdavikais.

Juos gerai pažindamas, po
etas žėrė jiems tiesiog j akis:

Jum rūpėjo tik savi bizneliai, 
Jum rūpėjo garbė tik sava. 
Kad prleft jus paklupdytaant keliŲ 
Jum vergautų visa Lietuva.

Viso to netekę, jie dabar 
neriasi iš kailio.

“Lietuvos mokslininkų tarpe 
yra daugiau kaip 6 O mokslo 
daktarų ir beveik 1,250 moks
lo kandidatų ” rašo Vil
niaus “Tiesa.” Jau tik šie 
skaičiai parodo, kokį milži
nišką žingsnį mūsų gimtoji 
ž,e.mė nužengė tarybinėje san
tvarkoje !

Jis gimė Brooklyne, ir ma
žas buvo išvežtas į Lietuvą. Po 
pirmojo pasaulinio karo grįžo 
į JAV, ir kurį laiką gyveno 
Elizabethe, N. J.

Rodosi, pas prof. J. Žilevičių 
mokėsi muzikos. Dalyvavo 
mūsų organizacijų pramogų 
meninėse programose, daž
niausiai su lengvesnio pobū
džio daina.

Pagaliau, Pranas Pakalniš
kis stojo į “Laisvės” spaustuvę 
mokytis linotipininku; greit 
pramoko, buvo geras darbinin
kas.

Brooklyne Pranas vedė Ade
lę Zablackaitę; susilaukė duk
ros Francinos.

Antrojo pasaulinio karo me
tu dirbo fabrike, o po karo su 
šeima išvyko į Clearwaterį, 
Floridą, ir ten gavo darbą 
angliško laikraščio spaustuvė
je. Ten Pranas ir gyveno iki 
įtaigios mirties, kuri jo gyvy
bę pakirto birželio 18 d. Pra
nas buvo apie 57 metų am
žiaus.

Velionis turėjo talentą ir no
rą rašyti, ir jei jis būtų pra
dėtąjį darbą tęsis, būtų tapęs 
geru poetu ar prozaiku. Jo 
nemaža eilėraščių tilpo “Lais
vėje” ir žurnale “šviesoje.” 
Jis išleido savo eilėraščių rin
kinį — “Dingus Rožytė.” Pa
sirašydavo Pranulio arba Pra
no Kartaus slapyvardžiais. 
Kurį laiką yra buvęs LMS 
centrinis sekretorius; buvo 
įėjęs ir į LLD vadovybę. Ga
lėjo jis mokyti ir chorus, žo
džiu; tai buvo darbštus ir ta
lentingas žmogus.

1960 metais Pranas kartu su 
kitais aplankė Tarybų Lietuvą, 

fcį. Pastaruoju laiku jis ir vėl 
Tuvo pradėjęs reikštis mūsų 
laikrašty kaip poetas — labiau 
subrendęs, aukščiau pakilęs. 
Ir aš tikėįausų kad iš Pranu-

kitur demonstracijos prieš 
bombardavimus Šia u r ė s 
Vietnamo respublikos.

Kewadin, Mich. — Birže
lio 13 dieną čionai baigėsi 
penkių dienų Students for 
a Democratic Society suva
žiavimas. Dalyvavo virš 300 
studentų. Jie pasisakė prieš 
Jungtinių Valstijų karą 
Vietname, reikalau d a m i 
tuojau jį baigti.

Tarybų Sąjungos lėktuvas 
gali vežti 720 žmonių

Le Bourget, Prancūzija. 
—Birželio 15 dieną pasaulį 
nustebino naujas Tarybų 
Sąjungos pasiekimas tech
nikoje. Čionai nusileido 
TSRS “NT—22” lėktuvas, 
kuris buvo pastatytas pa
gal konstruktorių Nikolo- 
jaus Tupulevo ir Olego An- 

i tonovo planus.
Lėktuvas gali vežti 7?Q 

žmonių arba 80 tonų krovi
nį. Jo liemuo yra 187 pėdos 
ilgio, nuo vieno sparno galo 
iki kito turi 211 pėdų, lėk
tuvas su kroviniu sveria 
250 tonų. Jo keturi moto
rai po 15,000 arklių jėgos 
išvysto 460 mylių greitį per 
valandą.

Antonovas sakė, kad šie

lėktuvai skiriami reikmenų 
vežiojimui Sibire, kur yra 
stoka kitokių keliu. TSRS 
lėktuvas atskrido į aviaci
jos pasaulinę parodą.

Iki dabar čionai parodos 
lankytojai daugiausiai do
mėjosi TSRS Tupulevo 144 
rūšies lėktuvu, kuris gra
žus, gali vežti 121 keleivį ir 
per valandą skristi 1,550 
mylių. A

JAV lėktuvo nelaimė
Tą pat dieną iš Ispanijos 

čionai atskrido Jungtinių 
Valstijų naujausios rūšies 
didelis bombonešis “B-58”.

New Yorkas. — “The 
New York Times” per pen
kias dienas spausdino Mark 
Gayn, “The Toronto Daily 
Star” rašytojo s t r a i p s- 
nius apie Kiniją.

M. Gayn Kinijoje išbuvo 
virš du mėnesius, plačiai iš
važinėjo, visur ėjo, matėsi 
ir kalbėjosi su asmenimis 
nuo žemdirbių iki valdžios 
vadų..

Jis rašo, kad Kinija in
dustrijoje, žemdirbystė j e, 

i kultūroje tiek daug padarė 
| progreso, kad ji yra visai 
kita lyginant su senąją Ki
nija. Pastatyta daug ir ga
lingų fabrikų, nutiesta ge
ležinkelių ir plentų, prakas
ta daugybė kanalų, pasta

tyta milijonai naujųjų gy
venimo namų.

Nuo vaikų iki senelių vi
sur žmonės mokosi. Jie ap
sijungę aplinkui Komunis
tų partiją ir šalies vyriau
sybę. Kinai džiaugiasi savo 
pasiekimais, gerbia vadus, 
ir numato kapitalizmo žiu-

girną. Klaidas, kurios pra-. Alžyras. — Birželio 29 
džioje buvo padarytos, jau dieną čionai atsidarys Afri- 
ištaisė. Grūdų 1964 metais kos ir Azijos šalių konven- 
suėmė daugiausiai nuo 1957 
metu.

“Didmiesčiuose krautu
vės pilnos reikmenų. Net ir 
mažesnių miestų krautuvės 
turi pakankamai kas yra 
reikalin g a žemdirbiams”, 
rašo Gaynas.

cija. Joje dalyvaus virš 60 
valstybių. Jau dabar yra 
numatoma, kad ji bus 
griežtai pri e š Jungtinių 
Valstijų politiką pietryčių 
Azijoje.

Prieš 10 metų Bandunge 
j įvyko panaši Afrikos ir

Jis rašo, kad Kinijoje nė- Azijos valstybių konferen- 
alkanų cija, kuri buvo didelis pa
vargo akstinimas Afrikos koloni- 

dar yra, nes šalis buvo atsi- joms kovoti už jų nepri- 
likusi, nualinta ir turi 700,-1 
000,000 gyventojų, bet ma
sės dirba jo pašalinimui.

Gaynas rašo, kad Kini
joje moterys džiaugi a s i 
naujomis sąlygomis. Neš-, 
č i o s gauna pilną algą 
nedirbdamos, turi lygias 
teises ir masiniai dalyvau
ja organizacijose ir valdiš
kose įstaigose. Jis rašo, 
kad Kinijoje žmonių svei
katos reikalai yra geriau
siai sutvarkyta iš visų Azi
jos šalių.

ra ubagų, nėra ir 
vaikų. Suprantama,

klausomybę ir tautinę lais-

Šios konferencijos šaukė
jai pakvietimus išsiuntinė
jo 64-rioms šalims. Sutiki
mo laiškus jau gavo iš virš 
50 šalių, kad jos dalyvaus. 
Konvencijoje dalyvaus 
daug valstybių premjerų, 
prezidentų ir karalių.

Konvencijoje bus planuo
jama, kaip Portugaliją ir 
Angliją priversti paliuosuo- 
ti jų kolonijas Afrikoje.

JAV senatoriai reikalauja 
baigti karą Vietname

d.

Lietuviai turistai 
jau Uetuvoje

Vilnius, Birželio 11
(ELTA). — Paviešėti tėvų 
žemėje šiandien atvyko di
delė grupė JAV ir Kanados 
lietuviu turistu. Aerouoste 
svečius sutiko Liet u v o s 
Kultūrinių ryšių su tautie
čiais užsienyje komiteto, 
“Inturisto” atstovai, spau
dos darbuotojai, didelis bū
rys atvykusiųjų giminių ir 
artimųjų, Lietuvoje gyve
nančių reemigrantų.

Lietuvos Kultūrinių ry
šių su tautiečiais užsienyje 
komiteto pirmininkas V. 
Karvelis nuoširdžiai pa
sveikino Svečius, laimingai 
atvykusius į tėvų žemę, pa
linkėjo jiems gerai ir nau
dingai praleisti laiką Tary
bų Lietuvoje.

lio dar daug gerų eilėraščių 
sulauksime.

Tik prieš pora savaičių ga
vau jo mielą laišką—sveikini
mą, ir vis rengiausi jam pa
rašyti. Deja!..

Ilgai Tavęs nepamiršime, 
mielas Pranai. O Jums, Adele 
ir Francina, Tau, Nikodemai, 
ir visiems velionio artimie
siems, liūdesio valandoje, —• 
nuoširdi užuojauta.

Širdingai sveikinu Rimantą 
Bagdoną, naują pasaulio čem
pioną, iškovojusi aukso meda
lį neseniai įvykusiose tarptau
tinėse imtynėse Suomijoje. R. 
Bagdonas vidutinio svorio im- 
tyninkas-ristikaSi «

Šį seldnadienį 
du piknikai

Vienas Lawrence, Mass., 
apylinkėje, Methuen, t a i 
Naujosios Anglijos lietuvių 

Jam besileidžiant įvyko ne- piknikas. O antras Balti
laimė. Lėktuvas sudegė. 
Lakūnas žuvo, o du kiti bu
vo sužeisti.

morėj, Slovak National 
Home & PARK, 6526 Hola- 
bird Avė.,

Tai patys ankstybi e j i 
—Mūsų Amerikos lietuvių piknikai, visiems rei k i a 

grupė, susidedanti iš 48 as- į juose dalyvauti. Turime pa
menu, savo senojon tėvy- sirūpinti, kad jie pavyktų, 
nėn atvyko jubiliejiniais Dabar pats gamtos gražu- 
metais, — pabrėžė svečių mas, reikia išeiti į parkus 
grupės vadovas niujorkie- ir dėl savo sveikatos. Pik- 
tis Jonas Gasiūnas...

Amerikos lietuviai kelio- 
liką dienų viešės Vilniuje ir 
kituose respublikos mies
tuose, susipažins su Tarybų 
Lietuvos laimėjimais žemės 
ūkio, pramonės, kultūros 
srityse.

EXTRA
PAKEISTOS DAINŲ 

ŠVENTĖS DATOS
Iš Vilniaus gavome seka

mą telegramą:
Dvidešimtpenkmečio mi

nėjimas ir Dainų šventė 
įvyks Vilniuje liepos 
nesį — nuo šešioliktos 
aštuonioliktos dienos.

Prašome paskel b t i 
siems vykstantiems į Lietu
vą.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų senatoriai dis- 
kusuoja karo reikalus Viet
name ir JAV politiką Piet
ryčių Azijoje.

Senatorius J. W. F u 1- 
bright, Senatinio užsienio 
reikalų komiteto pirminin
kas, sakė, kad JAV bom
bardavimai Šiaurės Viet
namo , nesumažino Pie t ų 
Vietpaiųe., liaudiečių jėgų, 
Jis sake, kad prezidentas 
Johnsohas turi pasipriešin
ti Pentagono generolams

• ir Gynybos sekretoriui R. 
McNamarai, kurie nori 
plėsti karą Vietname, nes 
tas įvels JAV į didelį 
džiunglių karą, arba net 

mė- Į pasaulinį atominį karą.
iki 't ....... ......................—*-

vi-

KARVELIS
nikuose yra puikiausias pa
simatymas su seniai maty
tais pažįstamais.

Baltimoriečių piknike 
bus ir A. Bimba.

Vokiečiai siekia 
atominių ginklų

Bona. — Vakarų vokie
čiai, kurie reikalauja Vo-

Washingtonas. — JAV kieti jos senų sienų, siekia 
erdvių užkariautojai sako, kuo greičiausiai gauti 
kad būtų gerai, jeigu JAV minius ginklus, 
ir TSRS bendrai , dirbtų, 
erdvių užkariavimui.

ato-

nau-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
TSRS REIKALAUJA 

PRASIKALTĖLIO
Maskva. — Tarybų Są

junga įtei k ė Jungtinėms 
,Valstijoms reikalavimą iš
duoti karo kriminalinį pra
sikaltėlį latvį B. Maikovskį, 
kuris gyvena Mineola 
miestelyje, Long Islande. 
Jis kaltinamas nužudyme 
170 žmonių, jų tarpe 51 vai
ko iš Audrinęs kaimelio.

DOMINIKOJE EINA 
KOVA

Santo Domingo. — Bir
želio 15 dieną Dominikos 
armijos dalinius užpuolė 
juntos šalininkai su pagal
ba JAV parašiutini n k ų. 
Užmušta vienas JAV para
šiutininkas ir 15 Dominikos 
kareivių.

Washingtonas. — čionai 
žymiai pakilo kriminaliniai 
prasikaltimai, ypa tingai 
tarp jaunimo.

Maskva. — Čionai lankė
si Švedijos premjeras Tage 
Erlanderis. Jis susirūpino 
JAV pietryčių Azijos politi
ka, kuri yra grėsminga pa
saulinei taikai.

Varšuva. — Poznaniaus 
mieste vyksta Tarptautinė 
paroda. Iš daugelio šalių 
atvyko delegacijos.

Maskva. — Po 9 dienų 
vizito išvažiavo Norvegijos 
premjeras Einar Gerhard- 
senas.

Maskva. — JAV militari
niai lėktuvai žemai skraidė 
ant TSRS keleivinio laivo 
Graikijos pakraštyje.

Pekinas. Kinija Ir 
Kongo respublika (buvusi 
Prancūzijos kolonija), pa
sirašė technikinę sutartį.

Kairas. ■ Atvyko Pakis
tano prezidentas Ayub 
Khanas.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė prašo fabrikan
tų ir kitų įstaigų savinin
kų, kad vasarą, per mokyk
lų uždarymą, suteiktų dar
bų 250,000 studentų.

Jie dabar sugalvojo 
ją baubą, būk Tarybų 
junga pradės karą, jeigu 
Vakarų Vokietijos armija 
neturės atominių ginklų. 
Ir jeigu Jungtinės Valsti
jos nepasiskubins vokiečius 
atominiais ginklais apgink
luoti, tai pakriks militarinė 
NATO sąjunga.

VĖL AREŠTAVO 500 
DEMONSTRANTŲ

Jackson, Miss. — Polici
ja suareštavo beveik 500 
negrų ir baltųjų, kurie de
monstravo prie Mississippi 
valstijos seimelio protes- 

ov«^..vų „.„.„.„..„-.tuodami prieš pasikėsinimą 
vo gatvėse protestuodami ant civilinių laisvių įstaty- 
prieš JAV ir Japonijos mi- 
litarinę sutartį.

Maskva. — Sulaukęs 59 
metų amžiaus mirė įžymus 
ekonomistas Nikalojus Ši
lu janovas.

Tokio. — Tūkstančiai ja
ponų studentų demonstra-!

nio.
Demonstracijas organi

zavo Freedom Democratic
Jackson, Miss. — Birželio ^ar^-

15 dieną policija areštavo 
203 negrus ir baltus, kurie 
demonstravo už civilines 
laisves. Per 2 dienas areš
tavo 675 žmones.

DE GAULLE VIS 
NEPASIDUODA

Bona. — Per dvi dienas 
čionai lankėsi Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle, Va-

Tel Avivas. — Sulaukęs į karų Vokietijos valdininkai
87 metų amžiaus mirė žydų; bandė įpiršti jam “Europos 
filosofas Dr. Bartin Bu-i vienybės” planą, bet nepa- 
ber. ) vyko.

Fulbrighto poziciją parė
mė demokratai senatoriai: 
John Sherman Cooper, Ja
cob K. Javits ir George Ai
ken.

Senatoriai Wayne Morse 
ir Ernest Gruening reika
lavo tuojau sulaikyti Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mus ir Pietų Vietnamo rei
kalus perduoti Jungtinėms 
Tautoms. 1‘J '

Visi šie senatoriai • sake, 
į kad JAV negali jėga, karo 
laimėti, kad reikia grįžti 
prie 1954 metų Ženevos su
sitarimo Vietnamo reika
lais, kad abidvi pusės turi 
daryti nusileidimų.

Tuo pat kartu Pentago
nas siunčia daugiau jėgų į 
Vietnamą ir dar šiemet sie- 
Lia ten turėti 100,000 JAV 
militarinių vyrų.

Saigonas. — Dongxoai 
rajone laikinai baigėsi mū
šiai. Pietų Vietnamo val
džia neteko 800 karių už
muštais ir dingusiais, apie 
30 JAV militarinių vyrų 
buvo užmušta ir sužeista, 
o liaudiečiai neteko tik 350 
užmuštais.

Liaudiečiai pradėjo akty
viai veikti kituose rajonuo
se. Todėl JAV bombonešiai 
mažiau bombarduoja Šiau
rės Vietnamą, bet puola 
liaudiečius. Tik per vieną 
diena bombonešiai ir ma
lūnsparniai 185 kartus puo
lė liaudiečius ir į pozicijas 
pristatė 805 Jungtinių Vals
tijų parašiutininkų. ' ’ -

Londonas. — Anglijos - 
premjeras Wilsonas labai 
susirūpino vėliausiais įvy* 
kiais Vietname. Indi j o S 
premjeras Šastris reikalau-' 
ja, kad būtų sušauktas Bri
tanijos imperijos premjerų 
susirinkimas apsvarstymui 
Vietname padėties ir JAV 
politikos pietryčių Azijoje.

Anglijoje prasidėjo pro
testai prieš Jungtinių Vals- . 
tijų pietryčių Azijos politi
ką. Oxfordo universiteto 
profesoriai ir studentai la
pai sujudo, ten išvyko daly
kus aiškinti Užsienio sekre
torius M. Stewart.

Saigonas.—į Pietų Viet
namą vėl buvo iškelta 2,000 
Jungtinių Valstijų karei
vių. /
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Istorines 1940 m. birželio dienos
TARYBŲ LIETUVOS priešai ypač šiemet daug 

kalba apie 1940 metų birželio dienas, kai subyrėjo sme-' 
toninis fašistinis režimas ir Lietuvos liaudis viską paė
mė į savo rankas. Jie tas istorines dienas vadina “baisio
mis birželio dienomis”, nepridedami, žinoma, jog jos bu
vo baisios tiktai ponijai ir parazitijai, o ne Lietuvos dar
bo žmonėms, ne darbininkams ir ne darbo valstiečiams.

• Jie gudriai “pamiršta” ir tą istorinę tiesą, jog per
versmas įvyko be kraujo lašo praliejimo, įvyko griežtai 
prisilaikant tada veikusios Lietuvos konstitucijos. Tai 
parodo sekami dokumentai

Smetoninės “Vyriausybės Žinios” (Nr. 709) paskel
bė tokį birželio 15-osios aktą:

“... Ponui ats. pulk. Įeit. Antanui Merkiui, Ministrui 
pirmininkui.

Man sunegalavus, remdamasis Lietuvos konstituci
ja (71 str.), prašau Tamstą paraduoti mane Respubli
kos Prezidento pareigose.

A. Smetona
Respublikos prezidentas 

A. Merkys
Ministras pirmininkas”

Tą pačią 15 d. Smetona pabėgo pas Hitlerį. Birželio 
17 d. “Rytiniame Lietuvos Aide” pasirodė toks birželio 
16 dienos pranešimas:

“Vakar, birželio 15 d. Respublikos Prezidentas An
tanas Smetona išvyko į užsienį. Jo išvykimą susidariu
siomis aplinkybėmis Vyriausybė laiko atsistatydinimu 
iš respublikos Prezidento pareigų. Respublikos s Preži- 
dento pareigas, einant Lietuvos Konstitucijos 72 tsr., ei
na Ministro Pirmininko pareigas einąs Antanas Mer
kys”. , , i. '

Lietuvos Komunistv Partija išleido sekamą atsišau
kimą: : ,

“Draugai ir draugės! Naujoji vyriausybė turės rię 
Žodžiais, bet darbais vykdyt sutartį su TSRS ir gint liau
dies reikalus. Tam tikslui liaudžiai turi būti 1 grąžin
tos demokratinės teisės, turi'būti tučtuojau /paleisti iš 
kalėjimų ir konclagerių visi politiniai kaliniai, tie ge
riausieji Lietuvos sūnūs ir įdukros; turi būti legalizuota 
Komunistų partija, nes tai vienintelė partija Lietuvoj, 
kuri nuosekliai gina liaudies reikalus, turi būti legali1 
zuotos darbininkų profsąjungos, turi būti suimti imperi- 
alistų agentai, jų tarpe ir trockininkai; turi būti užda
ryta tautininkų partija, nes ji yra didžiausių liaudies 
priešų partija, kuri atstovauja labiausiai reakciniams 
Lietuvos sluoksniams, kurios vadas, tautos engėjas, 
kraugerys ir niekšas Smetona, ilgus metus kamavęs vi
są kraštą fašistiniame junge, kritiniu momentu paspru
ko į užsienį, gelbėdamas savo kailį...”

Birželio 17 d. “Vyriausybės žinios” (Nr. 710) pa
skelbė :

“Ponui Justui Paleckiui.
Pasirėmęs Lietuvos Konstitucijos 97 str., skiriu 

Tamstą Ministru pirmininku ir pavedu Tamstai sudary
ti Ministrų Tarybą.

A. Merkys
Einantis Respublikos Prezidento 
pareigas Ministras Pirmininkas” 

4' Justas Paleckis perėmė visas pareigas.
Lietuvos Komunistų Partija išleido sekamą atsišau

kimą:
“Sveikinam Paleckio vyriausybę, kuri pasižadėjo 

nuoširdžiai vykdyti laiduojantį Lietuvos nepriklausomy- 
ty£paktą su TSRS ir grąžinti liaudžiai demokratines 
tęisęs.

Mes tikimės, kad naujoji vyriausybė legalizuos prof
sąjungas ir iš viso nedarys kliūčių darbininkams bei 
valstiečiams organizuotis, daryti susirinkimus ir turėti 
savo spaudą,

,w Laukiam, kad bus legalizuota Lietuvos Komunistų 
partija/ nuosekli kovotoja dėl Lietuvos nepriklausomy
bės ir darbo žmonių reikalų.

£ ” Ryžtingai vykdydama šiuos uždavinius, naujoji 
vyriausybė gali būt užtikrinta plačiausių darbo žmonių 
(masių) parama...”

Par galima pridėti, kad bene paskutinė smetoninio 
režimo teroro auka buvo kovotojas Juozas Garelis. Apie 
M sužinome iš sekamo Lietuvos Liaudies Pagalbos 
Centrų Valdybos atsišaukimo, pasirodžiusio birželio 
pradžioje: .

Š. m. birželio 4 d. Kauno sunkiųjų darbų kalėji
me žiauriai nukalkintas mirė polįtįnis kalinys Juozas 

,Qarelia. Tai ne pirmoji kruvinosios reakcijos auka. Dar 
nęąpžęlė PresmanO, Baratmsko, Grigo, Lisiėnės ir kitų 
kąpai, p mes stovime jau prie naujo kapo.
. Aplink mus žūsta žmones karo laukuose. Mūsų gi Lie
tuva to laimingai išvengė tik sutarties su TSRS dėka, 
bet vidujinė reakcija naikina ir žudo kalėjimuose ir la
geriuose kaip tik tuos, kurie kovoja už laisvą Lietuvą, už 
tąįką, už pakto išlaikymą, kieno dėka mūsų šalis ne karo 
ugnyje-”

SUSIPRANTA!
Kalbėdamas apie įvykius 

Lietuvoje prieš 25 metus ir 
apie nuvertimą Smetonos 
režimo, Pr. Gr. Chicago s 
kunigų “Drauge” sako:

“Bet mūsų ašarų šaltiniai 
jau išdžiūvo, jos jau ir 
įspūdžio nebedaro svetimie
siems. Net mes patys savo 
ašaromis pradedame netikė
ti.”

Gerai, kad susipranta. Tos 
jų ašaros neteisingos, veid
mainingos ir apgavingos. 
Jomis tikėti gali tiktai pas
kutiniai ignorantai ir tie, 
kuriems 1940 metų pervers
mas sugriovė rojų —atėmė 
iš jų dvarus ir fabrikus, 
bankus ir palocius.

PLATI RUOŠA PASAULI
NIAM JAUNIMO 
FESTIVALIUI

Šiemet Pasaulinis Jauni
mo Festivalis žada būti vie
nas iš pačių didžiausių. Jis 
įvyks Alžyro sostinėje. A- 
pie ruošimąsi festivaliui ra
šo K. Baigys:

“Už solidarumą, taiką ir 
draugystę” — toks šią vasarą 
įvyksiančio IX Pasaulinio jau
nimo ir studentų festivalio šū
kis.

Astuonios sostinės — Praha 
ir Budapeštas, Berlynas ir Bu
kareštas, Varšuva ir Maskva, 
Viena ir Helsinkis — jau ma
tė “penkiaspalvę ramunę” — 
penkių žemynų jaunimo šven
tę, festivalį, šįkart beveik 25 
tūkstančiai skirtingai kalban-. 
čių ir skirtingai galvojančių 
skirtingose sąlygose gyvenan
čių jaunuolių susitiks Afrikos 
žemyne ■— Alžyre. Jie' atstos 
vaus daugiau kaip >100 šalių.

Koncertai; kino konkursai} 
daugybė parodų, sportininkų 
vafžyboš/' įvairiadšioš konfe
rencijos, diskusijos; koliokviu
mai, seminarai sukvies būrin 
jaunimą, kovojantį už taiką ir 
nusiginklavimą prieš kolonia
lizmą ir rasizmą.

Festivalio šalis — Alžyras1— 
jaunimo pasiuntinius sutiks su 
nuoširdžiu svetingumu... Lie
pos 3 0-oji festivalyje bus 
draugystės su Alžyro liaudimi 
ir jaunimu diena.

Pasaulio jaunyste ruošiasi 
festivaliui jau ne vieną mėne
sį. Ruošiasi Sudano šokėjai, 
Tuniso sportininkai. Kolumbi
jos dainininkai. Daugelio šalių 
jaunimas pasiryžęs pats fi
nansuoti savo atstovų kelionę 
į Alžyrą.

Kubiečiai lenktyniauja dėl 
teisės vykti į festivalį — ją 
gaus pasižymėję moksle, spor
te, kultūrinėje veikloje, šalies 
gynyboje, o taip pat “Liau
dies derliaus” kampanijoje. 
Vengrijos gamyklose sukurtos 
“festivalinės pamainos.” O 
jaunieji bulgarai surengė kon
kursą, kas pagamins geriausią 
dovaną Alžyrui.

Tarybinio jaunimo dovanos 
festivaliui — taip pat nema
žos. Autobusus festivalio da
lyviams ruošia Lvovo autobusų 
gamintojai. O jaunieji sverd- 
lovskiečiai užsakymus Afrikai 
ir Alžyrui paskelbė “festivali
niais užsakymais” ir kontro
liuoja, kad jie būtų įvykdyti 
laiku ir gerai. Kirgizijos žur
nalistai, farmacininkai, staty
bininkai tai pat įnešė nemaža 
lėšų į festivalio fondą.

Pirmaisiais tarybiniais festi
valio delegatais laikomi aukš
tųjų statybos mokyklų studen
tai iš Maskvos, Leningrado, 
Kijevo, Minsko, Rostovo, 
kurie jau dabar dirba Alžyro 
statybose. Kelionei jau ruo
šiasi jaunieji dainipinkai ir 
šokėjai, menininkai ir litera
tai. ..

IŠ Nemuno krašto į Alžyrą 
pateks Lietuvoje pagaminti 
suvenyrai iš gintaro, medžio, 
odos. Tautinės juostos, medžio 
drožiniai ruošiami Šiauliuose 
ir įeituose miestuose, fęstįya- 
liniai kostiumai Vilniuje.

Į festivalio fondą eis lėšos 
už Tarybų Lietuvos komjau
nuolių surinktą metalo laužą, 

saviveiklininkų surengtus va
karus, sporto varžybas

Jau dabar žinoma, kad Ta
rybų Sąjungos delegacijos su
dėtyje bus ir Valstybinio nu- 
sipeliusio dainų ir šokių an
samblio “Lietuva” ja u n i m o 
grupė, žinomi mūsų solistai V. 
Daunoras ir E. Kuodis. Sunku 
ką nors pridurti prie ansamb
lio “Lietuva” meno vadovo VI. 
Bartusevičiaus žodžių:

—Mes labai džiaugiamės, 
kad per ketvirtį amžiaus su- 
klestėjusį Tarybų Lietuvos 
liaudies meną galėsime pade
monstruoti ir Alžyre, jaunys
tės ir taikos šventėje.

IR V. SIRVYDAS 
NORI KARIAUTI 

I

Prezidento Johnsono “A- 
merikos karas prieš azijie
čius” Pietų Vietname labai 
patinka ir Vytautui Sirvy
dui. Valios ir Salomėjos 
“Vienybėje” (birž. 10 d.) jis 
gieda:

Jei pietryčių Azija, kaip sa
koma, yra Azijos “Balkanai,” 
tai prez. Johnsono žygiai ap
ginti Vietnamą prilygsta Tru- 
mano ryžtui aųuomet apginti 
Graikiją, kad‘ nepakliūtų ko
munistams. Ir tuomet buvo 
priešingų amerikiečių, tik gal 
ne tiek, kiek .dabar Johnso- 
nui. Tačiau, anie priešininkai 
šiandien pripažįsta klydę. 
Trumano politika išėjo Vaka
rų naudai, nes Graikiją išlai
kė laisvame pasaulyje. Nėra 
abejojimo, kad ir Johnsono 
politika Vietname išeis .Ameri
kos ir Vakarų pasaulįo nau
dai, nors priešininkų dabar 
gausiau.

ŽIOPLAS BEGĖDIS
“Liaudies ’ 'Balsas” . ląbai! 

teisingai atkelta Clevelando 
smetonininkų/'Dievai”:,'. .. j

Jungtin^sef.jlV^Įątijose -lei
džiamas . lietuvi^kąs laikraštis 
Dirva,' ‘kurioje .rašinėja dau
giausia tautitiinkų rašeivos, 
štai kaip nusiplepa:

šią vasarą bolševikai rusai 
Vįlnįun suvarys pavergtus lie
tuvius “džiaugtis išlaisvini
mu.” Varomas, lietuvis turės 
eiti, nes kitaip atsidurtų kalė
jime arba Sibire.”

Didesnio žioplio lietuvių 
bendruomenėje fur būt nėra 
už tą, kuris taip parašė Dir
voje. Jis ne tik žioplys, bet 
ir be jokios gėdos. Turintis 
bent kiek gėdos juk gėdytųsi 
savo skaitytojų. Proto turė
damas jis negalėtų įsivaizduo
ti, kad Dirvos skaitytojai pa
tikės tam, ką jis parašė.

Darbo žmonių nereiks vary
ti į Vilnių ar kurį kitą mies
tą. Jie patys sueis apvaikščio
ti savo laimėjimo šventę. Lai 
tie buvę ponai nemano, kad 
be jų valdžios darbo žmonės 
negali apsieiti.

APIE JONĄ JUŠKĄ, 
ĮŽYMŲ KULTŪRININKĄ

Vytautas Būda rašo:
Lietuvių tautosakos ir 

kalbos ’ mokslo istorijoje, 
šalia Antano Juškos, gar
binga vieta tenka ir antra- j 
jam Juškai—Jonui.

Didžiausias j. Juškos nuo
pelnas buvo tas, kad jo rū-> 
pėsčiu Kazanės universite
tas, Rusijos Mokslų akade
mija išleido jo brolįo Anta
no . tauatošakoš rinkinius— 
tris didžiulius “Lietuvišku 
dainų” tomus (1880-1882), 
“Svodbinę rėdą veliuonyčių 
lietuvių” (1880) ir “Lietu
viškas svodbįnes dąiųas” 
(1883). B ų y o paskelbta 
maždaug 3,000 dainų tekstų 
(1711 dainų melodijų viene
tų, kurias užrašė AJ Juška, 
jau po abiejų brolių mirties 
išleido Krokuvos Mokslų 
akademija).

Brolių Juškų (Juškevičių) 
dainos buvo šaltinis, iš ku
rio įkvėpimo ^ępięsi ne Vien
na mūsų geriausių poetų

karta. Jos paskatino tauto
saką rinkti vėlesnių kartui 
mūsų kultūros veikėjus (V, 
Kudirką, J. BasanWČių? 
Sabaliauską ir kt.). Jos ir 
šiandien nenustojo savo 
reikšmės — jomis naudoja
si, jas studijuoja ir litera
tūros specialistai, ir kalbi
ninkai.

Daug darbo J. Juška įdė
jo, taisydamas, redaguoda
mas ir rūpindamasis išleisti 
A. Juškos lietuvių kalbos 
žodyną.

J. Juška yra tyrinėjęs ir 
lietuvių kalbos tarmes: 
1861 m. išėjo jo “Kalbos lie
tuviško liežuvio.”

Jonas Juška mirė 1886 m.

MIRĖ PAŽANGUS 
DAILININKAS

Angliškas “The Worker” 
(birž. 13 d.) pranešė, kad 
mirė Fred Ellis, sulaukęs 
beveik 80 metų amžiaus. Jo 
mirtis didelis nuostolis A- 
merikos pažangiajam liau
dies judėjimui. Tai buvo 
ištikimas ir veiklus darbo 
liaudies sūnus iki paskuti
nio atsikvėpimo.

Fred Ellis buvo įžymus 
karikatūristas. Kai 1924 m. 
komunistai pradėjo leisti 
dienraštį “Daily Worker,” 
Ellis pradėjo jam piešti ka
rikatūras. Ir nustojo jie 
jam karikatūras piešęs tik 
prieš šešerius metus, kai 
sveikata pašlijo, kai gavo 
paralyžių. Per šešerius me
tus tarp 1930-1940 Ellis gy
veno Tarybų Sąjungoje. ir 
piešė karikatūras tarybi
niams laikraščiams “Trud” 
įr“Pravda.?, Pankui, > sugrį
žęs Amerikon, vėl bendra
darbiavo “Workeryje.”

Fred Ellis be čaižių kari
katūrų piešdavo ir aliejumi. 
Ypač vėlesniais laikais vis 
daugiau ir daugiau buvo 
įsitraukęs į tapybą.

MENšEVIKIšKIEMS 
MELAGIAMS

“Tėvynės Balse” randame 
tokią pastabą:

“Naujienos”' savo šeštadie
niniame priede (Nr. 752) ir 
vėl padarė eilinį “atradimą.” 
Pasirodo, Tarybų Lietuvos mo
kykla iš esmės niekuo nesi
skiria nuo to, kurioje caro lai
kais mokėsi šio laikraščio re
daktorius P. Grigaitis.

Dabar, — rašoma “Nau
jienose,” — lietuviškose mo
kyklose dominuoja rusų kal
ba. Tai mokytis privalomas 
dalyka. Ir tai ne kokiu ypa
tingu spaudimu verčiant, 
bet trūkumu lietuvių kalbos 
vadovėlių. Fizikos, chemi
jas, algebros, geometrijos, 
trigonometrijos ir kįtų pa
našių vadovėlių lietuvių kal
ba nėra — reikia naudotis 
rusiškais.
Atrodo, labai aiškiai pasa

kyta. Tik, va, nežinau, ką da
ryti, jei Lietuvos mokyklose 
rusų kalba neprįyaloma, jeigu 
ji anąiptoį nedominuoja ir jei 
mokiniai niokosi visų dąįykų iš 
lietuyiškų vadovėlių (išskyrus 
svetimas kalbas). Norėjau 
apie tai P. Grigaičiui į Čikagą 
laišką brūkštelti. Bet apsigal
vojau, nes mano žodžių vis 
viep neišspa.ųs.dintų, kadangi 
p. redaktorius yiską geriau ži
no apie tai, kas buvo, kas yra 
ir - kas bus. Stebiuosi tik, ko
dėl P. Grigaitis, prasimanęs šį 
Lietuvos mokinių rusinimą, ne
parašė, kad jie ir lietuvių kal
bos mokomi iš... rusiškų vado
vėlių. Va, tada jau būtų to
bulai sumeluota, kaip sakoma, 
nuo A iki Z.

Paryžius.—Aviacijos pa
godoje žmonės domisi Ta
rybų Sąjungos naujuoju 
Tųpųįevo lėktuvu 144 rū
šies.

Šen ir ten |
Mūsų šalyje kiekviene- 

rįais metais miestuose ruo
šiami militariniai paradai 
savo šalies vėliausio išra
dimo kariniams pabūklams 
pademonstruoti. Šių me
tų gegužės 15 dieną Fila
delfijoje militaristai suri
kiavo karius ir mirtį sė
jančius karo pabūklus, 
žygiavo centrinėmis didžio
jo biznio gatvėms i Nepri
klausomybėse aikštę. Para
do žiūrovų buvo perpus ma
žiau negu kitais metais 
būdavo.

Nuotaika niūri, publikos 
veiduose buvo pastebimas 
nusiminimas karo grėsmės 
pavojumi.

Nors aukšto rango kari
ninkai visokiais būdais 
stengėsi pakelti žemai nu
kritusią publikos karinę 
dvasią, bet ir tas karo 
planuotojams nepadė
jo. Tik jaunos mergaitės 
paplodavo praeinant kade
tams iš Valley Forge mili- 
tarinės akademijos.

Šiame parade militaristai 
gavo tokį didelį moralinį 
smūgį, kokio jie niekados 
nebuvo gavę JAV istorijo
je. Prie Nepriklausomy
bės aikštės buvo daugiau 
kaip du šimtai herojų mo
terų, kovojusių už taiką, 
apsitaisiusių juodais gedu
lo drabužiais. Visos laikė 
rankose aukštai iškeltus 
prieškarinius įrašus.

Moterys bandė pastoti 
militaristams kelią, tačiau 
policija neprileido. Tuomet 
jos pradėjo kišti propagan
dinius lapelius kareiviams 
ir karininkams į delnus,— 
visi mielai lapelius skaitė.

Tankams beriedant į Ne
priklausomybės aikštę, dvi 
moterys, kurių sūnūs žuvo 
Vietnamo raistuose, atsigu
lė skersai gatvę ir savo kū
nais sustabdė riedančius 
militaristų tankus. Bet po- 
licistai švelniai moteris nu
nešė į šaligatvį.

Baigiantis paradui, tarp 
taiką mylinčių moterų atsi
rado nacių provokatorių. 
Penki jauni vyrai ir trys 
moterys, kurios dviese iškė
lę laikė didelį baltoje dro-' 
bėję įrašytą šūkį: “Mušti 
komunistus.” Bet dvi drą
suolės taikos moterys savo 
transparantu numušė že
myn fašistinį transparantą. 
Tačiau fašistės savo plaka
tą vėl aukštyn iškėlė. Taip 
per plauką išvengta riau
šių.

Moterys už taiką (Women 
strike for peace) išsirikia
vo per du blokus ir de
monstratyviai žygiavo 14 
blokų, dalydamos lapelius, 
o grupė jaunų nacių, stovė
dami šalitaky, šaipėsi, pik
tai užkabinėdami moteris. 
Devyni naciai lydėjo mote
ris iki Rittinhouse parko, 
kur turėjo įvykti prakal
bos. Tačiau policija nelei
do prakalbų sakyti ir įsa
kė visiems išsiskirstyti.

Taip ir užsibaigė demons
tracija už taiką. Militąfis- 
tams užduotas kartus siųū- 
gis.

Pennsylvanijos valstijos 
aukščiausio teismo teisė
jas Michael Musmano pa
reiškė, kad kiekvienas ka
rys, einąs mijitarines par- 

klaidą. Tos šalys, kurios 
yra nutarusios dalyvauti 
f e s t i v a 1 yj e, aišku, darys 
spaudimą, kad tąsai nusi
statymas bųtų pakeistas ir 
kad ferąejįo jaunimo de> 
gacija būtų

eigas, - turįs teisę atsisakyt 
ti nuo nekaltų žmonių žu
dymo karo arba kokio su
kilimo metu. Kareivis ne
privaląs klausyti karinės 
komandos įsakų, nes pats 
dievas savo įsakais to rei
kalaująs. Militaristai per 
šimtmečius naudojasi ne
lemtais burtais ir gudriai 
išgalvotu šūkiu, kad už tė
vynę, laisvę ir tikybą jie 
turi teisę žudyt kitus žmo
nes — net kąd įr savo bro
lį arba motiną.

Prieš 20 metų teisėjas. 
Musmano dalyvavo Nuren- 
berge dalyvavo Vokietijoje 
teisme hitleriniams žmog
žudžiams teisti.

Prieš porą metų Vatika
ne buvo sugužėjusi iš visų 
pasaulio šalių aukštoji Ro
mos katalikų dvasiškija. 
Tarp kitko ji pasmerkė 
branduolinį ginklų vartoji
mą karuose, o dabar ta pa
ti dvasiškų tėvelių taryba 
pakeitė savo pirmykštį nu
tarimą ir jau sako, kad ga
lima pavartoti atombombas 
nuo priešo apsiginti.

•_

Senatorius John O. Pas
tore, R. L demokratas, kal
bėdamas per radiją, susi
riesdamas gynė prezidento 
L. B. Johnsono užsieninę 
politiką ir, grūmodamas fį- 
toms šalims Amerikos ai
džią j a militarine jėga, pa
reiškė, kad JAV privalo 
vadovauti pasauliui ir va
dovaus. O tie, kurie reika
lauja pasitraukti iš Viet
namo įr iš Dominikos Res
publikos, nežiną ką kalbą.

Tokią propagandą skelb
davo Hitlerio ministras 
Gebelsas. O ką hitlerinin
kai laimėjo? Komentarų 
nereikia.

Progresas

Laiškas iš Lietuvos
Naujosios Anglijos vei

kėjas J. Skliutas, Mattį|>, 
pan, Mass., nuo savo gimi
naičio gavo laišką iš Varė
nos rajono. Tarpe kitko, jo 
giminaitis rašo:

Gerbiamasis dėde! Svei
kinu jūs linkėdamas daug 
gero jūsų gyvenime, o la
biausiai sveikatos. Tariu 
jums didelę padėką už už
rašymą man “Laisvės“. Ji 
man labai patinka, atidžiai 
skaitau ir duodu kitiems 
skaitytį. Visi skaito i giria, 
nes daug randa žinių apie 
Amerikos lietuvių gyveni
mą...

Daber keletą žodžių apie 
mūsų gyvenimą. Nieko 
naujo nėra, • tik žmonos 
sveikata sušlubavus—serga 
širdies negalavimu ir kepe
nų silpnumu. Jeigu reikėtų 
mokėti gydytojams ir už 
goninę, tai jau seniai būtų 
mirusi. Bet pas mus dabar, 
Lietuvoje, gydymas veltui, 
nereikia mokėti nei gydyto
jui, nei už ligoninę.

Aš dirbu už eigulį, nes ir 
išėję į pensiją, kurie gali, 
dirba, jeigu tik leidžia dirj)? 
ti sveikata. Gaunu 50 rub
lių algos ir gaunu pusę pen
sijos, tai mums su žmona 
pinigų pragyvenimui už
tenka. Mūsų vaikai visį dir
ba-

Su geriausiais linkėjimais 
Vincas Uršilaitis 
Kukiškių kaimas

Tokio. — Čilės vario kąg 
syklos susitarė per mew 
pristatytį Japonijai 150,? 
000 tpųų yario, _ 4
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V. Bovinas

20 metų pergales sukaktis
1945 metų S) dieną gegu

žės Berlyne plevėsavo tary
binė vėliava. Vokietijos hit
lerinio fašizmo armija ab
soliučiai buvo kapituliavus. 
Visam pasauliui gegužės 9- 
toji buvo Didžiosios Perga
les džiaugsimo diena!

1941 metų birželio 22 die
ną, apdaužęs ir okupavęs 
eilę Europos šalių, Hitleris 
visu karo pabūklų žiauru
mu puolė Tarybų Sąjungą. 
Pirmomis karo dienomis, 
kardu ir ugnimi, hitlerinės 
gaujos nusiaubė mūsų se
nąją tėvynę Lietuvą ir ver- 
žeh į Tarybų Sąjungą. Ta-1 
daįkilo pavojus visam pa
sauliui ir mums Amerikoje.

Baisūs jų pasimojimai
Kai hitlerinė Vokietija ta

po sutriuškinta, Niurnber
ge vyko fašistinių karo kri
minalistų teismas. Proce
sas to teismo yra užrekor- 
duotas septyniuose tomuose 
— 6,000 puslapių. Tuose 
tūkstančiuose puslapių yra 
surašyta, ką Hitleris žadėjo 
užkariautam pasauliui. Ima
me tik keletą pavyzdžių.

Pradžioje karo, kai hitle
rininkai džiaugėsi pirmais 
karo laimėjimais, 1941 me
tu liepos 16 dieną, Hitleris 
pakvietė savo vadeivas į 
pasitarimą. Dalyvavo Bor
manas, Keitelis, Rozenber
gas ir kiti. Bormano užra
šuose skaitome:

“Fiureris pabrėžia, kad 
visas Pabalti jis turi tapti 
imperijos dalimi. Lygiai taip 
pat kaip imperijos sritimi 
turi tapti Krymas ir greti
mieji rajonai. Fiureris pa
brėžia, kad ir Volgos rajo
nai turi virsti imperijos da
limi, lygiai taip pat kaip 
Baku sritis —vokiečių kon
cesija, karine kolonija”.

Bet dar ne viskas. Hitle
riniai fašistai ne tik būda
vo j o imperiją. Jie pasakė 
ir kaip būtų valdę okupuo
tus kraštus. Pirmiausia, tai 
“^‘nklą niekas kitas nega
lį ’nešioti, išskiriant vokie
čius”. Ju valdžia — valdys 
teroru. Baltijos šalių rei
kalu, Rozenbergo instrukci
joje sakoma:

“Imperijos įgaliotinio Es
tijai, Latvijai, Lietuvai, Bal
tarusijai tikslas turi būti 
sudarymas Vokietijos pro- 
tektoriato, kad vėliau šios 
sritys būtų paverstos sudė
tine didžiosios vokiečių im
perijos dalimi, germanizuo
jant rasiniu požiūriu tinka
mus elementus, kolonizuo
jant vokiečių rasės atsto
vais ir sunaikinant nepa-
g e i d a u j amus elementus. 
Baltijos jūra turi tapti vo
kiečių vidaus jūra didžio
sios Vokietijos apsaugoje”.

Sekimas žmones sunaikinti
Ką gi reiškia Hitlerio žo

džiai “rasiniu požiūriu su
naikinant”? Juk nieko dau
giau, kaip kėslas išžudyti 
žmones, kurie nėra vokiečių 
tautybės. Ne be reikalo Vo
kietijos fašistinė spauda ra
šė, kad su laiku Rytuose 
gyvens tik vokiškos rasės 
žmonės. Vadinasi, hitleri
niai fašistai norėjo sunai
kinti ne tik Lietuvos valsty
bę, bet ir lietuvių tautą. 
Dalinai fašistai realizavo 
savo tikslus. Tik Lietuvos 
teritorijoje hitlerininkai iš
žudė 700 tūkstančių žmo
nių. Specifiškai Hitleris sa
kė, kad Lietuvoje “reikės 

’f’ntis žymios vokiečių tau
tos imigracijos, kad būtų 
galima pagerinti intensyvų 
vokietinimą”.

Kaip matome, 20-to am
žiaus vokiški fašistai toli 
pralenkė kryžiuočius, kurie 
per šimtmečius niokojo Lie
tuvą. Todėl Lietuvos liau
dis visa energija metėsi ko
von ir prieš dabartinius fa
šistus. Nuostabu, kad ir 
šiandien yra ‘vaduotojų’, ku
rie garbina Hitlerio “lais
vę”. O Hitleris ir jiems sa
kė:

“Mes turime išrauti jų 
smegenis... Aš atleidžiu 
žmogų nuo žeminančios 
chimeros, kuri vadinasi są
žine. Sąžinė, kaip ir moks
las, žaloja žmogų. Aš turiu 
pirmenybę, kad manęs ne
sulaiko jokie teorinio ar
moralinio pobūdžio sampro
tavimai”. O Geringas fašiz
mo kareiviams tiesiog sa
kė: “žudykite kiekvieną, 
kas prieš mus, žudykite, nes 
ne jūs atsakote už tai, o aš, 
todėl žudykite”.

žmogžudžiai
Hitlerio kareivių knyge

lėse buvo įrašyti sekami pa
tarimai: “Tavo asmeninei 
garbei tu privalai nužudyti 
100 rusų... Tu neturi šir
dies ir nervų. Kare jie ne
reikalingi. Numarink savy
je pasigailėjimą ir užuojau
tos jausmą. Žudyk kiekvie
ną, nepaisyk, jog prieš tave 
senis, mergina ar berniu
kas ... Vokietis — absoliu
tus pasaulio šeimininkas. 
Tu spręsi Anglijos, Rusijos, 

i Amerikos likimą. Tu—ger
manas, kaip tinka germa
nui, naikink savo kelyje vi
sa, kas gyva, kas priešinasi, 
galvok vis apie kilnesnius 
dalykus, apie fiurerį—ir tu 
nugalėsi. Tavęs neims nei 
kulka, nei durtuvas. Ryt 
prieš tave ant kelių klūpos 
visas pasaulis.”

Kultūrinei inteligentijai, 
žinoma, ir dabartiniems Lie
tuvos “vaduotojams”, fašis
tai sakė: “Mes turime iš
naikinti kultūrinį sluoksnį... 
Spiaut mums j bet kokią 
kultūrą, kad ir kiap ji sena 
būtų, jei tik neatitinka mū
sų reikalavimų. Spiaut 
mums į bet kokias dvasines 
vertybes, jei jos neduoda 
mums ginklo kovoti. Mes 
juokiamės iš to viso šlamš
to ir nereikalingo balasto”.

Vokiški fašistai atvirai 
rašė, kad po karo “reikės 
pamažu išrauti, išnaikinti 
ir tą inteligentijos dalį, ku
ri pasiliks okupuotoje teri
torijoje”. Tai ir vėl jums— 
“vaduotojai”.

Manau, pakaks dokumen

Dar niękad senasis Vilnius nemate tiek statybų, kaip šį pa
vasarį. Statybiniais pastoliais apsijuosę daugiau kaip 300 ob
jektų. Statomos gamyklos, ligoninės, mokyklos, administra
ciniai pastatai, gyvenamieji namai, viešojo maitinimo įstai
gos, viešbučiai. Daugelis šių objektų bus baigti statyti Tary
bų Lietuvos 25-jų metinių išvakarėse.

Nuotraukoje: baigiami statyti Respublikinės klinikinės li
goninės antrosios eilės korpusai.

Į ŠVIESĄ...
Visų parazitų jėgos įkinkytos,
Kad šviesą nuo liaudies kavoti, ,
Prošvaistės nors menkos, kad būt sunaikin- 
Kad skurdžiai neimtų galvoti. [tos,

Už tai jiems ir bruka paprastą menkystę, 
Kad tik juos nuo tiesos atstumti, 
Liaupsindami burtus, klastas, melagystę, 
Išgali jų akis apdumti.

Įgudę kenkėjai viską savaip tvarko
Ir svetimu prakaitu minta.
Skriaudžiamųjų visus polėkius sudrasko, 
Taip, kad tie į gelmes nukrinta.

Ir taip jie ilgiausiai liaudį išnaudojo, 
Sužlugdę ją, .apgaudinėjo.
Pragaru baugino, barė, spaviedojo.
Dangiškas grožybes minėjo.

Liepė nekraut turtų, kuriuos kandys ėda, 
Badmiriąujant dangų pelnyti.
Bet patys į turtų gūžtas įsisėda, 
Nenori save išganyti.

Nors tamsoj skendėdams šviesą menkai
Ją aibės kenkėjų užstoja, [mato,
O vis tik nė vienas vargšo nesuprato 
Ir nuo tos senienos atstoja.

Suvedžiota liaudis ima numatyti
Tikybų ir turčių žabangus,
Užtvarus stipriausius gali išvartyti, 
Kad šviesa liestų ir jų langus.

V. Žilvitis

ORDINAS
Mažytis ordinas žvaigždėtas, 
Suspindi ant krūtinės,
Menąs aukas, kadais sudėtas 
Pavojuos žūtbūtiniuos.
Muziejuos, filmuose pamato 
Nauja karta tą kančią, 
Kuri netolsta po tiek metų, 
Po tiek saliutų, švenčių.
Tie didvyriai, kurie laimėjo 
šį ordiną auksinį,
Ir šiandien mums palaimą sėja, — 
Didžiulę, begalinę.
Jei auga miestai, noksta vaisiai, 
Jei tautos gali kurti, 
Tai tik todėl, kad jie kadaise 
Sutramdė kraupų smurtą.
Jei kūdikiai dainoj kartoja: 
“Te visad šviečia saulė!” .
Tai tik todėl, kad tie herojai 
Išgelbėjo pasaulį.
Jei dėl tavęs tiek kraujo liejos — 
Jų žygio būki vertas!
Prieš ordinus, ginklus muziejus 
Lenks galvas gausios kartos.

J. Subata

tinių įrodymų, nes jų yra 
labai daug—6,000 puslapių. 
Jie ateina ne iš Maskvos, o j 
iš karo kriminalistų teismo, 
vykusio Niurnberge, užra
šų.

Nesinori, draugės ir drau
gai, tikėti, kad dvidešimto 
amžiaus civilizacijoje galė
jo iškilti tokia tautos vado
vybė, kuri atvirai planuotų 
ir dalinai realizuotų išžudy
mą ištisų žmonijos sluoks
nių—moterų, vyrų, vaikų ir 
tautų. Net Romos imperi
jos istorijoje nerandame to
kių žmogžudiškų kėslų. Nuo 
1941 metų birželio iki 1945 
metų gegužės pergalės,—tik 
tarybinių žmonių hitleriniai 
fašistai išžudė 20 milijonų. 
Viso per keturis karo me
tus, sakoma, žuvo 50 mili
jonų gyvybių. O kiek fašis-

daugiau, negu gamina An
glija, Prancija ir Vakarų 
Vokietija kartu sudėjus. 
Tarybų Sąjunga pirmoji pa
saulyje iškėlė žmogų į kos
mosą.

Daug kas netikėjo, kad 
iš hitlerinės okupacijos iš
vaduotos šalys — Albanija, 
Bulgarija, Čekoslovak i j a , 
Jugoslavija, Lenkija, Ru
munija, Vengrija, Demo
kratinė Vokietija, Šiaurės 
Vietnamas ir, galop, Ku
ba — taps socialistinėmis. 
Šiandien jau vienas trečda
lis pasaulio žmonijos gyve
na socialistinėje santvarko
je. Tai vis socialistinių idė
jų pergalė.

Vėl karo pavojus
Bet ar visur vyksta tai

ka šiandien? Prieš 20 me
tų, kai buvo sutriuškintas 
vokiškasis fašizmas, numa
tyta, kad bus taika, kad 
kiekviena tauta, maža ar 
didelė, galės pati spręsti, 
kokioje santvarkoje ji nori 
gyventi. Taip nėra šian
dien. Mūsų šalies virš 45,- 
000 karių vykdo “karštąjį” 
karą Vietname. Mūsų ar
mija daro “tvarką” Domi
nikoje. Žmonės žudomi, I 
namai gri a u n a m i, tiltai 
sprogdinami. O Vietname, 
kaip ir Dominikoje, eina ci
vilis karas. Mūsų vyriau
sybė sako, kad “Mes gina
me mums simpatingą val
džią Vietname, kovojame 
prieš komunistus.” Vadi
nasi, mes ginklu neleidžia
me šalies piliečiams spręsti, 
kokioje santvarkoje jie nori 
gyventi.

Žiūrėkime šį klaisimą iš 
kitos pusės. Jei mūsų ša
lis per tūkstančius mylių 
siunčia armiją į Azijos že
myną ginti savus draugus, 
mums priimtiną santvarką 
Vietname, tai kas gali už
tikrinti ar užginti, kad so
cialistinės šalys neitų gin
ti savų draugų Vietname? 
Juk ir sveika logika to rei
kalauja. Tai ■ kas toliau? 
Tik kelias į didesnį karą, į 
atominio karo tragediją.

Tad ir šiandien, minint 
20 metų pergalės sukaktį, 
karo pavojus yra su mumis. 
Svarbiausias klausimas ir 
mums šiandien — taikos iš
laikymas! Mūsų moralinė 
simpatija turi būti su tais, 
kurie kelia protestus prieš 
karą. Mes su tais, kurie 
reikalauja baigti karą Viet
name ir Dominikoje. Mes 
turime veikti, kad ir mūs 
taikos balsas būtų girdi
mas.

(1965 m. gegužės 26 d. 
skaityta LLD 75 kuopos 

: susirinkime Miami, Fla.)

tų karas paliko inavlidų, 
kiek sunaikino turto —nie
kas negali apskaičiuoti.

Ir mūsų tėvų Lietuvoje 
visiems amžiams fašistai 
paliko žmogžudiškus pėdsa
kus. Jie yra ir bus IX for
to, Pirčiupio, Panerių, Mi
liūnų žuvusių kovotojų pa
minkluose.

Skaitant Niurnbergo teis
mo dokumentus, norėtum 
pasakyti, kad tai buvo vie
no išprotėjusio maniako 
Hitlerio planai ir darbai. 
Bet ne, draugės ir draugai, 
ne vieno Hitlerio čia pedsa-1 
kai. Tai hitlerinio fašizmo 
padaras! Fašistinės Vokie
tijos spauda, fašistinė mili- 
tarinė klika, visokie “vokiš
ko kraujo” teoretikai ir 
“mokslininkai” puoselėjo ir 
sukūrė, dalinai realizavo, 
tą modernišką fašistinį ko
šmarą. Laiminga žmonija 
pasijuto, kai kruvinu keliu 
atėjo Pergale! 1945 metų 
gegužės 9-tą vėl prašvito 
pavasaris civilizacijai.
Ant rytojaus po pergalės

O po pergalės, daug kas 
sakė, kad Tarybų Sąjungai 
ims dešimtmečiai pakilti iš 
tos destrukcijos, kad socia
listinė valstybė sužlugs. 
Anglija, Amerika tik 1944 
metais atidarė antrąjį fron
tą prieš Hitlerį Prancijoje, 
o pokario laiku atsisuko 
prieš Tarybų Sąjungą. Pra
dėjo organizuoti “šaltąjį” 
karą, trukdė prekybą su 
Tarybų Sąjunga. Jie ma
nė, kad socialistinė valstybė 
ilgam laikui pasiliks silp
niausia Europoje.

Bet Tarybų Sąjunga ne’ 
tik nesužlugo, o labai grei
tais tempais išaugo indus
triniai ir kultūriniai. Tary
bų Sąjunga jau gamina 20 
procentų pasaulinės indus
trijos produkcijos. Tai yra

Kultūrine kronika
Vilnius buvo vienas 
didžiausių Europos 

miestų
VILNIUS.— Lenkų isto

rikas Juzefas Možė, savo 
metu parašęs veikalą apie 
Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės gyventojus, vėl 
ėmėsi temos, už kurią jis 
gavo daktaro laipsnį. Dirb
damas. Vilniaus archyvuo
se, jis sukaupė medžiagą, 
kuri leidžia teigti, kad Vil
nius XVII šimtmetyje buvo 
vienas didžiausių Europos 
miestų ir jo gyventojų bu
vo dvigubai daugiau, negu 
iki šiol manoma.

Sukauptą medžiagą lenkų 
istorikas ketina apibendrin
ti viename veikale. Jo di
sertacija apie Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės 
gyventojus artimiausiu lai
ku pasirodys Poznanėje.
.. K. Navickas—Mokslų 

Daktaras
VILNIUS— Trečias mū

sų respublikoje istorijos 
mokslų daktaras — Kon
stantinas Navickas. Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto is
torijos ir filosofijos fakul
teto taryboje jis sėkmingai 
apgynė disertaciją “Tarybų 
Sąjungos vaidmuo, ginant 
gyvybinius tautos naciona
linius interesus 1917-1940 
metais”.

Kiek Metų Lietuvos 
Kartografijai?

VILNIUS.— Stanislovas 
Aleksandravičius — Pozna
nės Adomo Mickevičiaus 
vardo universiteto Tarybų 
Sąjungos katedros moksli
nis bendradarbis — yra tos 
nuomonės, kad Lietuvos 
kartografija yra daug se
nesnė, negu dabar manoma. 
Ligi šiol galvojama, kad Į 
pirmi Lietuvos žemėlapiai 
sudaryti XVII šimtmečio 
pradžioje.

Lenkų istorikas kartu su 
savo kolega Juzefu Može 
Vilniaus archyvuose ieško
jo medžiagos, susijusios su 
Baltarusijos istorija. Ta
čiau, kaip dažnai pasitaiko, 
jam pateko kitas radinys: 
nežinomi, jo teigimu, XVI 
šimtmečio pusės žemėlapiai. 
Tai ir leido spėti, kad Lie
tuvos kartografijai mažiau
sia 400 su viršum metų.

Paroda Kraštotyros 
Muziejuje

UKMERGĖ.—Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje 
25-ųjų metinių proga Uk
mergės kraštotyros muzie
juje atidaryta rajono mo- 

I kyklų kraštotyros būrelių 

istorinės-revoliucinės me
džiagos paroda. Joje eks
ponuoti stendai ir albumai, 
kuriuose yra rajono kovo
tojų už Tarybų valdžią gy
venimo ir veiklos aprašy
mai, apžvalgos, fotonuo
traukos.

Akademijoj veiklos 
apžvalga

VILNIUS.— Jaunoje Ta
rybų respublikoje greta di
delių ekonominių ir socia
linių pertvarkymų 1940-19- 
41 metais buvo įgyvendin
tos reikšmingos priemonės, 
sudariusios pagrindą lietu
vių socialistinės kultūros ir 
mokslo suklestėjimui. Tada 
buvo įsteigta ir Lietuvos 
TSR Mokslų akademija, ku
ri šiais jubiliejiniais Tary
bų Lietuvos metais pažymės 
ir savo veiklos 25-ąsias me
tines. Per ketvirtį šimtme
čio akademija virto stam
biu moksliniu centru. Už
tenka pasakyti, jog dabar 
jos insitutuose ir kitose 
mokslo įstaigose dirba 600 
su viršum mokslinių dar
buotojų, iš kurių daugiau 
kaip du šimtai mokslų dak
tarai ir kandidatai.

Rašomas Mokyklos 
Metraštis

KAUNAS.— Rajono Pa
nevėžiuko aštuonmetės mo
kyklos mokytojai ir moki
niai, sutikdami Tarybų Lie
tuvos 25-metį, numatė su
daryti didelį mokyklos met
raštį. Šį darbą atlieka vi
sas kolektyvas. Į metraštį 
įeis taip ęat įdomi medžia
ga, gauta iš įvairių broliš
kų respublikų bei užsienio 

' šalių.
Leidiniai apie 1863 metų 

sukilimą
VILNIUS.— Ant rašomo

jo stalo Lietuvos TSR Mok
slų akademijos viceprezi
dento J. Žiugždos kabinete 
dėmesį patraukia stora kny
ga “1863 metų sukilimas”. 
Kaip pažymėjo profesorius, 
tai pirmas tokio pobūdžio 
leidinys apie reikšminguo
sius ano meto revoliucinius 
įvykius. Šis leidinys — tai 
tarybinių ir Lenkijos istori
kų glaudaus bendradarbia
vimo vaisius.

Pirmasis tomas “Revoliu
cinis pakilimas Lietuvoje ir 
Baltarusijoje” prasideda J. 
Žiugždos ir S. Lazutkos 
pratarme.

Leidykla “Molodaja gvar
dija” išleido knygą “1863 
metų didvyriai”. Greta 
straipsnių apie Z. Serakau- 
ską, J. Dombrovskį, K. Ka
linauską ir kitus sukilimo

vadovus išspausdintas pro
fesoriaus J. Žiugždos darbas 
apie Antaną Mackevičių.

Mūsų vaikų darbai 
keliauja į JAV

VILNIUS.— 1965 metų 
rugsėjo mėnesį JAV antrą 
kartą organizuojama tary
binių vaikų kūrybos paro.< 
da. Parodos uždavinys—at-’ 
spindėti tarybinių vaikų in* * 
teresų platumą, jų meninės 
ir techninės kūrybos vysty
mą nuo ikimokyklinio iki 
16-17 metų amžiaus.

Puikūs darbai — Palan
gos vidurinės mokyklos IX 
klasės mokinio Petro Luko
ševičiaus gintaro mozaika 
“Žąsys”, X klasės mokinio 
Mindaugo Juso paveikslėlis 
su gintaru “Lietus”.

Gražūs gintaro mozaikos 
darbai “Aš ir mama” bei 
“Kiškučiai”, kuriuos atliko 
Jurbarko rajono Viešvilės 
vaikų namų auklėtinis Ed-‘ 
uardas Songaila.

Originalias dekoratyvines 
vazeles pristatė Vilnaus A. 
Vienuolio vardo vidurinės 
mokyklos keramikų būre
lis. Telšių taikomosios dai
lės technikumas, Vilniaus 
59-asis vaikų darželis ir 7- 
asis vaikų darželis.

Vilniaus meno mokyklos- 
intemato, Kauno meno mo
kyklos ir Šiaulių rajono 
Kuršėnų vaikų namų auk
lėtiniai pateikė daug gerų 
grafikos kūrinių.

Viso parodai atrinkta 280 
įvairių darbų.

Liaudies meno paroda
TAURAGĖ.— Miesto kul

tūros namuose atidaryta 
rajono liaudies meno meis
trų darbų paroda, skirta 

.Tarybų Lietuvos 25-osioms 
metinėms. , Eksponatus pa
rodai pateikė 42 rajono liau
dies meistrai. , '
it 111 ' • ■ •

Sulaukusiems 70 m. 
arba daugiau 
veikėjams pagerbti

Ar būtų galima apskai
čiuoti ir pilnutinai įvertinti 
tą milžinišką užduotį, kurią 
atliko progresyvaus judėji
mo veikėjai per pereitus 
penkias dešimt metų savo 
veikimo! Pažvelgus į pra
eitį, matome, jog progresy
vių srovė buvo mažesnė 
negu kitos srovės, bet jos 
parengimai publika būdavo 
skaitlingiausi ir programos 
įvairumu turiningiausios ir 
visados stovėjo pirmoje vie
toje. Progresyviai neturėjo 
ypatiškų ambicijų arba pa
sipelnymo tikslų. Jie dirbo, 
vieningai savo judėjimui.' 
Dirbo komisijose pramo
goms surengti ir paskui pa-; 
čiose pramogose dirbo be* 
jokio medžiaginio atlginimo.

Veikimo atsakomybė la
biausiai gulė ant moterų pe- 
čių todėl, kad jos jautres
nės ir atsakingesnės už vy
rus. Jūs paklauskite savęs, 
kiek mūsų moterys naktų; 
nemiegojo prieš parengi
mus, besirūpindamos, kad 
jie pavyktų, ir paskui net 
sirgo nuo persidirbimo tuo
se parengimuose!

Tie mūsų veikėjai ir vei
kėjos dažnai apleisdavo sa
vo namų reikalus, arba sa
vo ypatiškus reikalus ir 
pareigas, bet atidavė savo 
gabumus ir jėgas veikimui 
savo organizacijose.

Dabar, kada mes visi jau- 
sulaukėme 70 metų arba ir 
daugiau, vienas kitas gal 
esame “jauni širdyje” ir tu* 
rime tikslą gyventi ir dirb
ti pagal savo išgalę ne tik 
sau, bet ir visai žmonijai

John Balsys-'
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V. J. Stankus

Prisimenant senus laikus, 
sulaukus 80 m. amžiaus

(Tąsa)
Atėjo ankstyvas pavasa

ris ir su geromis naujie
nomis: abu broliai—Juozas 
ir Adomas—pasiskolino nuo 
gerų žmonių po 85 rublius 
ir viso man įteikė 170 rub- 
lių.

Kėdainių mieste laivakor
čių agentui Zaveruchai už
mokėjau 120 rublių už ke
lionę trečia ar ketvirta kla
se. Liko mano kišenėje 
daugiau kaip 50 rublių, ku
riuos reikėjo taupyti, kad 
parodžius New Yorko prie
plaukoje (“Kaslegarnėje”). 
Taip laivakorčių agentas 
mums paaiškino.

Gegužės pradžioje 190 3 
metais mamytė mane paly
dėjo per kiemų iki tvoros. 
Pabučiavau jai rankutę, o 
ji atsiklaupusi pradėjo mels
tis, kad man dievas padėtų 
kelionėje. Per lauką nu
žingsniavau už kaimo ,nes 
ten manęs su Juozu Rakic- 
ku laukė pakinkytas arklys 
į paprastus ratus. Už kelių 
valandų mes buvome jau 
Kėdainių mieste pas agen
tą Zaveruchą. Ten radome 
dar šešis ar aštuonis ke
liauninkus, važiuojančius į 
Ameriką. Tą pačią dieną, 
temstant, po du nužingsnia
vome už miesto, kur mūs 
jau laukė du vežimai. Iš vi
so mūs buvo koks dešimt 
pasažierių. Tai ir patrau
kėme per visą naktį linkui 
Jurbarko. Išaušus ir sau
lutei užtekėjus, mes apsisto
jome pamiškėje viename 
vienkiemyje. Visus mus su
varė į daržinę, o ten rado
me ir daugiau tokių keliau
ninkų, slaptai važiuojančių 
į palaimintą Ameriką. Vi
si turėjome po tarbą su 
drabužiais ir maistu. Ba
dauti nereikėjo.

Rubežių pasiekėme slap
tai. Kai jau buvome prū
sų žemėje, vadovas pasa
kė: Dabar kalbėkitės, gie
dokite, nes jūs esate laisvi. 
Tai aš ir užtraukiau rusiš
ką Odesos gatvinę dainą:
, Kak priechal ja v Odessu, 

Priamo na slabotku, 
Načal torgovat ja 
Iz karmana vodku.

Kaip bematant atsirado 
pora prūsiškų lietuvių, ku
rie mus visus nusivedė prie 
Nemuno, susodino į valtis ir 
perplukdė į antrą miestelio 
pusę, vadinamą Smalinin
kais. Iš čia iškeliavome į 
Tilžės miestą, kur mus vi
sus suvarė į pirtį, išrengė, 
drabužius sukišo į maišus, 
kartu ir su mūsų rubliais, 
sukišo į pečius dezinfekcijai 
ir sunaikinimui lietuviškų 
utėlių ir blusų.

Iš Tilžės kiauliniu trau- 
f kiniu per Berlyno mies- 
:tą mus nutarabanijo 
į Hamburgo prieplauką. 
Traukinio vagonuose nebu
vo jokių suolų, tai visi sė- 

’ dėjome ir gulėjome ant ne- 
švarių grindų, o kai reikėda
vo atlikti gamtiškus reika
lus, tai išeidavome už durų 

į tarp vagonų...
Hamburge teko laukti lai

vo šešias dienas.
Dienomis su draugu Juo

zu Rakicku galėjome išeiti 
ir po miestą pasivaikščioti, 
pasidairyti. Juozas mokėjo 
kai ką groti armonika, tai 
tarp mudviejų kilo mintis, 
kad reikia pirkti armoniką 
iš pusės, o jis mane pamo
kys groti. Sudėję po šešis 
rublius, už ■ dvyliką rublių 

nusipirkome šaunią armoni
ką dviem eilėm su ketu- 

■ riais bosais. Tampė jis tą 
armoniką, kaip mokėjo, ži
noma, be gaidų, iš ausies, 
na, ir mane pramokė pusė
tinai gerai liurbinti polką, 
valcą ir greicpolkę. Buvo
me abu pasitenkinę.

Po šešių dienų ir naktų 
susėdome įdidelį vokišką 
laivą ir pasileidome į Ame
riką,

Laive nebuvo jokių kla
sių, nes tai buvo prekinis 
laivas — visokioms prekėms 
bei gyvuliams vežti. Dvi
aukštės lovos buvo sustaty
tos pirmame aukšte nuo sie
nos iki sienos. Valgius at
nešdavo vienas iš kožnos 
grupės — po katilą kokios 
tai sriubos. Kožnas turė
jome po bliūdelį, tai įsipil
davome sriubos ir gauda
vome po šmotelį baltos duo
nos.. Žinoma, tiek valgio 
gavęs tai tik nuo bado galė
jai atsiginti.

Atlanto vidury mus pasi
gavo audros. Visos denio 
durys buvo uždarytos ir 
užrakintos, nes vilnys ritosi 
per laivo viršų.

Po dviejų savaičų vieną 
rytą mes išvydome Ameri
kos žemyno krantus, o už 
valandos kitos buvome jau 
priplaukę prie “Kaslegar- 
nės.” Jokių pasportų mes 
neturėjome, tik adresus as
menų, pas kuriuos važiavo
me. Rublius išsikeitėme į 
dolerius, o įeinant pro du
ris išsikolektavo iš mūs po 
50 centų, už ką davė po 
krepšį maisto.

Nuo “Kaslegarnės” botu 
mus išvežė į New Yorką, į 
geležinkelio stotį.

Viskas einasi pusėtinai ge
rai. Tą pačią dieną pava
karėj amerikietis agentas, 
kalbantis įvairiomis kalbo
mis, ir lietuviškai, įteikė 
mums bilietus ir susodino į 
traukinį, kuris, atrodė, ne
turėjo jokių klasių. Sėdy
nės aksominės, minkštos .ir 
vagono gale švari išvietė. 
Agentas traukinio konduk
toriui pasakė, kad mus du 
grinorius išlaipintų Amster
dam, N. Y.

Viskuo buvome patenkin
ti, nes buvo didelis skirtu
mas tarp kelionės per Vo
kietiją ir laivu į Ameriką. 
Traukiniui krustelėjus, pa
stebėjau šalia geležinkelio 
einančius darbininkus—gal 
iš darbo ar į darbą. Atrodė 
pusėtinai prastai, nuskurę, 
suvargę ir kožnas nešėsi 
rankoje po maisto skardi
nę. Man tuoj dingtelėjo 
galvon, kad koks bvuo dar
bininko gyvenimas Odesoje, 
toks pat bus ir Amerikoje!

Pagaliau, auštant ir trau
kiniui sustojus, pamatėme 
sienoje “Amsterdam,” o 
konduktorius atbėgęs mus 
stumte išstūmė laukan, gi 
traukinis nudardėjo švil
paudamas savais keliais to
liau.

Atsistoję antroje pusėje 
stoties nuo miesto su mai
šeliais ir dairomės, į kurią 
pusę reikės eiti. Bet, mūsų 
laimei, einantis į darbą dar
bininkas, staptelėjo, pasi
žiūrėjęs į mus paklausė: 
“bene lietuviai esate aš kra- 
jaus atvažiavę?” “Taip, ^.at
sakėme, “atvažiavome pas 
Praną Virbicką”.

“Na, tai labai gerai, jis čia 
pat už trijų skersgatvių gy
vena, einame, ir aš jums 
parodysiu tą namą.”

Pabarškiname į duris, ir 
štai už kokios minutės atsi
daro durys ir pasirodo pats 
Pranas Virbickas. Tuoj jie
du pasisveikino, o ant ma
nęs pažvelgęs Pranas už
klausė, “o kas tas nepažįs
tamas man žmogus?” Aš 
tuoj paaiškinau, kad turiu 
adresą Jono Sagaičio, kuris 
čia pat jūsų mieste gyvena.

Na, tai bus viskas gerai. 
Parnešė mums iš karčiamos 
uzboną alaus ir donacų (ba- 
ronkaičių), sako, gerkite ir 
valgykite.

Dienai kitai praslinkus 
apsipirkome reikalingiau
sius daiktus, po “siūtą”, 
marškinius ir batus. Bet 
kas liečia tą armoniką, 
pirktą Hamburge už 12 ru
blių, tai mes negalėjome 
pasidalyti. Mat, iškeltus ru
blius į dolerius, tai armoni
kos kaina buvo tiktai 6 do
leriai. Bet vienas iš bur- 
dingierių pasiūlė mums už 
ją 19 dolerių, ant ko mes 
ir sutikome, tai gavome po 
6 dolerius.

Fabrikų Amsterdame bu
vo visokių: guzikinių,marš- 
kininių ir šluotų išdirbys- 
tės. Šiaipgi buvo didelis ki- 
limų-karpetų audinių fab
rikas. Bet darbo niekur ne
buvo galima gauti per du 
mėnesius.

Mikas Sagaitis turėjo val
gomųjų produktų ir mėsos 
krautuvę Main gatvėje, tai 
pasiūlė man darbą dirbti 
tiktai už valgį ir kambarį. 
Kokį mėnesį “bizniavojaus” 
jo krautuvėje, nes daugu
moje pirkėjų buvo lietuviai 
ir lenkai. Ateidavo ir ame
rikiečių, tai buvo proga 
pramokt žodį . Jęitą anglų 
kalbos. Bet man pasidarė 
pikta, nes patapau kaip 
koks vergas, negaudamas 
nei cento už darbą.

Netikėtai vienas iš drau
gų pranešė man, kad jis 
gavo man darbą šluotų fa
brike. Darbas prie sortavi- 
mo ir skirstymo šiaudinių 
nendrių. Moketis nuo šmo
tų — kiek padarysiu, tiek 
ir gausiu. Man kaipo jau
niausiam darbininkui, buvo 
parinkti darbai kuo pras
čiausi, ir kaip tu žmogau 
nesiskubintum, daugiau 
kaip keturis ar penkis dole
rius per savaitę už šešias 
dienas negausi. Gaspadinei 
už “burdą” reikėdavo užsi- 
mokėt beveik tiek pat, kiek 
šluotų fabrike uždirbau per 
savaitę.

Darbininkai neorganizuo
ti, tai darbdaviai su jais 
elgdavosi taip kaip jiems 
patikdavo. Sekmadieniais 
visi eidavome į bažnyčią ir 
į škarbonką reikėdavo į- 
mest dešimtuką, o po pietų 
patraukdavome į saliūną-r- 
karčiamą. Alus būdavo po 
5 centus už “skūnerį”, o kas 

Skuba montuotojai. Vienas po kito kyla į. viršų blokai. J 
statomą. Vilniaus kuro aparatūros gamyklos korpusą Nr. 1 
jau atvežami įrengimai iš Vokietijos, Čekoslovakijos, Tarybų 
Sąjungos miestų. Šiame pagrindiniame pastate bus išleidžia-i 
mi traktoriniai siurbliai, veiks įvairios srovines linijos, smul
kioms detalėms gaminti.

Nuotraukoje: naujo gamyklos pastato statyboje.

Lawrence, Mass.
MŪSŲ DIDELI PIKNIKAI 

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

*• ’ - -
“Laisvės” piknikas įvyks 

liepos 4-tą d., Montelloj. Iš 
Lawrence išvyks busas, tai 
kurie norėsite važiuoti, PW- 
šome užsiregistruoti pas 
ną Kodį ir Igną Chuladą.

V. Kralikaiuka*

liečia apšvietą ir mokslą, 
tai tarp tų žmonių, su ku
riais prisieidavo gyventi, 
nesirado nė vieno apšvies- 
tesnio žmogaus.

Susitaupęs kelis dolerius, 
užstojus rudeniui, susikro
vęs į čemodanėlį ką tiktai 
aš turėjau, pasileidžiau į 
Atlantic City, N. J., nes ad
resą turėjau Juozo Rimdei- 
kos, kuris turėjo ūkį ir 
mieste visokius valgomuo
sius produktus pardavinė
davo.

Juozas Rimdeika bandė 
man surasti darbą bile vieš- 
butyj ar valgykloje, kad ir 
už grindų valytoją. Bet va
sarinis sezonas buvo baig
tas, tai darbo niekur nega
lima buvo gauti. Tai Juo
zas parsivežė mane į savo 
ūkį, kuriame su kitu darbi
ninku pabaigėm nuo dirvos 
surinkt pamidorus, agurkus 
ir kitokias daržoves, — ži
noma, tiktai už pavalgymą.

Dar buvo trys mėnesiai 
iki naujų 1904 metų, tai ki
tas lietuviškas ūkininkas 
Jonas Zubavičius, nusisam
dę mane per žiemą prižiū
rėti jo žmoną su dviem vai
kais, kelias karves ir arklį 
su keliomis kiaulėmis. Pri
žadėjo man mokėt po 8 do
lerius per mėnesį, davė 
miegrūmį ir valgį. O jis 
pats išvažiuodavo į Filadel
fiją, nes turėjo kokį tai ge
rai apmokamą darbą ma- 
šinšapėje. Iš Filadelfijos 
parvažiuodavo kas antra 
savaitė pas savo žmoną, 
vaikus ir ūkį. Viską rasda
vo tvarkoje. Mano darbas 
būdavo lengvas — prižiūrėt 
ir pašert gyvulius ir parū
pinti malkų pakūrenimui 
pečių.

Bet vienu tarpu prieš pat 
kalėdas, šeimininkui parva
žiavus iš Filadelfijos, susė
dę prie stalo valgėme pie
tus, ir Šeimininkė porą kar
tų dirstelėjusi į mane, nusi
šypsojo, — kam ji taip el
gėsi, man nebuvo supranta
ma. Bet šeimininkas tai pa
stebėjo ir išvažiuodamas į 
Filadelfiją atrodė labai pik
tas ir nervuotas.

Naujų metų dieną, sausio 
pirmą, atsidaro durys, vi
sai nelauktai parvažia
vo šeimininkas. Tuoj pa
sakė man: “Tu čia neberei
kalingas ir su ta pačia die
na išsikraustyk lauk”.

“Gerai, bet tu ponas gas- 
padoriau esi man skolingas 
algos už tris mėnesius 24 
dolerius”.

(Bus daugiau)

Sanderson, Texas.—Buvo 
baisus lietus, iškrito 11 co
lių vandens. Daug upių iš
ėjo iš krantų. Prigėrė 16 
žmonių, nuostoliai dideli.

PHILADELPHIA, PA.
Birželio 12 d. įvyko LLD 

10-oš kuopos susirinkimas. 
Kadangi pirmas susirinki
mas naujoje vietoje, skirtin
gu laiku ir karštame ore, 
tai nebuvo narių tiek, kiek 
tikėtasi. S u v y k ę nariai 
svarstė kuopos reikalus 
gražioje nuotaikoje, ypatin
gai buvo gerai aptartas rei
kalas buso vykimui šį sek- 
madienį į baltimoriečių 
“Laisvės” paramai pikniką.

Busas išeis 9-tą vai. ryto 
nuo Girard Ave. ir No. 4 
St. Susirašiusių vykti yra 
apie 30 ir dar yra vietos de
šimčiai asmenų. Važiuo
siantieji būkite prie Girard 
Ave. ir No. 4 St. laiku, ir 
manantieji vykti praneškite 
Tureikienei, Kazlauskui, 
Merkiui arba Žalnieraitie- 
nei, arba ateikite prie aukš
čiau pažymėtos vietos. 
Draugė Griciūnienė irgi re
gistruoja norinčius vykti.

Šiame susirinkime išlygin
tas nesusip r a t i m a s tarp
Kaspariūno ir Ma-tus, Kuo
pa, vengdama nesutikimų ir 
norėdama sugyventi santai
koje su visais nariais, paau
kojo $25 knygų leidimui. 
Manau, Kaspariūnas bus 
pasitenkinęs, pasimokėda- 
mas savo duokles kuopoje. 
Atminkite, drauge, kad 
klaidų nepadaro tik tie, ku-
rie nieko neveikia. Veikiant t 
jų pasitaiko, pasitaikė klai
da ir tarp Ma-tus ir Jūs. 
Kuopa klaidos nepadarė, tik 
nesusipratimą išlygino.

Sekretorius Merkis įteikė 
nariams didelę apie 600 pus
lapių knygą “šliuptarniai,” 
parašytą dr. Margerio. Tai 
jau antra.gauta -knyga šiais 
metais.;- Mylintieji knygas 
skaityti, būkite Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 10- 
tos kuopos nariais, ir kny
gas gausite.

Noriu priminti kuopos 
nariams, kad kuopa pakeitė 
susirinkimų dieną ir vietą. 
Nuo dabar susirinkimai bus 
laikomi kas antrą šeštadie
nį kiekvieno mėnesio, 715 
N. 6 St., 2 valandą dieną. 
Draugėms moterims, kurios 
nusiskųsdavo, kad vakarais 
baugu važiuoti į susirinki
mus, tai -dienos laikas bus 
saugesnis.

Prisiminkime, kad liepos 3 
LLD 10 kuopa rengia pik
niką Katinio sode, Eastone, 
ir organizuoja busą. Kurie
vyksite automobiliais, tėmy- 
kite kelrodį, telpantį “Lais
vėje.”

Gražus būrys chesteriečių 
susirašė vykti bendrai su 
philadelphiečiais busu į Bal
tinio rę. Tai graži philadel- 
phiečiams parama. Ačiū 
jiems.

' •

Viceprezidentas Humph
rey lankėsi Philadelphijoje, 
pasakė kalbą Conservative 
Union League. Aplankė 
svarbesnes vietas, lydimas 
majoro Tate.

Federalinė valdžia per
kels Armijos Electronic 
Centre iš Philadelphijos į 
Fort Monmouth, N. J. 2,700 
darbininkų neteks darbo.

_ • »

Gubernatorius Scrantonas 
praneša, kad bedarbių skai
čius valstijoje sumažėjo 
3.8 procento. Gegužės vi- 
mėnesio viduryje bedarbių 
buvo 173,000.

Gegužės 26 d. mirė Pranas 
Bartkus, Buvo pašarvotas; 
Kavaliausko šermeninėje. 
Palaidotas Arlington© kapi
nėse. • *

Gubernatorius Scran tonas 
praneša, kad valstijos ižde 
yra $102,713,510 perviršis. 
Kuomet metai baigsis birže
lio 30 d., sako, rekomenduos 
seimeliui dalį tų pinigų pa
skirti mokslo reikalams ir 
gyventojų būklei gerinti.

Praėjusių švenčių proga 
valstijos keliuose žuvo 21 
žmogus.

•

Maskviečiai Moisejevo šo
kėjai Convention svetainėje 
davė gražų spektaklį. Tai 
jau trečias jų pasirodymas 
Philadelphi j o j e. Sutra ūkė 
daug publikos.

Victor W. Anckaitis iš 
Eastono paskirtas Pennsyl
vania Deputy Secretary of 
Highways.

* ♦ '

Philadelphijos Federation 
of Teachers, AFL-CIO, rei
kalauja Board of Educa
tion,, kad nebūtų daugiau 
kaip 25 vaikai klasėje, ir 
reikalauja tai įrašyti nauja
me kontrakte.

Valstijos senatas 32 bal
sais prieš 16 nutarė, kad 
busai vežtų vaikus į viešąsias 
ir į katalikų mokyklas ne
mokamai. Spėjama, kad dar 
rašalui , nespėjus nudžiūti 
nutarimas atsidurs teisme.

Pilietis

Brockton, Mass.
Massachusetts valstijos ap

skričių piknikas įvyks sek
madienį, birželio 20 dieną, 
Maple Parke, šalia Lawren- 
caus. Montello Vyrų Dai
lės Grupė yra nusamdžius1 
busą į pikniką važiuoti Yra 
vietos ir pašaliečiams. 
Yra vietos ir pašaliečiams. 
Kelionė į abi puses $2. Bu
sas išeis nuo Lietuvių Tau
tiško Namo lygiai 12 vai. 
Nesivėluokite.

Liepos 15 dieną su Antrą
ja lietuvių turistų grupe į 
Lietuvą važiuos dvi montel- 
lietės. LLD 6 kuopa ren
gia joms išleistuves, kurios 
įvyks sekmadienį, liepos 11 
dieną, Lietuvių Tautiško 
Namo mokyklos kambaryje. 
Įėjimas nemokamas.

“Laisvės” paramai pikni
kas jau visai netoli. Jis 
įvyks liepos 4-5 dienomis,
Ramo va Parke. Prašau 
drauges ir draugus iš kolo
nijų, kad atvažiuodami į 
pikniką atvežtų ir dovanų, 
nes jos padidina pelną.

Kaip žinia, Lietuvių Me
no Sąjungos Antrosios ap
skrities koncertas 45-osioms 
metinėms paminėti įvyko 
gegužės 23 dieną, Worces- 
teryje. A. Kandraška nuo
sekliai viską aprašė, tai apie 
jį nėra ko pridėti.

Aš noriu tik pagerbti ren
gėjus, kurie taip gerai vis
ką sutvarkė ir paruošė, 
ypatingai daug dirbo M. Su
kackienė. ,

Svetainėje buvo labai įdo
mi plakatų ir paveikslų pa
roda iš praeities veiklos. 
Man rodosi, kad J. Petruš
kevičius kai ką nufilmavo. 
Gal teks ateityje filmuose į 
pamatyti to didelio darbo 
vaisius.

George Shimaitis

Ottawa. — Atvyko Indi-, 
jos premjeras Šastris tartis 
su Kanados valdžia Vietna
mo reikalais.

MIAMI, FLA.^
Laimingos kelionės l

Šio mėnesio 12 d., po Ai
do Choro pamokų, choro 
iniciatyva tapo suruošta 
party palinkėti mūsų dviem 
choristam laimingos kelio
nės —- A. P. Gabrėnui ir 
Jonui Smalenskui, kurie iš
važiuoja atlankyti savo 
gimtąjį kraštą Lietuvą. Su
eigoje dalyvavo ir keletas 
choro simpatizatorių ir rė
mėjų. J. Tamsonas pakvie
tė keletą choristų ir paša
linių tarti keletą žodžių lin
kint laimingos kelionės.

Iškeliauto j ai taipgi tarė 
keletą padėkos žodžių cho
rui, už suruoštą sueigą Ir 
linkėjimus. A. P. Gabrėtras 
sakė: T

—Mes važiuojame ten ne 
tam, kad pasakyti tiems 
žmonėms, kaip jie turi gy
venti ir tvarkytis. Jie per
gyveno du pasaulinius ka
rus, ir jie jau išmoko, kaip 
reikia tvarkytis ir kokią 
valdžią išsirinkti. Mes par- 
vešim jums įspūdžius iš Ta
rybinės Lietuvos atliktų 
milžiniškų darbų.

Negalima praleisti nepa
žymėjus, kad choras turi 
nuolatinių rėmėjų. Šioje su
eigoje draugas Chas. Al
mantas su žmona aukojo $5. 
Rytojaus dieną klubo suei
goje Mrs. B. Aleksandra bu
kojo $5, o Mrs. Anna 
getskas —- $2. Choras ta
ria jiems nuoširdų ačiū.

LLD 75-os kuopos pietūs 
ir susirinkimas, sulyg nau
jai priimtu potvarkiu, at
sibus birželio 23 d. Po su
sirinkimo P. Baltrėnas duos 
paskaitą sveikatos klausi
mu. Kviečiami visi nariai ir 
pašaliečiai atsilankyti, nes 
juk sveikata visi turime rū
pintis. Nepamirškime bir
želio 23 dienos.

Jer. šukauskas
\

—.IlWli. I. I > f II ■

Haverhill, Mass.
Išvažiavimai į parkus jau 

prasidėjo. Gegužės 30 
Lietuvių Piliečių Gėdingo 
klubas turėjo parengimą sa
vame parke, Montvale St., 
Bradforde. Tai tik pradžia 
— kempės ati d a r y m a s. 
Žmonių buvo nelabai daug.

Birželio 11 d. atsibuvo 
Haverhillio High Schoolės 
mokslo metų užbaigimas ir 
mokiniams diplomų išdavi
ni a s. 606 mokiniai ga-
vo diplom u s. Gedimi- 
no klubas paskyrė do
vanų geriausiems moki
niams — vaikinui ir mergi
nai — po $50. Dovanas ga
vo Miss Lisa Dondaro ir 
Glen Smith.

Birželio 20 d. visi keliai 
ves į Maple Parką Čia žmo
nės rengiasi nuvažiuoti 
praleisti laiką gražiame pu
šyne ir tyrame ore, kur vi
suomet suvažiuoja daug 
žmonių.

Mary Kazlauskienė saka: 
“Pirmutinius nuvešiu 8 vai 
ryto.” Žinoma, pristatys 
prie darbo.

Senis
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,Užrašai iš kelionės 
Pakistano žemėje

Mūsų kelias eina į Šiaurę, 
į legendarinį senovės gy
ventojų miestų Indo-Mohen- 
džodaro upės slėnyje. Užpa
kalyje pasiliko triukšmin
gas daugiamilijoninis Kara- 
čis — stambiausias Vakarų 
Pakistano miestas ir uostas, 
įsikūręs ant arabų jūros 
kranto. Patogus asfaltuotas 
kelias eina akmenuota pus
dykumių vietove. Nesimato 
nei medžių, nei palmių. Ap
linkui vyrauja gelsvai pilka 
dykumos spalva.

jfo dviejų valandų kelio 
pasirodė pirmosios žalios 
pajinių giraitės, greitai mū
sų mašina įvažiuoja į Tatą 
—nedidelį miestą už šimto 
kilometrų nuo Karačio. Į 
akis krenta savotiška namų 
statyba: virš plokščių stogų 
ape 2—3 metrus iškyla vėjo 
gaudytuvai, primenantieji 
jūrų laivų ventilia c i j o s 
vamzdžius. Visi jie savo 
platėjančiais galais nu
kreipti į jūrą, iš kur vasarą 
visą laiką pučia vėjas. Dide
lių karščių metu, kai tem
peratūra pavėsyje siekia 
virš 45 laipsnių Celsijaus, 
malonu gulėti už storų mo
linių namų sienų po vėjo 
g d y t u v o vamzdžiu ir 
jausti gaivinančią oro sro
vę.

Tata garsi savo musulmo
niškais viduramžių archi
tektūriniais paminklais. Is
torikų liūdi j i m u, XIV— 
XVII amžiais Tata buvo 
stambiausias prekybos ir 
kultūros centras Sinde, ku
ris visiškai neteko savo 
reikšmės po to, kai šalį už
kariavo angliškieji koloni
zatoriai. Miesto gyventojų 
skaičius nuo 200 tūkstan
čių sumažėjo iki 20 tūkstan- v • cių.

Senoji Tata garsėjo dau
geliu savo mokyklų-medre- 
sių, į kurias atvažiuodavo 
mokytis daugelio Azijos 
šąjfų jaunuoliai. Dabar tik- 
taį įvairių mečečių ir ant
kapių griuvėsiai primena 
buvusią Sindo viduramžių 
sostinės didybę. Šie griuvė- 

" viai yra netoli miesto ant 
nedidelės kalvelės.

Netoli Tatos vietovė stai
giai keičiasi. Pasireiškia In
do kaimynystė. Tai šen, tai 
ten praeina galingi drėkina
mieji kanalai, matyti už
tvankos ir kiti irigaciniai 
įdirbimai. Netoli Tatos su
kurti dideli dirbtiniai eže
rai, iš kur specialiais kana
lais vanduo teka į Karačį.

Palaipsniu kelias kyla į 
aukštą pylimą, kuris eina 
tarp užliejamų ryžių laukų. 
Dešinėje nuo kelio dašimtis 
kilometrų tęsiasi žemės py- 

< girnas, saugantis visą rajoną 
nwo viską naikinančių Indo- 
potvyniių.

Indo slėnis tankiai gyve
namas. čia susitelkę beveik 
visi Sindo gyventojai, kurių 
pagrindinis užsiėmimas — 
žemės ūkis, čia auginama 
kviečiai, cukrašvendrės, 
medvilnė. Sindas — vienas 
stambiausių Vakarų Pakis
tano ryžius auginančių ra- 

; jonų.
Nedidelį laukų kvadratai 

prieina iki pat kelio, nuo 
kurio juos skiria aukštų 
medžių sieną, Valstiečiai, 
kaip ir prieš šimtus metų, 
vartoja arklą, kuri traukia 
riestaragiai buivolai. Tik 
stambių dvarininkų ir vals- 

i I Mįbinių žemės ūkio korpo
racijų laukuose galima pa- 

, jnatyti traktorius.
g Keliaudami dešiniuoju Im 

do krantu, mes netrukus at
vykome prie pirmųjų Belu- 
džistano kalnų viršūnių. 
Vietomis vandeningas In
das prispaudžia kelią prie 
pat statmenos kalno papėdės, 
kurio šlaite iškirsta terasa 
geležinkelio pylimui. Belu- 
džistano artumą primena ne 
tik mėlynuojančios tolumo
je kalnų viršūnės, bet ir su
tinkami ginkluoti raiteliai.

Vakare atvykstame į Mo- 
hendžodarą. Mus apgyven
dina name, skirtame atva
žiuojantiems. Rytą skuba
me apsidairyti: muziejus, 
viešbutis ir nedidelis admi
nistracinis pastatas — štai 
ir viskas/kas yra šiuolaiki
niame Mohendžodare. Maž
daug už penkių šimtų met
rų nuo muziejaus prasideda 
kasinėjimai. Mohendžoda- 
ras, išvertus iš sindi kalbos, 
reiškia “mirusių kalvos”. 7

1922 metais anglų moksli
ninkai, kurie tuo metu atli
ko kasinėjimo darbus prie 
Budos šventyklos, pastaty
tos antrame šimtmetyje 
prieš mūsų erą, aptiko dar 
senesnį statinį, kuris leido iš
aiškinti vieną seniausių že
mės rutulio civilizacijų.

Daugiau negu prieš pen
kis tūkstančius metų čia, 
šiauriniame Indo krante, 
kunkuliavo gyvenimas dide
liame mieste, kuris buvo 
stambios valstybės — seno
vės Egipto ir Mezopotami- 
jos bendraamžės —sostinė. 
Miesto gyventojų skaičius 
viršijo 41 tūkstantį. Namai 
buvo statomi iš degtų plytų. 
Juose buvo gyvenamosios 
patalpos, virtuvė, vonią, ka
nalizacija. Miestas puikiąi 
suplanuotas Jo magistrali
nės gatvės, kurių plotis—iki 
10 metrų, stačiu kampu kir
tosi su Šiauresniais skers
gatviais. Mieste buvo visuo
meniniai pastatai su didelė
mis salėmis. Atrastas basei
nas, kuris savo didumu ga
li varžytis su šiuolaikiniais. 
Virš senojo miesto griuvė
sių keliose vietose kyla pa
našūs į plačius plytų kami
nus statiniai. Tai šulinių, 
kažkada tiekusių vandenį 
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Didysis Massachusetts Lietuvių

PIKNIKAS
Paramai Laikraščio ‘‘Laisvės” >

Dvi Dienas — Sekipądienį ir pirmadienį

LIEPOS «ir 5 JULY
I

Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto 
iki 11 vai. vakaro

Local Orkestras uuo 4 iki 11 P.M:
Bus Įspūdinga Programa

I

Kalbės Rojus Mizara
“Jbąįsvės” Redaktoriuj

RAMOVA PARKE
Claremont Avę., Montello, Mass.

Kaip visada, taip ir &ęmet, piknike bus dąųg. 
svečįų iš visos Ąmęrikos, nes visi turi atostogas 
ir Nepriklausomybės šventės proga nori pasi- 
lįn^smiųti. Ęyiečįąųie visus atsilankyti. Į

Rengėjai

miesto gyventojams, lieka
nos.

Senovės Mohendžoda r o 
gyventojai augino kviečius, 
ryžius, medvilnę, vertėsi gy
vulininkyste ir žvejyba. Pla
čiai buvo išsivysčiusi puodi
ninkystė, metalo apdirbi
mas ir kiti amatai.

Senovės miesto istorija' 
slepia daug paslapčių. Kas 
įkūrė Mohendžpdarą? Ko
kia kalba kalbėjo to miesto 
gyventojai? Kokia buvo jų 
tikyba? Kaip ir kodėl žlugo 
ši senoji civilizacija? Pagal 
rastus, kasinėjant vieną ųa- 
mą, griaučius mokslininkai 
spėja, kad Mohendžodarąs 
žuvo įsiveržus gentims, ku
rios čia atėjo iš Šiaurės.

Per pastaruosius 15 metų 
dėl finansinių sunkumų Mo
hendžodare nebuvo atlieka
mi kasinėjimo darbai. 1964 
metais pagal licenziją, gau
tą iš Pakistano vyriausybės, 
kasinė jim us atnaujino 
Amerikos mokslininkai.

Spėjama, kad Mohendžo
dare yra ne mažiau kaip 
septyni kultūriniai sluoks
niai, kurių gylis siekia 12 
metrų, šiuo metu atidengti 
ir ištirti patys viršutiniai 
sluoksniai. Pasiekti irusius 
—dėl podirvio vandens ga
na sudėtinga inžinierinė už
duotis. Podirvio vandenys 
visiškai arti paviršiaus.

Kaip pareiškė Amerikos 
archeologų grupės vadovas 
daktaras Dalesas, jie tikisi 
po vandeningu sluoksniu 
rasti dar senesį miestą. Pa
gal esančią hipotezę senoji 
Indo slėnio civilizacija buvo 
paplitusi gana dideliame ra
jone, kurio ribos siekė šian
dieninį Lahorą, Delį, ir 
Bombėjų. Ant Arabų jūros 
kranto, netoli nuo • Kara
čio, buvo rastos senovės jū
rų uosto liekanos, per kurį, 
matyt, antrame tūkstant
metyje prieš mūsų erą vyko 
gyva prekyba tarp Indo slė
nio ir Mezopotamijbs.

Prieš paliekant Mohen- 
džodarą, mums parodė įra
šą turistų knygoje, kurį pa
liko M. Zikmundas ir I. 
Ganzelka. Nenuilstantys 
Čekoslovakijos keliautojai 
čia lankėsi 1960 metų gegu
žės pabaigoje.

V. Polonskis
Karačis, Pakistanas

Muzikos mokyklai 20 metų
Kaunas. — Miesto vidu

rinė specialioji muzi k o s 
mokykla šiemet švenčia sa
vo dvidešimtmetį.

Mokykla buvo įsteigta 
1945-ųjų liepos 27 d. Vadi
nasi, jubiliejus sutampa su 
respublikos 25-mečiu. Tuo 
pačiu tai pabrėžia, jog ši 
kadrų kalvė yra Tarybų 
valdžios kūdikis. Mokyklos 
gyvavimo laikotrpiu buvo 
stiprinama materialinė ba
zė, plėtėsi mokinių ir dėsty
tojų kontingentas, mokyk
la augo, populiarėjo. Jei 
1945 m. joje mokėsi 96 mo
kiniai, tai 1965 m.—jau 241.

1950—1960 metais mo
kykla išleido 73 absolventus 
(jų tarpe —47 pianistus, 6 
teoretikus, 20 orkestrantų).

Nuo 1949 m. iki 1953 m. 
mokyklą baigė 8 fortepijo
no skyriaus absolve n t ai, 
kurie brandos atestatus ga
vo kitose vidurinėse mo
kyklose, o 1954 metais mo
kykla išleido pirmąją 10 ab
solventų laidą su specialy
bės, teorinių ir bendrojo la-, 
vinimo disciplinų ciklu. 
Daugelis jų sėkmingai įsto
jo į Konservatoriją ir ją 
baigę, pavyzdžiui, Romas 
Kulikauskas (LTSR Vals
tybinio kvarteto dalyvis, 
respublikos nūs i p e 1 n ę s 
liaudies artistas), Valė 
Gromnickaitė (Viln i a u s 
Meno mokyklos dėstytoja), 
pianistė Milda Lapėnaitė ir 
kiti.

Nuo 1954 m. iki 1965 m. 
buvo išleista 11 laidų arba 
kitaip—110 absolventų (62 
pianistai, ’ 6 teoretikai, 40 
orkestrantų, 2 c h o r v e- 
džiai).

Mokykloje vgįkia šie sky
riai: fortepijono, orkestri
nis ir teoretiniu skyrius.

Besimokydami šioje mo
kykloje, mokiniai išeina vi
są specialybės, muzikos teo
rijos, solfedžio, harmonijos 
ir kitų disciplinų ciklą, ku
rį gerai įsisavinę, paruošia
mi stoti į konservatoriją, 
gauna vidurinio mokslo bai
gimo pažymėjimą. Daugelis 
baigusių mūsų mokyklą 
mokinių stoja į LTSR Vals
tybinę konservatoriją, o ki
ti pasklinda po Tarybų Są
jungos miestus, kaip Mask
vą, Leningradą, Rygą ir 
kitus.

Džiugu, kad daugelis mū
sų buvusių mokinių, baigę 
konservatoriją, grįžo į mo
kyklą dirbti pedagog i n į 
darbų.

Mokykloje per 20 metų 
susikūrė darnus, vieningas, 
kūrybingas ir darbštus mu
zikos ir bendrojo lavinimo 
pedagogų kolektyvas, jun
giantis 56 mokytojus.

1963 m. mokykloje buvo 
sudaryta partinė organiza
ciją, kuri drauge su mokyk
los direkcija, profsąjungine 
organizacija ir visu kolek
tyvu sprendžia mokymo,, 
auklėjimo bei užklasinio 
darbo klausimus. Surengta 
atvirų susirink, darbui pa
gerinti: apsvarstytas ateis
tinis auklėjimas mokykloje, 
internacionalinis aukl ė j i- 
mas, komjaunimo, pionie
rių ir vietos komiteto dar
bas ir dąugelis kitų klausi
mų. Susirinkimai it* įvairios 
kitos priemonės dar labiau 
sutelkė pedagogų kolekty
vą ir nukreipė jį prakti
niams darbams komunistį- 
nės ateities vardan.

Mų?ik93 jųokykla .esteti
nį,o Igtyinimo propagandis
te. Taip buvo surengti kon
certai miesto , visuomenei,

vidurinėms moky k 1 o m s, 
vaikų darželiams, interna
tams, kolūkiams ir tarybi
niams ūkiams, agitpunk- 
tuose, o taip pat radijo ir 
televizijos laidų metu. Mes 
taip pat šefuojame ir pro
fesinę technikos mokyklų 
Nr. 11, S. Nėries vardo ko
lūkį.

Daugelis mokytojų neap
siriboja savo tiesioginiu 
darbu, bet dalyvauja ir 
miesto visuomeninėje veik
loje. Mokyklos direktorius 
A. Bogdanas vadovauja 
miesto simfoniniam orkest
rui, dainų švenčių organi
zatoriai — V. Blušius ir 
O. Vaitkutė, Mokytojų na
mų saviveiklininkai — A. 
Bačkuvienė, ir'R. Nenortie- 
nė, aktyvūs visuomeninin
kai G. Zujienė, I. šakūrai- 
tė, K. Ivaškevičius, E. Sat
kevičius, E. Andruškevičie- 
nė, S. Bielionytė, K. Pet
rauskas.

Mokyklą jubiliejaus išva
karėse gaūna puikią dova
ną—naujas patalpas, esan
čias Rotušės aikštėje, ku
riose dirbdami pedagogai 
galės dar geriau atlikti sa
vo vaidmenį, nes, įsteigus 
bendrabutį, į šią mokyklą 
galės patekti plačiaus i ų 
darbo žmonių masių, kolū
kiečių vaikai.

L. Bajorinienė
Mokyklos partinės 

organizacijos sekretorė

PER KETVIRTĮ 
ŠIMTMEČIO...

ŠIAULIAI. — Daug įdo
mių faktų apie Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje 
dienas bei vėlesnį gyveni
mą broliškoje tarybinių tau
tų šeimoje buvo' pateikta 
pasibaigusioje Pedagoginio 
instituto dėstytojų moksli
nėje konferencijoje. Per dvi 
dienas buvo perskaityti 36 
pranešimai. Juose buvo pla
čiai apžvelgtas kovų ir per
galių kelias, kurį per ket
virtį šimtmečio nuėjo Tary
bų Lietuvos darbo žmonės.

Rochester, N. Y.
Birželio 13 dieną LLD 50 

vyrų ir 110 moterų kuopos 
laikė susirinkimą. Po ap
svarstymo organ i z a c i j o s 
reikalų, buvo pranešta, kad 
A. Bimbos bylai prieš hu- 
pilie tinimą y,r a reikalinga 
finansinė parama. Abidvi 
kuopos iš iždų paaukojo po 
$10, nariai dar suaukojo 
$14, tai bendrai pasidarė 
$34.

Kovai už taikos reikalus 
vyrų kuopa paaukojo $5, o 
moterų — $10.

Nutartą, surengti išleistu
vių parę, nes į Lietuvą va
žiuoja R. Barauskas ir L. 
Bekešienė dalyvauti Lietu
vos išsilaisvinimo 25-ių me
tų sukaktyje. Pare įvyks 
sekmadienį, birželio 20 die
ną Gedimino svetainėje. Vi
sus progresyvius lietuvius 
prašome atsilankyti.

Kaip kitur, taip ir Ro- 
chesteryje laisvos Lietuvos 
priešai, ypatingai pabėgė
liai, skleidžia prieš ją melus, 
niekina sa^o tėvų, brolių, 
seserų ir draugų šalį. Žino
ma, kai kurie iš jų, galimas 
daiktas, daug prasikalto 
prieš lietuvių tautą, eidami 
su hitlerininkais, kada Lie
tuvoje buvo šimtai tūkstan
čiu žmonių nužudyta, tai 
jiems labai pikta, kad tary
binė Lietuva gražiai pro
gresuoją. Gal būt jie savo 
sąžinės nuraminiųiui ją taip 
niekina. L. B.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY
—--------- -- - -----------------—............................................................... ■ ■ n ■ — ■ _i.ni _ ........................ —

Help Wanted—Female HELP WANTED MALE

HOUSEKEEPER. Refined, mature, 
live in. Likes children. Nice Home. 
Own room. TV. Rebent 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.

Other help on premises.
VI. 8-6720

(46-50)

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 1
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. 

Į Other help, employed. 5^ days. Sa
lary open- Call 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. 5% days. Sleep in.

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

HI. 9-7442
(47-50)

Help Wanted—Male
DROP FORGERS

Experienced or experienced helpers, 
who may qualify as Drop Forgers.. 
Permanent employment available. ( 
Call 435-4781 or apply to Personnel, 
Mgr. Harry Eddinger or Forge fore
man, Robt. Shipe.

BONNEX FORGE, INC. 
Meadow & Cedar Rd., Allentown, Pa.

' (48-51)
■■ ' '■■■■■— ■■ .......... 1 1.............. ■ 1 ..................................... . ....... ■■ ■ ■■

Paieškojimai
Kur n^rs JAV gyvena Zofija 

Radžiūnaitė'-Kazlauskienė. Labai no
rėčiau gauti jos adresą. Aš anks
čiau' gyv.enau po ęekamu* adresu— 
Ukmergės rajonas, Širvintų paštas, 
Degučių kaimas. O dabar mano 
adresas yra: Juozas Bagdonas, 
Utenos rajonas, Starkų khimas, 
Vyžuonių paštas,. LįtKpania, USSR. 
Iš anksto tariu ačiū tiems, kurie 
man praneš apie viršminėtą asmenį.

(48-49)

IEŠKOJI
Ieškau mano buvusius šeimininkus 

Vita ir Eleną Igpatayįčius. Gyve
nau pas juos į.94^ m. Dabar nešinau 
kur jie gyvena. žinantieji apie 
juos, prąša.ų man pranešti, iš anks
to tariu ačiū. Ieva Katkaitė, Vil
kaviškio rajonas, (Alksninės paštas, 
Vilkabalių kaimas, Lithuania, USSR.

MILLING MACHINE 
OPERATOR

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

DODGE STĘEL CO.
6501 STATE ROAD

(46-48)

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)

AUTO BODY & PAINTER MAN
Experienced only.

Good salary for right man.
New car work.

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

(47-48)

SERVICE STATION ATTENDANT 
Experienced. 

With mechapical 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.

(45-49)

ROOFING SHINGLER
& SIDING

MECHANIC.
Steady woyk. Call NE. 7-6897

(454$

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

(45-49)

FORGEMEN-HAMMPR Drivers
& Lever men.

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

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

WAITER
Over 21. Some light cooking.

Apply 6618 Castor Ave.
PI. 2-8053

(4748}

BARBER
Experienced 1st Class
Suburbs. Good pay.

Short Hours
MI. 6-9940 or MI. 64423

(4748

ELECTRICIAN and EXPERIEH?
CED HELPER. Excellent opportu- 
nity. Year round work. Benefit^. 
Hospitalization, etc. Call 279-7874) 
between 7-9 P. M.

(47-51)

AUTO Trans, installers. Must be I y 
1st class for l$t class operation, 
Excel, opportunity for right map* 
Benefits. RIHM'S, 6851 Rising Syp 
Ave. RA. 5-2884).

(47-5$

PRESS BRAKE OPERATOR 
for modem manufacturing plant of 
stainless steel equip. Must be exp. 
Excel, working conditions, plus bene? 
fits. Apply ip persop. CADDY 
CORP., 711 Caddy Dr., JPitmaty 
N. J. (48-5H

REFRIGERATION SERVICE MAN 

Commercial .only.
Truck provided, steady year roun^l 

employment.
Call — GA. 6f901

(48-5$
i?t j!.’y

Pekinas.— Chau En-lajų^
grįžo iš Afrikos. \
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Mieste pasidairius
Dabar demokratai jau tu- j 

ri net keturis aspirantus į 
miesto majoro postą. Viešai 
pasisakė miesto tarybos 
prezidentas Screvane ir Ry
an. Taip pat nesipriešina 
būti nominuotu buvusio pre
zidento Roosevelto sūnus. 
Taipgi norėtų būti kandida
tu kadaise buvusio miesto 
majoro O’Dwyer brolis

Skulptorius Hexter paau
kojo kardinolui Spellmanui 
savo sukurtą “Madonna and 
Child.” Kardinolas statulą 
tuojau pašventino ir įsidėjo 
į savo skulptūrų kolekciją. 
Kokia statulos vertė, sunku 
pasakyti. Ji tik 31 colio 
aukščio.

Gražioj girioj piknikas 
svarbiam tikslui

Liberalų partija dar nėra 
paskelbus savo nusistatymo 
linkui kandidatų. Ji stebinti, 
kurį demokratai . išstatys. 
Dar vis kalbama, kad Libe
ralų Partija galinti paremti 
respublikoną Lindsay.

Respublikonų aspirantas 
į kandidatus kongresmanas 
Lindsay pasisakė už sugrą
žinimą į miesto rinkimus 
proporcionalinės atstovybės. 
Jis sako, kad tokia atstovy
bė suteiktų progą mažo
sioms partijoms turėti at
stovybę miesto taryboje.

< Juo toliau, tuo kritiškiau 
darosi su vandens klausimu 
mūsų mieste. Tokią didelę 
sausrą seniai esame matę. 
Net jeigu ir gerai palytų, 
vandens rezervuarai nepri- 
sipildytų. Vandens stoka 
numatoma iki pat rudens. 
Vėl kalbama apie ieškojimą 
“lietaus darytojo.” Betgi 
Mokslas nėra išgalvojęs bū
dų lietaus padarymui. Visos 
kalbos kalbomis ir pasilie
ka. Tuo tarpu vandenį rei
kia taupyti.

Manote, kad aukštų nuo
mų namai yra panašūs j pa- 
locius? Ne visada. Štai vie- 

I no namo po num. 511 East 
i 80 St. gyventojai traukia 
savininkus į teismą ir skun
džiasi, kad tasai namas yra 

j “baisenybių namas.” Baisi 
nešvara ir stoka patarnavi
mo. O jie moka nuomos nuo 
$250 iki $550 per mėnesį už 
tris kambarius!

Liberalų partija sutiko 
tartis su Lindsay dėl jo 
kandidatūros į miesto ma
jorus. Jis jai išdėstys savo 
programą, o paskui partija 
nutars jo kandidatūrą rem
ti ar neremti. Tradiciniai 
liberalų partija eina su de
mokratais.

Nenustoja kalbos apie tai, 
kad dar šiemet mūsų New 
Yorką aplankys popiežius 
Paulius VI. Jis atvyksiąs 
į Jungtinių Tautų sesiją šį 
rudenį. Čia popiežius pa
teiksiąs “pasaulinės taikos” 
programą. Bet iš paties 
Vatikano apie tai nieko ne
sigirdi.

Už vadovavimą mokyklų 
boikotui pernai negrų vadas 
kunigas Galamison nuteis
tas 10 dienų kalėti ir pasi- 
mokėti $45 baudos. O jei
gu nenore! mokėti, tai kalė
jime turės sėdėti dar 30 die
nų. Žinoma, Galamisono ad
vokatai duos apeliaciją prieš 
šio teismo nuosprendį. Tiki 
aukštesniuose teismuose lai
mėti.

Valdžia užtiko nemažą 
šmugelį su “košėrna” mėsa. 
Traukiamos teisman net 20 
mėsos firmų. Už košerną 
mėsą jos žydams pardavinė
jo paprastą mėsą ir lupo 
gražią kainą.

Trys didieji dienraščiai 
jau seniai veda derybas dėl 
bendradarbiavimo, kad su
mažintų išlaidas. Spėjama, 
kad “Herald Tribune” pasi
liks kaip buvo, rytiniu laik- 
r.ašius, o “World-Telegram 
and Sun” ir “Journal-Ame- 
rican” susivienys į vieną 
popietinį dienraštį. Sakoma, 
kad šitie laikraščiai nebega
li finansiškai išsiversti.

New Yorkas. — Birže
lio mėnesį New Yorke pra
dines mokyklas baigs 113,- 
000 vaikų.

. Pasirodo, kad kardinolas 
Spellmanas yra semarkus 
senų monetų (metalinių 
pinigų) kolektorius. Jo 
kolekcija esanti pusės 
milijono dolerių vertės. 
Dabar jis laukia jo kolekci
jai pirkėjo. Pažadėjo gau
tą pusę milijono dolerių pa
aukoti naujos ligoninės sta
tymui. Bet kol kas pirkėjas 
nepasirodo.

New Yorkas. — Anti-To- 
bacco Center skelbia, kad 
per metus mieste metė 
rūkymą 88,648 buvusių rū
korių. į ■

MARININKŲ STREIKAS
New Yorkas. — Birželio 

15 dieną sustreikavo laivi
ninkystės inžinieriai ir apie 
10,000 laivų ir prieplaukų 
darbininkų prieš 12-ką lai
vų kompanijų.

Streikas suparalyžavo At
lanto uostus. Vien New 
Yorke sulaikė beveik 200 
laivų.

Midvale kempė, kurioj šį 
sekmadienį, birželio 20-tą, I 
bus didysis visų tautų pik-Į 
nikas, yra gražioje kalnų 
girioje. Tai ne darželis, bet 
parkas. Yra maudynių prū
das, plačios erdvės pasi
vaikščioti ar sviediniu pa
žaisti, jvalias pavėsio pasė
dėti.

Lietuvių bendras stalas
Lietuviai piknike turės Į 

lietuviškų valgių stalą. 
Prašo piknikai! to jus ateiti 
pietauti prie bendro lietu
vių stalo, už prieinamą kai
na.

Bušai į pikniką j
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.

Kempė Midvale yra neto
li Wanaque miestelio, New 
Jersey.

Kelrodis automobiliais
Iš miesto George Wash- ■ 

ington tiltu —Take Rte. 4 
(9 miles) into Rte. 208. 208 
runs into Rte. S-91. Conti
nue on S-91 a few hundred 
yards, cross bridge, turn 
sharp right into Skyline 
Drive, take to end where it 
dead-ends in a transverse 
highway. Turn left on this 
highway, 511 (unmarked). 
Go less than two miles, 
cross a bridge, turn right 
into Wes t b r o o k Road, 
which skirts and crosses 
reservoir. Follow W e s t- 
brook Road to white police 
booth, where W e stbrook 
Road turns left. Take 
second left turn after ..the 
police booth into Snake Den 
Road, then follow signs in
to camp MIDVALE.

Iš miesto Lincoln tune
liu : — Take Rte. 3 to Gar
den State Parkway, north 
on Parkway to Rte. 4, take 
west on 4, follow directions 
as above.

Rengia ir visus kviečia 
Amer, sveturgimiams ginti 
Komitetas.

Aidiečiy vaišingi pietūs Great Neck, N. Y 
pas draugus Keršulius

Birželio 13 d. Aido cho
ras turėjome pietus Keršu- 
lių namuose bei sode. Žino
ma, buvo visokių valgių ir 
gėrimų. Dalyvavo Aido 
choro nariai ir taipgi buvo 
keletas svečių.

Baigiant, pietus, choro 
pirmininnkas Jonas Gry
bas iškvietė kelętą asmenų 
tart po žodį. Kalbėjo, aidie- 
čius sveikino šie: V. Zenke
vičius, Ona šauklytė iš Pa
ryžiaus, kuri vieši pas Bra
zauskus, A. Bimba, Mildred 
Stensler—Aięlb choro mo- į 
kytoja, Ieva Mizarienė, va
žiuojančių Lietuvon turistų 
kelionės reikalų tvarkytoja, 
ir šeimininkai Walteris ir 
Bronė Keršuliai.

Beje, Petras Višniauskas 
dovanojo pietums daug gė-• 
rimų. Aidiečiai jam sudai
navo “Happy Birthday” ir 
“Ilgiausių metų”. Ir taipgi 
D. F. Mažiliai dovanojo 
bonką degtinės. O maisto 
paruošimo, prie stalų ir ki
tus darbus atliko V. Nevins 
su savo šeimą, J. J. Lazaus
kai ir patys šeimininkai.

Dabar biskis apie šeimi
ninkus. Kaip jau žinoma, 
draugai Walteris ir Bro- 
niutė Keršuliai turi gražų 
namą ir šalia jo sodą. Jų 
vieta yra labai tinkama ne
didelėm sueigėlėm. Tai, ži
noma, dažnai jos ten ir bū
na.

Draugai Keršuliai labai 
draugiški ir malonūs žmo
nės. Tai pas juos gi svečių 
niekad ir netrūksta. Kas 
tik iš kur atvažiuoja, tai 
žiūrėk, ir svečiuojasi, nak
voja pas juos. Taigi ir rei
kia pasakyti} kad toks < pa
sišventimas priėmimui mū-

Birželio 13 d. LAP Klubas 
turėjo išvyką-pikniką Kings 
Parke. Klubas tą išvyką 
rengė kaip išleistuves Me
čislovui Atsinkevičiui ir jo 
sesutei Helenai, kuriuodu 
liepos 12 d. su turistų gru
pe išvyks į Tarybų Lietuvą.

Diena buvo graži. Dalyvių 
susirinko gražus būrys. 
Gaspadinės Kupčinski e n ė, 
Bistrajienė ir kitos pagami
no daug ir skanaus maisto. 
Stalai buvo apdėti maistu ir 
gėrimais. Visų nuotaika ir 
kalbos ėjo — vaišinosi ir 
dalijosi mintimis, kad būtų 
miela dalyvauti didžiojoje 
25-ųjų Tarybų Lietuvos die
tinių atžymėjirrio šventėje.

Buvo prakalbėlių. Visi lin
kėjo Atsinkevičiui ir jo se
sutei linksmos kelionės ir 
įsigyti daug malonių įspū
džiu.

Klubas draugui Atsinke
vičiui padovanojo rašomąją 
plunksną, kad užsirašytų 
Tarybų Lietuvoje įgytus 
įspūdžius, nes jam sugrįžus 
vėl bus surengtas piknikas, 
kur jis papasakos savo ke
lionės įspūdžius.

Šios išvykos rengėjai ne
patenkinti, kad “Laisvė” jų 
skelbimo neišspausdino. 
Galėjo būti daugiau brook- 
lyniečių. Bet klubas dėkin
gas tiems, kurie su mumis 
linksmai laiką praleido.

F. Klaston
Nuo “Laisvės.” Atsiprašo

me klubą, kad per neapsi
žiūrėjimą skelbimas neįdė
tas. Mielai patarnausime at
eityje, kaip darydavome 
praeityje.

Jaunutė viešnia
Jūsų reporteris prisipa

žįsta kaltu, kad nepaminė
jo, jog aną dieną “Laisvės” 
įstaigoje lankėsi montrea- 
liečių veik ėjų Lesevičių 
dukra Linda. Ji New Yor- 
kan buvo atvykus pas savo 
pažįstamą jauną amerikie
tį pamatyti pasaulinę paro
dą ir susipažinti su mūsų 
didmiesčiu. Ta progai atsi
lankė ir pas mus. Penkta
dienio vakarą dalyvavo Ai
do choro pamokose ir ten 
susipažino su aidiečiais.

Linda mūsuose pali k o 
malonų, gražų įspūdį. Ačiū 
jai už nepasididžiavimą su 
mumis susitikti. Prašome 
yiešnią atleisti, jei kas ne
patiko. Mat, kai iš anksto 
nežinojome apie atsilanky
mą, nebuvome pasirengę 
kaip reikia pasitikti ir pri
imti. Rep.

Didieji Piknikai \
Prašome įsitėmyti datas ii 
vietas piknikų ir kviečiame 

atsilankyti į juos.

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos lietuvių 
piknikas įvyks sekmadienį, 
Birželio-June 20 d., Maple 

Parke, Methuen, Mass.

BALTIMORE, MD.
“Laisvės” naudai piknikas 
sekmadienį, Birželio-June 
20 dieną, Slovak National 
Parke, 6526 Holabird Avė.

EASTON, PA.

IsPRIEVARTAVO 30 
JAUNŲ MERGAIČIŲ 
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yra kartu iK pasišventimas

Baigdamas rašyti, varde 
Aido choro tariu visiems 
ačiū už dovanas ir atliktus 
darbus dėl šios sueigėlės... v

Jonas Juška, 
' ’'Sekretorius

išprievarta u t a

Iš LDLD185 kuopos 
susirinkimo

. Susirinkimas įvyko birže
lio 8 d. Pora valandų anks
čiau, pirm susirinkimo, bu
vo paruošti skanūs pietūs. 
Paruošė Venckūnai ir J. 
Zajankauskas. Nežinia dėl 
kokios priežasties narių 
mažai dalyvavo.

Laike pietų buvo pa
kviesti svečiai iš Floridos 
pasakyti ką nors. Gražiai 
kalbėjo J. Milleris ir kiti 
svečiai. Vilkas ir kiti’ pa
reiškė, ‘ kad jie kalbės kai 
grįš iš Lietuvos.

’ Girdė jau, kad J. Grvbas 
ir K. Briedis vyks į Lietu
vą pradžioj' liepos mėnesio^ 
Tai dvi stambios ypatos 
progresyvių’ lietuvių jūdė- j 
jiriie*. ’ rAtsisvdiki ha n V su 
Srhligais jie ketina ’pavai
sinti su stoiko pietumis bir
želio 27 d. kur1 nors netoli- 
inoj girukėje; Gėrai ! Už tai 
mes jiems palinkėsinr ‘ lai
mingos kelionės.

., Philadelphiečių LLD Įu 
kuopos .piknikas “Laisvi&“ 
paramai įvyks šeštadieni, 
Liepos-July 3 d. (prieš 4th 
of July šventę), Ratinis 
Grove, Country Club Road, 
Easton, Pa.

BROCKTON, MASS.
Didysis “Laisvės” pikni

kas bus 2 dienas—sekma
dienį ir pirmadienį, Liepos- 
July 4 ir 5 d., Ra m o va 
Parke, Claremont Avenue, 
Montello, Mass.

MAHANOY CITY, PA. ; 
; “Laisvės” naudai pikni
kas įvyks sekmadienį, Lie-j 
pos-July 18 dieną, Martišin; 
Grove, rengia ALDLD ir; 

; LDS kuopos.

GREAT NECK, N.
Kaip .kiekvienais metais, 

taip ir šiemet, Lietuvių Kul- 
tros klubas rengia pietus 
gražiajame Kings Point par- 
ike, Area 7, įvyks liepos-Ju- 

! ly 18 dieną.
; Kviečiame visus atsilan- 
i kyti. Gavome pranešimą, 
kad daugelis rengiasi atvyk
ti iš Brooklyno, tai linksma 
naujiena.

! WORCESTER,
Spaudos naudai 

įvyks <sekmadienį,
; September 22 d., 
; i park e,: Shrewsbury, 
^Kviečiame visus iš anksto 
■j!pasiruošti dalyvavimui šia- 
J me piknike.

i kyti.

MASS
piknikas 
Rugsėjo- 
Olympia 

Mass.

Huntington, N. Y.
Anądien teko susitikti su 

1 huntingtoniečiu Gaškausku. 
| Žmogus nusiminęs dėl savo 
žmonos ligos. Jau daug lai
ko, kai ji serga.

Pokalbio metu ji dar bu
vo ligoninėje. Bet daktarai i 
jau siūlo vežtis ligonę namo, 
nes ji yra tokiame stovyje, 
kuomet daktariška pagal
ba jai padėti negali.. Ligo
nė, sakoma, skausmų netu
ri bei nejaučia. Pastaruoju 
laiku yra netekusi kalbos.,

Gaila ligonės, gaila ir jos 
gyvenimo draugo. Kada 
žmonės jau yra gerai įsi-; 
kūrę ir galėtų be medžia
ginių trūkumų gyventi, tai 
ligos sveikatą pakerta...

Jei geri linkėjimai būtų 
Ipagalbingi, norisi palinkėti 
draugams Gaškauskams vi
so geriausio! SV

Milwaukietis LDS veikė
jas Julius Neumannas šiuo 
metu keliauja po Europą. 
Buvo Lietuvoje, bus Vokie
tijoje, o sekamą laiškutį ga
vome iš Lenkijos:

Labų dienų visiems lietu
viams. Busiu pas jus bir
želio 29 d.

Vladas Urbonas, sulau
kęs 75 metų amžiaus, mirė 
birželio 11 d. Gyveno 2877 
W. 17 St., Brooklyn, N. Y. 
Palaidotas Mt. Olivet kapi
nėse birželio (14 d.

Jis paliko žmoną Vero
nica Urbonąs, podukrą Bi- 
rutą Scopelliti ir posūnį 
William Jasulaitis.

Urbonienei ir jos šeimai 
reiškiame užuojautą.

PRANEŠIMAI
DOVANŲ PAKIETAI • 

GIMINĖMS, GYVENAN
TIEMS TSRS •

Dėl patogumo tiemš, ku
rie siunčia dovanas drau
gams ir giminėms į Tarybų 
Sąjungą, galite dabar patys 
pasirinkti iš Sovietuose ga
mintų dalykų, kaip tai au
tomobilių, rūbų, maisto, na
muose reikmenys ir t. t. 
Viską galite matyti mūsų 
demonstravimo salėje.

Siuntėjas gali su pasiten
kinimu ; bile ką pasirinkti, 
ir tas jo pasirinkimas bus 
persiųstas tam, kuriam jis 
užsako. Sk.

Easton, Pa. - Filadelfiečiii

PIKNIKAS
Rengia LLD 10 kuopa

Šeštadienį, Liepos 3 July
Pradžia 12 valandą dieną

KATINIS GROVE
Country Club Road, Easton, Pa.

Geri valgiai ir įvairūs gėrimai 
r

<

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

Dovanų Paketai Jūsų Giminėms USSR
Mūsų demonstravimo salėje galite apžiūrėti ir 

pasirinkti dovanų giminėms. '

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

NEW YORK 10003
Telefonas: 228-9547.

Užsakymai priimami dėl automobilių, dviračių šaldy
tuvų ir dėl daugelių kitokių dalykų, įskaitant ir 

įvairių rūšių vynų, visokių prieskonių ir 
įvairių produktų iš U.S.S.R.

PRAŠYKITE MŪSŲ ILIUSTRUOTO KATALOGO '

Vienatinis VneshpMyltorgo atstovas dėl PodarogifU, 
; Jungtinėse Valstijose

Brooklyitiečių busas išeis 9 vai. ryto, 
nuo “Laisvės” įstaigos

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Iš Eastono išvažiuos 8 vai. vakaro.
KELIONĖ “ROUND TRIP” $3.75.

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

prie Eastono 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 iį 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 Katihių farma.

Iš New Yorko reikia važiuoti keliu No. 22, pervažia- « 
vus tiltą, važiuokite į Easttoną, o nuo cirkalio sekite tąjjl 
patį kelią. ___________ * I

I




