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KRISLAI
Kaip mes ją minėsime? 
Sukaktis Lietuvoje. 
Bffonagano rezoliucija.

Rašo R. Mizara
Prieš 189 metus liepos 4 die

ną Philadelphijoje buvo pa
skelbta Nepriklausomybės de
klaracija.

Taigi sekmadienį pripuola 
didžiulė tautos šventė—Liepos 
Ketvirtoji. Iš tikrųjų, turėsi
me tris šventas dienas: šešta
dienį, sekmadienį, pirmadienį. 
Bus laiko ir poilsiui, ir patrio
tiniam susikaupimui, ir pasi
linksminimui.

Liepos Ketvirtąją galima at
žymėti visokiais būdais, tik 
reikia žiūrėti, kad jie būtų 
kultūringi.

Rytinių valstijų pažangieji 
lietuviai šią tautinę šventę at
žymės laikraščio “Laisvės” 
naudai ruošiamuose piknikuo
se : liepos 3-iąją—Eastone, lie- 
^R>s 4-ąją ir 5-ąją — Brockto-

Alžyro liaudis kovoja už 
demokratines laisves

Alžyras. — Alžyro Liau-1 Liaudies frontas sako, 
dies Laisvės Frontas, kuris I kad militaristų suokalbio

JAV jėgos puola 
liaudiečius

Prancūzai apie Jungtinių 
Valstijų užsienio politiką

Saigonas. — Birželio 29 
dieną tūkstančiai Jungtinių

per daugelį metų vadovavo užnugaryje stovi buržuazi-1 Valstijų parašiutininkų ir
kovoms prieš Prancūziją už 
šalie tautinę laisvę, išleido 
atsišaukimą ginant demo
kratines laisves.

Liaudies fronto atsišauki
mą išspausdino “L’Huma- 
nie,” Prancūzijoje, birže
lio 25 dieną, kuriame api
būdinama, kad karininkas 
Boumedienne vad o v a u j a 
reakciją^ jėgoms, kurios 
užgrobė galią ir areštavo 
Ben Bellos vyriausybę.

ja, stambūs žemvaldžiai, 
spekuliantai ir užsienio suo- 
aklbininkai, kurie pasimojo 
prieš respubliką ir jos val
džią priešakyje su prezi
dentu Ben Bella.

Liaudies frontas šaukia 
alžyriečius kovon. Reika
lauja tuojau paliuo s u o t i 
Ben Bellą ir kitus jo val
džios narius. Reikalauja 
atsteigti konstitu c i n ę vy- 

' riausybę.

lakūnų stojo į mūšį prieš 
Pietų Vietnamo liaudiečius.

Tatai įvyko tik 20 mylių 
į šiaurę nuo Saigono. JAV 
jėgų komandierius genero
las Westmorelandas sako, 
kad pagalbos prašė Pietų 
Vietnamo militaristų val
džia.

Šimtai JAV malūnspar
nių ir didelių bombonešių 
į mūšio vietą nunešė ir nu
leido virš 2,000 parašiut-

greitai skrenda, tai lakūnai 
nematė taikinio.

Liaudiečiai nušovė vieną 
bombonešį, 1 mūšio lėktu
vą ir 1 malūnsparnį.

Danangas, Pietų Vietna
mas. — Liaudiečiai prisiar
tino prie Jungtinių Valsti
jų karo lėktuvų aerodromo 
ir apšaudė jį iš mortyrų. 
Sunaikino arba sugadino 6 
bombonešius, užmušė vieną 
JAV lakūną ir 5 sužeidė.

Paryžius. — “New York 
Timeso” kolumnistas C. L. 
Sulzbergeris, pasire m d a- 
mas diplomatų ir politinių 
vadų mintimis, daro seka
mą sunvadą:

(1) Jungtinės Valstijos 
bombarduoja Šiaurės Viet
namo respubliką, nes mano, 
kad tas didina Kinijos ir
Tarybų Sąjungos vadų ne-1 ra sakė, kad Kalėdoms visi 
sutikimą. Nors abidvi vals- JAV militariniai' žmonės 
tybės pažadėjo Vietnamui sugrįš iš Pietų Vietnamo, 
pagalbą, bet, kol kas, jos Vieton to, dabar ten jų yra 
nesimato. ' penkis kartus tiek.

(2) Jungtinių Valstijų 
militaristai siekia išprovo
kuoti į karą Kiniją, nes jie 
tikisi keliais smūgiais su
naikinti Kinijos atominių 
bombų gaminimo įmones.

(3) Jungtinių Valst i j ų 
politika yra nepastovi. Ji 
nepasiekia to, ko siekia. 
Prieš 2 metus R. McNama-

Washingtonas. — Jung- 
ninkų. Malūnsparnai šaudė tinėse Valstijose lankosi 
iš kulkosvaidžių ir kanuo- ■ buvęs Anglijos Užsienio 
liukių į liaudiečius. Didžių- j ministras Patrick Gordon 
jų bombonešių komandie-j Walker. Jis sako, kad ka-i 
rius G. T. Hamiltonas sa- i rui baigti Vietname reika-.[ 
ko, kad iš bombonešių ne- ■ linga tartis su liaudiečiais, | skraido įrengimas

Apie Tarybų Sąjungos 
laikraščiusŠį savaitgalį įvyks 

du dideli piknikai
“Laisvės’” naudai pikni

kas liepos 4-ą ir 5-ą, Ramo-

Iš žmonių ligų 
darosi biznį

orkas. — NewNew
York State Medical Socie
ty skelbia, kad daug žuli- va Parke, Claremont Ave., 
kų naudojasi iš sergančių Montello, Mass.
žmonių. Jie garsina, kad, muzika nuo 4 iki 11 P. M., 
moka specialiai gydyti,] valgiai ir gėrimai. Kalbės 
“garantuoja”’ savo gydy-’rašytojas R. Mizara ir bus 

.........fc.-----r ......... mą ir vaistus, įkalbinėja,
ginti nuo reakcionierių pasikė-1 jęac] visas ligas galima ap-

Abudu piknikus padaryki
me didelius, kultūringus, pa
vyzdingus.

Esame tie žmonės, kurie vi
somis jėgomis giname pagrin
dinius principus, Thomo Jef- 
fersono išdėstytus Nepriklau
somybės Deklaracijoje.

Pažangiesiems nūnai tenka

Bus gera

turėjo pasisekimo, nes jie 1 vadinamais partizanais.

“garantuoja 
mą ir vaistus, įkalbinėja

sinimų JAV Konstituciją ir 
jos papildymus — Teisių Bi- 
lių.

Mihėdami 189 metų Nepri
klausomybės deklaracijos su
kaktį. nepamirškime, kad lie
pos 21-ąją sukaks dvidešimt 
penkeri metai, kai mūsų gim
tosios šalies liaudis, kai lietu 
vių tauta paskelbė savo 
klaraciją, pareikšdama, kad

gydyti be operacijų, kad 
“X-ray” “nieko nereiškia.”

Minima sąjunga persergs- 
ti žmones prieš tokius 
“specialistus.” Pataria lai
kytis patarimų savo šeimos 
daktaro, ai’ba pasiduoti į 

j ligoninę ligos ištyrimui.

kitokių įvairumų progra
ma. Iš Brooklyno ten vyks
ta Steponas Večkys, Jonas 
Grybas ir kiti,

Filadelfiečių piknikas bus 
šeštadienį, Liepos-July 3 d.

Tarybų Sąjunga kritikavo 
JAV užsienio politiką

San Francisco, Calif. — Fedorenko sakė, kad 
Čia prieš 20 metų buvo su- Jungtinės Valstijos tik žo- 
organizuota 'Jungtinių džiais remia J u n g t i n e s 
Tautų Organizacija taikai Tautas- kaip taiko?. ęrgani-. 
palaikyti. Birželio 26 d. ząciją, nes ją apeina iri

Katinių parke, Country susirinko tos organizacijos ginklų pagalba siekia pra- 
Club Rd., Easton, Pa. čia valstybiniai atstovai, šiai vesti savo politiką, panie- 
bus svečių iš New Yorko, sukakčiai paminėti, 
iš angliakasyklų miestų, iš 
Baltimoiės ir

Kalbėjo ir Jungtinių

ji pasirenka naują kelią — SO- San FrailCISCO, Callf. 
cyalistinį kelią — ir tampa ta-»Vos pakilo didelis lėktuvas
^’bine respublika.

daugelis iš Valstijų prezidentas John- 
Philadelphijos. Bus įvairių sonas įet ka(1a JAv apei.
valgių ir gėrimų. damos Jungtinių Tautų tai-

“Izvestijų” laikraštis iš- • 
spausdino kai kuriuos įdo
mius statistinius duome
nis apie Tarybų Sąjungos 
spaudą.

• 1964 metais Tarybų ! * 
Sąjungoje buvo išleidžiami 
6,595 laikraščiai (jų bend-, 
ras tiražas — 90 milijonų 
egzempliorių) ir 3,833 žur-’ 
nalai (metinis 
1,217,7 milijono 
riti).

• Praėjusiais 
išleista 78,204 
brošiūros, kurių 
ražas — 1,253 miljonai egr 
zempliorių. Iš viso Tarybų 
Sąjungoje išleista 1,904,000 
įvairių knygų (28.8 milijar
dai egzempliorių) 89 Tary
bų šalies tautų kalbomis ir 
51 užsienio kallba.

TSRS įrengimas 
“Molnija”

Maskva. — Kosmose
“Mol-

nija,” kurio pagalba iš vie
no į kitą miestą perduoda
mos televizijos programos.

Septynias paras važiuoja 
ekspresas iš Maskvos iki 
Ramiojo vanednyno pa
krančių. Bet dabar maks- 
viečiai ir kitų. valstybių 
gyventojai, ž i ū r i n t i e j i 
Maskvos televizijos laidas, 
gali atsidurti, tarkime, Vla
divostoke per vieną sekun
dę. Dirbtinio žemes paly
dovo- “Molnija-1”’ pagal
ba sukurta tiesioginė tele
vizijos laidų transliavimo 
linija tarp Vladivostoko ir 
Maskvos. Ruošiami taip 
pat eksploatacijai per šį 
dirbtinį palydovą telefono, 
fotografavimo ir telegrafo 
kanalai.

tiražas — 
egzemplio

metais ’iš- 
knygos ir 
bendras ti-kindamos tarptautines tei

ses, paneigdamos kitų vals
tybių nepriklausomybę.

Jis sakė, kad Jungtinės 
Valstijos, vykindamos ag
resijų politiką pasaulyje, 
sudaro dirbtinius' nesutiki
mus,; o Jungtinėse Tautose 
—“finansinę krizę.”

Jis kritikavo JAV už in
tervenciją Dominikos res
publikoje ir kišimąsi į Lo
tynų Amerikos vidaus rei
kalus. Jis kritikavo Jung
tines Valstijas už bombar
davimus Šiaurės Vietnamo

Abiejų piknikų rengėjai kos rolę, veda karą Viet- 
širdingai kviečia visuome- name ir atliko intervenciją 
nę atsilankyti j šiuos pikni- į Dominikos respubliką, tai 

išnaudotojų" tuvas užsidegė. , i kus, nes juose, be pasi- prezidento kalba nepadarė
Po 19-os minučių laku- linksminimo, turėsite malo-

su 15 3 keleiviais skristi į
Prieš dvidešimt penkerius Manilą, Filipinus, kaip 

metus Lietuvos liaudis nusita-
re pati savo šalies reikalus 
tvarkytis — be i 
be ponų, be prispaudėjų.

iškrito jo motoras, ir lėk-

Lietuva įstojo į Tarybų Sa- nas patupdė jį aerodrome, nių pasimatymų su dauge- 
jungos tautų sudėtį kaip lygi keleiviai išliko sveiki, ’ ’ liti seniai matytų,
tarp lygių, ir su jų talka spar-1' 
čiai stato savo žmonėms gyve- 
nimą, kokį per daugelį metų 
pranašavo šviesiausieji žmoni
jos protai.

Didžiausiu džiaugsmu ir 
aukštu dvasiniu pakilimu mū
sų gimtoji žemė laukia iškil
mingų švenčių, kurios įvyks 
liepos 17 ir 18 dienomis ša
lies sostinėje Vilniuje.

IŠ VISO PASAULIO
Kairas. — Kinijos prem

jeras Chau ®n-lajus, Indo
nezijos prezidentas Sukar
no ir Jungtinės Arabų 
Respublikos Nasseris laikė 
laikė pasitarimą.

metu 
susi-čia 

pastogę, 
kad melais ir

san-
fašizmo —Lietu-

Liaudies priešai, karo 
išbėgę iš Lietu voš, 
spietė į “veiksnių’ 
Matydami, 
šmeižtais išnaudotojų 

htvarkos
T^on nesugrąžins, lendžioja pas 

’JAV kongresmanus prašydami 
“užtarimo”. Kongrese dar yra 

' nemaža šaltojo karo ritierių; 
jie jaučiasi atlikę didvyrišką 
darbą, gaudami progą cypte
lėti blogą žodį tarybinių tautų 
adresu.

Antai kongresmanas John 
Monagan (iš Conn, valst.) 
pasiūlė rezoliuciją, kad JAV 
atstovai Jungtinėse Tautose, 
progai pasitaikius, primintų, 
jog, girdi, Pabaltijos kraštų 
žmonėms reikią “duoti teisę 
apsispręsti.” Prieš rezoliuciją, 
sakoma, nieks nebalsavo. Na, 
suvaikėję seneliai tuo ir džiau
giasi.

New Yorkas. — Atlanto 
pakraščių laivakroviai ir 
laivų darbininkai jau dau
giau kaip dvi savaitės 
streikuoja. Jų streikas yra 
suparalyžiavęs daugiau 
kaip 100 laivų, kurie turi 
aptarnauti JAV valdiškus 
reikalus.

Saigonas. — Tik 13 my
lių nuo Saigono Pietų Viet
namo liaudiečiai nušovė

Tokio. —Atvyko Vasilius 
Kuznecovas, TSRS Užsie
nio ministro pavaduotojas. 
*......-' '"i " • u—..t; .... 1 j

nes tų šalių konstitucijas, be 
kraujo lašo praliejimo!

Abejoju, ar kada nors JAV JAV didelį transporto lėk- 
atstovas Jungtinėse Tautose 
išdrįs Monagano rezoliuciją 
prisiminti. O jei išdrįs, jam 
kai kas galės pastatyti klausi
mą: ar jūs siūlote Pabaltijo 
šalių žmonėms tokį “apsi
sprendimą”, kokį vykdote 
Vietname ir Dominikos res
publikoje?!.. 1

Spėju, Monaganas žinojo, 
kad jo rezoliucija verta tik 
tiek, kiek tas lapas popieriaus, 
kuriame parašyta. Bet, kaip 
politikierius, jis supranta: 
“patiešysi—negriešysi.”

tuvą. Žuvo 15 žmonių, jų 
tarpe 2 JAV karininkai.

Maskva. — TSRS siunčia 
ginklų ir amunicijos į Aziją 
patriotams, kurie kovoja už 
tautinę laisvę.

Pasakysiu: Net ir “veiksnių” 
atžvilgiu, Monagano rezoliuci

ja — lukštas be kiaušinio.
Pabaltijo kraštų žmonės ap- 

sisprendė 1940 metų liepos 
mėnesį. Tai matė visas pasau
lis. Ir tai įvyko demokratiniu, 
ramiu keliu* pagal auupjneti-

Tiesa, beširdžiams, melais 
ir šmeižtais mintantiems “lai
svinto j iškiems” raketieriams, 
ši rezoliucija gal padės nesu
sipratėlių kišenes ipatuštinti. 
Jie dabar bliaus: žiūrėkite, ir 
Monoganas su mumis — grei’ 
čiau duokite mums daugiau 
doleriai 14 ‘. ........

gero įspūdžio.
Tarybų Sąjungos at

stovas N. Fedorenko pre
zidento kalbą pavadino 
“senu pamokslu” ir griežtai 
kritikavo JAV užsienio po
litiką.

Jis sakė, kad Jungtinių už vedamą karą prieš 
‘ Pietų Vietnamo liaudį.

Afrikos, Azijos ir dauge
lio kitų šalių atstovai smar
kiai plodavo Fedorenkos 
kalbai, kas rodė jų didelį 
pritarimą.

Valstijų pastangomis vis 
dar laikoma už šios orga
nizacijos sienų Kinija, kuri 
turi 700,000,000 gyventojų, 
daugiau, kaip penktadalį 
viso pasaulio žmonių.

200 artistų protestuoja 
prieš JAV intervenciją

New Yorkas. — “The 
New York Times” sekma
dienį, birželio 27 d., išspaus
dino pilną puslapį dviejų 
šimtų profesionalų pareiš
kimą: “Gana jums tylėti.” 
Pareiškimas p ra s i d e d a :

• Mes žemiau pasirašę pie
šėjai ir skulptoriai, rašyto-

Saigonas.. — Jungtinių jai ir redaktoriai, muzikai 
Valstijų lėktuvai pasklei-Įir teatriniai artistai pareiš-
dė virš Šiaurės Vietnamo 
tris milijonus lapejių, kurs
tančių gyv e n t o j u s prieš 
Vietnamo vyriausybę.

San Francisco, Calif-.— 
Septyni pasauliniai religi
jų vadai, jų tarpe popie
žius Povilas VI, sveikino 
Jungtines Tautas sukakties 
proga. /

dvasios. Jie nurodo, 
dabartinė JAV vyriausybės 
politika neveda prie taikos, 
bet veda prie mirties ir su
naikinimo.

Tarp dviejų šimtų pasi
rašiusiųjų yra ir lietuviams 
gerai žinonji rašytojas Fi- 
lipas Bonoskis, Rudolfas 
Baranikas, žurnalistas ir 
piešėjas, ir piešėja May 
Stevens (Baranikienė).

Artistų ir profesionalų 
centras yra New Yorke, 
18-oje gatvėje. Jie ragina 
visus amerikiečius prabilti, 
pareikšdami: “Gana Jums 
tylėti!.” reikalaukite baig
ti nešvarų karą ir kraujo 
liejimą Vietname ir inter- 

rio ir J A V Konstitucijos I venciją Dominikoje.

kiame... kad negalima ty
lėti dėl JAV užsienio poli
tikos.

Profesionalai protestuoja 
prieš Jungtinių Valstijų in
tervenciją Vietname ir Do
minikoje, nes tai yra panie
kinimas' tarptautinių tei
sių, Jungtinių Tautų čarte-

kad

Hongkongas.. — Vaisti
nėje policija surado 1,000 
svarų narkotikų.

Maskva. — Tarybų Są
jungos ir Irano ((Persijos) 
santykiai gerėja.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Šiaurryti-Miami, Fla..

nėse valstijose viešpatauja 
pavojinga, sausra. Pusę 
New Yorko valstijos ren
giamasi paskelbti nelaimės 
paliesta.

Tuo pat kartu mokslinin
kai numato ankstyvų ura
ganų Floridoje ir kitose 
pietinėse valstijose.

Berlynas. — Vakarų Vo
kietija ekonominius ryšius 
su vakariniu Berlynu pa
laiko per Rytų Vokietijos 
teritoriją, apie 110 mylių 
•pločio. Ji susisiekia vieš
keliais ir kanalais. Rytų 
Vokietija reikalauja, kad 
mokėtų už susisiekimą.

New Yorkas.—-Kongres- 
manas John V. Lindsay iš
statė savo i 
miesto majoro vietą. Da
bar 800 balsų prieš 50 už 
jo rėmimą pasisakė ir Li
beralų partija.

Maskva. — Atvyko Geo. 
F. Kennanas, seniau buvęs 
JAV ambasadorius Tary- •

kandidatūrą į I Sąjungoje o dabar is
torijos dėstytojas Prince- 
tono universitete.

Maskva. — Maršąląs Gre- 
goris Žukovas rašo atsimi
nimus iš Antrojo pasaulinio 
karo.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė dedą pastangų, 
kad darbininkų ir žemdir
bių jaunimas siektų aukš
tesnių mokslų.

Chicago.—P olicija areš
tavo 80 sėdėjimo streikie- 
rių, kurie pikietavo City 
Hali, protestuodami prieš 
segregaciją.

Budapeštas. — Vengrijos 
respublikos premjeras Ja
nos Kadar pasitraukė. Jo 
vietą užėmė Giula Kaliai, 
Kadaro sandraugas ir ilgų 
metų veikėjas.

Kaliai yra 55 metų am
žiaus. Kadaras psilieka 
Vengrijos Komunistų par
tijos pirmuoju sekretoriu
mi.

Saigonas. —Du JAV ma- 
rininkai užmušti minos 
sprogimo.

Maskva. — TSRS moks
lininkai iššovė jau 69-ą 
“Kosmos”’ satelitą.
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Liepos Ketvirtoji šiemet
- MŪSŲ krašto didžiooji tautinė šventė — Liepos 

Ketvirtoji — įvyksta labai pasunkėjusių tarptautinių 
santykių sąlygomis. Nerasi šiandien tokio rimtai gal
vojančio amerikiečio, kuris nebūtų susirūpinęs mūsų 
vyriausybės pavojinga užsieninės politikos raida. Kur 
link mūsų kraštas yra vedamas? Kur link visas pa
saulis tos politikos yra stumiamas? Tai klausimai, ku
rie sunkiai gula ant krūtinės kiekvienam besiruošiant 
Liepos Ketvirtajai.

Revoliucinis karas prieš britų imperiją pagimdė 
Jungtines Valstijas lygiai prieš 189 metus. Tai buvo is
torinis laimėjimas. Trylika kolonijų su saujele gyven
toji} per didvyrišką kovą ir negirdėtą pasiaukojimą su
traukė priespaudos retežius. Sveikino jaunnutę respub
liką kiekvienas žmogus, kuris suprato laisvės reikalą ir 
jos troško. Sveikino ir didžiavosi amerikiečių laimėji
mu prieš tironiją.

O kaip šiandien jau labai daug žmonių visuose pa
saulio kampuose žiūri j Jungtines Valstijas? Atsaky
mo nereikia toli ir plačiai ieškoti. Apie tai pilna straips
nių net ir komercinėje spaudoje: Amerika siekia pa
saulinio žandaro vaidmens. Niekur kapitalistiniame 
pasaulyje žmonės ir tautos nebegali pasijudinti be susi
kirtimo su amerikiečių karine-militarine jėga. Dau
giau kaip keturi šimtai militarinių bazių svetimuose 
kraštuose! Pasijudino Pietų Vietnamo žmonės prieš 
savo tironus, ir prieš juos atsistojo mūsų krašto karinė 
mašina. Sukilo Dominikos Respublikos liaudis prieš sa
vo militaristų diktatūrą, pribuvo Jungtinnių Valstijų 
ginkluoti marinai ir tą diktatūrą išgelbėjo. Tegu tik 
pakelia ranką prieš savo fašistinį režimą kuri nors 
kita Lotynų Amerikos respublika, ir susilauks tokios 
pat iš Jungtinių Valstijų militarinės intervencijos.

Yra kuo amerikiečiams susirūpinti, kai jie šian
dien pasitinka savo tautinę nepriklausomybės paskelbi
mo šventę. Tegu džiaugsmas istorine 189-ąja sukakti
mi pasipildo įsipareigojimu visomis jėgomis kovoti prieš 
pastangas paversti Ameriką pasauliniu žandaru, nes tos 
pastangos pavojingos tiek Amerikai, tiek visai žmonijai. 
Jos veda į naujus konfliktus. Jos griauna tautų san
tykius. Jos pastato į pavojų visą pasaulinės taikos 
reikalą.

IR VĖL MENŠEVIKO 
TROŠKIMAS

“Naujienos” (birželio 25 
d.) labai smerkia profeso
rių Morgen thau, kam jis 
kritikuoja Pietų Vietnamo 
karą ir pataria Amerikai iš 
ten pasitraukti. Girdi, daly
kai Vietname krypsta “ge- 
rojon pusėn”, Amerikos 
naudai. Todėl:

“Šitokiai padėčiai esant, 
ar yra prasmė kalbėti apie 
‘garbingą pasitraukimą’ ? 
Jeigu būtų nutarta trauk
tis, tai būtų pats negarbin
giausias žingsnis”.

Vadinasi, reikia toliau 
kariauti, reikia daugiau 
kraujo lieti, reikia karą 
plėsti, nes pasitraukimas ir 
tos baisios avantiūros nu- 
traukimas, “Naujienų” 
menševikišku protu, būtų 
“negarbingiausias žings
nis”!

“Nepriklausomos Lietu- 
redaktorius, buvęs anuo 
“Lietuvos žinių” redak-

vojaus? Ką veikė tada dabar
tinės 
vos” 
metu
toriumi ?!

Pagaliau dar gali ir taip pa
galvoti: kokias čia kvailystes 
“Nepriklausoma L i e t u v a” 
spausdina, kuo ji skaitytoją 
laiko ?

O kai jau ir skaitytojas ims 
šitaip samprotauti, 
klausomai Lietuvai” 
blogai. Net blogiau, 
bar!

Tad:

Atsklinda dejonės

ALDLD Jubiliejui atžymėti

“N e pri
bus visai 
negu da-

iš pat 
Montrealio —

Dejonės graudžiausias 
bedalio Kardelio :

Tai perspėja jis mus visur
visados,

Vilnietį lietuvį nutautint
greit gali

Teatrai Rygos, Varšuvos ir
Maskvos.

ŠITAIP, SESUTĖS, 
NEGRAŽU, NEDORA 
IR ŠLYKŠTU

KIEKVIENAS SAVAIP Valios ir Salomėjos “Vie
nybėje” (birž. 24 d. skaito
me:

Neseniai Lietuvoje^ išleista 
K. Karosienės knygelė “Sutai
kęs misija aplink pasaulį“. 
Karosienė yra JAV lietuvė ir 
yra viena iš pasaulyje papli
tusių rėksnių, visokių konfe
rencijų bei suvažiavimų daly
vė, atstovaujanti visus ir nie
ką.

Nesunku kelti triukšmas, 
ir katinas su pūsle .prie uode
gos triukšmingai keliauja “ap
link pasaulį”...

K Karosienė savo knygelę 
pavadino netiksliai, vakarie
čius klaidinančiai. Ta knygelė 
turi vadintis “Su tarybinės 
taikos misija aplink pasaulį”.

O apie pačią knygą, apie 
jos turinį, apie, jos pateik
tus faktus, apie išvadas jos 
nė žodelio! Išplūdo autorę, 
pasmerkė jos veiklą už tai
ką, išniekino jos puikią 
knygą, ir žinokitės! Argi 

' tai suderinama su rimtu 
viai rusinami! Ką darysi, kad, i ^urnalizmu bei blaiviu pro- 
kaip sako mūsų priežodis, tu? Ne> nesuderinama.

ii

IŠKVAILĖJA”
Tokia antrašte “Tėvynės 

Balsas” rašo: _
Montrealio “Nepriklauso

mos Lietuvos” laikraštis, pas
taruoju metu ypač murzinas, 
pilnas klaidų ir nereguliariai 
išeinantis, paskelbė dar vieną 
labai reikšmingą “įrodymą”, 
kad lietuviai Lietuvoje nutau
tinami. žinutė, išspausdinta 
pirmame puslapyje ir prane
šanti apie tai, kad Vilniuje 
viešėjo Maskvos srities dramos , 
teatras, pavadintas ne kitaip 
kaip: “Lietuviai visaip rusina
mi” (pavadinimo, kuris ir at
skleidžia žinutės paskirtį 
klaidas ištaisiau — V. V.).

Montrealio “nepartiniame”j 
laikraštyje dirba žmonės, ku
rie, matyt, labai nuobodūs ir 
praradę bet kokį jumoro jaus
mą. Jie visuose Lietuvos pa
tvoriuose ieško “rusinimo” pa
vojų ir, jei šiukšlyne atrastų 
rusiškų cigarečių pakelio 
skiautelę, jau šauktų: lietu-

Šių metų spalio 9 dieną 
bus išleista speciali “Lais
vės” laida Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatros 
Draugijos gyvavimo 50 me
tų sukakčiai atžymėti. Lai
doje tilps daugelio autorių 
raštų iš ALDLD veiklos, jos 
atliktų literatūrinių ir įvai
rių svarbių švietimo darbų. 
Taipgi bus daug oragniza- 
cijų ir asmenų sveikinimų 
draugijai už jos atliktus 
svarbius kultūrinius darbus. 
Bus jai linkėjimų gyvuoti ir 
tęsti knygų leidimą, prakal
bų ir paskaitų rengimus ir 
kitus kultūrinius darbus.

Šiomis dienomis “Laisvės” 
administracija išsiuntinėjo 

į organizacijoms laiškus. Pra
šo specialioje “Laisvės” lai
doje pasveikinti ALDLD jos 
auksinio jubiliejaus proga. 
“L” administracija taipgi 
laiškais atsikreipė į koloni
jų veikėjus, prašydama juos 
pakalbinti asmenis, kad 
sveikintų ALDLD specialio
je “L.” laidoje.

Neabejojame,, kad visuo
menė kreips rimto dėmesio 
į prašymą, pasirūpins, kad 
speciali laida būtų ne tik 
raštais turininga, bet kad ji 
gražiai marguotų ir sveiki
nimais nuo organizacijų ir 
pavienių asmenų.

Juozas Baubonis, iš Ke
nosha, Wis., pirmas, paste
bėjęs pranešimą apie speci
alią “Laisvės” laidą, pri
siuntė $11 pasveikinti 
ALDLD jos 50-ųjų gyvavi-

mo metinių proga. Gražu!
Raštai, sveikinimų teks

tai ir finansai tam reikalui 
turi būti prisiųsti “Laisvei” 
ne vėliau rugpiūčio 31-os d., 
nes iš anksto viską turime 
prirengti.

Šiemet “Laisvės” finansi
nė padėtis labai sunki dėl 
sekamų priežasčių: Dauge
lis gerų “Laisvės” rėmėjų 
šiemet vyksta į Lietuvą. 
Turės stambių išlaidų, to
dėl “Laisvės” finansiniai 
paremti neišgali. Reakcijos

Sauja žiežirbą
Prieš kiek laiko, per vie

ną gerą draugą, gavau laik
raščio “Keleivio” vieną nu
merį, kuriame džiaugsmin
gai rašoma po antrašte: 
“Jaunimo žygis į Washing- 
toną.” Žinoma, “Keleivis” 
labai džiaugiasi, kad jau
nuoliai nužygiavo pas pre
zidentą Johnsoną “parem
ti ir patvirtinti” jo politiką 
Vietname. Kitaip sakanį 
užgirti karą. Bet ar iš “Ke
leivio” galima ko geresnio 
ir tikėtis?

Yra žinomas posakis:
užpuolimas Antano Bimbos “Pats muša, pats ir rėkusį < 
iššaukė reikalą rinkti au- Panašiai ir mūsų prezidenj- 
kas jo pilietybei ginti, tas elgiasi. . . .. ?
ALDLJ leidžia anglų kalba 
knygą apie Lietuvą. Jos iš
leidimas daug kainuos; tu
rėjo prašyti visuomenę fi
nansinės paramos. Taigi, 
dėl tų priežasčių “Laisvė” 
šiemet finansinės paramos 
mažai tegauna ir todėl jos 
iždas labai išsisėmė.

Išleidimu specialios “Lais
vės” laidos manome, kad 
pasveikinimais ALDLD nuo 
organizacijų ir asmenų su- 
kelsime “Laisvei” šiek tiek 
finansinės paramos ir tuo 
pačiu kartu išreikšime savo 
džiaugsmą dėl įkūrimo ir 
išlaikymo šios svarbios or
ganizacijos per 50 metų.

Stokime į darbą visi ir 
rimtai pasidarbuokime, kad 
jubiliejaus atžymėjimas pa
vyktų, ir kad “Laisvei 
ALDLD 
kiek nors 
dos.

auklėtojai, būtų 
materialinės nau-

Pr. Buknys

Žodis Amerikos lietuviams

Jungtines Tautos kryžkelėje?
PRIEŠ dvidešimt metų gražiajame San Francisco 

mieste buvo sukurta Jungtinių Tautų Organizacija. 
Birželio 25 d. tame pačiame mieste tos organizacijos Ge
neralinė Asamblėja laikė posėdį 20-osioms metinėms 
paminėti. Kalbėjo visos eilės valstybių atstovai. Spe
cialiai į San Francisco nuvykęs pasakė kalbą ir mūsų 
prezidentas Johnsonas. Beveik visi komentatoriai vienu 
balsu pripažįsta, kad tai buvo viena iš prasčiausių, vie
na iš tuščiausių prakalbų.

Bet nesigilinsime į mūsų prezidento ir kitų pasa
kytas kalbas. Daugumoje jos buvo tiktai ceremonijinės 
kalbos. Iš vienos pusės pasidžiaugta Jungtinių Tautų 
išaugimu į didelę pasaulinę organizaciją, iš kitos pusės— 
sudėti aukšti pažadai jos neapleisti, ją remti ir jos Car- 
terį gerbti.

Žinoma, nebuvo praeita nepalietus Vietnamo karo 
bei Amerikos intervencijos į Dominikos Respubliką. 
Abu šiuos žygius prezidentas gynė ir teisino. Juos gi 
griežčiausiai pasmerkė Tarybų Sąjungos delegacijos 
galva Federenko ir keletas kitų smarkių oratorių. Tik
tai tuo specialioji sukaktuvinė Asamblėjos sesija ir te- 
atsižymėjo.

Pabrėžtina tas, kad jau labai plačiai sklinda tarp 
pasaulio žmonių ir tautų Jungtinėmis Tautomis nusivy
limas. Tiesa, jos daugiau negu padvigubino savo na
rių sakičių—iš 51 narės pakilo iki 114 narių! Tiesa, per 
tuos metus pasakyta apie taiką milijonai karštų, gražių 
žodžių. Taipgi tiesa, kad per dvidešimt metų buvo iš
vengta naujo didelio karo. Negalima sakyti, kad prie 
to neprisidėjo Jungtinių Tautų buvimas ir veikla. Bet 
argi šiandien ant žmonijos galvos nėra pakilusi barsi 
naujo, atominio karo grėsmė? Argi ne tiesa, kad Jung
tinės Tautos nieko nepadarė sulaikymui militarinių in
tervencijų į Vietnamą ir Dominikos Respubliką? Argi 
ne tiesa, kad Jungtinės Tautos dabartinėmis sąlygomis 
neturi jėgos užstoti kelią panašioms militarinėms in
tervencijoms ateityje?

Visa tai ugdo Žmonėse ir tautose pesimizmą ir nu
sivylimą Jungtinėmis Tautomis. Pasigirsta balsų, kad 
jos yra bejėgės ir bevertės. Dar net mūsų Amerikai 
esančios pavojingos. Girdi, tiek priviso tų naujų vals^- 
tybių ir valstybėlių, jog kur mes atsidursime, kai jos 
vieną gražią dieną nebeklausys mūsų vadovybės? Ką 
mės darysime, kai jos pradės Jungtinėse Tautose balsuo-

kaip sako mūsų ] 
“kiekvienas savaip iškvailėja" ' ____
(arba: “kiekvienas kvailys sa-
vaip kvailas”), kad J. Karde- BRANGIAI ATSIĖJĘS 
liui nebėra jau iš ko bepasi
rinkti redakcijai žmonių, ku
rie turėtų benL truputį lakes
nę fantaziją ir žinotų minima- 26 d.) rašo: 
liūs logikos reikalavimus.

Nes štai paskaitys žmogus 
daugiau tokių žinučių ir susi
mąstys. .. Argi tai, kad daž
nai Lietuvoje koncertuoja len
kai, galvos jis, nėra lenkini
mas? O vokiečių artistai, va
dinasi, lietuvius vokietina ? 
Estų teatras—estina? Na, bet 
kuo gi lietuviai pavirs po visų 
tų svečių gastrolių ? Podraug, 
kaip paaiškinti lietuviškų te
atrų, kurių yra žymiai dau
giau, negu prieš karą, įtaką? 
Jie lietuvina lietuvius? Be to, 
kaip gali rusų teatro spektak
lis surusinti lietuvį, kuris į jį 
nori — eina, nori — ne?

Na, žinoma, gali ir daugiau 
tokių nepaprastų klausimų kil
ti.

Gali žmogus, pavyzdžiui, 
prisiminti prieškarinį metą, 
kai minios veržėsi į F. šalia- 
pino koncertą, kai gastroliavo 
V. Kačialovas ir kiti tarybi
niai menininkai, kai teatre re
žisavo, šoko, vaidino rusai ir 
1.1. Gali prisiminti ir paklaus
ti: kodėl ponų valdžia leido 
jiems atvykti į Lietuvą ne tik 
gastrolių, bet, nuolat dirbti ir 
kodėl nematė “rusinimo” pa- mylių plotas — junglės.

“PABAUGINIMAS”
Dienraštis “Vilnis” (birž.

Jei tikėti pranešimui iš Sai- 
gono, 27 B-52 bombanešių 
bombardavimas vienos mažos 
vietos netoli Saigono buvo 
“pabauginimui partizanų, at
seit, pademonstravimui JAV 
galybės.

Bet juk bombardavimai de
gina kaimus ir miestelius, žu
do nekaltus žmones — civi
lius. Kokia dorove vaduojan
tis galima tai daryti?

Vienas Čikagos laikraštis —* 
“Daily News” — i 
pranešimus apie tokį pabaugi- 
nimą, kitas — “Chicago Ame
rican” — uždėjo didelę ant
raštę : 27 bombanešių B-52 
bambardavimas subliūško (a 
flop).

Bombarduota pelkės. Po 
bombardavimo ieškota, bet ne
rasta partizanų užmuštų, nei 
sužeistų.

Dar blogiau du bombane- 
šiai susidūrime sudužo. Vie
nas lakūnas užmuštas, kiti 7 
dingę jūroje.

Tie bombanešiai padirbti 
atsieina $8,000,000 (8 milijo
nus) kiekvienas. ...

Bombarduota 3 ketvirtainių

Jau antri metai prie Šiau
lių rajono mokslinės-ateisti
nės propagandos tarybos 
veikia plačiosios visuomenės 
pastangomis įrengtas ateiz
mo muziejus. Tai pirmasis 
tokio pobūdžio muziejus kai
mo vetovėje. Jam ekspona
tus rinko mokyklos, kolū
kiečiai, darbininkai, inteli
gentai ir dabar jų yra apie 
tūkstantį.

Šią kultūrinę įstaigą gau
siai lanko žmonės. Jame 
pabuvojo net svečiai iš kitų 
rajonų, kaip Molėtų, Ukmer
gės, Pasvalio, Biržų, Kel
mės, Joniškio ir kt. Per 
tuos metus muziejų aplan
kė apie 15,000 žmonių.

spausdina j Nors muziejus Įrengtas,

ti, pavyzdžiui, prieš mūsų nusistatymą neįsileisti Ki
nijos?

Netenka abejoti, jog tokių balsų kils daugiau ir 
daugiau. Bet, kaip nekalbėsime, Jungtinės Tautos yra 
daug nuveikusios, daug pasiekusios ir tėra vienintelė pa
saulinė organizacija su dideliu autoritetu. Ar galima 
įsivaizduoti pasaulį atominėje epochoje be Jungtinių 
Tautų? Jau tas vienas faktas, kad štai čia yra foru
mas, kuriame reiškiamos ir diskusuojamos įvairiausios 
problemos, reiškia be galo daug taikos išlaikymo ir 
stiprinimo reikalui.. Kas to nesupranta, tas nesupran
ta dabartinės epochos.

Jungtinės Tautos vaidina didžiausią istorinį vaid
menį. Jų susilpninimas bei sugriovimas būtų žmonijai 
baisi nelaimė. ,į; . :

bet jį numatyta šiais me
tais plėsti perkeliant į nau
jas patalpas. Tada bus įreng
tas ir skyrelis “Amerikos 
lietuviai ateistai kovoje 
prieš religinius prietarus ir 
jų skleidėjus.” Taigi, ta pro
ga per spaudą kreipiamės į 
pažangiuosius Amerikos lie
tuvius, kad padėtų šiam 
skyreliui sukaupti ekspona
tus.

Būtų labai gerai, kad mu
ziejui prisiųstų įvairias A- 
merikoje gyvenusių'ir da
bar gyvenančių kovingų 
ateistų foto nuotraukas, jų 
straipsnius antireligine ir 
kita tematika, pastabas, 
brošiūras, “Laisvės” ir 
kitus leidinius su ateistine 
medžiaga. Lauksime nuo
traukų iš masinių ateistinių 
priemonių pravedimo, ateis
tų prisiminimų iš savo per
gyvenimų, kaip jie atsikra
tė religinių prietarų, kaip 
pasuko šviesos keliu.

Reikalingi buvusio kuni
go V. Deftiskio raštai, kaip 
“Inkvizicijia arba atpirkimas 
žmonių nuo šėtono,” “Dvy-

niai vagių,” “Imtynės vagių 
su bagočiais” ir kt., kurie 
buvo išleisti, berods, Ame
rikoje.

Labai reikalinga medžia
ga, demaskuojanti Ameri
koje gyvenančius lietuviš
kos kilmės dvasininkus, o 
ypač tuos, kurie pasitraukė 
su hitlerininkais ir dabar 
šmeižia lietuvių tautą. At
siųskite nuotraukas, kurio
se dvasininkai atvaizduoti 
vedant antidarbinink i š k ą, 
reakcingą veiklą, jų para
mą, bendradarbiavimą su 
stambiojo kapitalo atstovais, 
ir t. t.

Lauksime foto nuotraukų, 
kur kunigai šventina naujas 
įmones: fabrikus, ginklus, 
kariams laiko mišias, lais
valaikį leidžia restoranuose, 
poniučių, diduomenės drau
gijoje. Siųskite kunigų gy
venamųjų namų, mašinų, jų 
butų, gaspadinių ir kt. nuo
traukas.

Reikalingi muziejui rašte
liai,- kvitai, išduoti tikintie
siems už religinius patarna
vimus arba reikalaujančius 
aukoti, žodžiu, lauksime do
kumentų, laiškų, nuotraukų, 
kurios atskleidžia dvasinin
kijos tikrąjį veidą.
Eksponatus muziejui siųs

ti šiuo adresu:
Šiaulių rajono 

ateizmo muziejus
Šiauliai
Kapsuko 21
Lithuania, USSR
Visiems, kurie prisius 

eksponatus (daiktus) mu
ziejui, iš anksto širdingai 
dėkojame.

A. PoškusAteizmo muziejaus bendradarbis..

Štai, ne per seniai, jis, pri
imdamas teisių daktaro 
laipsnį, Buffalo, N. Y., ka
talikiškame unive r s i t e t e, 
pasakė kalbą, kurioje jis at
metė bet kokį karą ir atsi
šaukė į Tarybų Sąjungą 
daugiau nekariauti, atmesti.’ 
visokius karus ir siekti vi- 
sapasaulinės taikos įvykdy
mo. Argi tai ne mušančio- 
jo šauksmas? Pats veda ka
rą Pietų Vietname ir Domi
nikoje; šimtai jau žuvo ne
kaltų gyvybių; kasdien pila 
milijonus dolerių į diktato
rių kišenes ir atsišaukia į j 
visai niekur nekariaujan
čias šalis, kaip kad Tarybų 
Sąjunga, kad jos nekariau-. 
tų!

Štai amerikietis marinas, 
pagriebęs pusnuogį vaikutį, 
jį šnipavime. Vaikutis atro
do taip sumenkęs, kad vos 
oda laiko kaulus; gal jis 
ieškojo kokio nors maisto, 
vaisių, nes matyti, kad ken- 

. čia badą.
Arba štai motina laiko 

rankose.3 metų kūdikį verk-, 
dama, kuris žuvo nuo ame
rikoniškų bombų. Arba štai 
mergaitė, su sužeista ran- 
kute ir kojyte, verkia, kad 
abu jos tėvai žuvo. Ir vis 
dėl “pastojimo kelio komu
nizmui.”

Londonas. Anglų laivų 
statyklose pradėjo statyti 
8 laivus. • ■ •

Daugelis iš mūsų, amež'-; 
kiečių, pasididžiuojame mū
siške kultūra, bet kaip ilgai 
ji išsilaikys nuo visiško išsi
gimimo ir supuvimo? Kada 
tik , paimsi vietinį laikraš-. 
tį, tai taip ir marguoja vi
sokie vandalų darbai. Štai 
prieš porą savaičių prie 
Erie - Lackawanna geležin
kelio pasažieriniam trauki
niui, einančiam giliu grioviu 
tarp stačių krantų, vaikoga-.. 
liai išdaužė 115 langų ir su
žeidė 24 keliautojus. Dabar 
klausimas, tai kur gi miesto 
policija? Juk toji vieta yra 
miesto ribose. Ir tiek lan
gų, aišku, neišdaužė vienu 
kartu. .

Arba štai Wilkes-Barre 
keli jaunuoliai, prisigėrę 
alaus, nuėjo prie gilios uty. 
tvankos pasimaudyti. Vi^jb. 
nas iš jaunuolių, 18 metų; 
nemokėjo plaukioti, bet ki
tas, 20 metų, to nepaisė ir 
aną vyruką įstūmė į 20' pė
dų gylio užtvanką, ir jau
nuolis prigėrė. Stūmėjas, 
apkaltintas žmogžudystėje. 
Bet ar alaus pardavėjas 
bus irgi kaltinamas, kol kas 
nepasakoma. O kiek dau
giau visokių biaurių ir nuo
stolingų “šposų” vandalai, 
pridirba, tai net sunku vis
ką ir apsakyti.

Argi tas viskas nereiškia 
tautos išsigimimą? Mokyk-- 
lose negali jaunuolius dis-r 
ciplinuoti nei bausti. Būna 
atsitikimų, kad jaunuoliai, 
apdaužo mokytojus, jei 
starieji bando juos suduši 
ciplinuoti j;:'
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Krislai h
(Laiškas iš Vilniaus)

Poezijos pavasario savaite
Gražioje ir simboliškoje 

vietoje birželio 12 d. prasi
dėjo pirmoji “Poezijos pa
vasario” savaitė Tarybų 
Lietuvos 25-mečiui. Ant 
naujųjų Kauno marių kran
to, prie Salomėjos Nėries 
namo-muziejaus ji prasidė
jo. Toji vieta priminė apie 
didžią Lietuvos dukrą, kil
niu poezijos ginklu kovoju
sią prieš Lietuvą slėgusią 
fašizmo priespaudą, svajo
jusią apie savo tautos gra
žią ateitį ir pažangą. Jai 
levitą buvo pamatyti tiktai 
pi^įią naujojo gyvenimo 
aušrą, tautai prisikėlus be
veik iš kapo duobės, kurią 
jai kasė hitlerininkai su savo 
sėbrais. Dabar prie S. Nė
ries namo tyvuliuoja nema
tytos marios, o netoliese ka
daise ilgai svajotoji Nemu
no hidroelektrinė simboli
zuoja naujosios Lietuvos 
sparčią pažangą.

Smarkus lietus lijo tą po
ezijos pavasario vakarą. Bet 
jis nesutrukdė susirinkti 
didelei klausytojų miniai, o 
keliolika poetų skaitė savo 
kūrinius prie estrados, o 
paskui prie simboliškojo au
kuro Lakštingalų parke, 
Palemone. Skambėjo svečių 
utyvainiečių, maskviečių ir 
čekų sveikinimo kalbos bei 
eilėraščiai. Mielas svečias 
iš Amerikos Jonas Gasiūnas 
atvežė sveikinimus nuo pa
žangiečių Amerikos lietu
vių. Paskui kelios dešimtys 
poetų bei jų svečių garlai
viu nuplaukė į -Rumšiškį, 
kuris iš dabartinių marių 
dugno persikėlė į kalną ir 
tapo kolūkio centru. Čia po 
pastoge prie gražaus vaišių 
stalo buvo tęsiamos kalbos 
apie poeziją, o lauke sukur
tas didelis laužas.

Tai buvo poezijos savaitės 
pradžia. Iš Kauno poetai, 
pasiskirstę atskirais būriais, 
išvyko penkiomis kryptimis 
—T) Žemaitiją, Aukštaitiją, 
Dzūkiją, Vilniją ir kapsų 
bei zanavykų kraštą. Dau
gelyje rajonų centrų, mies
telių ir kolūkių jie ruošė po
ezijos vakarus, paskleisdami 
poezijos kibirkštis bei per
lus po visą Lietuvą. Tuose 
vakaruose greta mokytojo 
sėdėjo darbininkas, trakto
rininkas, greta inžinieriaus 
sėdėjo melžėja. Bet visi su
prato, visi pajautė poezijos 
grožį.

Dabar poezijos liepsnų ne
šėjai sugrįžo į Vilnių ir šeš
tadienį, birželio 19 d., susi
rinko į baigiamąjį vakarą 
Vilniaus televizijos studijo-
jė. Čia Antanas Venclova 
apžvelgė lietuvių poezijos 
kelią nuo 1940 metų, pami
nėjo tuos, kurių nebėra — 
(Salomėją Nėrį, V. Montvilą, 
m Borutą, V. Mozūriūną. 
Kartu su svečiais iš broliš
kųjų respublikų poetai čia 
irgi skaitė savo kūrinius,pa
skleisdami juos šimtams 
tūkstančių televizijos žiūro
vų.

Apie Sidzikausko aferas
Vakarykštė “Tiesa” pa

skelbė straipsnį “Kieno var- 
. du jis gali kalbėti?.” Ja

me apibūdinami smarkaus 
“vaduotojo” V. Sidzikausko 

j juodieji darbai ir nusikalti-
‘ mai buržuazinės valdžios ir
; hitleriniės okupacijos me

tais. Kartu su straipsniu 
f . sausdinamos ištraukos iš 

Kauno apygardos teismo 
^rendimo 1934 m. spalio 6- 
v^d. d. ir iš “Lietuvos Ži
nių” puslapio, kuriame bu- 

f vo pranešama, kad Sidzi-

I •>
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i Lietuvos
kauskas pripažintas kaltu 
ir nubaustas 6 mėnesiais są
lyginai. Iš to straipsnio aiš
kėja, kad jau 1926 m. vals
tybės kontrolės revizorius 
tikrinęs Berlyno atstovybę, 
konstatavo: “Sidzikauskas 
su savo pirmuoju sekreto
riumi Lozoraičiu ir kitais 
tarnautojais išeikvojo 20 0 
tūkstančių litų.” O 1934 m. 
V. Sidzikauskas buvo teisia
mas už tai, kad iš įvairių 
Lietuvos garbės konsulų jis 
gavęs 88 tūkstančius vokie
čių markių labdarybės rei
kalams ir juos pasisavinęs. 
Tačiau, einant prin c i p u 
“varnas varnui akies neiš- 
les,” buržuazinis teismas tą 
stambų valstybės apvogėją 
nubaudė lygtinai, jei per 3 
metus jis nebenusikals, kaip 
pasakyta teismo sprendime, 
kurio faksimilę laikraštis 
spausdina.

Toliau straipsnyje apra
šoma Sidzikausko veikla 
okupacijos metais, kada jis 
tarnavo hitlerininkams, o 
po karo spaudė ranką kru
vinam banditui Lukšai, žu
džiusiam Lietuvoje vaikus 
ir moteris. Tiems kruvi
niems darbams jį ir kitus 
diversantus - teroristus lai
mino Sidzikauskas, Karvelis 
ir Krupavičius. Dabar Si
dzikauskas ne tik skleidžia 
melus bei šmeižtus apie 
Lietuvą, bet ir džiaugiasi 
žudynėmis, vykstanč i o m i s 
Vietname ir Dominikos res
publikoje.
Lietuvių tautosakos turtai

Tautosakininkas Ambr. Jo
nynas viename straipsnypje 
pažymi, kad niekada lietu
vių tautosakai nebuvo ski
riama tiek dėmesio, niekada 
ji nebuvo tyrinėjama taip 
plačiai ir visapusiškai, kaip 
tarybiniais laikais. Nuo 
pat lietuvių tautosakos rin
kimo pradžios ligi šiol yra 
surinkta didžiulis jos kiekis. 
Lietuvių tatosakos rankraš
tyne, laikomajame Mokslų 
Akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros institute, yra 
apie 250,000 dainų tekstų, 
apie 45,000 dainų su melodi
jomis, daugiau negu 55,000 
pasakojamosios tautosakos 
vienetų, apie 185,000 patar
lių, priežodžių, mįslių ir 
daug kitų žanrų tautosakos 
kūrinių bei etnografinės 
medžiagos. Lietuvių tauto
sakos rankraštynas iš es
mės papildytas tarybiniais 
laikais. Pokario metais 
rankraštynas išaugo tokiu 
naujos medžiagos kiekiu: 
surinkta daugiau kaip 79,- 
000 dainų tekstų, apie 28,- 
000 dainų su melodijomis, 
apie 17,000 pasakojamosios 
tautosakos 'vienetų, apie 
40,000 smulkiosios tautosa
kos užrašymų ir t. t. Iš vi
so tarybiniais laikais rank
raštynas papildytas daugiau 
kaip 200,000 įvairių tauto
sakos užrašymų ir dabar tu
ri apie 720,000 įvairiausių 
tautosakos žanrų užrašų. 
Lietuvių tautosakos rank
raštynas yra vienas di
džiausių folkloristinių ar
chyvų Tarybų Sąjungoje, 
turįs didelės reikšmės ne tik 
lietuvių filologijai, bet ir 
apskritai folkloristikai.

Lietuvių literatūra 
įvairiomis kalbomis

Vilniuje gauta nauja lie
tuvių literatūros knyga, iš
leista lenkų kalba Varšuvo
je. Tai V. Mykolaičio-Puti
no romano “Sukilėliai” I to
mas. Jį išvertė Anastazija 
Stoberska, o Zigmantas Sto- 
berskis savo straipsniu su
pažindina su romano auto-

riaus biografija ir kūryba.
Maskvoje leidykloje “So- 

vetskij pisatelj” išėjo dvi 
naujos lietuviškos knygos— 
J. Baltušio novelių ir apy
braižų rinkinys “Kas dainon 
nesudėta” ir Alfonso Bie
liausko romanas “Mes dar 
susitiksime, Vilma.”

Latvijoje, Rygoje, latvių 
kalba išleistas A. Vienuolio 
apsakymų rinkinys, pava
dintas “Užžėlusiu taku.” 
Rinkinyje 15 apsakymų, jų 
tarpe “Paskenduolė,” “Ka
lėjime,” “Inteligentų pala
ta,” “Vėžys” ir k. Rinkinį 
sudarė A. Sukovskis, išver
tė T. Jarmolinska.

Taline išėjo V. Mykolai
čio-Putino romanas “Alto
rių šešėly.” Į estų kalbą iš
vertė A. Erlemanas.

Armėnijęs sostinėje Jere
vane išleistas P. Sevako iš
verstas į armėnų kalbą E. 
Mieželaičio” eilėraščių rin
kinys “Žmogus.”

Gruzijoje, Tbilisio žurnale 
“Ciskari” randame Just. 
Marcinkevičiaus “Publicis
tinę poemą,” kurią išvertė 
Ch. Berulava. Ištraukos iš 
poemos “Kraujas ir pelenai” 
buvo išspausdintos gruzinų 
lai k r a š t y j e “Literaturuli 
Sakartvelo.”

Kunigaikščio Radvilos 
rūmai—kolūkiečių kultūrai

Netoli Taujėnų, Ukmer
gėj rajone, ilgai riogsojo 
karo metu nukentėję buvu
sieji kunigaikščio Radvilos 
dvaro rūmai. Dabar tie rū
mai atremontuoti. Juose 
įrengta vidurinė mokykla 
600 mokinių. Rūmuose 
vietų salė, kurioje ruošiami 
koncertai, . vyksta atvyks
tančių iš Vilniaus ir kitų 
Lietuvos centrų teatrų gast
rolės. Taip buvusio didžiūno 
rūmai, prie kurių iš tolo 
vaĮstiečio neprileisdavo, da
bar tapo kolūkiečių kultū
ros centru.
Kyla kolūkiečių uždarbiai

Ryšium su nauja didele 
parama, kurią dabar sutei
kia tarybinė vyriausybė kol
ūkiečiams, sparčiai kyla kol
ūkių pajamos. Jau ir taip 
buvusios nemažos kainos už 

[valstybei parduodamus že
mės ūkio produktus dar la
biau pakeltos. Todėl didėja 
ir kolūkiečių uždarbiai. 
Pernai kolūkiečių vidutinis 
atlyginimas pinigais ir na
tūra siekė 2 rublius už dar
badienį, o šiemet jis bus dar 
didesnis. Tai neskaičiuojant 
pajamų natūra ir pinigais, 
kuriuos gauna kolūkiečiai iš 
savo pasodybinių sklypų.

J. Paliukonis
Vilnius, 1965-VI-21

Vilniaus gatvė pavasaryje

KOSMONAUTO SAPNAS
Dantei paminėti

Po kojom debesys pūkiniai plaukė— 
Lyg sklandė, lyg plasnojo angelai, 
Lengvučiai, baltasparniai, baltaplaukiai.

Juos mums aprašęs Dantė jau seniai,
Poemoje kartoms išpranašavo,
Kaip jos iš pragaro pakils aukštai.

Kai sferom angelų jisai keliavo,
Artėdamas prie žėrinčios taurės, 
Regėjo ateitį planetos žavią.

Jis matė, kad žmogus aukštyn žiūrės
Ir greit viduramžišką rūką niaurų, 
Mokslo sparnais spėriais pramušt turės.

Įveikęs praeitį žudynių niaurią,
Jis sieks raketomis žvaigždes naujas,
O ne Praamžiaus sosto rožės taurę.

O, Dantės angele, lengvai skriejąs, 
Paspausti ranką tau lyg noris
Ir, orbitas palikus įvijas,

Plasnoti su tavim takais beoriais
Pagal Visatos radijo signalus,
Skrist, lėkt drauge liepsningais meteorais!

Įveikti laiko skiriančius tolius, 
žydrynėj nuostabią planetą' rasti, 
Nužengusią daug tolesnius kelius.

Erdvėlaiviu nutūpus, ak, išspręsti
Mūs žemės klausimus—sunkius, gilius, 
Ir raktą paslapčių namo parvežti.

J. Subata

Svečiuose pas 
Žemaitės anūkę

Judrioje Kauno Sena- 
m i e s č i o gatvelėje, pra- 
1 indu s pro vartų angą, pa
tenki į erdvų kiemą. Na, o 
čia jau visai nesunku susi
rasti buvusį Pranutės Žy
mantaitės - Jarienės (prieš 
kelerius metus ji mirė) bu
tą, c

Duris atveria žilstelėjusi 
moteris. Tai pradinės mo
kyklos Nr 1 mokytoja P. 
Kebliūnienė.

—Kad aš šiandien moky
tąją — tai vis Žemaitės 
nuopelnas, — pasakoja šei
mininkė. — Ji ragino tė
vus, kad šie mus, vaikus, 
leistu i mokslus. Sakė, kad 
reikia pasirinkti tą profesi
ją, kurios dėka galėtumei 
daugiau gero žmonėms pa
daryti. Žemaitė labai verti
no mokytojos darbą.

Grįžusi iš Amerikos, — 
toliau tęsia savo pasakoji
mą P. Kebliūnienė, — Že
maitė užėjo pas mus. Ma
mai kažką pasakojo. Apda
lino ji mus dovanomis ir vėl 
įniko su mama šnekėtis. 
Girdėjau, kaip skundėsi sa
vo kelionės bergždumu, ku- 

I nigii suktumu, gobšumu... 
Kitą dieną jau Ji griebėsi 
tų įspūdžių iš Amerikos ra
šyti.

Vėliau tas pats mano 
brolis vežė Žemaitę pas gi
mines į Kėdainius. Sako, 
va ž i u o d a m a kalbėjusi: 
“Tikriausiai, aš tuo keliu 
paskutinį kartą važiuoju...” 
Nušalo, susirgo plaučių už
degimu... Taip daugiau 
man jos ir nebeteko matyti.

Mano mama laikėsi Že
maitės priesako — visus 
mus mokyti. Penki buvorpe. 
Tėvukai turėjo ūkelį. Ma
ma išvyko su mumis j mies
tą, nusamdė butą, laikė mo
kinius, jiems virė valgyti, 
kad tik užtektų lėšų mūsų 
mokymui. Ir tėvo iš žeme
lės išspausti pinigai ėjo 
mūsų mokslams.

Kai suaugę išsisklaidėme, 
mano mama liko ūkyje gy
venti. Mirė tėvas, o ji vis 
ten pat tebegyveno ir buvo 
tartum kaimo advokatas. 
Pas mamą visad būdavo 
pilna žmonių, tai pasitarti, 
t a i pasikalbėti atėjusių. 
Pernaravoj (ten buvo ta tė
vų žemė) ji ir išgyveno iki 
1950-ųjų. Po to į Kauną 
atsikėlė. Mirė 92-sius eida
ma.

M. Zakavičiūtė

Haverbill, Mass.
Birželio 20 Maple parke 

buvo geras išvažiavimas. Iš 
j čia buvo daugelis su savo 
I mašinomis. Mary Kazlaus
kienė padarė du “tripus” ir 
dovanų nuvežė. Bet apie 
tai parašys rengimo komi
sija.

Liepos 4 d. į Ramoves 
parką, Montello, visuomet 
važiuodavom sykiu Haver
hill ir Lawrence, bet šiuo 
kartu Lawrence jau turi 
pilną busą. Atrodo, kad 
žmonės myli praleisti links
mai laiką.

Ignas Chulada ir Jonas 
Kodys gerai pasidarbavo. 
Puiku!

Mary Kazlauskienė jau 
turi pilną mašiną, tai, kaip 
atrodo, tai iš šios apylin
kės bus daug žmonių Ra- 
mova parke.

Pasimatysime!
Senis

MIAMI, FLA.
LLD 75 kuopos veikla

Kadangi kuopos nariai 
plačiai pasisklaidę gyvena 
šioje apylinkėje, o kai ku
riems, veiklesniems drau
gams iš Ft. Lauderdale net 
26 mylias reikia atvažiuoti, 
tad nusitarėme kartą į mė
nesį pašvęsti visą dieną su
eiti ir apkalbėti mūsų or
ganizacijos reikalus. Tam 
paskyrėme kiekvieno mė
nesio ketvirtą trečiadienį.

Mūsų darbščios draugės 
pagamina pietus 12 vai., na, 
o papietavę atlaikome 
trumpą posėdėlį, o po jo 
kai kas iš draugų duoda 
tinkamą paskaitą naudin
gais klausimais. Ir taip 
užbaigiame dieną, šį tą atli
kę visuomenės naudai.

Štai kad ir praėjusiame 
susirinkime birželio 23 d., 
nors ir gerokai suvėluota 
parašyti, bet negalima pra
leisti nepažymėjus, kad su
sirinkimas atliko savo už
duotį. Draugės E. Sliekie- 
nė ir H. Mikitienė prane
šė iš “Moterys už t a i k ą” 
veiklos. $50 auka paskir
ta apsigynimo fondui, $10 
paskirta velionio Pakalniš
kio giminėms užuojautai 
pareikšti per “Vilnį” ir 
“Laisvę.” .

Po susilinkimo P. Baltrė- 
nas davė paskaitą sveika
tos tema. Nežinodamas 
čionaitinio lietuvių būdo, 
greitomis jis negalėjo tin
kamai prisirengti, bet vis- 
vien paaiškino svarbiausius 
sveikatos punktus. Vėliau, 
jei bus pageidaujama, P. 
Baltrėnas paruoš platesnę 

paskaitą apie sveikatą.
Sekantis susirink imas, 

pietūs ir paskaita įvyks 
liepos 28 d.

J. šukaitis

Montello, Mass.
“Laisvėje” jau buvo ra

šyta, kad dvi draugės 
montellietės išvyksta į Lie
tuvą liepos 15 dieną. Joms 
išleistuvės yra rengiamos 
liepos 11-ą dieną Lietuvių 
Tautiško Namo mokyklos 
kambariuose. Pradžia 2 v. 
dieną. Įėjimas $2. Kviečia 
dalyvauti.

Geo. Shimaitis

Dar apie Charles šimanskį
Kazimieras Šimanskis bu

vo mano švogeris.' Iš ama
to buvo šiaučius. Jis su vi
sais gražiai sugyveno. Jo 
žmona labai myli skaityti 
“Laisvę,” kurią jis užrašy
davo jai.

Apart Šimaičio suminėtų 
giminių, paliko savo žmo
nos brolį Indriulevičių su 
žmona, gyvenančius Kana
doje. Laidotuvėmis rūpi
nosi graborius J. O. Harve.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

Reiškiu užuojautą Ši
manskienei, jų dukrai ir 
žentui.

P. Vaitekūnas
Hudson, Mass.

Philadelphia, Pa.
Philadelphiečiai dėl to 

nenusiminę
Kadaise mūsų priemiesty

je gyveno keli lietuviški 
farmeriai. Jųjų daržuose 
įvykdąVo mūsų piknikai. 
Nekurjie būdavo labai skait
lingi. ų Dabar pravažiuoda
mi tos apylinkės keliais, ma
tome tik visokiausius mies
to pastatus. Tai jau mies
tas, /besiplėsdamas viską 
užgulė. Lietuviai dar toli 
gražu nevisi išmirė. Pažan
giečiai nepaprastai energin
gi, ir nenori apleisti pažan
giečių parengimus — pik
nikus.

Prieš savaitę būrys lietu
vių vyko net į baltimoriečių 
surengtą “Laisvės” para
mai pikniką.

Dabar liepos 3-čią dieną, 
bus šeštadienis, bet bus 
gražus piknikas. Įvyks pas 
eastonietį lietuvių J. Kati- 
nį, taipgi “Laisves” para
mai.

Iš Philadelphijos važiuos 
didelis puikus busas su šal
dytuvu. 9-tą vai. ryto išva
žiuosime nuo 4th St. ir Gi
rard Ave. Dėl buse vietos 
užsakymo skambinkite: A. 
Žalner: HO. 8-7226; H. Tu- 
reikienė— DE. 4-0623; A. 
Griciūnienė — HO. 7-1725. 
Maisto gausumu ir pritin
kamu skoniu rūpinasi labai 
patyrusi irgi farmeriukė — 
mūsų Broniutė Ramanaus
kienė.

Ir dar didelė svarba pa
sinaudoti tokia proga, kaip 
draugės Katinienės tik ką 
sugrįžimas iš Lietuvos. Tik 
ką sugrįžusių iš kelionės po 
Lietuvą ir kaip kur kitur 
bus ir daugiau. ■ O kiek jie 
pateiks žinučių iš tėvų ša
lelės !
Važiuokime iš plačios apy

linkės kaip išgalėdami. Ten 
yra puiki pastogė, nei lie
tus, nei audra mums nepa
kenks.

Kelrodis telpa “Laisvėje”.
Iki pasimatymo, draugai 

kaimynėliai!
R. M.

Bridgeport, Conn.
Naudingai praleidome 

sekmadienį
Sekmadienį, birželio 27-ą 

d., buvo suruoštas gražus 
pobūvis LLD 50-osioms ir 
LDS 35-osioms metinėms 
atžymėti.

Water bu riečia i bendrai 
su oakvilliečiais susitarė ir 
surengė pietus. Svečių pri
sirinko daug. Visi buvome 
iki sočiai pavaišinti. Paren
gimui vieta labai tinkama; 
dideli ir gražūs medžiai vi
sus pridengė nuo saulės 
kaitros. Taigi ir mums ke
letui bridgeportiečių teko 
toje gražioje sueigoje da
lyvauti.

J. Kunca pasakė gražią 
kalbą apie LLD, o J. J. 
M o c k a i t i s kalbėjo apie 
LDS.

Taigi šia sueiga atlikome 
gerą darbą.

Strauss

Bridgewater, Mass.
Mirė Ch. Zaman

Birželio 21 dieną savo 
namuose staigiai mirė Ch. 
Zaman (Šimanskis), sulau
kęs 72 metų amžiaus. Bu
vo progresyvus žmogus, 
mėgo skaityti darbininkiš- 
k spaudą, — “Laisvę” ir 
“Vilnį,” įsigydavo ir kny
gų-

Bridgewaterysje išgyve
no 40 metų. Paliko liūdin
čius žmoną Moniką, dukrą 
Helen ir jos vyrą Albertą 
Augustine, seserį Marthą 
ir jos vyrą Antaną Yuki- 
tis, gyvenančius New Bri
tain, Conn., seserį ir brolį 
Lietuvoje ir keletą anūkų 
Palaidotas Pine Hill kapi
nėse, W. Bridgewateryje,- 
Mass.

Reiškiu giminėms užuo
jautą.

George Shimaitis

Lawrence, Mass.
Dar apie pikniką

Massachusetts valstijos 
apskričių piknikas įvyko 
birželio 20 dieną, Maple 
Parke, Methuenuose. Nors- 
apie jį jau buvo rašyta: 
kas ką aukojo, kas dirbo, 
bet praleista Maple Parko 
bendrovė, kuri prie pikniko 
pasisekimo daugiausia pri
sidėjo.

Maple Parko bendrovė » 
per ilgą eilę metų duoda 
parką veltui. Gi po pikni
ko reikia jį apšvarinti. 
Rengėjai tą turėtų žinotu 
parko davimas veltui —• tai 
didelė auka prie pikniko - 
pelno. Didelis ačiū ben
drovei už parko suteikimą.;

Kadangi ir man teko pik
nike dirbti, tai čia paduo
du raportą, kiek nuo pik
niko liko pelno. Visas bilas 
apmokėjus, pelno liko, 
$336.75.

V. Kralikauskas "

PIGUS KINIJOJE 
PRAGYVENIMAS

Šangchajus. — Čionai yra 
Anglijos rašytojas John 
Haylock ir jis rašo, kad ki
nų fabrikų darbininkų ma
žiausia alga yra $20 per 
mėnesį o aukščiausia $56. 
Renda pigi, tik 5% algos. 
Darbininkai gyvena daugu
moje prie fabrikų, dažnai 
visa šeima viename kam
baryje.

Maistas pigus, už mėsos 
pietus tik 10 centų, o už ry* j 
žiu — 3 centai,



4 psi. -------------- ----- LAISVE Penktad., lieposCJuly) 2, 1965

Antanas Martinionis

Lietuva bažnyčių šešėlyj e
Specialiai “Laisvei”

Šiais metais Lietuvos res
publikos žmonės, o kartu 
su jais ii- visa Tarybų šalis 
atžymės didingą mūsų gin
tarinės, mėlynžiedės, rūtos 
šakelėmis ir kviečio varpo
mis padabintos Tarybų Lie
tuvos jubiliejų—25-sias Ta
rybų valdžios atkūrimo me
tines. Sukaktis džiugi ir 
garbinga, nes tai lietuvių 
darbo, kultūros, mokslo pa
siekimų susumavimas, per- 
žvelgimas, kurie pasiekti 
padedant tarybinėms se
sėms — broliškoms respub
likoms.

Tačiau atžymint garbin
gą jubiliejų, būtina prisi
minti tas dienas, kada lietu
vių širdį slėgė religinių at
gyvenų pelėsiai, kada jo 
protą ir širdį temdė religi- 
ninkų melas, kada jie iš
naudojo valstietį, darbinin
ką. Tai norisi prisiminti ir 
JAV gyvenantiems lietu
viams, kad jie žinotų tikrą
ją tiesą apie į Ameriką pa
bėgusių dvasininkų gyrimą- 
si, jog katalikų bažnyčia 
daug pasidarbavo lietuvių 
tautai, jos kultūrai, moks
lui, žmonių gerovei.

Trumpai peržvelkime tuos 
katalikų bažnyčios “nuopel
nus” Lietuvai, kurie paimti 
iš istorinių dokumentų.

Kraujo krikštas
; “Senovės lietuviai nebuvo 

stabmeldžiai ir stabų negar
bino. Tiktai krikščionybė 
įvedė stabų garbinimą įvai
rių paveikslų ir statulų pa
vidale. Lietuviai garbino 
saulę, kaip gyvybės ir atgi
mimo simbolį. Romuvose 
deganti amžinoji ugnis ne
buvo laikoma dievybe. Iš is
torijos žinome, kaip tais lai-1 
kais būdavo sunku išgauti 
ugnį. Todėl kaimas ir sody
ba turėjo amžinos ugnies ži
dinį. Kad lietuviai negarbi
no stabų, o tik pačią gamtą, 
matyti ir iš to, kad jie nieka
dos niekur nestatė švento
vių ir nepuošė jų brangeny
bėmis... Ilgus amžius lietu
viai neturėjo stabų ir tik vė
liau paėmė pavyzdį iš krikš
čionių ir pasidarė Perkūno, 
Patrimpo, Pikuolio statu
las. Tai nebuvo stabai, ir 
lietuviai jų negarbino, bet 
laikė simboliškais žmogaus 
rankų kūriniais... Bendrai 
lietuvių tikėjimas buvo tik 
graži poezija, priemonė pa
sigrožėti gamta ir paįvai
rinti poilsio dienas. Stabmel- 
dybei jame nebuvo vietos”.

Taip apie senovės lietuvių 
tikėjimą rašė 1936 m. miręs 
istorikas G. Beržanskis.

Panašiai rašė ir vokiečių 
istorikas Kotzebu: “Seno
vės lietuvių tikėjimas buvo 
labai skaistus ir kilnesnis už 
visus senovės tikėjimus”.

Iš to matyti, kad krikš
čionių dvasininkams nebuvo 
reikalo piktintis senovės ti
kėjimo apeigomis,: senovės 
lietuviai negarbino stabų, 
papročiai buvo švelnūs, ne
buvo vergijos, kurią reikė
jo su kardu naikinti. Ta
čiau krikščionių dvasinin
kai įrodinėjo, kad tik kata
likų bažnyčia “apšvietė Lie
tuvą palaimingais šviesos 
Spinduliais.” Kaip gi tuos 
spindulius jie7 skleidė lietu
vių tarpe?

Mūsų tautos istorikas Si- 
manas Daukantas rašo: 
“Senovės lietuviai buvo 
darbštūs, ramūs, malonūs ir 
vaišingi. Jie ramiai arė lau
kus, medžiojo giriose, ger
bė senius, mylėjo dainas 

ir primdavo į savo namus 
pakeleivius. Kerštas, sukty
bė, melas ir klasta jiems 
buvo nežinomi. Jie niekam 
nepastodavo kelio, negrobė 
svetimo turto ir brangino 
savo laisvę”. Tokie buvo 
mūsų protėviai. Tuo tarpu 
jų kaimynai - krikščionys, 
kryžiuočiai arba kaip jie 
vadinosi “šventosios Mari
jos” riteriai šiomis morali
nėmis savybėmis nepasižy
mėjo. Jie buvo plėšrūs, nuo
lat kariavo ir kėsinosi už
grobti lietuvių žemes, prisi
dengdami tariamuoju pago
nių krikštu. Vienintelis nu
sikaltimas buvo, kad lietu
viai gynė savo dievus ir ne
galėjo suprasti, kaip gali 
atleisti nuodėmes Ryme sė- 
dys žmogus... Krikščionys 
lietuvių tarpe pasėjo naują 
tikybą su naujomis ydomis. 
“Be krikšto lietuviai buvo 
laisvi ir turtingi, po krikš
to tapo vargšai ir vergai. 
Pranyko vaišės ir svetingu
mas, pranyko senosios do
rybės: įsiliepsnojo neapy
kanta, kerštas, žiaurumas. 
Katalikų tikyba žengė per 
lavonus su degančiu kryžiu
mi ir kardu. Ji išvarteliojo 
šventus ąžuolus, o ant nu
žudytųjų kapų įsmeigė 
smilkstantį kryžių. Gyvie
siems paliko tik pančiai ir 
ašaros kraujui nusiplauti...” 
—iš to laiko metraščių paė
męs citatą vokiečių istori
kas Kotzebu iliust r u o j a 
krikščionybės kelią į Lietu
vą. Jį papildo S. Daukantas: 
“Apkalę į amžiną vergovę 
prūsus, tykojo pavergti lie
tuvius ir žemaičius... Su
gautuosius pagonius vienus 
gyvus į arklio uodegą įri- 
šus, tąsiojo, kitus ir gyvu
liais laukus arė, vien dėl to, 
kad jie nenorėjo pasikrikš
tyti ir krikščionims vergau
ti.”

Sunku apskaičiuoti kiek 
kryžiuočiai krikšty darni 
kardais, nešdami “palaimin
gos šviesos spindulius” iš
žudė lietuvių. Senovės kro
nikose rašoma, kad kryžiuo
čiai ir kalavijuočiai per 200 
metų Lietuvoje išgriovė ir 
sunaikino apie 900 pilių. Jų 
gynime žuvo apie 90,000 lie
tuvių ir žemaičių. Saulės 
mūšyje apis 2,000, Žalgirio 
kautynėse daugiau kaip 
30,000 lietuvių padėjo gal
vas. O kiek buvo sunaikinta 
moterų, vaikų, senelių, 
kiek jų mirė vokiečių belai
svėje. Pagal prof. P. Pa- 
karklio surinktą ir paskelb
tą medžiagą matyti, ked per 
du šimtmečius trukusios ko
vos su vokiečių riteriais bu
vo išžudyta apie milijoną 
lietuvių. Ir kaip galima pa
vadinti tokį krikštą, jei ne 
kraujo krikštu. Iš to galima 
padaryti vieną aiškią išva
dą— katalikų tikėjimas, at
neštas į Lietuvą kardu ir 
nekaltų žmonių krauju, nie
kada nebuvo ir negali būti 
lietuvių tikėjimu, kaip tei
gia bažnyčių dvasininkai. 
Tokie teigimai, tai nesiskai
tymas su senovės lietuvių 
tautos kančiomis, išniekini
mas mūsų protėvių atmini
mo ir aukų, kurias jie sudė
jo gindami Lietuvą nuo 
krikščionybės.

Krikščioniškosios dovanos 
liaudžiai

Ištisus du šimt mečius 
Lietuvos žemėje vyko visos 
liaudies žūtbūtinė kova 
prieš, krikščionybės nešėjus 
—vokiečių ir Rdttlds popie
žiaus užsiundytus Europos

riterius. Lietuviai, matyda
mi vergiją ir priespaudą, 
vedė kruviną kovą. Tačiau 
ir jiems, paskutiniams 'Eu
ropoje teko per prievartą 
priimti krikščionybę, tai 
yra 400 metų vėliau negu 
Lenkija ir Kijevo Rusia, 
apie 150 metų vėliau negu 
latviai ir estai. Tai rodo, 
kad lietuviai nenorėjo baž
nyčios nešamų “švi e s o s 
spindulių”.

Kokių malonių ir dovanų 
sulaukė lietuviai priėmę ka
talikų tikėjimą, kaip jie gy
veno naujomis sąlygomis?

1576 metais kronikininkas 
Braunas taip aprašė pa
krikštytą Lietuvos žmonių 
gyvenimą, “žmonės Vilniu
je gyveną yra kaip lauki
niai ir vergauja ponams be 
mažiausios laisvės. Keista 
tame mieste tikyba: maldin
gai klauso mišių, mušda
miesi ne tik į krūtinę, bet ir 
į veidą”.

Panašiai rašė ir Veneci
jos vyskupas lipomano 1575 
m. “Nėra pasaulyje nelai
mingesnio sutvėrimo, kaip 
Lietuvos kaimietis. Jis nie
ko neturi nuosavo... Už šu
nies užmušimą čia daugiau 
mokama, negu už valstie
čio”. Valstiečiai neturėjo 
arklių dirvai išarti, netu
rėjo duonos kasdieninės, 
tuo tarpu, kaip nuro
do vyskupas Lipom ano: 
“Arkivyskupai į teismą va
žiuoja po tūkstantį arklių 
pasikinkę, kurie kas metai 
turi 300 tūkstančių talerių 
pajamų, o klebonijos 400 
tūkstančių. Karalius valdo 
90 tūkstančių kaimų, o ku
nigams — 160 tūkstančių 
kaimų su baudžiauninkais”.

Taip gyveno Lietuvos 
ir krikščioniškoji diduome
nė po Lietuvos apkrikštiji
mo. Tačiau būtume netei
sūs, jei bažnyčia nieko ne
dovanojo engiami lietu
vių liaudžiai. Štai 1501 me
tais popiežius Aleksandras 
II atsiuntė Lietuvai daug 
dovanu. Jo rašte išvardin
tos dovanos: “Suteikėm lei
dimą mylimam sūnui Vil
niaus klebonui išprašyti ir 
priimti šias relikvijas: šv. 
kryžiaus, ėdžių ir Viešpa
ties karsto dalių, rankų šv. 
apaštalų Petro ir Baltra
miejaus, relikvijų 100 tūks
tančių kankinių, rankų šv. 
Kozmo ir Domijono, gyslų 
ir smegenų, šv. Kandidos 
galvą, Šv. Kalvarijos žemės, 
šv. Fabijono rankstabių ir 
t. t... Idant Kristui tikin
tieji būtų traukiami pamal
džiai tų relikvijų garbinti, 
iš ko savo sielų išganymą 
gauti galėtų...”

Tai tokias “dvasines ir 
kultūrines dovanas” Romos 
popiežiai teikė liaudžiai už 
jų gausias aukas, kad dar 
daugiau pajungus valstie
čius bažnyčiai ir išnaudoto
jams. Bažnyčia pritarė po
nams, nes jie juos rėmė. To
dėl Romos popiežius, nei 
dvasininkai neprieštaravo, 
kad įvedus baudžiavą. 1447 
Lietuvos valstiečiai buvo 
galutinai pavergti ir pa
jungti dvasininkų verga
vimui, socialinei neteisybei, 
paniekai ir pažeminimui.

BAŽNYTINE 
BAUDŽIAVA

Įsigalėjus baudžiavai Lie
tuvoje, bažnyčioje kunigai 
vyžiuo tiems baudžiaunin
kams liepė... klausyti 
ponų, kaip tikrų tėvų it 
melstis už ių sveikatą? Gi 
vyskupas Bbsnedas teigė, 

kad “smerkti vergovę būtų 
lygu smerkti šventųjų Dva
sią, kuri liepia šv. Povilo 
lūpomis pasilikti jų esama
me būryje ir nė kiek nesa- 
sako ponams paleisti ver
gus.”

Taip gindami ponų reika- 
i lūs ir baudžiavą, kunigai ir 
vyskupai gynė bažnytinius 
turtus, dvarus. Jie buvo 
stambiausi dvarininkai, 
žemvaldžiai. Antai 1629 m. 
Vilniaus kapitula turėjo 6.- 
000 baudžiauninkų vyrų. 
Vilniaus vyskupui priklau
sė ištisi valsčiai, kaip Molė
tų, Tauragnių ir kt. Bend
rai Vilniaus vyskupijoje ku
nigai turėjo 29,000 bau
džiauninkų. Jėzuitų vienuo
lių tuomet buvo 517 žmonių, 
o baudžiauninkų turėjo 14,- 
000, o kiek jų turėjo domi
ninkonai, karmelitai ir kt.

507 zokonų brolijos valdė 
iki 37,000 valakų žemės ir 
turėjo 7 milijonus aukso 
rublių, o iš viso baudžiavos 
metais kunigija buvo susi
krovusi sekančius turtus:

Vilniaus miesto kunigija 
valdė 87,370 valakų žemės 
ir turėjo 3,463,970 aukso 
rublių (1773 m.) pajamų.

(Bus daugiau)

New Haven, Conn.
Mirė Juzė žolynienė
Birželio 23 dieną mirė 

Juzė Žolynienė. Palalidota 
birželio 25 d. Julei ėjo jau 
83-ti metai amžiaus. Buvo 
LLD 32 kuopos ir LDS 16 
kuopos narė.

Ji ilgai sirgo, bet nesi
skundė. Lankėsi į parengi
mus, kol galėjo. Gaila ne
tekus geros draugės.

J. Kunca

Apie žolynienės gyvenimą
Birželio 23 d. mirė Ju

zė Žolynienė, sulaikusi dau
giau kaip 82 m. amžiaus. 
Sirgo tik dvi savaites. Ji 
į pažangiečių veikimą įsto
jo dar jaunutė būdama ir 
visą savo gyvenimą jame 
buvo. Buvo narė LDS ir 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos, skaitė “Laisvę,” “Vil
nį” ir pagal savo išgalę 
spaudą rėmė, taipgi darba
vosi pažangiųjų judėjime.

Amerikojee mažai turė
jo giminių, tik brolvaikį, 
kuris gyvena New Yorko 
valstijoje. Čionai buvo du 
broliai, bet jau yra mirę. 
Lietuvoje dar turėjo brolių 
ir seserų.

Birželio 25 dieną susirin
kęs nemažas būrys draugių 
ir draugų atsisveikino su 
drauge paskutinį kartą. 
Šermeninėje ir kapinėse 
kalbą pasakė J. Kunca. Jos 
grabą puošė daug vainikų 
nuo organizacijų, draugų ir 
draugių. Velionė buvo 
laisva nuo religijos, tai lais
vai buvo ir palaidota. Lai 
jai būna ramybė

M. V.
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Gegužes Pirmosios darbo žmonių šventinė • demonstracija
Vilniuje. -1-’

Viešnage pas baltimoriečius
Saulėtą birželio 17-tos ry

tą Jonas Smalenskas, Že- 
konienė ir aš paliekame Mi- 
amį ir automobiliu traukia
me šiaurės link. Kelias ge
ras, mašina bėga sklandžiai, 
ir pirmutinės kelionės die
nos prievakarėje pasiekia
me Dundee miestelį, jau 
pervažiavę ne tik Floridą 
ir Georgia, bet ir pusę Pie
tinės Karolinos valstijos — 
700 mylių nuo Miamio.

Ten pernakvojom ir ant
ros dienos vėlyvoje popietė
je jau buvome Baltimorėje, 
pas Jono gerus draugus 
Oną ir Antaną Žemaičius. 
Žekonienė baigė kelionę pas 
savo dukrą į Bostoną au
tobusu.

Žemaičiai gyvena, klevuo
se paskendusioje Brook
wood gatvelėje. Gražu, 
jauku ir malonu šioje vie
tovėje. Visa .apylinkė pa
skendusi žalumyne.

Jonas Smalenskas supa
žindina mus su Antanu Že
maičiu. Ona Žemaitienė 
dar darbe. Ji dirba siuvyk
loje. Antanas jau pensinin
kas. Aukštas, lieknas ir ge
rokai pražilęs. Visuomet, 
kaip man Smalenskas pa
sakojo, jis buvo veiklus pro
gresyvių eilėse už geresnį 
darbo žmonių būvį.

Tuoj ir Ona parėjo iš 
darbo. Ji dar apyjaunė, 
kruopšti ir energinga mo
teris. Jos triūso žymės stu- 
boje visur matosi.

Ta kruopščioj! šeiminin
kė tuoj puolė rengti mums 
pietus. Draugiški pokalbiai 
ir skanūs patiekalai mūsų 
nuotaiką labai pakėlė, ir aš 
arčiau su Žemaičiais susi
pažinau.

šeštadienį praleidome il
sėdamiesi. Saulėtą sekma
dienio rytą rengiamės į 
LLD pikniką. Po pusryčių 
aš nuvažiavau į garažą Ed
monson gatvėje, vadinamo
je “Shoping Center,” ap
tvarkyti ir nuplauti auto
mobilį, kuris taip puikiai 
mums tarnavo kelionėje. 
Žiūriu, laikraščių antraštės 
mirga “Benn Bella nuvers
tas. Grupė militaristų už
ėmė valdžią.” Man dingt 
liūdna mintis į galvą: “Ir 
vėl suirutė, ir vėl kraujo 
praliejimas./ Kodėl žmonės 
negyvena taikoje?”

Grįžęs pas Žemaičius, ra
dau jau ir Zenkevičius, Vy
tautą ir Marytę, belaukiant. 
Visi kartu ir traukiam į 
pikniką.

Ten jau radom nemažai 
žmonių — tiek pažįstamų, 
tiek draugų, tiek nuošir
daus pokalbio! Ir visi muša 
į vieną tašką: už pažangią
ją spaudą, už taiką, už švie
sesnį rytojų. Vienas drau
gas aukoja pažangiajai 
spaudai, savo gimtadienio 
proga, visus $82. Ir kasmet 
jis tiek aukosiąs, pridėda

mas dar po vieną dolerį. 
Matote, koks pažangiosios 
spaudos įvertinimas!

Baltimorietės suomės mo
terys davė kuklią dainų 
programėlę ir ja sužavėjo 
publiką. Kviečia Antaną 
Bimbą pakalbėti. Jis svei
kina baltimoriečius ir sako: 
“Kad ir amžiumi jūs esa
te daugumoje nebe jauni, 
bet jūs turite jaunas širdis 
ir kilnias sielas.” Jis nuo
širdžiai dėkoja draugams 
už paramą spaudai ir už ne
nuilstančią kovą už taiką.

Vytautas Zenkevičius, 
Tarybų Sąjungos ambasa
dos Washingtone antrasis 
sekretorius, irgi kviečiamas 
tarti žodį. Jis perduoda 
sveikinimus nuo tarybinių 
žmonių Jungtinių Valstijų 
žmonėms, ypač Tarybų Lie
tuvos linkėjimus amerikie-| 
čiams lietuviams. Jau treji 
metai, kaip Vytautas Wa
shingtone. Jis pamilo ame
rikiečius. Marytė Zenkevi- 
čienė irgi tarė keletą žo
džių. Sveikino amerikietes.

Piknikas baigėsi. Drau
giški atsisveikinimai. Sma- j 
lenskas važiuoja į Brooklyn 
ną su Bimba. Aš, jau vie
nas, traukiu Bostono link. 
Užsuku į Trentoną, N. J., < 
kur išgyvenau 30 metų, už
auginau du sūnus, pra
leidau gražiausias savo gy
venimo dienas. Buvo saldžių 
ir karčių momentų. Čia 
man kiekviena gatvė ir gat
velė, kiekvienas kampelis, 
kiekvienas takelis žinomi. 
Jie sukėlė tiek prisiminimų, 
tiek minčių, kurios lyg ba
landžiai vaidintuvės hori
zontais skraidė.

Čia va ta gatvė, kuria Ma
rijona veždavo mūsų sūnus 
į mokyklą, ten prie mokyk
los žaidimo aikštelė, čia ta 
garsioji Trentono State gat
vė, kuria kasdien važiuoda
vau į darbą. Na, ir mano 
gatvė ir buvusieji namai, 
paskendę žalių gėlių gojuje, 
kur aš išgyvenau ketvirta
dalį šimtmečio..

Tiek to, sentimentus rei
kia pakavoti giliai, giliai 
širdyje ir grįžti prie kasdie
ninio gyvenimo problemų. 
Jau devinta valanda vakaro. 
Truputį pavargęs. Užeinu 
pas kaimynus, dipukus. 
“Kur, kaip gi jūs čia?” jie 
mane apipilia klausimais. 
Sakau, kad važiuoju Bosto
no link, pas Aleną Vitkus, 
mano sesutės Marijonos 
dukrą, o paskui, sakau, su 
grupe choristų — į Lietuvą. 
Dipukų motina sužvaira- 
kiuoja į mane ir sako: “Ten 
dabar žmonės verkia, o jūs 
važiuosit dainuoti.”

Man dingtelėjo į širdį. No
rėjau atsakyti moteriškei, 
kuri Lietuvoje turėjo pali
varką, kad kuomet jūs dai
navot, tai aš verkiau. Vie
ną kartą, tarnaudamas pas 
buožę, užmigau prie bandos, 
gaspadorius, radęs mane 
miegantį, spardė ir botko- 
čiu raižė man nugarą. Aš
tuomet labai karčiai ver
kiau. Tačiau su sena mote
riške negi argumentuosi. 
Nutylėjau. Už valandėlės 
palikau juos ir nakvojau 
viešbutyje.

Dabar ilsiuosi Hardwicke
ir laukiu liepos 12-tos, kuo
met vyksim į Lietuvą. Ta
rybų Lietuvos 25 metų su
kakties šventė traukia mus 
lyg ta skaidrioji rytinė 
žvaigždė. Be abejonės, mes 
ten turėsim įspūdingą ke
lionę ir malonią viešnagę.

Bevardis
Hardwick, 1965 m. birželis

Philadelphia, Pa. \
Paskutinis priminimas
Spaudos mylėtojai ir rė

mėjai prašomi talkon. Pri
siminkime, kad “Laisvė”— 
mūsų apšvietos šaltinis. 
Neskait y d a m i “Laisvės,” 
nežinotume teisingų žinių 
iš viso pasaulio, ypatingai 
iš mūsų senos tėvynės Lie
tuvos. “Laisvė” — kovos 
įrankis už taiką. “Laisvė” 
—darbininkų užtarėja. Ją 
skaito plati Amerikos lie
tuvių visuomenė ir Lietuvo
je, gražus skaičius jos 
skaitytojų yra Philadelphi- 
joje.

Bet, senajai lietuvių kar
tai r e tė j ant, laikraščio iš
laikymas — nelengva prob
lema, ypatingai vasaros lai
ku. Kad suteikus jai pa
ramos, philadelphiečių Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 10 kuopa 
rengia šį pikniką.

Piknikas įvyks šį šešta
dienį, liepos 3 dieną, Easto- 
ne, Katinio sode. Vieta gra
ži, su visais patogumais. 
Rengėjai pasamdė busą 
Public Service, su vėdini
mu. Busas išeis 9 vai. ry
to nuo Girard Ave. ir N. 
4 St. Užsisakykite vietą 
pas komisijos narius: Tu- 
reikienę, Žalniera i t i e ne , 
Griciūnienę, Kazlauską ar
ba Merkį, arba ateikite^ į 
aukščiau pažymėtą vietą. 
Eastonas arčiau negu Bal
timore. Nuvažiavimas pi
gesnis.

Negrų laisvių gynėjas ad
vokatas Moore nubaustas 
pasimokėti $100 už nepri- 
buvimą teisme ginti prasi
kaltusio.

Gubernatorius Scranto- 
’nas vetavo bilių dėl kasimo 
tunelio Summit Mountain, 
Fayette apskrity.

Trokų vairuotojai, pri
klausantys tymsterių loka- 
lui 107, paskelbė streiką 

'prieš Hoffos norą. Dapg 
dirbtuvių užsidarė. Neo
rios gasolino stotys nusto
jo veikusios. Vaistinės nu
siskundžia, kad neturi gy
duolių. Maisto krautuvėse 
ne visko galima gauti.

Streikas kilo dėl atleidi
mo keturių darbininkų. 
Teisėjas Weinrott įsakė 
streikieriams grįžti į dar
bą. Streikieriai neklauso; 
neklauso ir prezidento Hof
fos. Teisėjas Weinrott sa
ko, areštuos streiko vadus 
už teismo paniekinimą. 
Meras Tate pataria priim
ti atgal atleistus keturis 
darbininkus.. Streiklaužių 
t rokus lydi policija, bet jų 
mažai. Jau įvyko ir areštų.

38 maudymosi baseinai 
(swimming pools) veil® 
Philadelphijoje. Arčiau jų' 
gyvenantieji pasinaudokite 
proga, ypatingai jaunuo
liai.

Pilietis

Lawrence, Mass.
Pataisos

Tarp tilpusių “Laisvėje” 
pikniko darbininkų vardų
nebuvo vardo Ch. Marku-
no, dirbusio prie automo
bilių pastatymo. Prie mo
terų stalo išspausdinta Ur
šulė Kavaliūnienė, o turėjo 
būti Uršulė Ko vali. Po ko* 
respondencija mano vard^ 
inicialo vietoje S. buw 
padėta P raidė. Draugus 
atsiprašau. < .

S. Penkauskas
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^Žinios iš
PABALTIJO ISTORIKŲ 

SUSITIKIMAS
Iš Tarybų Estijos sugrįžo 

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Istorijos instituto 
darbuotojai. Jie dalyvavo 
Saremos saloje įvykusiame 
Pabaltijo istorikų susitiki
me, skirtame šių respublikų 
tarybinio gyvenimo dvide
šimt penktosioms mėtinėms 
pažymėti.

Susitikimas įvyko iš XIV 
amžiaus išlikusioje pilyje 
Kingisepe. Kaimyninių res
publikų mokslininkai jame 
pasikeitė darbo patyrimu, 
apdarė iškylančias proble
mas, pasidalijo mintimis, 
kenp sėkmingiau jas iš
spręsti.

Šioje kelionėje dalyvavu
sieji mūsų respublikos at
stovai aplankė taip pat Ta
liną, Tartu ir kitus miestus.

O. Maksimaitienė

KVALIFIKACIJAI 
KELTI

Jau kuris laikas Medici
nos mokykloje ruošiamos 
moksleivių mokslinės drau
gijos konferencijos, daly
vaujant visų respublikos 
medicinos mokyklų atsto
vams.

LTSR 25-ųjų metinių gar- 
b* Medicinos mokykloje 
įvyko moksleivių mokslinės 
draugijos konferencija, ku
rioje dalyvavo ne tik Vil
niaus, Klaipėdos, Šiaulių, 
Utenos ir Panevėžio medi
cinos mokyklų atstovai, bet 
taip pat ir broliškųjų res
publikų medicinos mokyklų 
moksleiviai ir dėstytojai iš 
Kaliningrado, Rygos, Tali
no. Konferencijoje buvo 
perskaityti 27 pranešimai, 
kurie apėmė plačiausias bu
simųjų medicinos darbuoto
jų darbo sritis, praktinį 
tyrimą.

Po konferencijos grupė 
geriausių med i c i n o s mo
kyklų auklėtinių buvo ap
dovanota Medi c i n o s mo
kyklos Garbės raštais.

’ P. Andrulevičius

Lietuvos
LENGV. PRAMONĖS 
MILŽINAS STARTUI 

PASIRUOŠĘS
Kaunas. — Kas trečia 

ketvirta moteris šalyje ga
lės pasisiūdinti gražią suk
nelę iš medžiagos, kurią per 
metus leis Kauno dirbtinio 
pluošto gamykla.

Ruošdami dovaną Tary
bų Lietuvos 25-osioms meti
nėms, šio respublikos leng
vosios pramonės milžino 
statytojai ir montuotojai 
trim mėnesiais anksčiau 
baigė montuoti įrengimų 
kompleksą triacetatui ga
minti. Dabar jie perdavė 
darbų estafetę derintojams. 
Chemijos, verpimo, sukimo 
ir kituose cechuose pradė
ta bandyti ir reguliuoti su
dėtingas mašinas, gamin
siančias dirbtinį pluoštą ir 
verpalus, kurie savo išvaiz
da, o taip pat kokybe nenu
sileis natūraliam šilkui.

Eksploatacininkai pasi
ruošę dideliam startui. 
Dirbdami eksperimentinio 
cecho įrengimais, jie įvaldė 
naujos gamybos paslaptis. 
Dabar aparatininkai, padė
dami derintojams bandyti 
mašinas, mokosi jas valdy
ti.

Masinė triacetato gamy
ba prasidės pirmojoje lie
pos mėnesio pusėje. Kartu 
montuojamas kompleksas 
diacetatui gaminti, kurį nu
matyta paleisti ateinančiais 
metais.

ELTA

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopa buvo su

rengusi išleistuvių banketą 
išvykstantiems į Lietuvą. 
Oras pasitaikė gražus, tai 
ir svečių prisirinko gražus 
būrelis palinkėti turistams 
gero vėjo pasiekti mūsų 
žemę.

Baigiant pietus buvo iš
šaukta keletas svečių pa
kalbėti. Jie linkėjo ge
riausių pasekmių turis
tams atlikti ilgą kelionę ir 
sveikiems sugrįžti atgal ir 
papasakoti savo įspūdžius 
iš Lietuvos.

Jonas Dirvelis linkėjo ge
rų pasekmių Aido choris
tams, kad jie stengtųsi nu
važiavę į tą dainų šventę 
gražiai dainuoti, kaip pra
ėjusiame choro 50-ųjų me
tinių atžymėjime. L, Janu
lis, H. Žilinskienė, M. Su
kackienė ir pianistė H. 
Smith prižadėjo Jonui Dir- 
veliui, kad jos stengsis kuo 
geriausiai atlikti savo par
eigas.

Kartu su choristais vyks
ta į Lietuvą ir J.. Demikie- 
nė, V. Trakimai, T. Miš
kinis ir J. Jaskevičius. Vi
si turistai prižadėjo sugrį
žę papasakoti savo įspū
džius. Jų pranešimas įvyks 
rugpiūčio 1 dieną Olympia 
Parke.

“Kelionė buvo sėkminga, 
sirgti nereikėjo. Dabar ge
rai baliavojame po savo 
gimtąjį kraštą. Žmonės la
bai draugiški ir mus myli. 
Pas gimines dar nebuvome, 
bet tikimės greitai būti. 
Greitai pasimatysime.”

Džiaugiamės, kad joms 
tėviškėje gerai vyksta.

Onyte Wellus
Z Levittown, Pa.

Susirgo Antanas Matulis
Sunkiai susirgo Antanas 

Maralis, gyvenęs po num. 
39 Jlarvest Rd., Levittown, 
Pa? *■ ,

^(Žiįįią. pranešė philadel- 
phietė* draugė Žalnieraitie- 
nė.) "■

Linkime, ligoniui greit 
sėkmingai pagyti!

PRANEŠIMAI

ir

BALTIMORE, MD.

LDS 48-tos kuopos susirinkimas 
nebus - laikomas Liepos-July 3-čią d. 
Bus laikomas Liepos 10 dieną, 2-rą 
valandą popiet., toje pačioje vietoje.

Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadienį, liepos-July 10 dieną, 2-rą 
vai. popiet. Turėsime komisijų pra
nešimus iš kitokių svarbių reikalų. 
Visi nariai nepamirškite 
tingams salės — 715 N.

(52-54)

nuajos mi- 
6th Street.

Valdyba

Dzūkų Dėdė

Vilkė ir vilkiukai
Dar vasarą Trakų rajono 

kolūkio kolūkiečio Prano 
Dulkės sūnus Antanas už
tiko Rusakalnio miškelyje 
vilkės gūžtą su dviem vil
kiukais. Antanas paėmė 
vilkiukus ir parsinešė. Tą 
pačią naktį vilkė atėjo prie 
Dulkės namų ir, pasidėjusi 
abi kojas ant palangės, bai
siai kaukė. Vilkiukai iš
girdo motinos balsą ir at
siliepdami cypė.

Pranas Dulkė kelis kar
tus palydėjo vilkę medžiok
linio šautuvo užtaisu, bet 
žvėris vis grįžo, pagaliau 
sustojo kiek toliau nuo na
mų pamiškėje ir kaukė iki 
aušros. Rytojaus dieną vil
kiukai buvo sunaikinti. Bet 
vilkė dar kelias naktis at- 
eidinėjo ir gailiai inkštė.

i Paskui ji nunešė iš kiemo 
keletą vištų ir, matyt, nu
rimo. Bet štai vėlų rude
nį, kada ankstų rytą Dul
kė išginė kolūkio avis, toji 
pati vilkė (taip bent jau 
įsitikinęs pats Dulkė) vėl 
pasirodė. Matyt, ji buvo 
labai išalkusi, nes puolė 
bandą prie pat namų. Žmo
nės plėšrūnę nuvijo, i... 
vieną avį ji spėjo apdras-,-4 p. m.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female HELP WANTED MALE

WEAVERS. On hair cloth loom, 
NURSES—REGISTERED

3 for general duty. 100 bed South 
Jersey hospital, excellent personnel 

policy full or part time.
Reply Mr. Hill, Personnel director. 
EDGEWOOD GENERAL HOSPITAL 

Berliin, N. J. 609-767-5500.
(50-53)

EXPERIENCED WOODWORKER 
ABLE TO TAKE CHARGE

OF SMALL SHOP.

OL. 9-2611.
(49-53)

NURSE RN or licensed Practical to 
assume responsibility for nursing 
services in a residential treatment 
center for emotionally disturbed 
children. Furnished room and board 
plus full maintenance. 5 day week, 
paid holidays & 3 wks paid vac. For 
infor. Call Mrs. Shirley Morgan.

DE. 4-4319. (51-54)

CANDY MAKER
A potential for foreman.

After short time training period.
Medium size Candy Co.

HO. 5-2395 . 
for interview appointment.

(50-55)

REGISTERED NURSE
Urgently needed for private 

girls camp in
Adirondack Mountains.

Call—
KI. 6-0761 or TU. 4-5120.

(51-52)

HOUSEKEEPER. Live in, 5 day week, 
duties consist of light housekeeping 
and some cooking, house is new, 
air-conditioned, electrically cleaned. 
3 children—18, 14, 6 yrs. of age. All 
away to school in fall. Top wages 
will be paid. For interview call 
collect. 609-227-5701. (51-57)

HELP WANTED MALE
HOUSEKEEPER. Sleep in, help 

care for children in home with other 
full time help. Must 

| children. Lite household 
HK cellent -refs, and exp.

1 A ™ K/r. CH. 7-0962.

understand 
duties, ex
Call after

(52-53)

HOUSEKEEPER

Praga. — Atvyko Mon-!

STUDENTS

Those who begin work now can 
average $45 weekly. This summer 
explaining summer camp program 
and taking orders for home pro
ducts. Salary & Commission.

GA. 3-8368. (50-53)

SHEET METAL MECHANICS
Experienced on Duct work.

Call WO. 4-1230 or apply:
2431 38th St., Camden, N. J.

After 4 P. M.
(50-55)

FORGEMEN - HAMMER Drivers
& Lever men.

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

of
Amco Metals,

Eddington, Pa. (47-54)

Lenkijos leidykla “Ksionž- 
ka i Viedza” išleido V. My
kolaičio - Putino romano 
“Sukilėliai” pirmąjį tomą. 
Knygą į lenkų kalbą išver
tė lietuvių literatūros bičiu
lė Anastazija Stoberska. 
Leidinio pabaigoje Zigman
tas Stoberskis supažindina 
skaitytojus su romano au
toriaus biografija ir kūry
ba.

IŠPLAUKĖ ŽVEJOTI 
KREVEČIŲ

Klaipėda. — Septyni vi
dutiniai traleriai išplaukė į 
naują žūklės rajoną prie 
Šiaurės Vakarų Afrikos 
krantų. Čia mūsų žvejai 
pirmą kartą įsisavins kre
večių žūklę.

Laivai aprūpinti specialiais 
traleriais veži a g y v i a m s 
gaudyti ir elektriniais kati
lais jiems virti. Prie Afri
kos krantų taip pat išplau
kia gamybinis refrižerato
rius “Kazys Giedrys”, ku
ris priims iš žvejų sugautą 
ir apdorotą produkciją.

Lietuvos žvejams įsisa
vinti naują žvejybos rajoną 
nemažai padės kaliningra
diečiai, kurie jau nebe pir
mi metai gaudo vėžiagy
vius.

ELTA

Binghamton, N. Y.
Birželio 20 dieną Wilson 

Memorial Hospitalyje mirė 
Eleanora Čeponienė, gyve
nusi 17 Dauns Avė. Velio
nė paliko giliai liūdinčius 
vyrą Vincą, sūnų George 
Čeponį ir jo žmoną, Bing- 
hamtone; dvi dukras su 
šeimomis — Mrs. Peter 
(Mary) Tamuliūnas, Bing
ham tone, ir Mrs. Harry 
(Genovaitę) Jump, St. Mi
chaels, Md; du brolius Ta
rybų Lietuvoje, dvi seseris 
—Heleną Žukienę ir Pau
liną Jasilionienę (kuri da
bar lankosi Tarybų Lietu
voje), gyvenančias Bing- 
hamtone, ir kitas gimines 
bei draugus.

Velionė buvo pašarvota 
Laskowskio koplyčioje, 367 
Prospect St., kur jos arti
mieji lankėsi šermenyse

Antradienį, birželio 22 d., 
1:30 popiet, daug žmonių 
palydėjo velionę į jos am
žino poilsio vietą — Vestai 
Hills, Memorial Park ka
pinėse.

Liūdinčiai šeimai, gimi
nėms ir artimiesiems reiš
kiu širdingą užuojautą, o 
Velionei—ramaus poilsio.
Vyks į Pasaulinį taikos 

kongresą
Ksavera Karosienė 

siunčiama į Pasaulinį 
kos kongresą; siunčia
terys už taiką, American 
Russian Institute ir kitos 
Kalifornijos (San Francis
co, Oakland, San Leandro) 
grupės, kurias ji atsto
vaus. Veikiausiai ji atsto
vaus ir Lietuvių moterų 
taikos komitetą.

, Kongresas įvyksta liepos 
10-17 dienomis Helsinkyje.

Šia proga linkiu drg. Ka- 
rosienei sveikatos, sėkmin
gos ir laimingos kelionės. 
Amerikos paž a n g i e č i a i 
lauksime Jūs grįžtant su 
raportu iš Kongreso —gy
vu žodžiu ir raštu.

vėl 
tai- 
Mo-

Sveikina

Kairas. — Numatoma,
kad nepaisant įvykių Alžy- į golijos Liaudies respubli- j housework, lite laundry, 

All adults. Perm. Position.
FU. 9-2070.

re, ten įvyks Afrikos ir ! kos premjeras I. Tsedenba-!
Azijos šalių konferencija, i las. Į

7 Ona Palionienė ir Nastė 
Judikaitienė atvirukais iš 
Tarybų Lietuvos sveikina 
M. Kazlauskienę ir šių ei
lučių rašytoją. Jos rašo:.

Sleep out. Experienced. General 
cooking.

(52-55)

AUTO MECHANICS

Binghamton, N. Y

Pagerbimas Vaičekauskų
Sukaktim 50 Metų Vedybų

Šeštadienį, Liepos-July 3 d
Pradžia 6:30 vai. vakare

Šį auksinio jubiliejaus pokylį rengia Vaičekaus- 
kų sūnus ir duktė. Pokylis bus Slavų svetainėje, 
Jarvin ir Clinton Sts., Binghamton, N. Y.

Apart lietuvių čia bus daug ir kitataučių svečių. 
Patys jubiliatai savo auksinio jubiliejaus proga 
skiria $50.00 pažangiajai spaudai, atminčiai savo 
jubiliejaus. Kas kiti norėtumėte paremti spaudą, 
galite priduoti jubiliatams, o jie visas aukas kar
tu pasiųs spaudai. Visų aukavusiųjų vardai bus 
paskelbti spaudoje.

MAINIERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

Rengia Shenandoah ir Mahanoy City, Pa. 
ALDLD ir LDS Kuopos

Sekmadienį, 18 Liepos - July

Vieta tarp Lake Wood ir Mahanoy City, 
prie kelio 45, Hosensock Township, Martišin Grove.

KELRODIS:

l!I

Iš rytų 309 keliu pravažiavę Tamaqua ant kalnelio 
privažiuosite miestelį Hometown, kur 45 kelias eina 
skersai j rytus ir vakarus. Ant šios kryžkelės yra 
du trafiko žiburiai, čia sukite į kairę—į 45 West.

Atvažiavę iš šiaurės 309 keliu iki šiai kryžkelei 
sukite į dešinę—į 45 East.

Pravažiavus Lake Wood Parką, reikia važiuoti 
lėtai ir temyti lauke mūving pikčerių vietą, prieš 
kurią eina keliukas kairėj į mūsų pikniko vietą.

Atvažiavę iš vakarų 45 keliu turi pervažiuoti 
Mahanoy City, važiuoti į pakalnę ir taipgi tėmyti 
mūving pikčerių vietą kairėj, prieš tą vietą keliukas 
ddšinėj į mūsų pikniką.

Prašome visus draugus ir drauges iš arti ir 
toli atvkti į šį pikinką, nes mūsų darbščiosios 
gaspadinės jau rengiasi visus puikiai priimti. 
Čia susitiksite su draugais iš visos apylinkės. 
Būsite visi gražiai priimti ir smagiai praleisite 
laiką.

Rengimo Komisija’

Steady.
Some Foreign Car experience.

Bay & Lift
Call—

JERRY HAMILTON
BA. 6-2727. 51-54)

CABINET, MAKER
Experienced on Store fixtures 
and Formica work. Steady.

508 Bainbridge St.
WA. 5-4219.

(51-52)

MACHINISTS
Day work. Steady. Overtime. 

Apply—
UNITED MACHINE & TOOL 
945 S. 53rd St. SH. 7-1316 

Phila., Pa.
(51-57)

MEN
Ex. for storm window factory.

Glaziers, Screeners & Assemblers.
Apply— 

VISCOUNT
ALUMINUM PRODUCTS CORP.

2235 E. Ontario St. No phone calls.
(51-56)

CABINET MAKER
Experienced on Formica work. 

Manufacturer of Cocktail bars.
N. K. BAR EQUIPMENT CO.

S. Black Horse Pike & Frankford 
Ave., Blackwood, N. J.

609-227-6225
(52-57)

SANDWICH & PANTRYMAN
Permanent position. Apply Chef.

BALA GOLF CLUB,.
50th & Woodbine Ave., Phila.

(52-54)

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Sekmadienis, liepos 4-ji didelė 
diena Arrow Parke Monroe, N. Y. 
Didelis koncertas, puiki programa, 
šokiai, nemokamai, (laivais važinė
jant reikės užsimokėti). Iš Newar- 
ko busas vyksta į Arrow Parką nuo 
Ukrainian! Home, 723 So. 14th St., 
8 valandą ryto.

Kas norite važiuoti, prašome 
kreiptis telefonu 242—4809 arba j 
Ukrainian Home BL. 8-4975. Vai
kams ant motinų kelių nemokamai. 
Kitiems $2.50 round trip, šis par
kas priklauso progresyviams ru
sams.

Comm. J. Semenovich

WORCESTER, MASS.
< Pranešimas ir Pakvietimas

Šeštadienį/ liepos 3-čią, Olympia 
parke 5-tą valandą popiet, įvyks 
savo rūšies “surprize party’’ atžy- 
mėjimui gimtadienio visuomeniniai 
užsipelniusio darbuotojo. Kviečiame 
visus atsilankyti, praleisti smagiai 
laiką prie vaišių ir muzikos atvira
me ore.

Parenglmėlio pelnas skiriamas 
parko reikalams.

Kviečia rengėjai.

REFRIGERATION SERVICE MAN
Commercial only.

provided, steady year round 
employment.

Call — GA. 6-6901
(48-52)

Truck

COMMUNICATION TECHNICAL
Mobile FM equipment.

Licensed.
Call for appointment.

CH. 7-3365.

(51-52)

BAKERS
Wanted for Summer months.

Those interested apply 
GINSBURG BAKERY

New York & Drexel Aves. 
Atlantic City, N. J., or call— 
1-609-345-2265. (51-52)

DOT ETCHER
Lehigh Press 

7001 N. Park Drive 
Pennsauken, N. J. 

(Camden Airport Circle) 
GA. 5-6100.-

(51554)

TYPWRITER MECHANIC
Experienced.

Apply—
HICKS TYPEWRITER SERVICE 

6301 Buist Ave.
Suthwest Phila., Pa.

(51-52)
AUTO MECHANIC (2). Chrysler

experience preferred. 1 capable of 

taking over Service Manager posi
tion. Must have mechanical back 
ground. BUSH MOTOR CO.

MA. 4-8000. (52-54)

CARPENTER (2)

Immediate Openings

265-9796, ES. 9-0550
(52-53)

LINOTYPE OP.
4 P. M. to midnight. Overscale, book 
and job work. Pension plan, etc.

OFFSET COMBINATION MAN
with at least 2 yrs. experience. In 
B &W Camera & Stripping. 4 P. M. 
to midnite.

JOHN C. MEYER, 1234 Vine St.

MAINTENANCE MECHANIC.
General factory equipment. Must 
have own tools.

PENN WAX WORKS 
Unruh & Milnor Sts.

DE. 2-9410

MEAT CUTTER
Experienced. COSABOOM’S MEAT 

for Freezer

Stokes Rd., Medford, N. J.
609-654-4017

(52-56)

PLUMBERS & HELPERS

Experienced on operation and cus
tom work. Call MI. 9-4910.

x c I52454X
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Išleisime dainininkų grupę
Dvidešimt du asmenys praleidimas k a i n u o s tik 

sudaro saviveiklininkų-dai- $2.50 asmeniui.
nininkų grupę,
dovauja Mildred Stensler.
Jie ir jos išskrenda liepos

Tarybų Lietuvoje daini
ninkai dalyvaus Dainų 
šventėje atžymė j i m u i 25 
metų Tarybų Lietuvos gy
vavimo.

Žavėjantis išle i s t u v i ų 
banketas su dainų progra
ma įvyks liepos 11 d. “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke. Pra
džia 2-a valanda.

Visos popietės gražus

kuriai va- Dairiu programą atliks
visa grupė kartu ir sekami K* JIfOLw 
solistai: I. Janulienė — iš Jfl|k jBF 
Worcesterio, Julius K ras-
niekas — iš Clevelando, N. r 
Ventienė ir E. Brazauskie- 
nė — iš New Yorko. Taip-

j gi duetas iš Worcesterio ir M.. / 
duetas iš New Yorko. Mu- 
z i kali nei programai vado-' 
vans Mildred Stensler. '

Kviečiame visus susirink- ; pasaulyje čekų filharmonijos simfoninis orkestras. Daug ne- 
ti ir palinkėti gražios sėk- ! užmirštamų susitikimų su kompozitoriais, atlikėjais, muzikos 
mes dainininkams kaip ke- 1 mėgėjais turėjo orkestro dalyviai viešnagės Tarybų Sąjungoj 

dienomis.
Nuotraukoje: draugų susitikimas Vilniuje. Iš kairės ver- 

' tėja 1. Safar Alijeva, smuikininkė E. Bekerienė, K. Ančerlas, 
respublikos liaudies artistė A. Staskevičiūtė ir Lietuvos vals- 

! tybinės filharmonijos darbuotoja T. Gembickaitė.

Mieste pasidairius
Mūsų didmiestis visai nu

ganytas: • Vandens pritrū
kome ir kvėpuojame pri
terštu oru!

Jau kelinti metai vasa
romis verkiame dėl van
dens stokos. Jau nuo ne
atmenamų laikų į plaučius 
traukiame užterštą 
bet nieko nepadarėme, 
tas nelaimes pašalinti.

orą,

tuvoje. Rengėjai

Grįžo pirmoji lietuviu i 
turistų grupe i

Praėjusį trečiadienį SAS !
linijos lėktuvu grįžo iš Lie- 1 žo iš Lietuvos Julius Neu-; 
tuvos pirmoji šių metų : mannas, iš M i 1 w a u k e e , j 
JAV lietuvių turistų gru
pė, apie pusę šimto žmonių. 
Kaip žinia, į Lietuvą jie bu
vo išskridę birželio 9 d.

Grįžo iš Lietuvos 
Julius Neumannas !
Praėjusį pirmadienį grį-’

STREIKUOJA TAKSIŲ 
VAIRUOTOJAI X 

New Yorkas. — Mieste 
yra virš 16,000 taksių vai-

Birželio 27 d. įvyko kuo- ruotojų, kurie dirba kom- 
pos par engimas (steiko 
pietūs), gražiame Forest 
Parke. Žmonių susirinko 
daug daugiau, negu buvo 
tikėtasi, tačiau maisto buvo 
visoiems užtektinai.

Tokie parengimai būtų 
neįmanomi, j eigų nebūtų 
tam darbui pasiaukojusių 
žmonių — tokių, kaip Vin
cas Venckūnas su savo 
žmona, jų duktė su savo 
vyru Nevins ir jų jaunutės 
dukrelės. Reiškia, tam taip 
pasekmingam parengimui 
sunkiai ir nuoširdžiai dir
bo net trys Venckūnų gent- 
kartės. Taipgi daug dar
bo valandų dirbo: ir' Juo
zas Zajankauskas.

Visi darbuotojai 
dalyviai laiko už 
garbę, kad turėjo 
dalyvauti tokios garbingos 
apšvietos organizacijos pa
rengime. Gaila, kad iš 
Centro Valdybos matėsi tik 
du asmenys: J. Grybas ir 
A. Bimba. Kiti buvo kur 
nors savigarbos parengime. 
To turėtų būti ateityje ven
giama, nes tokie dalvkai 
skaudžiai atsiliepia į eilinių 
narių jausmus ir į paren
gimų pasekmes.

Parengimas buvo visais 
atžvilgiais pasekm i n g a s , 
buvo gera nuotaika tarp 
dalyvių—visi gražiai links
minosi iki vakaro. Besi- 
skirstant į namus palinkė- 
jom laimingos kelionės į 
Lietuvą, kurie skris liepos 
12 d. Nors jų skris j Lie
tuvą daug, bet parengime 
dalyvavo tik keturi: J. Gry
bas, K. Briedis, J. Vareso- 
nas fr S. Sungailienė. Vi
si linkėjo jiems laimingai 
sugrįžti ir vėl turėti tokį 
susirinkimą. C. N.

Iš ALDLD 185-os 
kuopos piety

panijoms. Juos iššaukė į 
streiką AFL-CIO komite
tas už unijos suorganizavi
mą. Jau streikuoja apie 
7,000 ir vis daugiau išeina

Mieste yra ir privačių 
taksių; jų setreikas nelie- v • čia.

Liberalų partija faktiųai 
i, nuo 

Socialistų partijos atskilu
sių dešiniųjų soc i a 1 i s t ų, 
partija. Vyriausiais jos va
dais yra Davidas Dubins
iąs ir Alex Rose. Per dau
gelį metų jie ėjo išvien su 
demokratais. Dabar nuta
rė paremti respub 1 i k o n o 
John Lindsay kandidatūrą 
į miesto majorus.

Paprastai rinkimuose jos 
sąrašas (kuris būdavo kar
tu ir demokratų sąrašas) 
surinkdavo nuo 300,000 iki 
400,000 balsu. Kiek balsu 
ji savo v a r d u laimės dėl 
Lindsay, eina visokios spe
kuliacijos.

Kad Liberalų partijos už- 
gyrimas (laimėtų, tai Lind
say sutiko į savo sąrašą 
įtraukti liberalų vadą Cos
tello. Jis kandidatuoja į 
Miesto tarybos prezidento 
postą.

Tarybų Sąjungoje ilgą laiką gastroliavo vienas geriausių | yra socialdemokratų DIDž. EŽERUOSE 
DIDELIS JUDĖJIMAS 
Clevelandas. — Didžiuo

siuose ežeruose eina didelis 
prekybos laivų judėjimas. 
Vien gegužės mėnesį 
juos buvo pervežta 20, 
000 tonų prekių.

Atrodo kaip akių 
apdūmimas

Kaip daugelis trokštan! Wis., LDS veikėjas. Lietu- v. - - . .
! voje Julius išbuvo apie 15 j taikos pasauly, taip n 
! dienu. Buvo Vilniuje, Kau- inorėjau išgirsti tiesio- 
ne, ‘Trakuose, Druskinin-1 g'n,ai Pi^idento kal- 

I kitose Kėdainiuose i ,)£J Jungtinėse Tautose, nors 
I Julius Neumannas - ido- ’ P61' televizijos ąparatą. No- 

jįs__ vokie- rojnu išgirsti jo kalbą to-
ruvtn knnnn kioje svarbioje vietoje, ma- 

nydamas, kad gal jis pasa- 
! kys ką konkretaus, speci- 
i fiško, kuriuo būtu sustab-

bėti su mūsų veikėju iš St. j 
Petersburgo (Eloridos) — mus žmogus, 
su J. Gendrėnu. Tai, beje, čių kilmės, 
smarkus ir apdairus vy- bet pirmojo pasaulinio ka
ras! : ro metu jo tėvai, žinoma, ii

J. Gendrėnas sakė, jog i jis, persikėlė į Kėdainius 
kelionė buvo sėkminga ir i Ten Julius mokėsi • 
smagi. Lietuvoje vyksta di- ■ jus metus lankė gimnaziją, 
džįulės statybos, ir visi ten | Atvykęs į JAV, apsigy- 
labai stropiai ruošiasi šven-j Veno Milwaukeje;
tems — Tarybų 
dvidešimtmečiui ;
Kaip žinia, ta proga į Vii- į lietuvių j u dėjimą 
nių suvažiuos apie 30,000 smarkiai darbuojasi Lietu- frazių ( 
rinktinių dainininkų iš vi-, vių Darbininkų Susivieniji-1 whose mere repetition 
sos šalies, taipgi keletas, mo vietos kuopoje. Į makes no contribution to

įdomu jam buvo apian-1 their realization). Jis sa- 
j vo kalboje nudavė, kad 
būk mus kas puola, o ne 
mes kitus. Jis išdidžiai pra
šo Jungtinių Tautų atsto
vų, kad jie dėtų pastangas 
sustabdyti vienus kaimynus 
nuo puolimo kitų savo kai
mynų. Sako:

“Man šiandien kalbant,. 
aiškūs ir tuojautiniai pa
vojai meta šešėlius Pietry
tinėj Azijoj ant visos žmo
nijos tako (Puiki frazė!— 
A. G.L Jungtinės Tautos

Aiškiau-

Draugės, mūšy garbė 
pavojuje dėl buso I

Moterų klubas dar anks- 
■ ti pavasarį savo susirinki
me labai entuziastiškai pa
sisakėme suorg a n i z u o t i 
pilną busą keleivių į fila- 
delfiečiu su eastoniečiais 
bendrą pikniką, Eastone.

Tas piknikas įvyks jau 
i šį šeštadienį, liepos 3 die
ną. Tokios puikios kelio
nės busu bilietas tik $3.75

ir visi 
didelę 
progą

KEISTA ARTISTO 
MIRTIS

Guatemala City. — čia j 
krantą buvo išvilkta valtis, 
kurioje rado negyvą ame
rikietį artistą Steve Coch- 
raną. Sakoma, jis negyvas 
išbuvo per 10 dienų.

Valtyje buvo trys meksi
kietės merginos, jų tarpe 
viena tik 14-os metų. Jos 
sakė, kad artistas jas pasi
samdė mokėdamas po $6 
per dieną filmams daryti..

_ (]ve. I .lytas galvažud iškas ka-, os bi]ietfls atskirai 
į50 c.).

Pasiteiravau, kaip eina- 
i si bilietų pardavimas. Iki 
pereito sekmadienio viena 
draugė turėjo išparduotų 
13, pasižadėjusių 3, taigi 
viena daugiau trečdalio ke
leivių sukvietusi. O kitos, 
nemalonu pasisakyti, .tik 
viena kita, tik po vieną kitą 
bilietėlį pardavusios. O bū
tų mums negarbinga ,ir 
“Laisvei” nuostolinga, j e i 
buse liktų tuščia vieta, 
kuomet busai šiuo metu 
daug kainuoja;

Bilietų turi Kalvaitienė, 
Juškienė ir kai kurios ki
tos klubietės, taipgi “Lais
vės” raštinėje, telefonas 
MI

ras Vietname ir ištrauktos i 
i mūsų karinės jėgos iš San-1 

, ,, j to Domingo,ten su-'
Ture- j Nustebau todėll, kad jo 

atžymėti, i jo real estate biznį; įsijun-i kalba susidėjo, kaip “N. Y. 
. ; Times” sako, iš nudėvėtų 

trite sentiments

Lietuvos i kūrė šeimos židinį.

sos šalies, taipgi 
tūkstančių šokėjų. . . .... ( t.... . f
Vilniuje koncertus — liepos 1 kyti Kėdainius.
17 ir 18 dd. I —Kėdainių nepažinau,—

—Kaip oras Lietuvoje? i sako Julius, — nes atrodo 
—klausiu. ! visai kitas miestas. Milži-

—Pavasaris buvo šalto- niški fabrikai, didži u 1 i a i 
kas, —- atsako J. Gendrė- apartmentnamiai darbinin- 
nas, — ir lietingas, bet va- kams. 
sara žada būti karšta.

—O javai?
—Važinėjant po Dzūki

ją, smiltynuose, jie atrodo 
truputį menkesni, bet 
Aukštaitijoje, pavyzdžiui, 
aplink Anykščius, javai at
rodo labai geri; Numato
mas puikus derlius!

Beje, tuojau vos išlipęs iš 
lėktuvo J. Gendrėnas atvy
ko į J. ir J. Lazauskų re
zidenciją, kur buvo susirin
kę svečių palinkėti Juliutei 
Lazauskienei laimingos ke
lionės į Lietuvą.

Savaitei ar dviem Lietu
voje pasiliko J. Gasiūnas.

Pats J. Gendrėnas per
nakvojo pas Joną Grybą, ir 
ant rytojaus, ketvirtadie
nį anksti, sėdo į lėktuvą 
ir išlėkė i St. Petersburga.

Ns. ‘

Šią vasarą per aštuonias 
savaites bus duodamos 
p a s k a itos įvairiais svar
biais social i n i a i s klausi
mais. Jas ruošia New York 
School for Marxist Studies. 
Prasidės liepos 7 d. Vie
ta: 853 Broadway, prie 14 
Street, Manhattane. Pa
skaitos įvyks vakarais, nuo 
7:30 vai.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y. K

LDS 46 kuopos pusmetinis Mi
tingas jvyks trečiadieni, Liepos-Ju- 
ly 7 d., 7:30 vai. vakare, “Laisvės" 
salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Visus kuopos narius kviečiame 
dalyvauti. Reikės pasitarti apie 
naujų narių įrašymą ir kitus kuo
pos reikalus aptarti. Komitetas

(52-53)

Visa Tarybų Lietuva jam 
Žmonės 

visur jį 
Parvežė 

Julius laisviečiams daug
gerų linkėjimų nuo Lietu
vos veikėjų.

geri, draugiški, 
gražiai traktavo.

raštinėje, 
1-6887.

Beje, jo viena giminaitė, turi susirūpinti.
sužinojusi, kad tūli jos gi- sjas epinis principas Jung- 
minės Amerikoje biednai tinių Tautų yra, kad visi 
gyvena, įteikė per J u 1 i^ų , kaimynai nepultų kitų savo 

. Ir ta's principas 
šiandien yra pavojuje.”

Išr visų gausybės protes-

gyve-

i ' Turime dar vieną aspi
rantą į miesto majorus. 
Miesto iždininkas Abe Bea- 
me prašo demokratus ji no
minuoti tai aukštai vietai. 
Nors jis yra valdžioje kar
tu su Wagneriu, bet daž- 

■ nai nesutinka su majoro 
Į politika. Dabar pats norė
tų tą vietą užimti ir mies
tui vadovauti.

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

vyks antradieni, liepos 6 d., 7:30 v. 
“Laisvės" salėje; 102-02 Liberty Av., 
Ozone Parke. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Kurių duoklės 
neužmokėtos, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti. Valdyba

(52-53)

LIEŽUVIS IR SKONIS
Žmogaus skonio vyriau

sias organas yra liežuvis. 
Žmogus, liežiuvyje turi apie 
3,000 skonio jaustukų.

Bet ne visi gyvūnai vie
nodai turi jaustukų. Kiau
lė turi apie 5,500, o karvė 
net 35,000.

DAUG AMERIKIEČIŲ 
VYKSTA Į UŽSIENĮ
New Yorkas. — Joseph 

R. Callahan, JAV Pasportų 
viršininkas, sako, kad šie
met beveik 20% daugiau 
amerikiečių vyksta į užsie
nį, negu 1964 metais.

Vien gegužės mėnesį bu
vo atnaujinti arba naujai 
išduoti 168,179 pasportai. 
Per 11 mėnesių buvo at
naujinta arba naujai išduo
ta 1^092/150 pasportų.

i amerikoniškais pinigais 50 kaimynų, 
dolerių dovanų.

J .Neumannas buvo ir
Lenkijoje, ir Rytų Vokieti- . _ v
joje, ir Vakarų Berlyne.1^ P° visą musų salį pries 
Grįžo linksmas, kupinas _ Sarį. Vietname ir pries 
įspūdžių.

Nors Juliui Neumannui 
jau eina 72 metai, tačiau 
jis at r o d o jaunuoliškai: 
smagus, gyvas, šnekus, 
energingas.

— Ši kelionė man buvo 
i universitetas, — pasak o j a
Julius.—Džiaugiuosi ją at
likęs.

Lie tuvoje, sako, labai 
daug turistų, privažiavusių 
iš visokių 
Viešbučiai 
knibžda.

Julius
“Tnturisto” viešbutyje, ku
ris tik neseniai buvo baig
tas statyti. Sakė, viešbu
tis puikus, su visais buiti
niais patogumais.

Elizabeth Gustout, _ ___
nusi po num. 49 Leslie’
Lane, Hyde Parke. Pašar- Į Praėjusį šeštadienį Brook- 
vota August Kodis Fune- lyno Flatbush sekcijoje bu- į 
ral Home, 63-06 Flushing so nelaimėje sužeista 1331 
Avenue, Maspethe. Bus vaikų, kurie važiavo į mo- 
laidojama penktadienį, lie-1 kyklą. Sakoma, kad mokyk-

■«HV-

pasaulio šalių, 
jais knibždėte

buvo apsistojęs

MARIYLN MONROE 
TURTAS IR SKOLOS

New Yorkas. — Paskil- 
busios artistės Marilyn 
Monroe likęs turtas įkai
nuotas $800,000

Iš jo JAV federalinė val
džia ir New Yorko valstija 
pasiims $666,850. Bus išmo
kėtos kitos jos skolos, tai 
Monroe turto nieko neliks.

I siuntimą mūsų militarinių 
jėgų į Santo Domingo at
rodo, kad mūsų šalis dabar 
yra tas kaimynų puolikas. 
Jeigu taip, tai mes patys 
galime sustabdyti tą “kai
myno” puolimą. Ištraukime 
savo armiją iš Santo Do
mingo, sustabdykime daužę 
Šiaurinį Vietnamą, ir ne
reikės prašyti Jungtinių 
Tautų, kad jos mums pa
lieptų sustoti puolus savo 
kaimynus. O kadangi mū
sų prezidentas yra tas, ku
rio ranka daro tuos “kai
myno” puolimus Santo Do
minge ir Šiaurvietname, tai 
ta pati ranka gali tuos puo
limus ir sustabdyti. Kiši
masis į Vietnamo civilini 
karą irgi 
puolimas, 
darę, kad 
“šešėlius” 
joj.

yra “kaimynų” 
Sustokime ir tą 
panaikinus tuos 
Pietrytinėj Azi-

A. Gilman

Nairobi. — Kenijoje nu
teisė 18-ai mėnesių į kalė
jimą Zanzibaro maršalą 
John Okello. Kaltino už 
nelegalų įvažiavimą.

pos 2 d., 9:30 vai. ryto, St. 
Charles kapinėse.

JAV

linis autobusas buvo suge
dęs. Rep.

Detroitas. — šiemet nau-Washingtonas.
ruošiasi pirkti pagalbinių jų automobilių daugiau 
laivų karo laivynui iš Ang- parduoda, kaip aprdavė 
Ii jos. tuo laiku 1964 metais.

UŽSIREGISTRUOKITE VIETAS BUŠU 
VAŽIUOTI Į EASTON, PA. 

Broklyniečių busas išeis 9 vai. ryto 
nuo “Laisvės” įstaigos 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Iš Williamsburgo, nuo Union Avė. ir Stagg St., 9:30 v. r.

Iš Eastono išvažiuos 8 vai. vakaro. 
KELIONĖ “ROUND TRIP” $3.75.

Skambinkite į “Laisvės” Administraciją MI. 1-6887

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 bps 6th St., npo čia į kairę prasideda Walnut St.» 
sukite į jį. Walnut St. už kelių blokų krypsta į dešinu, 
nuo čia jis jau vadinasi Butler St. Važiuokite apie 5 my4 
lias, po kairei bus Golf, ten sukite į dešinę ir už mylios 
bus Ratinių farma.

Iš New Yorko reikia važiuoti keliu No. 22, perVažia* 
vus tiltą, važiuokite į Easttoną, o nuo cirkalio sėkltė tą 
patį kelią. 1

Užtikrinkite Savo Giminėms Dovanas
Būkite tikri, kad firma, iš kur jūs užsakote dovanas,^ 

turi autorizaciją priimti jūsų dovanų užsakymus.
Turėkite mintyje, kad tiktai—

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

NEW YORK 10003 
Telefonas: 228-9547.

Vienintelė firma Jungtinėse Valstijose, kuri yra autorizuota 
VNESHPOSILSTORG priimti dovanas jūsų giminėms.

Bile jūsų užsakytos dovanos, kaip tai: automobiliai, dviračiai, 
radijai, šaldytuvai, laikrodžiai, medžiagos, ir daugelis kitokių da

lykų, bus pristatomi j namus bėgyje 20-40 dienų.
Didelis pasirinkimas įvairių prieskonių ir maisto paketų. 
.PUTEVKI. Sveikatos kurortai-sanatorijos, prie Minera- 
. linių Šaltinių Kaukaze, Kryme, prie marių kranto Ry
goje, purvo voniose Odessoje, Druskininkuose, ir t. t.

Ateikite į mūsų demonstravimo salę, pasirinkite dovanų giminėms.
PRAŠYKITE MŪSŲ ILIUSTRUOTO KATALOGO

Great Neck, N. Y.

Geri Pietūs Parke
Rengia Great Necko Lietuvių Kultūros Klubas

Įvyks Sekmadienį

Liepos 18 July
Pietūs bus duodami 1-mą valandą dieną

KINGS POINT PARKE, AREA 7
Puikiausi valgiai, šalti gėrimai ir linksma susirinku

siųjų nuotaika, širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai

BROKLINIEČIAI NORI VAŽIUOTI PAPIETAUTI
Reikalinga kooperacija nuvažiavimui. Kurie turite 

automobilius ir galėtumėte nuvežti vieną kitą asmenį 
į šią sueigą, prašome telefonu pranešti “Laisvei”. O 
kurie norėtumėte važiuoti ir neturite kas nuvežtų, taip
gi praneškite “Laisvei”, mes pagelbėsime jums susi
siekti su kitais, kurie turės vietos automobiliuose.

“Laisvės” telefonas: MI. 1-6887.




