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KRISLAI
Drąsuolis!
Teroras prieš studentus 
“Geros valios misija” 
Vyrėsime daug svečių 
Ligonis ar nusikaltėlis? 
Per daug žmonių?!

Rašo A. Bimba

Kaip nesvarstysite ar nekal

Tarybų Sąjungos 
vadovybė vieninga
Maskva. — “The New 

York “Times” korespon
dentas Peter Grose rašo, 
kad niekados nebuvo taip 
vieninga ir kolekyvi Tary-

besite, bet pripažinsite, kad Sąjungos vadovybė, kaip 
----- - dabar.

1953 metais po Stalino
leitenantas Richard R. Steinke 
iš Milwaukes yra nepaprastas 
drąsuolis. Jis vienas iš 70,- 
000 į Pietų Vietnamą pasiųs- mirties už 9 dienų Malen- 
tų jaunų vyrų atsisakė klau- j kovas pasitraukė iš Komu- 
syti armijos komandos ir eiti Į njstu anrtiios nirmoio sek- 
į džiungles medžioti jam ne
pažįstamus ir nematytus liau
dies kovotojus.

Už tai jis tapo aštriai nu- Į tuotas Berija, 
baustas; išmestas iš armijos1 - - - —
su “pažeminimu”. j__  _

Kaip Įeit. Stenkė, milijonai ūmai ir greitai. Dabar 
mūsų šalies Įsivėlimas į Pietų ! Y1a, kitaip. astuoni me- 
Vietnamo civilinį karą yra ne- nėšiai prabėgo po ŠIOS va- 
nateisinama ir pavojinga mi- dovybės sudarymo, ir vis- 
iftarinė intervencija. j kas eina sutartinai ir glau-
f TZ ... .. x .. . . 1 džiai. Anastazas Mikoja-Kaliformjos valstybinio um-1 TSR<. nrp7idpnfaq

versiteto studentam reakcija | v Prez Gontas,
keršija visu pasiutimu. I Leonidas Brezrlevas Ko-

Kaip jie išdrįso kovoti už munistų partijos pirmasis 
teisę protauti ir galvoti apie sekretorius, Aleksejus Ko
šių dienų Amerikos ir pašau- sygįnas _ TSRS premje- 
lio reikalus? j n j

Jie dabar “bėdoje”, šimtai 
jų—net 773!

297 jų jau surasti “kaltais” 
ir laukia bausmės. Likusiųjų * 
likimas toks pat. Kiekvienas 
jų gali gauti po 18 mėnesių 
kalėjimo ir po $1,500 pabau
dos.

Niekados šios šalies istori
joje niekas dar nebuvo matęs 
bei girdėjęs panašaus masinio 
teroro prieš studentus. Nejau
gi nekils audra prieš teismą, 
kurio pagalba reakcija siekia 
uždaryti burną mūsų studen
tai, mūsų mokykliniam jau
kumui ?

I nistų aprtijos pirmojo sek
retoriaus vietos, ' keturiais 
mėnesiais vėliau buvo areš-

Prie Chruščiovoo vadovy
bės pakeitimai buvo daro-

ras.

Spitsbergen© sala 
ir karo įrengimai

Maskva. — Tarybų Są
junga jau antrą protesto 
notą įteikė Norvegijai prieš 
laužymą sutarties. Yra nuo 
seniau susitarta, kad Spits- 
bergeno saloje, kuri yra į 
šiaurę nuo Norvegijos oke
ane, nebūtų daroma jokių

Jau labai seniai gyvuoja 
ir veikia pacifistinė organiza
cija “Fellowship of Reconci
liation“. Ją sudaro protestan
tiška dvasininkija. šiandien 
ji ranka rankon darbuojasi su 
tais, kurie reikalauja, kad mū-j 
sų vyriausybė nutrauktų mili- Į 
tarines intervencijas į Pietų 
Vietnamą ir Dominiką.

Šiomis dienomis “Fellowship 
of Reconciliation” pasiuntė iš 
dvylikos vyrų “geros valios 4 
misiją” į Pietų Vietnamą. Bet 
ką ji ten veiks, neaišku.

■ militarinių įrengimų.
Norvegija yra NATO mi- 

litarinės sąjungos narė, tai 
ji leidžia NATO militaris- 
tams paruošti karinius 
įrengimus.

Lietuvių filmą “Maryte” 
rodo Vietname

A. Kosyginas apie 
tarptautinę padėtį

kolūkiečių 
reikaluose 
pamainų, 

gyvenime, 
Numato-

Dabartinė TSRS vadovy
bė prie pakeitimų eina ap
galvojus ir sutartinai. Yra 
padaryta visa eilė pageri
nimų darbininkų naudai, 
žemdirbystėje, 
senatvės pensijų 
ir daugelis kitų 
Kad patikriinus 
tai reikia laiko,
ma, kad Komunistų parti
jos suvažiavimas iš atei
nančio rudens b u s nukel
tas į 1966 m. pavasarį.

Suprantama, gali įvykti 
vadovybėje pakaitų. A. Mi
ko janas jau 70 metų am
žiaus. Brežnevas nesigiria 
sveikata. Naujų vadų, jau
nesnių yra pakan karnai. 
Gali įvykti asmenų pakai
tų, bet Tarybų Sajų n g a 
rimtai baigė asmens kulto 
ir vieno asmens vadovybės 
praktiką, vietoje to pasirin
ko sutartiną kolektyvią va
dovybę.

KIEK ŽUVO VIETNAME 
AMERIKIEČIŲ?

Saigonas. — Iki birželio 
26 dienos Pietų Vietname 
jau žuvo 662 Jungtinių 
Valstijų militariniai žmo
nės. Bet priskaitomi tik 
tie, kurie žūva kovoje. Prie 
šio žuvusių skaičiaus ne- 
priskaitomi tie, kurie žūva 
dėl kitokių priežasčių, kaip 
pereitą savaitę beveik 100 
marininkų žuvo Kaliforni
joje, lėktuvui susikūlus.

Kairas. — TSRS duoda 
Egiptui 300,000 tonų kvie
čių.

IŠ VISO PASAULIO
Santo Domingo. — Sako

ma, kad juntos viršininkai 
sutiko tartis, su Dominikos 
valdžia.

Lietuvių spaudos korės- vienu vietnamiečiu drau- 
pondentas lankosi Vietna- gu, Bao. Jis papasakojo, 
me ir perdavė sekamą ži- į kad filmas “Marytė” rodo
ma.

Vietname ki e k v i e n a s 
žmogus laiko save koi oto- 
ju darbo ir kovos frontuo
se. Susitikdamas su pa- 
praestais žmonėmis, paste-' 
biu, kad kartais visiškai1 
niekuo neišsiskirianč i a m e

I mas Vietname ne pirmus 
metus. Šį filmą Bao jau 
matė anksčiau, bet dabar 
pas jį vieši brolis, kurį jis 
pakvietė pažiūrėti šio įdo
maus šiuolaikinio filmo.

—Jūs pasakėte “šiuolaiki
nio.” Bet juk filme pasa-

žmoguje glūdi milžiniška j kojama apie įvykius, buvu- 
J------ ištvermės jėga.: sius daugiau kaip prieš

tauta myli dvidešimt metų!
—Taip, aš tai žinau, — 

i atsakė Bao. — Jums tai jau 
j istorija, bet mūsų broliai ir 
seserys Pietų Vietname ka- 

’ niauja partizaninį išsiva
davimo karą prieš ameri
koniškuosius grobikus ir jų 
samdinius. Didvyrės-parti- 
zanės paveikslas mums la
bai artimas ir šiuolaikinis.

Nuskambėjo skambutis. 
Mes įėjome į salę ir persi- 
skyrėme. Salė buvo sausa-

drąsos ir 
Vietnamiečių 
savo didvyrius, kurių dau
gelis pakartoja tarybinių i o 
žmonių Tėvynės karo me- j - 

i tais įvykdytus žygdarbius. 
Labai populiarios knygos, 
kino filmai, skirti tarybinės 
liaudies kovai prieš fašis
tines gaujas.

Kartą sekmadienį nuta
riau nueiti į kiną. Peržiū
riu laikraštį ir staiga ma
tau, kad viename kino te
atre rodomas filmas “Ma
rytė.” Daugelyje Vietnamo L.- v . .. . _ TTV
miestų demonst r u o j a m i klmsai Pnkimsta. Užgeso 
įavirūs tarybiniai kino fil- ^1VJ^S°A’ 
mai, bet, tiesą sakant, nu
stebino tai, kad per tūks
tančius kilometrų nuo gim-r 
tųjų Baltijos jūros krantų 
vėl pamatysiu iš jaunystės 
žinomą filmą. Po kelių mi
nučių aš jau buvau prie ki
no teatro.

1 Prie kasos įsišnekėjau su

Iš pradžių ekrane 
pamatėme jaudi'n a n Č i u s 
s t u d i j os “Išsivadavimas” 
kino kronikos kadrus apie 
rūsčią Pietų Vietnamo pat
riotų kovą. Sulaikę kvapą, 
žiūrovai įsižiūrėdavo į Pie
tų Vietnamo išsivadavimo 
armijos karius.

(Pabaiga 6-me psl.)

Iš 'Laisvės' buvusių 
metinių piknikų

Kaip žinia, praėjusį sek- tys rengėjai, kuriems šir- 
madienį ir pirmadienį dingai ačiū už pasidarbavi- 
Brocktone-Montelloje įvyko mą.

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 11 d., vėl susirinksime į 
“Laisvės” salę. Ten bus daug1, 
daug svečių iš visos plačiosios 
Amerikos. Mat, didžiulė gru
pė, berods daugiau kaip 70, 
išvyks į Tarybų Lietuvą. Jų 
tarpe daugiau kaip 20 vyksta 
įvairių chorų narių dalyvauti 
dainos šventėje Vilniuje.
’ Neabejoju, jog jie mums čia 
padainuos. O mes jiems pa
linkėsime laimingos kelionės. 
Prašysime, kad jie mūsų var
du pasveikintų Lietuvos žmo
nes.

holikus (kurie dar vadinami 
ir “bomais”) pradėsime “gy
dyti”. Pirmiausiai alkoholikas 
galės savanoriškai pasiduoti 
gydymui. Jei pats nesusipras, 
užteks dviejų gydytojų para
šo jį priversti gydytis, arba 
giminės galės jį ten padėti; 
net su juo kartu gyvenąs jo 
“draugas” galės tą patį “pa
tarnavimą” atlikti.

Tai bus naujas, didelis iš
bandymas. Linkime sumany
mui sėkmės.

Allentown, N. J.—Susan 
Browne, 23 metų amžiaus, 
kuri tik prieš metus ište
kėjo, gavo laišką iš Pietų 
Vietnamo, kad ten jos vyrą 
sužeidė.

Jai namo bevažiuojant, iš 
priešaky riedančio sunkve
žimio išsirito trijų tonų 
akmuo, suplojo jos automo
bilį ir ją užmušė.

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos premjera Aleksejus 
Kosyginas visą dieną tarėsi 
su Jugoslavijos prezidentu 
apie tarptautinius reikalus, 
ypatingai militaristų per
versmą Alžyre.^

Po to Kosyginas aklbėjo 
L u m u m b o s universitete, 
kur šimtai studentų baigė 
mokslą. Jis kritikavo Jung
tines Valstijas, kurios “sie
kia padiktuoti kitų šalių 
žmonėms, prieš jų norą, 
kokia santvarka turi būti 
toje arba kitoje šalyje.”

Kosyginas sakė, kad Ta
rybų Sąjungos užsienio po
litika yra tam griežtai prie
šinga. Ji džiaugiasi, kada 
naujos valstybės pasirenka 
socializmo kelią, bet niekur 
nesikiša į naujų valstybių 
vidaus reikalus ir nedaro 
spaudimo, kad jos eitų ko
munistiniu keliu.

Jis kritikavo ir kinus,

kurie Azijoje ir Afrikoje 
dažnai šovinistiškai kalba 
prieš baltuosius žmones. 
Jis sakė, kad tai rasizmas, 
tai priešinga tarptautiniam 
socializmo solidarumo 
mokslui.

Jis sakė, kad Tarybų Są- 
gelbėja naujai susiorgani
zavusioms valstybėms, bet 
teikdama pagalbą nedaro 
spaudimo, kad jos sektų ta
rybiniu keliu, nes supranta, 
kad žmonės jį pasirinks.

Washingtonas. — Respub
likonas senatorius E. Dirk- 
senas, kuris turi įtakos į 
prezidento Johnsono užsie
nio politiką, reika 1 a u j a , 
kad Jungtinės Valstijos ne
darytų jokių nusileidimų 
Vietnamo reikaluose.

Dirksenas puola senato
rių Fulbrightą ir kitus, ku
rie siūlo baigti karą pasita
rimais.

ALŽYRO VALDOVAI 
RODO DANTIS

• I ■

Alžyras. — Militar i s t ų 
valdžios Užsienio ministras 
Bouteflika įspėjo Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinės Ara
bų respublikos ambasadas, 
kad “nesikištų j Alžyro-rei- 
aklus.”

Tuo pat kartu Bouteflika 
draugauja su JAV ambasa
doriumi W. J. Porteriu ir 
Prancūzijos ambasadoriu
mi G. Gorse. .

Vietnamo žmonės ir 
bombardavimai

Tokio. — Šiaurės Vietna
mo respublikos radijąs pra
neša, kad JAV bombonešių 
puolimais baisiai pasipikti
no vietna m i e č i a i ir dar 
energingiau remia savo ša
lies valldžią.

Visoje šalyje žmonės ry
žosi daugiau užauginti 
kiaulių, ančių ir vištų, pa- 
sekmingiau suvalyti ryžius.

Tik iš vienos provinciijos 
5,200 žeemdirbių šeimų pa
sižadėjo užauginti po kiau-

Tegucigalpa, Honduras.- 
Susikūlė lėktuvas. Žuvo 
35 Costa Ricos baletistai ir 
19 buvo sužeista.

“Laisvės” naudai piknikas. 
Sekmadienį žmonių buvo 
daug, piknikas buvo skait
lingas ir spalvingas. Suvy- 
ko iš visos eilės miestų sve
čių. Pirmadienį pikniką bai
gė artimesnieji gyventojai.

Plačiau apie tai parašys 
mūsų korespondentai seka
muose “Laisvės” numeriuo
se. O šiuo tarpu tik tenka 
padėkoti organizacijoms • ir 
veikėjams, kurie pikniką 
surengė; taipgi didelė padė
ka visiems, kurie piknike 
rūpestingai dirbo, aptar
naudami publiką valgiais ir 
išgėrimais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOSKastro Apie Alžyro 
utilitaristus

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro pasmerkė Al
žyro militaristų perversmą, 
kaip liaudies ir šalies prie
šų, kaip klikos suokalbį.

Kasero sako: Jeigu jie 
turi liaudies pritarimą, tai 
kodėl jie neina į mases? 
Kodėl jie liaudies demonst
racijas ginklais slopina?

Kastro nurodo, kad mi
litaristų Užsienio ministras 
Abdel Azis Bouteflika yra 
užkietėjęs socializmo ir Al-

Eastoniečių - filadelphie- žyro liaudies priešas.

Naha, ,Okinawa. — JAV 
militarinis teismas teisė 
leitenantą Richardą Stein- 
kę, iš Milwaukee, Wis. Lei
tenantas Pietų Vietname 
atsisakė vykti į frontą 
prieš liaudiečius.

Jis pareiškė: “šis karas 
nev-ertas nei vienos ameri
kiečio gyvasties.”

New Yorkas. — Teismas 
rado kaltu P. C. Magnusą, 
buvusį New Yorko Preky
bos prezidentą, už nesumo
kė j imą valdžiai $85,000 tak
sų.

Ato-

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad Afridks ir A- 
zijos konvencijos nukėli
mas į lapkričio mėnesį — 
tai smūgis imperialistams.

Waterloo, N. Y. — Au
tobusas ir automobilis susi
dūrė. Nelaimėje 5 žmonės 
buvo užmušti ir 30 sužeista.

Cambridge, Mass.
Ulinių jėgų gaminimo cent
re įvyko sprogimas. Aštuo- 
ni žmonės užmušti. Nuo
stoliai viršija du milijonus 
dolerių. Pradžioje buvo 
pradėjus skleistis radioakci- 
ja.

New Yorkas.—Mrs. Hugh 
Sullivan įtalpino savo pa
veikslą ir 4-ių mėnesių duk
relės “The Long Island 
Press” dienraštyje su pa
reiškimu: “Ji nepamatys 
savo tėvo.” Mat, prieš dvi 
savaites jos vyrą užmušė 
Pietų Vietname.

čių ruoštas piknikas Eąsto- 
ne Katinių parke labai gra
žiai pavyko. Publikos pri
sirinko vidutiniai. Gerai 
buvo atstovaujama kasyklų 
sritis. Bet ne daug laisvie- 
čių tesimatė iš New Jersey 
valstijos. Iš Philadelphijos j Athos kalno klioštoriaus. 
pribuvo pilnas didžiulis bu- 
sas. Taip pat ir iš New 
Yorko atvažiavo pilnas Du-] 
sas.

Nuotaika buvo linksma, j riy net moterų neįsileidžia.
Meninės programos nebu-i " ~
vo. Tiktai keletas svečių ‘ ,^kyras; “ 
buvo iškviesti pakalbėti. valdžia suėmė Laiubottę, 

— Polici- Bet plačiau apie pikniką, korespondentą, ir išsiuntė į

VIENUOLIAI APVOGĖ 
KLIOŠTORIŲ

Atėnai. — Solonikų po
licija areštavo du graikų 
ir tris rusų vienuolius, ku
rie vogė senus piešinius iš

Ir Washingtone, ir Vatika
ne pradėta kalbėti apie gim- 

Prezidentas 
Johnsonas jau pasisakė už su- 

< tiek amerikiečiams, 
tiek visiems kitiems ,nuo gim- 

apsisaugojimo būdų.

Kaip reikia žiūrėti į alkoho
likus? Kas jie per vieni dymų kontrolę, 
ligoniai ar nusikaltėliai? Kur j -___
jiems vieta — ligoninė ar ka- teikimą
Įėjimas ?

O jų esama labai,O jų esama labai, labai ! dym.° . . v.-
daug. Tiktai vienoje NewYor- Tuoj prabilsiąs ir popiežius 
ko valstijoje tų nelaimingųjų Paulius VI. Ir jis gal nebeuž- 
priskaitoma iki 700,000! drausiąs katalikams naudotis 

įsivąizduokite, kas atsitik- k.ont/°lės žinojimu,
tų, jeigu juos visus patupdy- ta.p pydavo,
tumėme į kalėjimus arba pa
girdytumėme į ligonines.

Kaip ten bebūtų, New Yor
ko valstijojs seimelis priėmė 
Mlių, kuriame alkoholikai lai
komi ligoniais. Jei guberna
torius jį pasirašys, jis taps įs
tatymu.

Tada šioje valstijoje alko/

priskaitoma iki 700,000! drausiąs katalikams naudotis

Maskva. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito pareiškė, 
kad jo šalis Šiaurės Viet
namo respublikai duos pa
galbos.

būdavo katalikų bažnyčios 
siunčiami tiesiai į peklą.

Turime nusikalę naują ang
lų kalba terminą — “popula
tion explosion”. Per daug 
žmonių, tuoj jie nebesutilpsią 
šioje ašarų pakalnėje!

Tos “eksplozijos”, matyt, yra 
išsigandęs ir popiežiust ■

Karačis. — Pakistanas ir 
Indija sutiko atšaukti sa
vo militarines jėgas iš gin
čijamos pasienio teritorijos.

Jackson, Miss.
ja vėl areštavo 75 negrus.

Kliošcorius yra virš 1,000 
• metų senumo. Jame įsiga- 
’ Įėję reakciniai sentikiai 
Į vienuooliai, kurie j kliošto-

Chicago. — Nepriklauso
mybės minėjimo savaitgaly
je žuvo apie 700 žmonių. 
Nepilnomis skaitlinėmis ži
noma, kad automobilių ne
laimėse žuvo virš 500. Kiti 
žuvo besimaudydami ir ki
tokių nelaimių metu.

Miami, Fla. — Baptist 
World Alliance išrinko or
ganizacijos prezidentu neg
rą Dr. William R. Tolber- 
tą, Liberijos vicepreziden-

Alžyras. — Militaristų 
>” dienra š č i o

New Delhi. — Pasienio 
susirėmime buvo užmušta 9 
pakistaniečiai.

Alžyras. — Vakarų im
perialistų diplomatai džiau
giasi, kad militaristų per
versmas Alžyre dar dau
giau padalys arabų valsty
bes.

reikia tikėtis, parašys pa- Paryžių.

Ankara. — Tarybų Są
junga siūlo Turkijai pasira
šyti nekariavimo sutartį.

Londonas. — Sulaukęs 49 
metų amžiaus mirė JAV ' 
kolumnistas ir rašytojas 
Robert Ruark.
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Alžyro perversmas
PASAULIO reakcinės imperialistinės jėgos gali pa

sididžiuoti dar vienu laimėjimu. Dabar jau gerokai 
aišku, kad Alžyro respublikoje karininkų suokalbis ir 
nuvertimas Ben Bellos vadovaujamos vyriausybės nebu
vo įvykdytas kokiais nors patriotiniaais bei liaudiškais 
sumetimais. Tiesa, kovos ten dar tebeina ir perversmą' 
įvykdžiusi grupė su pulkininku Boumedienne priešakyje 
dar nėra pilnai laimėjus pergalės, bet jai pasipriešini
mas silpnėja ir jos laikinas įsigalėjimas, rodos, neiš
vengiamas.

Įdomu, kad pulk. Boumedienne kalba apie revoliuci
ją ir kaltina nuverstą prezidentą Bellą tos revoliucijos 
išdavimu, įvedimu vieno asmens diktatūros ir t. t., bet 
tas tik parodo, kaip perversmininkai bando Alžyro liau
dį nuramnti, save jai persistatydami josios draugais 
ir prieteliais. Tais pačiais sumetimais pulkininkas sa
vo vėliausioje kalboje paneigė jam daromą kaltinimą, 
kad jis įvedė militarinę diktatūrą. Neigi, kol kas, nau
jieji valdovai mojasi Alžyro užsieninę politiką sieti 
su imperialistinėmis jėgomis. Jie žada tarptautiniuose 
santykiuose laikytis, kaip ir pirmiau, “neutrališkai.” 
Bet vėliausiuose pranešimuose kalbama apie pasitari
mus su prancūzų ir amerikiečių diplomatais. Galimas 
daiktas, kad tiktai laiko klausimas, kai išgirsime apie 
Alžyro gairių pakeitimą ir užsieninėje politikoje.

Karo plėtimas dviem frontais
MŪSŲ VYRIAUSYBĖ jau įsakė amerikiečių gink

luotoms jėgoms Pietų Vietname tiesioginiai įsitraukti 
į mūšius. Taip pat vis toliau plečiamas ir didinamas 
bombardavimas Šiaurės Vietnamo.

Bet šio karo plėtimas, pasirodo, vedamas dar ir 
kitu frontu. Štai pranešama, kad Naujoji Zelandija ruo
šiasi pasiųsti ginkluotų jėgų į Pietų Vietnamą padėti 
amerikiečiams kariauti. Filipinai, rodos, jau turi savo 
jėgų Vietname. Taipgi kalbama, kad Čiang Kai-šekas 
seniai pasirengęs mesti į Pietų Vietnamą didoką armiją, 
kai tik Jungtinės Valstijos įsakys. Vadinasi, vis dau
giau ir daugiau šalių įtraukiama į konfliktą.

/

Svarbu pabrėžti, kad kol kas šio karo plėtimas 
eina tiktai iš vienos pusės. Nors jau keliais atvejais 
buvo pranešta, kad tiek Kinija, tiek Tarybų Sąjunga pa
siruošusios 'padėti Siaurės Vietnamui gintis, bet, kiek 
žinoma, dar nė viena šalis nėra pasiuntusi nė vieno 
kareivio. Iki šiol pagalba buvo daugiausia tik moralinė.. 
Tiesa, Kinija žada, jeigu bus reikalas, jeigu Šiaurės 
Vietnamas prašys, pasiųsti ginkluotų savanorių, ta
čiau pažadai pažadais ir pasilieka. Žinoma, niekas ne
gali garantuoti, kad tokia padėtis ir pasiliks. Ji gali 
griežtai pasikeisti bet kurią dieną.

Tuo tarpu karas pačiame Pietų Vietname kasdien 
aštrėja. Matyt, Liaudies Išsilaisvinimo Fronto karinės 
jėgos yra didžiai sustiprėjusios, geriau ginkluotos ir 
pasiruošusios gintis. Bet jos iki šiol vengė atvirų mū
šių su daug skaitlingesniais ir geriau ginkluotais ame
rikiečiais ir militarinės valdžios kareiviais. Sakoma, liau- 
diečiams ypač puikiai patarnauja dideli lietūs, kurie, 
paprastai, šiuo laiku Vietnamo kelius ir laukus paver
čia neišbrendamais, nepereinamais. Kariavimas sun
kiaisiais ginklais beveik neįmanomas. Kaip tik tomis 
sąlygomis, matyti, ir naudojasi liaudiečiai.

Viską sudėjus į daiktą, pavojus didelio karo kasdien 
didėja. Amerikos žmonių protestai prieš karo plėtimą 
dar nėra tokie galingi, kad priverstų vyriausybę su jais 
skaitytis. Nors ir kalbama, kad Kongresas turėtų šitą 
Pietryčių Azijoje konfliktą aptarti, bet irgi tiktai kal
bomis ir pasilieka. Prezidentui Johnsonui palikta už
sieninę politiką vairuoti taip, kaip jam patinka. Gi jis, 
kaip viskas rodo, negalvoja apie intervencijos į Pietų 
Vietnamą nutraukimą.

TSRS SUSIRŪPINUS 
ALŽYRO REIKALAIS

. Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė ir spau
da yra susirūpinus pervers
mu Alžyre. Numatoma, 
kad veikė užsienio jėgos ir 
pinigai. Ben Bella ilgų me
tų kovotojas už Alžyro ne
priklausomybę. Jis buvo 
beveik vienbalsiai išrinktas 
šalies prezidentu.

Militaristai, kurie nuver
tė jo avldžią, laikosi ginklų 
jėga.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

SURADO NUSKANDIN
TUS ANGLŲ LAIVUS

Lake George, N. Y.— 
Didžiuliame George ežere 
surado anglų laivus, kurie 
buvo nuskandinti 1758 m.

Anglai kariavo prieš 
prancūzus. Laivais jie nu
plukdė 15,000 vyrų armiją 
į šiaurinę ežero dalį. Bet 
prancūzai juos sumušė. 
Anglai neteko pusės žmo
nių, o laivus nuskandino 
ežere. Ežeras yra 33 my
lių ilgio.

JAU GALI PASIVALGĘ 
IR IšSIGĖRĘ EITI 
PRIE KOMUNIJOS!

Buvęs kunigas ir dabar 
ateistas J. Ragauskas Lie
tuvos spaudoje rašo:

Pažinojau kunigą, kuris vie
nam berniukui, atlikusiam pas 
jį išpažintį, uždavė tikrai žiau
rią atgailą: įsakė kasdien iki 
sekančios išpažinties sukalbė
ti po rožančių!

Kokią gi nuodėmę tas ber
niukas padarė? žmogų užmu
šė ? Kaimyno trobas sudegi
no ? O gal bažnyčią išnieki
no ? i

Kunigas taip sunkiai jį nu
baudė už tai, kad jis išdrįso 
priimti komuniją, per neat
sargumą suvalgęs vieną žir
nį. ..

Vaikas, eidamas bažnyčion, 
nusiskynė ankštį, susibėrė į 
burną žirnius, pradėjo kram
tyti, bet atsiminė, kad prieš 
priimant komuniją negalima 
nieko valgyti, žirnius jis iš- 
spiovė, bet vieną žirnį — ar 
tik jo dalį — kartu su seilė
mis nurijo. Tą rytą nieko apie 
tai nesakė nė per išpažintį, 
bet sekantį kartą, abejonių 
kamuojamas, prisipažino ku
nigui savo “nuodėmę”—ir ga
vo už ją!

Tas kunigas jau miręs. Gai
la, nes įdomu, ką jis galvotų 
dabar, kai popiežius leido ti
kintiesiems eiti prie komuni
jos sočiai pavalgius?

Taip, toks popiežiaus dekre
tas paskelbtas. Tai didelė nau
jiena tikintiesiems, kurie iš 
mažens buvo įpratinti, prieš 
priimdami komuniją, nuo dvy
liktos nakties valandos būti 
nieko nevalgę. Matyt, toks 
griežtas panaikinimas, einant 
“prie dievo stalo” -r- ir tokios 
bausmės už jo sulaužymą, — 
įkvėpdavo tikintiesiems pagar
bą tam dievui, prie kurio pri
siartinti galima tik esant šva
ria sąžine ir švariais viduriais.

Beje, popiežius atsižvelgė 
ne tik į valgytojų, bet ir į gė
rėjų interesus: leido priimti 
komuniją net ir išgėrus. Išgė
rus ne tik vandens, bet ir al
koholinių gėrimų! Tiesa, šven
tasis tėvas nurodo, kad gali
ma priimti komuniją, “saikin
gai” išgėrus. Bet kadangi iš
gėrimo saiką nustatyti palie
kama patiems tikintiesiems, 
tai čia gėrėjams atsiveria ga
na plačios galimybės.

Keičiasi, greit keičiasi lai
kai. Dvasininkams tenka atsi
sakyti ilgus amžius galioju
sių griežtų religinių nuostatų, 
kad tik dar kaip nors prisivi
liotų į bažnyčią žmones. Tuo 
tikslu jie taip “atpigino” ti
kintiesiems net ir patį dievą, 
norėdami žūt but jį dar kam 
nors įpiršti. Juk, kaip žino
ma, atpiginama tik užsigulė
jusi, nebetinkanti paklausos 
prekė.

NEPATARIA POPIEŽIUI 
ATVYKTI IR KALBĖTI 
Už TAIKĄ

Seniai eina kalbos, kad 
gal rudenį į Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjos 
sesiją atvyks popiežius Pau
lius VI ir pakalbės už tai
ką.. Ta nuomonė, matyt, ne
patinka Chicagos marijonų 
“Draugui” Jis (birž. 29 d.) 
pataria popiežiui tokio žy
gio nedaryti. Nes
jo kalba nepaveiks nei sovie
tinio bloko Jungtinėse Tauto
se, nei Afro-Azijos tautų dele
gacijų, kaip nepaveikė prezi
dento Johnsono gera, stipri ir 
teisinga kalba, pasakyta bir
želio 25 d. San Francisco mie
ste, minint Jungtinių Tautų 
dvidešimt metų įsikūrimo su
kaktį. Maskvos ir jos sateliti
nių kraštų spauda iš mūsų 
prezidento kalbos tik pasišai
pė, iškraipė jos mintį, apšmei
žė prezidentą ir taip pat 
Jungtines Valstybes. Lygiai 
taip atsitiktų ir su popiežiaus 
Pauliaus VI kalba JT asamb
lėjoje New Yorke.

Vadinasi, “Draugas” nori 
apsaugoti “vargšą” Paulių!

KOLIOJIMASIS JIEMS 
PRIGIMTAS

Birželio 18 d. vedamaja
me (editoriale) mes paskel
bėme dokumentus, kurie 
parodo, kaip 1940 m. birže
lio dienomis Lietuvoje įvy
ko perversmas pagal tuo lai
ku veikiančią konstituciją. 
Smetona pasitraukė, vietą 
užleido Merkiui, o Merkys 
pakvietė Justą Paleckį būti 
ministru pirmininku.

Tuoj atsiliepė Bostono 
menševikų “Keleivis” (birž. 
30 d.). Ar jis paneigė tuos 
istorinius faktus, tuos do
kumentus? Žinoma, to pa
daryti negalų, nes dokumen
tai pasilieka dokumentais. 
Smetonos ir Merkio parašų 
nė kirviu juk neiškirsi.

Tai ką daro menševikų 
laikraščio redaktoriai? Jie 
kolioja ir keikia A. Bimbą 
ir komunistus: Girdi: “Lie
tuvos ir čionykščiai komu
nistėliai biauriausiai meluo
ja, klastoja istoriją ir susi
riesdami kvailina už save 
kvailesnius skaitytojus ir 
šių pasakų klausytojus”.

Matote, kaip jiems lengva 
susidoroti su istorija. Ati
darei burną prieš “komuni
stėlius” ir viskas “išspręs
ta” !

Bet, žinoma, istorija pa
silieka istorija. Pagal tuo
laikinę Lietuvos konstituci
ją A. Smetona pasitraukė, 
o Merkys pakvietė Paleckį 
Ministru pirmininku. Nė la
šas kraujo nebuvo pralie
tas. Paleckis sudarė liau
dies vyriausybę, kuri pra
vedė rinkimus. Liaudies 
seimas paskelbė Lietuvą so
cialistine tarybine respubli
ka ir nutarė?."prašyti, kad 
Lietuva būtų priimta į Ta
rybų Sąjungą. Taipgi nebu
vo pralietas nė vienas krau
jo lašas!

Tokia istorija, tokie fak
tai, broliai menševikai.

Ar Baltija taps ežeru?
Vis dažniau ir dažniau 

šiandien pasigirsta hidro
logų perspėjimai apie grę
siantį mūsų planetai “van
dens badą.” Jau dabar pa
saulyje yra daug rajonų, 
kur gėlo vandens trūksta. 
Didelės pramonės šalyse 
vienas žmogus per metus 
vidutiniškai sunaudoja dau
giau kaip 1,000 tonų van
dens ! Apskaičiuota, kad po 
40 metų mūsų Žemelėje gy
ventojų skaičius viršys 6 
bilijonus. Suprantama, kad 
atitinkamai padidės ir van
dens sunaudojimas.

Štai kodėl jau šiandien- 
specialistai hidrologai ieš
ko būdų gėlo vandens at
sargoms padidinti. Apie 
šios problemos svarbą by
loja ir tas faktas, kad 1964 
metų lapkričio mėn. dvi di
džiausios pasaulio valsty
bės — TSRS ir JAV—pa
sirašė susitarimą bendro
mis mokslininkų jėgomis 
spręsti sūrių vandenų gėli- 
nimo klausimus.

Vis aštriau gėlo vandens 
stoką pajunta ir Baltijos 
jūros šalys, jų tarpe ir Lie
tuva. Tarybų Sąjungos ir 
Lenkijos mokslininkai pa
teikė keletą projektų, kurie 
siūlo vienokiu ar kitokiu 
būdu Baltijos jūrą pavers
ti gėlo vandens ežeru. Tuo 
tikslu siūloma sąsiauriuose 
pastatyti lengvas užtvan
kas, kurios neleistų prite- 
kėti sūriam vandeniui iš 
Atlanto į Baltiją.

“Europos perlu” vadino 
įžymus vokiečių rašytojas 
Tomas Manas Nidą, kurio
je jis gyveno 1930-1932 me
tų vasaros mėnesiais. A- 
pie rašytojo gyvenimo lai
kotarpį, susijusį su Lietu
va, rašo Bierlyno leidžia
mas savaitraštis “Vochen- 
post” birželio mėnesio 23- 
me numeryje.

Ar liko didžiojo rašytojo 
ir humanisto gyvenimo Ni
doje pėdsakai? — klausia 
“Vochenpost.” Taip, ką jūs 
šiandien besutiktumėt, ar 
tai būtų senis, ar mokslei
vis, visi pataria: “Aplan
kykite Tomo Mano namelį, 
ir jūs tai pamatysite.”

Netoli aukštų kopų sto
vi naujai dažytas, raudo
nomis čerpėmis dengtas 
namukas, ir atrodo, kad 
didysis svečias liepos mė
nesį vėl čia pasirodys. Di
delė pagarba rašytojo at
minimui kaip tik ir sudaro 
šį įspūdį.

Turistų vadovai pasako
ja lankytojams, kad Lietu
vos TSR vyriausybės nuta
rimu Tomo Mano namas, 
kuris karo metais buvo 
smarkiai nukentėjęs, vėl 
atstatytas toks, koks jis 
yra buvęs. Ruošiamasi ar
timiausioje ateityje čia 
įrengti memorialinį rašy
tojo muziejų. Nidos mies
to biblioteka organizuoja 
vokiečių rašytojui skirtus 
literatūros vakarus.

Straipsnio autorius susi
tiko su daugeliu žmonių, 
kurie gerai prisimena To
mą Maną. Sena žvejų kai
melio gyventoja Dora Kri
zienė papasakojo, kad 1030 
metų liepos 16 dieną visas 
kaimelis susirinko sutikti 
atvažiavusį brangųjį sve
čią. Jis gyveno labai kuk-

40 TŪKSTANČIŲ BALSAS
45 metai nuo pirmojo Lietuvos profesinių 

sąjungų suvažiavimo
Lietuvos darbo žmonėms, 

šiemet švenčiantiems Tary
bų valdžios atkūrimo Lietu
voje 25-ąsias metines, labai 
pravartu prisiminti ir kitą 
istorinę datą—-pirmąjį Lie
tuvos profesinių sąjungų 
(darbo unijų) suvažiavimą, 
užimantį svarbią vietą Lie
tuvos darbo žmonių revoliu
ciniame judėjime. Jis buvo 
šio judėjimo, kuriam vado
vavo Komunistų partija, pa
kilimo rezultatas.

Suvažiavimas prasidėjo 
1920 metų birželio 20-osios 
vakare Kaune, darbininkų 
klube. Čia dalyvavo daugiau 
kaip 200 delegatų iš visos 
Lietuvos. Jie atstovavo apie 
40 tūkstančių profsąjungos 
narių.

Vienas svarbiausių suva
žiavimo svarstytų klausimų 
buvo žemės klausimas. Re
zoliucija žemės klausimu 
teisingai įvertino buržuazi
nę žemės reformą, skatino 
valstiečius stiprinti, kovą už 
veiksmingą žemės reformą.

Suvažiavime buvo svars
tomi kultūros ir Švietimo, 
darbininkų spaudos ir kiti 
klausimai.

Buržuazinė Lietuvos vy
riausybė profsąjungų suva
žiavimo delegatų akyse 
stengėsi pasirodyti besido
minčia darbininkų intere
sais. Vyriausybės vardu su
važiavimo delegatų pasvei
kinti, žvalgbininkų lydimas, 
atėjo net pats ministras pir
mininkas K. Grinius. Bet 
suvažiavimo delegatai šio

j liai, daug dirbo, domėjosi 
žmonių gyvenimu. Dažnai 
jis ateidavo į paplūdimį ir 
ten rašydavo, o aplink jį 
žaidė vaikai.

Gyvenanti Killch b e r g e 
Ciuricho rašytojo žmona 
Katia pasakoja, kad Ma
nas be darbo negalėjo bū
ti. Rytą jis 2-3 valandas 
dirbo savo kambarėlyje ir 
apie 12 valandą eidavo į 
paplūdimį. Ten jis toliau 
rašydavo. 19 3 2 metais, 
kai Vokietijoje vis labiau 
įsigalėjo fašizmas, Manas 
rašė taip pat ir politinius 
straipsnius. Vieną dieną 
Nidoje rašytojas gavo iš 
Vokietijos paketą. Atida
ręs ji, jis pamatė savo kny
gos 1.enbrokai” pelenus. 
Tai buvo nacistų darbas.

Manas dažnai priimdavo 
svečius. Kartą pas jį atėjo 
moksleivių grupė iš Švėkš
nos. Raršytojas dėmėjosi 
Lietuva ir jo jaunųjų sve
čių gyvenimu. Vienas tos 
grupės dalyvis, dabar mo
kytojas, iki šiol saugo anų 
laikų nuotrauką.

Dabay Tomo Mano name
lis' visiems jo, draugams 
atviras, — rašo savaitraš
tis. — Tarybų Lietuvoje 
gerbiamas didžio humanis
to ir rašytojo atminimas. 
Dar gyvas būdamas, Tomas 
Manas sužinojo apie pla
nus atstatyti jo namą Nido
je. Tai buvo 1955 metais 
Veimare per Šilerio iškil
mes. Tarybinių rašytojų 
delegacijos vadovas, lietu
vių rašytojas A. Venclova 
papasakojo gilliaį susijau
dinusiam Toiųui M a n u i, 
kad Lietuvos žvejąi jį ge
rai prisimena i? kviečia pas 
save. Deja, tuomet rašyto
jui liko gyventi tik keli mė
nesiai.
nėšiai. ELTA

buržuazinio šulo klausytis 
nepanoro. Jie pareikalavo, 
kad jis pirmiau paleistų po
litinius kalinius, suimtus 
profs ąjungų darbuotojus, 
pašalintų iš suvažiavimo 
žvalgybą.

Kai K. Griniui pagaliau 
buvo leista suvažiavimo de
legatams kalbėti, jo infor
macija, pasirodė, buvo skir
ta žvalgybos būtinumui bur
žuazinėje Lietuvoje patei
sinti. Todėl K. Griniaus 
kalbą suvažiavimo delegatai 
ne kartą pertraukė ir paga
liau, nebaigęs kalbėti, jis 
suvažiavimą buvo privers
tas palikti.

Suvažiavimo delegatams 
skirstantis, koridoriuose ir 
gatvėje jau buvo pilna žval
gybos agentų. Daugiau kaip 
70 delegatų buvo suimta. 
Tačiau, Lietuvos profešinių 
sąjungų Centro biuro atsto
vams ir stambioms Kauno 
įmonių darbininkų delegaci
joms primygtinai reikalau
jant, jie kitą dieną buvo pa
leisti. Bet po kiek laiko vi
si buvę suimti delegatai bu
vo nubausti po 75 ostmar- 
kės “už neprisiregistravimą 
ir triukšmavirpą būnant 
Kaune.”

Pirmasis Lietuvos profe
sinių sąjungų suvažiavimas 
išnagrinėjo aktualiausius to 
meto profsąjunginio judėji
mo klausimus. Suvažiavime' 
buvo išrinktas Lietuvos pro
fesinių, sąjungų Centro biu
ras. Iš penkiolikos jo narių 
dvylika buvo komunistai, jų

Kiaulės kepenys < 
palaiko žmogų gyvą 7

Bostonas. — Bost o n o 
miesto ligoninėje guli mo
teris, kurios gyvybę palai
ko kiaulės kepenys. Moters 
kepenys yra sugedę, jinai 
jau būtų mirusi.

Ligoninėje sveikos kiau
lės kepenys laikomos stikli
nėje. Moters kraujas per 
įtaisytus vamzdelius perei
na per tas kepenis ir jai su
grįžta. Pasirodo, kad jos 
atlieka tą rolę, kaip i žmo
gaus kepenys.

Numatoma, kad bus gali
ma kiaulės kepenis perkelti 
į žmogaus kūną vieton jįo 
sugedusių. į

APIE JAV IR TSRS 
AVIACINĮ RYŠĮ

Washingtonas. — Pasiro
dęs Paryžiuje Tarybų Są
jungos lėktuvas “AN-22”, 
knuris gali vežti 720 kelei
vių, iššaukė Jungtinių Vals
tijų aviacijos viršininkų di
delį susidomėjimą.

Kai kurie iš jų kalba už 
atidarymą tiems lėktuvams 
skrajojimo linij o s tarp 
Maskvos ir New Yorko.

ITSRS STATYS GALINGĄ 
ELEKTROS JĖGAINĘ
Maskva. — Tarybų Są

junga statys 3,800,000 kiljĮ.- 
vatų jėgos gaminimo jėgai
nę prie Irtišo upės, Sibire. 
Iš jos laidais bus siunčiama 
jėga net iki Voronežo, tai 
yra, už 1,500 mylių.

Londonas. — Anglijoje iš 
kiekvienų trijų suaugusių 
žmonių du neturi dantų.

ŠARVUOTIS BUS 
MUZIEJUS

Norfolk, Va. — Čionai 
paimtas iš stovyklos JAV 
šarvuotis “Massachusetts” 
ir velkamas į Fall River, 
Mass., priep lauką. Ten 
prieplaukoje jis bus pasta
tytas ir paverstas muzie
jumi prisiminimui žuvusių 
Antrajame pasauli n i a me 
kare. *

“Massachusetts” šarvuo
tis yra 35,000 tonų įtalpos 
ir 680 pėdų ilgio.

BUS NAUJI “PLEITAI” 
N. YORKO VALSTIJOJ
Albany, N. Y. — 1966 

metams a utomobilistai 
gaus naujus “pleitus”, ku
rie bus geri per seseris me
tus. Jų dešiniame apatinia
me kampe bus vieta, kur 
kiekvienais metais reikės 
įklijuoti “stikerį”, kurį au
tomobilio savininkas gaus 
atnaujindamas registraci
ją. “Pleitai” bus melsvos ir 
auksinės spalvos.

Chicago. — Numatomai 
kad šiemet JAV bus iškal
ta 550,000,000 tonų anglies.

tarpe tokie aktyvūs partijos 
nariai, kaip K. Dominas, B. 
Leonas-Pušinis, P. Norkū
nas, P. Šaparas, J. Pranckū- 
nas ir kiti.

Pirmasis visos Lietuvos 
profesinių sąjungų suvažia
vimas telkė visas iki tol pa
vieniui veikusias profesines 
sąjungas ir išrinko visoms 
joms vieną vadovaujantį 
centrą, pažadino ir sustip
rino profsąjunginį judėjimą 
vietose. Taip pirmą kartą 
buržuazinės Lietuvos prof
sąjunginio judėjimo istori
joje buvo sujungtos viso^T 
Lietuvos profsąjungos. *

S. Čepulienė 7 
istorijos mokslų kandidate
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Antanas Martinionis

Lietuva bažnyčių šešėlyje Apie Kęstučio mirtį Paskutinę dieną su Smetona!f I

(Tęsinys)
Žemaičių kunigija valdė 

19,784 valakus žemės ir tu
rėjo 2,157,146 aukso rublius 
(1842 m.) pajamų.

Apie bažnytinę baudžiavą 
plačiai rašė 1936 m. išleista 
atsi minimų knyga “Bau
džiava?’ Joje istorinė-doku- 
mentinė medžiaga, senų 
žmonių pasakojimai paro
dė, kad eilinis tikintysis 
baudžiauninkas buvo laiko
mas šuns vietoje, jį kaip 
daiktą galėjo pirkti, par
duoti, plakti rykštėmis, iš 
jo< tyčiotis. O dvarininkus, 
kiltie taip niekino lie
tuvius, kunigai laikė pagar
boje. Štai kai Kauno apskr. 
mirė žiaurus Garliavos dva
ro ir vietos bažnytkaimio; 
savininkas Garliauskas, į 
laidotuves atvyko daug ku
nigų ir du vyskupai, jį pa
laidojo bažnyčios požemiuo
se (299 psl.').

Taip dvasininkai elgėsi 
todėl, kad jie patys nuo sa
vo ganomų “avelių”-bau- 
džiauninkų lupo devintą 
kailį. Toje pačioje knygoje 
Pranas Veverskis pasakoja, 
kaip Papiškių ir Plangių 
kaimų žmonės ėjo baudžia
vą Veliuonos kunigams. 
K#naun i n k a s Nezabi ton
kins, administratorius 
kun. - Stanaitis iš valstiečių 
reikalavo beveik visą savai
tę dirbti jų ūkyje. “Žmo
nės, baudžiavos suvarginti, 
mažai turėjo gyvulių ir pa
tys vos po vieną skrandą 
ir sermėgą. Moterys ir 
mergaitės žiemą mažai ei
davo bažnyčion, nes neturė
jo kuo apsiauti (274 psl.). 
Šie kunigai plakdavę žmo
nes. “Kunigas Stanaitis, 
nuplaktą vieną berneli, lie
pęs nuvežti į bažnyčią ir ten 
visai dienai bobinčiuje už 
kaklo prie geležinių kilpų 
prirakinti (274 psl.).”

O štai Aluntos klebonas 
Saųnora saulei tekant, rai
tais apjodavęs laukus ir bau- 
dišauninkus mušdavo bizū
nu. O kartą bemušdamas 
Koziu kaimo baudžiaunin
ką įvijo į ežerą ir paskan
dino.

Panašių faktų galima iš
vardinti šimtus. Tačiau vie
na aišku, jei ponų dvaruo
se baudžiava buvo sunki, tai 
klebonijų ir vienuolynų dva
ruose dar sunkesnė. Bau
džiauninkai iš šių “šventų” 
dvarų bėdgavo į ponų dva
rus.

Taip bažnytininkai “kovo
jo” prieš baudžiavinį smur
tą, išnaudojimą, sauvalę, 
taip jie “gynė” tikinčiąją 
liaudį nuo engimo. 

' Taip dvasininkai “blaivino”
' k liaudį

^Buržuazijos metais ir mū
sų dienomis dvasiškiai per 
pamokslus, išpažintį ir po
kalbiuose su tikinčiaisiais 
giriasi, kad bažnyčia yra 

, daug nuveikusi blaivindama
liaudį. Tam reikalui leis- 

j davo brošiūras, rašydavo
klerikalinėje spaudoje. Vi
sur jie smerkė eilinį darbo 
žmogų, jam grasino praga
ro kančiomis. Tačiau ar ti
kintieji čia buvo kalti? Ne! 
Didžiausi kaltininkai ir 
girtuoklystės skleidėjai bu
vo kunigai, nes jie laikė 
degtinės varyklas ir karčia- 
mas. Štai Žemaičių Kalva
rijos domininkonai turėjo 6 

I karčiamas, kurios 1646 m.
Tiįavė 2 tūkstančius auksinių 

f gryno pelno . Raseinių do- 
| mininkonai laikė 7 karčia- 

mas. Palevonėlio vienuoly-

nas — 3 karčiamas, kurios 
duodavo daugiau pajamų, 
negu mišios ir kalėda. Gi 
Linkuvos karmelitai laikė 
4 karčiamas ir savo bau
džiauninkams į s a k y d avo 
kasmet išpirkti po 3 gor
čius vienuoliškos arielkos. 
Liškiavos vienuolyne 4 kar- 
čiamos per metus parduo
davo daugiau 3000 gorčių 
degtinės.

Karčiamas turėjo Biržų, 
Kražių, Varnių, Vabalnin
ko, Tytuvėnų ir visos kitos 
bažnyčios. O tokių bažny
čių buvo šimtai. Vilniaus 
kapitula 1629 m. vien tik 
Vilniaus mieste turėjo 442 
karčiamas, o iš Vitebsko 
miesto kasmet gaudavo 50,- 
000 florinų pajamų.

Štai Skapiškio dominin
konų vienuolynas turėjo 4 
degtinės gamyklas ir 17 
karči’amų. Vienuolyno bau
džiauninkai buvo verčiami 
palaikyti vienuolyno pra
monę ir kasmet kiekvienas 
kiemas privalėjo nusipirkti 
10 gorčių degtinės.

Panašūs dalykai buvo 
pradėję kartotis 1922-26 m., 
kai kunigai per pamokslus 
ragindavo tikinčiuosius lan
kyti vad. “katalikiškus blai
vybės traktierius”. Gi Pas
valio bažnyčios klebonas K. 
Krikščiūnas beveik iki 1937 
m. šventoriuje išlaikė savo 
degtinės parduotuvę.

Taigi, ar galima kalbėti 
apie dvasininkų veiklą blai
vinant liaudį. Vien kalbėti, 
kad tikintieji negirtuokliau
tų, nepakanka. To siekiant 
reikia veiksmų. Tačiau ir 
vyskupo M. Valančiaus “di
džiosios” blaivybės akcijos 
metu, dvasininkai laikėsi 
veidmainiavimo politikos. 
Keikė girtuoklius, o patys 
pardavinėjo degtinę. O juk 
blaivybės labui reikėjo la
bai nedaug — vyskupo M. 
Valančiaus įsakymo bažny
tinėms smuklėms ir degti
nės gamykloms uždaryti ir
reikalai būtų pagerėję. Bet 
šito niekas nepadarė. Todėl 
dabar netenka stebėtis, kad 
atlaidai, pavyzdžiui, Rokas 
Gražių bažnyčioje ir kiti 
yra masinio girtuokliavimo 
šventės. Šiandien netenka 
ieškoti kaltininkų, kad Lie
tuvos kaime dar ne visur 
išgyvendintas girtuokliavi
mas, kad ne visi žmonės at
sisako šio biauraus įpročio. 
Šis kaltininkas — dvasinin
kija, nes ji žodžiais smer
kė girtuok 1 i a v i m ą, savo 
rankomis mielai sėmė pelną j 
iš “šventųjų” smuklių ir 
degtinės gamyklų.

“švietimo apaštalai”
Visais laikais ir net da

bar Lietuvoje, o taip pat 
JAV lietuviškieji dvasinin
kai esamų bažnyčių sakyk
lų sako pamokslus apie baž
nytininkų nuopelnus švie
čiant lietuvių liaudį, ją kul
tūrinant. Kas nežino tikros 
tiesos, gali patikėti kunigų 
gražbyliavimais, panegiri
ka. Tačiau pažvelgus mūsų 
tautos istoriją, atskleidus 
net buržuaziniais metais 
metais leistus laikraščius ir 
žurnalus, matyti, kaip baž
nyčios tarnai kovojo prieš 
liaudies švietimą, mokslo 
plitimą. Štai pirmesnis do
kumentas kalba, kad “Lie
tuvos ir Lenkijos vysku
pams reikalaujant, Lietu
vos statute buvo įterptas 
nuostatas, kuriuo prastos 
kilmės žmonės išskiriami iš 
aukštojo dvasiškių luomo. 
Miestelėnai ir valstiečiai 

galėjo būti tik komendo- 
riais ir paprastais vienuo
liais, bet ne prelatais ir vys
kupais”. Jei bažnytinėje 
hierarhijoje buvo toks grie
žtas susiskaldymas, tai ką 
bekalbėti apie valstiečių 
vaikų “svietiškus” mokslus.

Taigi knygelėje “Lenkų 
apaštalai Lietuvoje” auto
rius teisingai rašo: “Len
kiškos tikybos skleidėjai 
tik paviršutiniškai žiūrėjo, 
kad per mišparus grotų 
vargonai, kad būgnus muš
tų, kad pakeltų bildesį, ką 
girdėdami žmonės, pusiau 
pagonys, su baime kniubo 
ant žemės.” Kunigams rū
pėjo, kad žmonės gyventų 
tamsoje, baimėje ir ištiki
mai tarnautų bažnyčiai ir 
bajorams. Štai Vilniaus 
pralotas Kurczevski Eišiš
kių bažnyčios vizitacijos 
aprašyme 1788 m. pažymė
jo: “Baudžiauninkai nelei
džia vaikų į mokyklą, nes 
ponai draudžia, bijodami, 
kad išmokę skaityti ir rašy
ti, nepabėgtų nuo ponų į 
laisvę, o dar dėl neturto tė
vų, badą kenčiančių, nes ne
būtų kam namuose palikti”. 
Taip rašė, tačiau pralotas 
neišbarė pono, nepasirūpi
no, kad būtų sudarytos są
lygos valstiečių vaikams 
mokytis. Liaudies tamsu
mas kunigijai buvo naudin
gas. Jei išsimokslinę bau
džiauninkai pabėgs nūo po
nų, tai taip pat ir nuo kle
bonų.

(Bus daugiau)

DIPLOMAI Už
GERIAUSIAS KNYGAS
Apine mėnesį Valstybinia

me Dailės muziejuje Vilniu- 
pje veikė Jubiliejinė knygų 
paroda.

Žiuri komisija (pirminin
kas — TSRS liaudies daili
ninkas V. Jurkūnas) gerai 
įvertino dailininkų ir leidė
jų meistriškumą ir nemaža 
jų apdovanojo" diplomais. tį atvyko Jogailos pasiun-

Pirmojo laipsnio diplomai £maL JleT slu e .talky ‘s' 
paskirti dailininkams J.'^t,s/U Jogalla lsvyko 
Kuzminskui, S. Kra- V^autas-- . .. . .
sauskui, A. K až dailiu i, ‘.v - v ,. TZ , v. , , 
D. T a r a bildienei, V. žiliui ^0 Prasytl Kęstučio, kad 
ir dar 15 žmonių. Nemažai Jįs vyktų dTeryb^ ’ Jogall°.s 
grupei dailininkų paskirti s!0.vykH- J^ila buvo pn- 

r siekęs, jog Kęstučiui ir Vy
tautui nieko blogo neatsi
tiks. Tačiau savo priesai
kos jis netesėjo., Atvykusius 
į Vilnių Kęstutį ir Vytautą 
Jogaila suėmė. Kęstutis bu
vo sukaustytas, nuvežtas į 
Krėvą ir uždarytas pilies 
bokšto rūsyje. Vytautą Jo
gaila laikė Vilniaus kalėji
me.

antrojo ir trečiojo laipsnio 
diplomai.

Už gerą knygų paruošimą 
spaudai nemaža diplomų 
gavo “Vagos,” “Minties” ir 
“Šviesos” leidyklos. Pažy
mėtos Kauno K. Požėlos 
vardo ir “Raidės” bei Vil
niaus “Vaizdo” spaustuvės.

KAM {TEIKTI VALDYMb RAKTUS?

Prie agitpunkto plazda plakatai raudoni, 
Vakarais šviečia, mirga žiburiai.
Agitatorius brenda į kelionę,
Kur užkampy tebegyvenama niūriai,—

Priipinti žmogui, skendinčiam rutinoj, 
Kad šeimininkas jis savo šalies,—

. Lai sukčiai, tinginiai suvirpa nuo rinkimų! 
Lai svilinantis žodis juos palies!

Ateis diena, kada balsuotojas kiekvienas 
Prieš savanaudį ir gobšuolį nedrebės, 
Kai biurokratas bukas, priremtas prie sienos, 
Pajus nebetenkąs pūstos garbes!

Ir moko agitatorius šeimininkauti
Rinkėją—atkakliai iš metų į metus, 
Kad rinktų atsidavusius, o piktžoles išrautų, 
Kad tik vertiems įteiktų valdymo raktus.

' Kad pasodintų .prie valstybės pulto
Vien tuos, kas turi protą gilų,
Kas nuolatos tingumą moka trempti, pulti 
Ir kas karštai tėvynę ir jos žmones myli.

J. Subata

NUOTRUPĄ GRAŠIAI
Bėgliai, ką į Dėdės žemę “įsibriauja”, 
Skurdulio ir bado pavojų apeina, 
Nors toj šalyj Vargšų minios badmiriauja, 
Milijonai gulti nedavalgę eina.

Bernai turčių klasės juosius įvilioja, 
Kad čia sugužėję peiktų savo šalį, 
Tad pagal jų norus tie jiems ir paloja,

I

Ir už tai jie gauna trupinių bent dalį.
Taip atplaišos barška, kaip pasenę 

skrandos,
Savąją gimtinę jie niekina, peikia' 
Turčiams užsimoka tokios propagandos, 
Nes jos yr’ jų naudai, jų reikalui veikia.

Kaip atplaišos jaučias tėvynę išdavę
Už trupinių saujas, už grašius niekingus?! 
Ar sielas pasotin, tiek mokesties gavę, 
Praradę, sumynę polėkius garbingus?

O liaudis kovinga tranus nusitrenkus, 
Kurie iš jos skurdo perteklių įgavo, 
Pergalingais žygiais jų jėgas užtvenkus, 
žinos, su kuom tautos nuotrupos 

bendravo.
V. Žilvitis

Gediminas paliko septynis
sūnus. Jo sūnūs valdė at
skiras Lietuvos valstybės 
dalis ir laikė jas paveldėto
mis iš tėvo kunigaikštystė
mis. Po Gedimino mirties 
jie pradėjo varžytis dėl di
džiojo kunigaikščio sosto. 
Šiose varžybose bajorai rė
mė tą kunigaikštį, iš kurio 
tikėjosi turėti daugiau nau
dos.

Sostą užėmė vyresnieji 
Gedimino sūnūs Algirdas ir 
Kęstutis. Algirdas ėmė val
dyti sostinę Vilnių ir ryti
nes žemes, o Kęstutis—Tra
kus, Kauną ir Žemaitiją. Jų 
broliai valdė tolimesnes Lie
tuvos valstybės dalis. Kęs
tučiui buvo sunkiausia. Jam 
teko visą laiką kariauti su 
kryžiuočiais ir kalavijuo
čiais.

Algirdas ir Kęstutis taip 
pat turėjo daug vaikų. 1977 
metais Algirdas mirdamas 
sosto įpėdiniu paskyrė savo 
sūnų Jogailą. Kęstutis tam 
nesipriešino ir pripažino 
Jogailą didžiuoju kuni
gaikščiu. Bet Jogaila nepa
sitikėjo savo dėde. Jis bai
minosi, kad Kęstutis neat
imtų iš jo sosto ir neatiduo
tų jo savo sūnui Vytautui.

Slaptai nuo Kęstučio Jo
gaila medžioklės metu susi
tarė su kryžiuočiais. Jis 
pasižadėjo nepadėti. Kęstu
čiui kariauti prieš kryžiuo
čius. Paaiškėjus šiam Jo
gailos sąmokslui, Lietuvos 
kunigaikščiai susipyko ir 
stvėrėsi ginklo. Kryžiuo
čiai džiūgavo. Jų kariuo
menė skubėjo į pagalbą Jo
gailai. Jam į talką atvyko 
ir kalavijuočių magistras.

Kęstutis savo karines pa
jėgas telkė Trakuose. Į Tra
kus atvyko daug žemaičių. 
Nuo Gardino su didele ka
riuomene atjojo Vytautas. 
Kęstučio ir Jogailos kariuo
menės susitiko ties Trakais 
1382 metų rugpiūčio 3 die
ną. Tūrėjo prasidėti lemia
mas mūšis. Kariuomenėms 
visai suartėjus, pas Kęstu-

Po pasitarimo Vytautas

Trakuose stovėjusiai Kęs-
tučio ir Vytauto kariuome
nei buvo pameluota, kad 
kunigaikščiai susitaikė. Ap
gauta kariuomenė išsiskirs
tė. Kęstutis tuo metu Krė
voje buvo pasmaugtas. Jo
gailos šalininkai platino 
kalbas, jog Kęstutis pats 
nusižudęs. Jo kūnas buvo 
atvežtas į Vilnių ir iškil
mingai palaidotas. Visi tie, 
kurie kalbėjo apie Kęstučio 
nužudymą, buvo persekioja
mi. Jogaila nenorėjo, kad 
žmonės jį vadintų klastingu 
žudiku.

Mirtis grėsė ir Vytautui. 
Tačiau jam pavyko išsigel
bėti. Pabėgti iš kalėjimo 
Vytautui padėjo žmona ir 
tarnavusi mergina. Iš anks
to apgalvojusios pabėgimo 
planą, jos atėjo Vytauto ap
lankyti. Mergina persiren
gė Vytauto drabužiais ir 
pasiliko kalėjime. Vytau
tas, apsirengęs merginos 
drabužiais, praėjo pro sar
gybas. Už Vytauto išgelbė
jimą mergina užmokėjo sa
vo gyvybe.

Jogaila už paramą prieš 
Kęstutį ir Vytautą atidavė 
kryžiuočiams Žemaitiją. 
Vytautas, pasprukęs iš ka
lėjimo, pabėgo taip pat pas 
kryžiuočius pagalbos pra
šyti. Lietuvai dėl kunig
aikščių tarpusavio vaidų 
ėmė grėsti pavojus patekti į 
kryžiuočių nagus. Šis pavo
jus ir lietuvių nepasiten
kinimas kunigaikščiu vai
dais privertė Jogailą ir Vy
tautą susitaikyti ir kartu 
valdyti Lietuva.

J. Jurginis
-- Į-- --------------

APYLINKE puošiasi
PRIENAI, birželio 16. — 

Pasipuošusi, pagražėjusi Ta
rybų Lietuvos 25-ąsias meti
nes sutiks Pakuonio apylin
kė. Pakelėse šį pavasarį 
pasodinta keliolika tūkstan
čių vaismedžių ir dekoraty
vinių medžių. Ypač pasižy
mėjo Daukšiagirio tarybi
nio ūkio komjaunuoliai ir 
jaunimas. Malonu dabar už
sukti į šio ūkio Patamulšio 
skyrių. Jo centre — gražiai 
sutvarkytos, gėlynais ap
juostos poilsio aikštelės ir 
darbininkų gyvenamieji na
mai. Smėliu išbarstyti^ takų 
pakraščiais žydi gėlės, ža
liuoja jauni medeliai. O į 
naujai suremontuotus kul
tūros namus poilsio valan
dėlėmis renaksi šokėjai, cho
ristai.

Rūpestingai tvarkomos 
apylinkės ribose esančių 
“Pergalės” ir Antakalnio 
kolūkių gyvenvietės.

(Laiškas iš Vilniaus)
Šį pavasarį vykau iš Vil

niaus į Ramygalą. Sėdėjau 
greta vairuotojo, nuošir
daus draugo, Jono Abelti- 
nio. Mašina, migdomai, vie
nodai savo padangomis če- 
žėdama, tyliai dūmė asfal
tu. Aš kalbinau Joną, kad 
neužsnūstų. Jis jau savo 
darbą atidirbę. Dabar pen
sininkas. Aš paprašiau, kad 
jis savo mašina pavėžėtų 
mane į tėviškę, kur augau, 
kur buvau priimtas į kom
jaunimą.

—Sakyk, Jonai, kur tu 
buvai devynioliktais i a i s ? 
Aš tai karves ganiau, o tu 
ką veikei? — paklausiau, 
tik pravažiavęs Kėdainius. 
Abeltinis parodė savo bal
tus, perlinius dantis ir, lyg 
tirdamas ar aš rimtai kal
bu, ėmė lėtai pasakoti, jog 
jis gimęs ir augęs Biržų 
rajone. Bačiūnų kaimo pa
kluonėje ir dabar tebekup- 
so žemės kauburiukas.

—Prieš pusamžį toje vieto
je stovėjo mano tkvo kalvė, 
—pasakojo Jonas. — Prasi
dėjus pirmajam imperialis
tiniam karui, pasikinkęs 
kuiną išvykau į Rygą. Bė- 
gau nuo vokiečių okupaci
jos. Pradžioje su savo kui
nu vežiojau malkas, o vė
liau įsitaisiau dirbti duo
nos kepykloje. Su medine 
liže šaudžiau duonos kepa
lus ■ į karštą krosnį. Po 
sunkaus darbo skaičiau 
knygas. Labiausiai man 
patiko Andersono pasakos. 
Ypač prie širdies buvo vie
nas jo herojus — Biaurus 
-ančiukas, kurį visi paukš
čiai gainiojo ir neapkentė. 
Biauraus ančiuko likimas, 
man atrodė, mano paties li
kimas.

Vėliau, metęs kepėjo ližę, 
ėmiau mokytis šoferio 
amato. Kai tik baigiau mo
kyklą, mobilizavavo j caro 
kariuomenę. Sėdau į dar 
labai primityvią mašiną. 
Jos ratai buvo mediniais 
stipinais, pati sunkiai val
doma ir negreita kerėpla.

Čia Jonas spustelėjo ak- 
selatorių, ir spidometras 
paęviro virš šimto. Atrodė, 
kad Jonas didžiavosi savo 
mašina.

—Neišdykauk, o pasakok 
toliau, —« raginau Joną. Jis 
sulėtino greitį ir tęsė.

—Atvažiavu į Peterhofą. 
Koks grožis!.. Ne kartą 
pristab d y d a v a u mašiną, 
stebėdavau aukštai trykš
tančius fontanus, pasakiš
ko grožio kaskadas ir nuo
stabiausias klombas bei alė
jas.

Vasario revoliucijos die
nomis nužygiavau su kitais 
kariškiais į sukilusį Peter
burgą. Buvome darbinin
kų pusėje.

Kai kontrrevol i u c i j a į 
šiaurės vakarų frontą pa- 
sinuntė generolą Judeničių, 
visa darbininkų klasė stojo 
ginti revoliucijos lopšio — 
Leningrado. Aš taip pat jų 
pusėje buvau. Į frtontą ga
benau šaudmenis ir gink
lus, permetinėjau iš vietos 
į vietą ginkluotus raudon
armiečius ir vežiojau į li
goninę sužeistus revoliucio
nierius.

Nutilus karo ir revoliu
cijos audroms, 1921 m. grį
žau į Lietuvą. •

Čia mane vėl mobilizavo 
į kariuomenę. 1924 metais 
kareivį kaip šoferį koman
diravo į prezidentūrą, čia 
ir dirbau iki pat buržuazi
nės valstybės palaidojimo.

—Papasakok apie 1940 

metus, — paprašiau.
—1940 metų birželis buvo 

audringas. Artėjo turčiams 
ir jų vaikams siaubo ir ne
vilties dienos. Jie nerima
vo, o ypač tai jautėsi prezi
dentūroje.

Į Kauną skubėjo mašino
mis, autobusais ir trauki
niais dvarų sav i n i n k a i, 
stambūs pirkliai.

Grražus šeštadienis: šil
ta ir šviesi diena. Prezi
dentūroje darėsi vis nera
miau. Atrodė, kad čia kiek
vieną minutę yra pasiruošę 
vienas kitą griebti už gerk
lės. Man įsakė paruošti 
mašiną, nes prezidentui rei
kėsią važiuoti į Palangą 
pailsėti.

Birželio 15 d. trečią va
landą po pietų pajudėjome. 
Greta manęs sėdėjo rūmų 
kažkoks leitenantas. Užpa
kalinėje sėdynėje rangėsi 
komendantas Jasiūnas ir 
Smetona, jo adj u t a n t a s 
pulkininkas Žukaitis. Va
žiavome, mėtydami pėdsa
kus, kaip zuikiai. Pasuko
me į A. Panemunę, aplink 
Garliavą. Vakare sustojo
me Kybartuose, prie mo
kyklos durų. Čia jau suki
nėjosi Vailokaitis, palikęs 
kapitalus, iš kažkur pės
čias atsiradęs su portfeliu 
rankoje, pulk. Saladžius ir 
daug kitų buvusių Lietuvos 
plutokratų.

Smetona nervinosi ir, 
obeline lazda badydamas 
lietuvišką žemę, keikė sau
gumo darbuotoją Adomavi
čių, kad pastarasis nesku
ba jo pervesti per “žaliąją 
sieną.”

Greičiau, greičiau. Vo- 
kęn! — kartojo uždusęs 
Šfrietona. - ...

Bet vokiečiai mašinų ne
įsileido, “tautos vadas” pa
liko ją ir pėstute nubėgo 
savo “voken.” Aš likau su ' 
mašina. Man nebuvo ko 
bėgti.

Grįžęs sekmadienį į Kau
ną, radau darbininkišką 
Liaudies vyriausybę. Čia 
švariai nuploviau mašiną, 
su kuria visiems laikams iš- 
vežiau seno supuvusio reži
mo simbolį — Antaną Sme
toną.

Per šešiolika tarnybos 
metų visokiausių kaprizų 
teko matyti. Stulginskis 
neapkentė darbininko žmo
gaus. Man mažai teko jį 
vežioti. Aš tik sekmadie
niais nuveždavau į katedrą 
ir parveždavau. Kiti šofe
riai jį daugiau vežiodavo. 
Niekas negalėjo jam įtikti. ’ 
Per jo kadenciją pasikeitė 
septyni šoferiai. Grinius 
dar savotiškesnis. Jis bi
jodavo sėsti į mašiną. Jam 
atrodė, kad tuoj gali įvykti 
katastrofa. Jis, užsimau
kęs didelę skrybėlę, eidavo 
pėsčias arba įsirioglindavo 
į kopkę ir snausdavo kam
putyje... Štai ir Ramy
gala! — šūktelėjo Jonas.

.. .Jonas Abeltinis nub 
pačių pirmųjų Tarybų val
džios atkūrimo metų dirbo 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiume šoferiu. Sun
kiais ir pavojingais pokario 
metais, kai dar daug kur 
klastingai kėsinosi į tarybi
nių žmonių gyvybę hitleri
niai palikuonys, buržuazi
niai nacionalistai.

Dabar Jonas Abeltinis ir 
jo žmona—pensininkai. Jų 
duktė ir sūnus baigę aukš
tuosius mokslus. Jų gyve
nimas džiugus ir visiškai 
nepanašus į vargingą ir 
vergišką tėvo praeitį.
Vilnius, 196S-IV-14 A. ČiplyS
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KO ŽEGNOJASI BOBELES
Apsakymas

Maždaug už trejeto kilo
metrų nuo mūsų kaimo j 
Gailiūnų pusę yra vieta, iš 
seno vadinama Gaivalkiu. 
Kadais tai buvo nejaukus 
raistynas su liūnais ir aki
varais, prikermėjęs karklų 
ir alksnių, apaugęs nutriu
šusiais beržais ir gumbuoto
mis, nesveikomis drebulė
mis. Per jį ėjo siauras, že
mas, duobėtas, pavasariais 
ir rudeniais neišvažiuoja
mas vieškelis. Senais lai
kais čia, sako, dažnai pasi- 
rodydavę “svieto lyginto
jai,” kurie atsistodavę 
skersai kelio ponams ir 
pirkliams, ištuštindavę jiems 
sunkias kišenes ir vežimus. 
Kartais pasitaikydavę ir 
tikrų razbaininkų, ne tik 
apiplėšdavusių žmogų, bet 
ir jį nugalabydavusių.

Šiandien Gaivalkis atrodo 
visai kitaip, negu, sakysime, 
prieš trisdešimt keturiasde
šimt metų. Nebėra čia rais
tų ir akivarų, išnyko krū
mynai ir nuskurdę balos 
medžiai. Gaivalkis seniai 
nusausintas, paverstas kul
tūrine pieva, o vietoj siau
ro, susmukusio vieškelio jį 
skrodžia platus asfalto 
plentas.

“Paliutės dūšia”
Tačiau ne viena senesnė 

ir prietaringe s n ė bobelė, 
vakare šlepsėdama plentu 
per Gaivalkį, paspartina 
žingsnius, o kartais ir per
sižegnoja. Ir ne tiek senų 
laikų legendos bei padavi
mai apie “svieto lyginto
jus,’^ razbaininkus ir nuga
labytus ponus spartina ko
jas, kiek baimė Paliųtės dū
šios, kuri, esą, tebeklajojan- 
ti buvusiuose G a i v a 1 k i o 
raistynuose...

... Gyveno Lepšiškiuose 
tokie Tvaskos — tėvas, mo
tina, sūnus. Turėjo jie pus
valakį žemės, o beveik kas
met stokodavo duonos. Mat, 
senis buvo rambus prie dar
bo, mėgo be reikalo balado
tis po turgus ir atlaidus, 
nepraleisdavo progos išmes
ti burną. Motina gi ištisai 
negaluodavo, skųsdavosi 
gumbu, rėmu ir kitomis li
gomis. Rapolui, sūnui, kaip 
ir kiekvienam jaunam, dau
giau rūpėjo vakaruškos ir 
merginos, negu varpučiu ap
trauktas rėžis ar sudilęs 
plūgas.

Tvaskienės mirtis
Vieną pavasarį nei iš šio, 

nei iš to nesvietiški diegliai 
taip surėmė Tvaskienę, kad 
ji bežiūrint susirietė į ka
muolį ir griuvo į lovą. Pa
žaliavusi iš skausmo, aik
čiodama ir vaitodama, mo
teris garsiai šaukėsi dieyo 
ir motinos švenčiausios pa
galbos. Tačiau sopuliai ne
praėjo. Kažkas Tvaskai pa
tarė lėkti į Liubartus dak
taro. Kol Rapolas iš ganyk
los par jodino kumelę, kol 
tėvas nuniūkino ją į mies
telį, Tvaskienė spėjo iške
liauti į aną pasaulį.

Netekus namuose savų 
moteriškų, kad ir ligotų, 
rankų, Tvaskams teko dai
rytis samdytų. Tėvas nuta
rė ieškoti mergos, tik kuo 
biednesnės (tokios pigiau 
suderamos). Ne tik biednes
nės, bet ir negražesnės. 
Mat, parveši gražuolę, tai 
tas biesas Rapolas dar įsi
žiūrės, ko gero pridarys bė
dos.

Tikra gražuolė
Ir vis dėlto Tvaskai ne

pavyko. Vietoj bjaurybės 
pasamdė tikrą gražuolę — 
Paliutę nuo Gailiūnų šono. 
Ji buvo visiška beturtė, par- 
sisamdy d a v o nesibrangin- 
dama, o būdama darbšti ir 
kantri, nesirinkdavo šeimi
ninko.

Rapolas tuo metu jau bu
vo kaip reikiant sumitęs ir 
į metus, ir į pečius. Kai pir
mą kartą Paliutė įžengė į 
Tvaskų trobą, jis pašoko 
kaip adata įdurtas — tokia 
nematytai graži ji jam pa
sirodė. Ir kas dieną ji Ra
polui darėsi gražesnė. Iš
girdus kieme skambančią 
jos dainelę ar jos trankius 
žingsnius priemenėje, žvilg
terėjus į jos gilias mėlynas 
akis, vyrukui nusmelkdavo 
širdį, darydavosi liūdna ir 
ilgu.

Senis Tvaska įtariomis 
akimis sekė sūnų ir paga
liau priėjo išvadą, kad jis 
rečiau belekiąs į kaimą, į 
vakaruškas, kad vis go
džiau akimis ryjąs Paliutę.

Tėvo susirūpinimas
“Pridirbs bėdos tas jau

tis—aiškiai matos, — svars
to sau vienas tėvas. — Nė
ra ko laukti, reikia ženyti!”

Ženyti — tai ženyti. Su 
samdytomis mergomis visą 
gyvenimą neišsiversi. O Ra
polui jau ir laikas... Tuoj 
pat nuėjo pas Burbulį, gar
singiausią visos apylinkės 
piršlį, ir išklostė jam rei
kalą. Burbulis žinojo dau
gumą nuotakų bent dešim
ties kilometrų ratu apie Lep- 
šiškius. Žinojo, 'kuri kokia 
yra, kuriai kiek duodama 
dalis, kraičio. Jis numanė 
ir senio Tvaskos pageidavi
mą — išpiršti jam marčią 
su gera pasoga.

—Žinau vieną, kaip tik 
Rapolui tinkamą,—tarė pa
galvojęs Burbulis. — Teisy
bė, jau nebe piemenė, ne iš 
gražiausių, bet darbininkė, 
su dalimi. Su tokia galės 
gyventi.

— Ir gyvens, — nutarė 
Tvaska.
Bet sūnus irgi ne pėsčias

Sužinojęs tėvo sprendimą, 
Rapolas spardėsi visomis 
keturiomis. Ir kaip nesi
spardyti, jeigu Paliutė jau 
buvo priglausta prie besi
daužančios širdies, jeigu jau 
iš viso per vėlu pirštis ki
tai... Tačiau tėvas į sūnaus 
prieštaravimus nekreipė dė
mesio ir pasakė trumpai- 
drūtai:

—Bus taip, kaip pasaky
ta. Negalvok, kad aš tau 
leisiu su Pale valkiotis. Pa
sišauksiu vyrus, išvanosiu 
atsakančiai vadelėmis kailį, 
tada žinosi, kaip reikia tė
vo žodį gerbti. O jei ne — 
kad tavo ir kojos šiuose na
muose nebūtų. Aš dar pats 
galiu parvesti marčią!

Rapolas žinojo, jog tėvui 
nieko nereiškia ir tokią 
kvailybę iškrėsti. O ką, par
sives kokią į namus — kas 
tada? Pačiam, kaip Paliu
tei, išeiti per svietą bernau
ti? Ne, to būtų per daug.

Bet Paliutė! Argi.ją pa
lyginsi su ta rauplėta ke
rėpla, kurią jam išrinko tė
vas su Burbuliu? Dievaži, 
galima iš galvos išeiti... Ir, 
be to, per vėlu, per vėlu...

Baimė laimi...
Tačiau baimė netekti pa

likimo, tapti samdiniu ber
nu nugalėjo baimę netekti 
mylimosios. Rapolas pasida
vė tėvo valiai ir parvedė į 
namus “tą kerėplą.”

Ji nebuvo gražuolė. Žmo
gystė, ir gana, jei neskai
tyti to, kad buvo penkeriais 
metais už Rapolą vyresnė ir 
turėjo raupų išgulėtą veidą. 
Bet dėl šių trūkumų siel
vartauti nederėjo: už juos 
Rapolui buvo gausiai pamo
kėta pinigais, gyvuliais, krai
čiu. Šiaip jau Tvaskų jau
namartė. atrodė sukalbama, 
paklusni, darbšti.

Praėjus dienai kitai po 
vestuvių, jaunoji Tvaskienė 
Paliųtei pareiškė, kad jos 
metai pasibaigė, o kitiems 
nebebusianti reikalinga. 
Paliutė nieko neatsakė, tik 
pakėlė klausiančias' akis į 
užstalėje sėdintį šeiminin
ką—į Rapolą. Tas pasimuis
tė it arklys, pajutęs pano
sėje širšilą, ir skubiai išni
ro pro duris.

Nelaiminga Paliutė
Temstant Paliutė diendar

žyje užtvėrė Rapolui kelią.
—Rapolai, — tyliai prata

rė ji, — Rapolėli, tu gi ži
nai, kaip su manimi yra. 
Kur aš dabar dėsiuos? Sa
kyk, kur aš dabar dėsiuos?

Rapolas stovėjo nudelbęs 
akis. Jis gerai žinojo, kas 
su Paliutė dedasi. Matė, 
kad ji jau kuris laikas pasi
darė ne ta, kad nutilo jos 
daina, staigiai blėsta jos 
veidų skaistumas. Prakeik
tas tėvas: užkorė ant gal
vos “kerėplą,” o su Paliutė 
bėda. Ir ne kieno kito—jo. 
Kaip dabar iš tos bėdos iš
sisukti, kas daryti ? Iki ves
tuvių jis vylėsi, kad su die
vo pagalba gal kas nors gy
venime pasikeis: gal tėvas 
mirs, gal Paliutę kitas pa
ims, o gal jis pats kur gal
vą nutruks... Bet nieko 
neatsitiko, niekas nepasikei
tė. Tik bėda štai lipa ant 
kulnų.

Rapolas stovėjo ir tylėjo. 
Nežinojo, ką atsakyti. Jis 
tik baugščiai dairėsi, kad 
jo, besikalbančio su Paliutė, 
nepastebėtų žmona. O Pa
liutė kantriai laukė atsaky
mo.

—Nežinau, Pale! — paga
liau šiurkščiai pasakė jis ir, 
užsimetęs ant pečių doklą, 
nukuprino į daržinę šieno.

—Nepadės tau, Rapolai, 
dievas, — suvaitojo Paliutė, 
pajutusi, kad mylimas žmo
gus galutinai nusigrįžta nuo 
jos.

Kur dabar jai dingti?
Kitą dieną Paliutė Tvas

kų kiemą paliko. Tačiau iš 
Lepšiškių neišėjo, apsisto
jo pas vienišą grytelninkę 
Šprindienę. Iš tikrųjų, kur 
ji galėjo eiti tokiame padė
jime... Namo, pas motiną,

Gamtos vaizdas Lietuvoje

kad broliai, sužinoję jos gė
dingą nelaimę, ten ją dau
žytų ir keiktų, kad savas 
kaimas pirštais badytų? 
Jau geriau liktis čia, kur 
ištiko nelaimė, jau geriau 
mirti iš gėdos tarp svetimų, 
negu tarp savųjų...

Rapolas ilgas nakties va
landas gulėdavo atviromis 
akimis ir su baime laukdavo 
ryto. Ko jis bijojo, ir pats 
gerai nenutuokė. Žmonių 
gėdos? Vargu. Paliutės 
blogų linkėjimų? Kažin. 
Žmonės pakalbės, pakalbės 
ir nutils: juk jis ne plevėsa 
koks — ūkininkas, vedęs. O 
dievo bausmės galima iš
vengti, tik reikia melstis ir 
gailėtis už nuodėmes...

Ir vis dėlto Rapolui buvo 
baisiai neramu. Jis ir šlykš
tėdavosi paliesti greta mie
gančią žmoną, ir nebetroš
ko Paliutės. Paliutė kaž
kaip netikėtai iškrito iš šir
dies, o jos vietoje likusi 
tuštuma prisisunkė nesu
prantamos baimės, nejau
kaus nerimo. Geriau jau 
būtų nepažinęs nei Paliutės, 
nei “kerėplos,” geriau jau 
būtų , kur galvą nusisukęs...

O Paliutė, apsistojusi pas 
Šprindienę, gyveno, kaip 
žmonės sako, nei pakarta, 
nei paleista, pati nežinoda
ma, ko laukianti. Rapolas 
jos nebepaims — tai aišku. 
Bet neaišku, kur reikės 
dingti, kai teks gimdyti, 
kur ji pasikabins savo nuo
dėmės lopšelį.

Svietas sužino
Be darbo Paliutė sėdėti 

nemokėjo. Kartais paimda
vo iš lepšiškiečių moterų ką 
nors verpti, kartais nueida
vo dieną kitą į dvarą. Bet 
dirbti darėsi vis sunkiau ir 
nelaimę nuo-, žmonių akių 
paslėpti darėsi vis neįmano- 
miau. Ji visokiais būdais 
bandė susivaržyti, tačiau 
tai menkai bedengė paslap
tį. Ir pasklido Lepšiškiuose 
kalbos, kad su Tvaskų Pale 
(samdines čia vadindavo tik 
šeimininko pavarde) nebe
gražūs reikalai. Spėliojo 
bobos, kas būtų galėjęs ją 
pribėdavoti, įtarinėjo Rapo
lą, bet ir pačios tuo įtari
mu netikėjo. Kaltininkas, 
žinoma, tylėjo ausis suglau
dęs.

Paliutė pradėjo vengti 
žmonių, su kokiais nors rei
kalais bėgdavo pakluonėmis, 
padaržinėmis, kur tikėdavo
si mažiau ką susitikti. Ir; 
taip vieną vakarą — buvo 
jau pavasaris — eidama pa
kluonėmis, ji staiga pajuto 
baisius, neįprastus skaus
mus. Suprato, kad jau mu
ša lemtingoji valanda. Te
mo. Arti nebuvo matyti 
žmonių, nebuvo ko prisi
šaukti. O ir šauktis nesi
norėjo. Ji parkrito ant

drėgno tako ir jau tarėsi 
mirštanti.

Kai vėl kiek nusišvietė 
akys, pasimatė esanti netoli 
Tvaskų klojimo. Sukaupusi 
paskutinę gyvastį, Paliutė 
keturpėsčia nuropojo į klo
jimą ir įvirto tamsion pe- 
ludėn. Pagimdė ji neįtikėti
nai greit ir lengvai. Kai 
baigėsi didžioji kančia, pa
juto, kad staiga skaidrėja 
jos protas. Ji ėmė šaltai, 
tartum pašalinis žmogus 
svarstyti savo padėtį. Štai 
gimė kūdikis (ji užmiršo 
sužinoti, kas gimė—berniu
kas ar mergaitė). Augs, 
vargs. Užaugs. Ir visą gy
venimą jis liks paniekintu 
benkartu, visi į jį žiūrės 
baltomis akimis, nekęs... 
Ir už ką? Kad motina bu
vo pamilusi žmogų, kad tas 
žmogus ją apvylė? Ne, ge
riau tenegyvena tas kūdi
kis. Tegul jau geriau jisai, 
vos užgimęs, miršta. Ji ne
neš jo namo, ne. Tegu ge
riau miršta...

Kūdikis kiaulėms!
Paliutė įtempė ausis. Ar

ti nieko įtartino nebuvo gir
dėti. Gale kaimo aukse j o 
šuo, dvaro pusėje krankė 
besiruošdamos tūpti varnos. 
Ir ji staiga pati iš savęs nu
stebo: klausosi, kas dedasi 
kaime, o nepasiklauso, kas 
dedasi prie jos. Pagimdė 
kūdikį, o šis—nė kvykt. Pa
liutė nežinojo, kiek laiko 
prabuvo peludėje, kiek lai
ko gimdė, kiek laiko jai at
ėmė svarstymai. Palietė čia 
pat boluojantį daiktą. Jis 
buvo minkštas, glitus, tru
putį drungnas. Pajuto kaž
kokį pasišlykštėjimą. Mirė? 
Ne, matyt, negyvas gimė. 
Gal būt, ir ne laiku. Juk ji 
varžydavo save, kaip beį
manydama. O kur tą negy
vą daiktą dėti? Užkasti. 
Tai visų geriausia. Niekas 
nė nežinos. Bet nėra kas
tuvo. O jeigu ir būtų po 
ranka, neužtektų jėgos jį 
pakelti.

Taip Paliutei besvarstant, 
Tvaskų migyje sužvigo 
kiaulės. Matyt, bjaurybės, 
neturėdamos ko ėsti, susi- 
piovė. Tai Rapolo pasogi- 
nės, žiemkentės. Abi didžiu
lės, aršininiaįs šnipais, ne- 
prišeriamos ir sulaukėju
sios. Ji įmes joms tai, ką 
pagimdė. Iki ryto neliks nė 
žymės. 0 pati, kol sustip- 

| res, niekur nesirodys, ne
kels kojos iš Sprindienės. 
Paskiau iškeliaus, išeis kuo 
toliau nuo šio krašto, gal 
būt, net į Latviją.

Paliutė taip ir padarė. 
Rapolo kūdikis, Rapolo ir 
kiaulės... O pati, griuvi- 
nėdama, netekdama sąmo
nės parsvyravo namo.

—Motina švenčiausioji!— 
suplojo delnais Sprindienė, 

vos pamačiusi savo įnamę.— 
Vadinasi, jau?

Paliutei nebeužteko jėgų 
tam vienam žodžiui ištarti, 
tačiau ir be jo kiekvienam 
būtų buvę aišku, kad “jau.”

—O kur jis, vaikas?
—Nebėra...— suaimanavo 

Paliutė.
—Jėzusmarija! — suplojo 

antrą kartą bobelė. — Kas 
dabar bus? Policija, teis
mas... Jėzau, Jėzau...

Baisus nerimas
Mergina beveik negirdė

jo šių šūksmų. Baisus gai
lestis pervėrė jos širdį, 
siaubas sukaustė krūtinę, 
ašaros užsmaugė gerklę. Ji 
negalvojo nei apie policiją, 
nei apie teismą, nei apie 
sarmatą. Ji tik nežmoniš
kai norėjo pamatyti savo 
kūdikį. Ir taip to troško, 
jog jautė einanti iš proto.

“Ką aš padariau? Ką aš 
padariau?” Ši mintis įstri
go jai į galvą ir ten paliko. 
Paliutė gulėjo lovoje par
kritusi aukštielninka ir ver
kė. Ji nekukčiojo, neaima
navo. Tik iš akių dviem 
srovelėm žliaukė nenustoda
mas ašaros. Jas pamačiusi, 
neišlaikė ir Sprindienė.

Vos praaušus, trinktelėjo 
durys. Lydima kaiminkos, 
trobelėn įpuolė Tvaskienė.

—Kieno gi daugiau—jos! 
— dūrė ji pirštu į gulinčią 
Paliutę. — Tik pažiūrėk, 
Antanien, kokia ji. Kalė!

—Svieto pabaiga,—patvir
tino Antanienė.—Liepk Ra
polui kuo greičiausiai poli- 
cijon!

Kaimas ūžė kaip pajudin
tas vapsvų lizdas. Nuo am
žių negirdėta: atiduoti sa
vo vaiką kiaulėms. Gerai 
dar, kad rytą Rapolienė mi
gyje radusi apgraužtą gal
velę. Kitaip niekas nebūtų 
nė sužinojęs, ką padarė to
ji paleistuvė. Na, dabar ne
išsisuks maita, supūdys ją 
gyvą kalėjime. Ir kitoms, 
kalėms, bus pamoka.

Sprindienė iš kaimo par
nešė blogas naujienas: Ra
polą bobos tikrai išlėkdinu- 
sios pašaukti policiją,, visos 
stojančios piestu, pasiren
gusios ją, Paliutę, gyvą su
draskyti.

Paliutė gi buvo abejinga 
ir policijai, ir boboms. “Pra; 
žuvau, —- svarstė ji, — ir 
šioje žemėje, ir “ten.” Die
vas man nebedovanos, vai
kelio jau nebeturiu, žmonės 
mane prakeikė. Ot kas bus, 
kai sužinos mama, broliai?” 
Ir vėl nuvingiavo dvi karš
tos srovelės per pamėlusius 
smilkinius ...

Nelaimingosios likimas
Išsekus ašaroms, Paliutė 

atsikėlė.
—Kur tu, vargeli, mano? 

Kur? — susirūpino Sprin
dienė.

—Eisiu, tetule. Turiu rei
kalą.

Atvažiavęs policininkas 
Paliutės pa Šprindienę ne
berado. Ir niekur kaime jos 
nerado. Tardė, klausinėjo, 
kur galėjusi dingti, bene 
kas matęs, žinąs. Atsirado 
mačiusių ją pakluonėmis į 
Gailiūnų pusę linguojančią, 
kiti vėl kažką neaiškaus 
paistė.

Tą pačią dieną Paliutę 
rado Gaivalkyje pasikabi
nusią.

... Tad štai kodėl senes
nės ir prietaringesnės Lep
šiškių bobelės, praeidamos 
Gaivalkį, kartais žegnojasi.

New Delhi. —M. K. Gan
dhi (Gandžio) pasekėjai 
kviečia atsilankyti Indone- 
žijos prezideutą Sukamo.

Sauja/iežirliSi
Šimtai visokių profesorių 

ir mokslininkų ir net tūks
tančiai įvairių tikybų dva
sininkų kelia protestus ir 
siunčia rezoliucijas prezi
dentui Johnsonui, reikalau
dami sulaikyti karą Pietų 
Vietname ir nutraukti 
Šiaurinio Vietnamo bom
bardavimą ir nekaltų žmo
nių žudymą, bet mūsų pre
zidentas tik pirštu į Tary
bų Sąjungą rodo, būk tai ji 
kalta, ir plečia karą. O 
savrbiausia, kad ir popie
žius Povilas VI mato dide
lį pavojų ir reikalauja ka
rą sulaikyti, nes jis fk»li 
privesti prie visapasaulirtdo, 
branduolinio karo ir sunai
kinti šį pasaulį. Bet pre
zidentas, vietoje kreipti dė
mesį į protestus ir reika
lavimus, vis daugiau kari
nių jėgų siunčia į Vietna
mą. Ir būk jis tai darąs 
demokratijai ir žmonių 
laisvei išgelbėti! Kieno jis 
“laisvę ir d e m o k r a tiją” 
gelbsti, to nepasako.

O štai paimu vietinį laik
raštį, pirmame puslapyje 
paveikslas generolo Marko 
Clarko, kuris visa gerkle 
šaukia: “U. S. must hit 
Cong hard with all power.”

Jei visur tuos rėksimus 
už plėtimą karo, dar r dau
giau viską naikinančio, mū
sų prezidentas pasiųstų į 
pačias pirmąsias mūšių ei
les tik su paprastu šautu
vu, tai visus juos baimės 
drugys užkrėstų ligi mir
ties. • • •

Tenka pasakyti, kad se
natorius B. Kennedy labai 
teisingai pasakė, jog sulai- 
kinėjimas komunizmo gink
lu — nusenęs dalykas. Bet 
ar prez. Johnsonas pasimo
kys, tai abejotina. Tie, ku
rie tikisi karo plėtimu pa
stoti kelią komunizmui, la
bai klysta ir artina sau bei 
kapitalizmui galą! Bet pa
sirodo, kad šūkalotojai yhs- 
ką pamiršo ir nieko n$š- 
moko. • • •

Kiekvienam apdairesniam 
žmogui, rodos, gana aišku, 
kad kada žmogus pasiekia 
milijoninių turtų, jis nusto
ja būti žmogumi.. Niekas 
savo prakaitu milijonų ne
gali uždirbti ir susitaupy
ti. Tik kitus, jiems sunkiai 
dirbančius, išnaudo darni, 
susikrauna milijonus. O 
patapę milijonier i a i s, jie 
niekuo daugiau nesirūpina, 
tik savo turtais. Gi karas 
jiems yra labai pelningas 
biznis, tad jie ir/ nepaiso, 
kiek ggyvybių žūva karuo
se.

Gerai pamenu, kaip vie
nas kongresmanas, argty- 
mentuodamas už karo vete
ranams bonų suteikimą, pa
sakė: Jauni vyrai pirma- 
j a m e pasauliniame kare 
kariavo, gaudami $80 mė
nesiui algos; tūkstančiai 
jų žuvo, o dar daugiau jų 
liko suluošinti. Betgi tuo 
patim laiku mūsų šalyje iš
augo 3,000 naujų milijonie
rių, kurie visai nematė nė 
karo lauko.

Ir šio karo vedimas Piet
ryčių Azijoj ir Dominikoj 
tik imperialistų užmojis ne 
tik apginti savo turtus, bet 
ir daugiau jų prisiplėšti.

L Vienužis

Užrašykite Laisvę 8^8 
giminėms | Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.
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Apie piknikus
Birželio 20-ą Maple par

ke, Methuen-Lawrence, bu
vo gražus piknikas, kuriam 
ir oras pasitaikė labai tin
kamas. Apie šį pikniką 
jau buvo gerokai rašyta. 
Aš noriu kalbėti apie tai, 
ką piknikautojai šnekėjo.

Kadangi mūsų šalis vis 
gilyn brenda į karą Viet
name, aišku, kad taiką 
mylintiems rūpi bombarda
vimų ir kitokių karo žygių 
sustabdymas. Kalba apie 
taikos pala i k y m ą, kalba 
apie sveikatingumą, nes 
daigelis jau „ gerokai apse- 
hol kai kurie su lazdele pa
siremdami apie pušaites 
vaikštinėja. Senstantiems 
sveikatos priežiūra labai 
svarbi.

Teko šnekėtis su progre
syvių eilėse gerai žinomais 
Barčiais, kurie mažame 
Cantono imestelyje jau per 
kelioliką metų gyvena iš 
pasidarytų So. Bostone san
taupų moterims plaukus 
dabinančio biznio. Prieš 
penkerius metus gydytojai 
spėjo, kad Barčiui yra tik 
keli mėnesiai likę gyventi. 
O jis, kiek galima, vartoda
mas natūralų maistą, ir 
kalbamame piknike man 
iftnką paspaudė taip 
lietai, kaip kad prieš 25- 
erius metus. Ką gi jis val
go ir kaip užsilaiko? Apie 
tai, kaip jis iš penkių mė
nesių amžių pratęsė dar 
penkerius metus ir dabar 
jaučiasi daug tvirtesnis, 
turėtų pats “Laisvėje”’ pa
rašyti. Sakė turįs knygą 
apie sveikatos užlaikymą, 
iš kurios taipgi galėtų kai 
ką parašyti.

Taipgi apie sveikatą teko 
kalbėtis su mūsų spaudos 
stambiu rėmėju iš Montel- 
los. Jis dar labai gerai at
rodo. Sakė: “Jaučiuosi la
bai gerai. Aktyviai gyven
damas prisižiūriu kuo ge- 
nausiai.” Jis irgi daugiau
sia vege te ri jonas; mėsos la- 
oai mažai te varto j ąs. Einąs 
į šaltą maudynę kas rytas 
ir išsimankštinti niekuomet 
nepamirštąs. Kalbus žmo
gus. Anais metais virš 5

valandų kelionėje į New 
Yorką neteko nuobodžiauti.

Kalbant apie piknikus, 
laikas šnektelėti ir apie 
piknikams parkų retėjimą. 
Prieš keletą metų rami vie
ta išvykoms — National 
Park (Tautiškas parkas) 
Montelloj tapo parduotas. 
Girdėjau, kad Worcesteryj 
tariamasi: parduoti Olym
pia parką, ar klubo namą 
mieste? Rodos, dauguma 
narių stovi už Olympia 
parke esamo namo padary
mą nuolatine klubo buvei
ne, o vasaros metu parką 
vartoti piknikams. Kadan
gi Maple parką lawrencie- 
čiai planuoja parduoti, tai 
worcesterieciai ne t u r ė t ų 
prarasti Olympia parką. 
Kitaip mes nebeturėtume 
nė vieno progresyvių orga
nizacijų užlaikomo parko.

Man vis rodėsi, kad 
Worcesteryj ir Lawrencuj 
yra jaunimo, kuris seks tė
vų pėdomis ir neduos iš
nykti sukurtoms kultūri
nėms organizacijoms,—kad 
nors bizniškus klubus jau
nesnioji karta perims į sa
vo rankas ir užlaikys nors 
dalinai — sulyg senesniųjų 
noro, nors tol, kol pasenu- 
sieji išnyks. Bet ne taip 
dalykai klojasi.

Plačiau kalbėjausi su 
Maple parko veiklesniais 
asmenimis, kurie pareiškė, 
kad jie rimtai galvoja apie 
parko pardavimą. Dar pri
minė ir tai, kad yra susi
dariusi grupė dalininkų, 
kurie galvoja gauti gerus 
pinigus už šėrus, parką 
pardavus. Dalis turi gilią 
šaknį įleidęs ir kai kuriuo
se progresyviuose. Norin
tieji parką išlaikyti sako: 
“Gaila tų asmenų, kurie 
daug triūso įdėjo parko 
bendrovę auklėdami ir patį 
parką puošdami, ir dabar 
jiems tebegyvenant ir uo
liai remiant parkas parduo
damas.’” Dalykas tas, kad 
beveik visas Lawrencaus 
pažangiečių veikimas, ypa
tingai vasaros metu, atlie
kamas tame parke. Dėl to 
parkas turėtų dar gyvuoti 
lietuviškose rankose.

A. Kandraška

Vyks į Pasaulinį Taikos 
Kongresą

Liepos 6 dieną mūsų mie
la Ksavera vyks į taikos 
kongresą. Kongresas įvyks 
liepos 10—17 dienomis Hel
sinkyje, Suomijoje. Ksave
rai visi turime palinkėti ge
riausios sveikatos ir visa
pusiai sėkmingos kelionės.

Ksavera Karosiene

pasaulinę taiką ir t.t.
Šiuo tarpu mūsų prezi

dentas buvo sutiktas su į- 
vairiomis demonstracijomis, 
įvairiais obalsiais. Kur din
go jo tie gausūs pasižadėji
mai, kad taika gyvuos pa
saulyje, jei jis pasiliks pre
zidentu.

Šiandien po trumpo laiko 
jo prezidentystės baisios žu
dynės vyksta Vietname. 
Kaip gaila ir skaudu!..

S. F.

nėję dalyvavo visi delega
tai ir svečiai. Iškviestieji 
pakalbėti visi kalbėjo apie 
LDS reikalus.

Baigiant, Mažukna kvietė 
visus ALDLD 87-os kuopos 
narius dalyvauti šios kuo
pos susirinkime liepos 11 d., 
3 vai. popiet, LDS 160-os 
kuopos name, 1317 Reeds- 
dale St. Susirinkimas bus 
labai svarbus, yra svarbių 
reikalų.

Tai taip ir praėjo LDS 8- 
os apskrities diena ir va
karas labai draugiškai.

J. K. Mažukna

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

EXPERIENCED WOODWORKER
ABLE TO TAKE CHARGE 

OF SMALL SHOP.
OL. 9-2611.

(49-53)

CANDY MAKER
A potential for foreman.

After short time training period.
Medium size Candy Co.

HO. 5-2395 
for interview appointment.

(50-55)

HELP WANTED MALE

ELECTRICIAN
Experienced in Commercial and 

Power.
MARINO ELECTRIC CO., INC.

1132 Callowhill. Call MA. 7-2247 
Askr for Nick.

(53-54)

AUTO METAL MAN
HARRY GERLACH INC 
1625 N. Willington St.,

PO. 3-3980.

(53-62)

Sekmadienį, 18 Liepos - July

KELRODIS:

Rengimo Komisija

MAINIERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

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

1

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

Is rytų 309 keliu pravažiavę Tamaqua ant kalnelio 
privažiuosite miestelį Hometown, kur, 45 kelias eina 
skersai į 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 tėmyti 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 
dėširtėj 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.

Mūsų Ksavera jau daug to
limų pasaulio kampų apke
liavus su taikos reikalais. 
Kaip puiku būtų, kad tokių 
Ksaverų pasaulyje rastųsi 
milijonai. Tikriausiai ir at
eis laikas, kad ir bus jų mi
lijonai.

20 metų Jungtinių Tautų 
gyvavimo sukaktis

Liepos 25-26 dienomis mū
sų miestas pergyveno, per
leido daug svečių. Daug pri- 
vyko pasaulio diplomatų iš 
įvairių pasaulio kampų. 
Daug įvyko įvairių demon
stracijų prieš dabartinę pa
dėtį Vietname. Deja, 20 
metų Jungt. Tautų charte- 
rio pasirašymo sukaktis ne
sukėlė didelio entuziazmo. 
Pav., prieš 20 metų, kada 
gimė čia J. T., tuo laiku, 
prisimenu, buvo daug dides
nis entuziazmas pas žmo
nes. Tada buvo daug tikė
tasi, daug buvo žadėta ypa
tingai taikos klausime. Po 
20 metų taikos trokštantie- 
ji nusivylė. Taikos žodis li
ko tik ant popieriaus.

Prezidentas Johnsonas
Liepos 25 d. prezidento 

atvykimas mūsų mieste bu
vo priimtas šaltokai. Prisi
menu praeitus prezidenti
nius rinkimus, kada jis čia 
buvo atvykęs. Koks didelis 
kontrastas tų dviejų jo at
vykimų ! Tuomet milžiniš
ka minia žmonių pasitiko 
jį. Koks didelis buvo tuo 
laiko entuziazmas. Tuomet 
neįvyko jokių demonstraci
jų prieš jį. Tada visų šir
dyse buvo viena mintis, kad 
jis laimėtų prezidentinius 
rinkimus, nes jis stojąs už

Pittsburgh, Pa.
LDS 8-oji apskritis laikė 

metinį suvažiavimą birže
lio 20 d. LDS 160-os kuopos 
name. Suvažiavimas prasi
dėjo apie 2:30 vai. popiet. 
Pirmininkavo apsk rities 
pirmininkas J. Mažeika ir 
vicepirmininkas G. Lekavi- 
čia.

Į suvažiavimą atvyko de
legatai nuo 5-ių LDS kuo
pų. Iš viso dalyvavo 23 
delegatai su sprendžiamu 
balsu. Raportus iš veikimo 
apskrities valdyba išdavė 
gana plačius ir gerus. Fi
nansiškai apskritis netur
tinga, nes ižde yra tik 
$127.40.

Kuopos taipgi išdavė ra
portus, kaip kuri stovi vei
kime, nariais ir turtu. Iš 
kuopų raportų pasi rodė, 
kad kuopos gana turtin
gos, nes per 5-ias kuopas 
piniginis turtas viršija 45 
tūkstančius dolerių, ne
įskaičiuojant nuosavų na- 
mų-svetainių, kas sudaro 
daug didesnę vertę negu 
“cash.” Narių per 5-ias 
kuopas yra 268 ir keletas I 
yra i š p i 1 df ę. aplikacijas į 
LDS. Turtu ir nariais kuo
pos stovi neblogai. Bet bė
da yra ta, kad didžiuma 
kuopų nusiskundžia silpna 
veikla...

Suvažiavime nebuvo daug 
tarimų pravesta; visi dar
bai palikti apskrities val
dybai.

Nutarta pasveikinti LLD 
su 50 metų jubiliejum per 
“Laisvės” specialią laidą.

LDS 8-os apskrities val
dyba sekantiems metams 
yra: Pirmininkas J. Ma
žeika, vicepirmininkas G. 
Lekavičia, prot. sekretorius 
A. Pipiras, fin. sekretorius 
J. Miliauskas, iždininkė E. 
Galore, iždo globėjai O. 
Miliauskienė ir J. Purti- 
kas.

Susirinkimui užsidarius, 
nenuilstančios apskr i t i e s 
darbininkės S. Monikienė, 
S. Aglinskienė ir M. Zan- 
kienė turėjo pagaminusios 
gerą vakarienę. Vakarie-

ŽINIOS 1S LIETUVOS
ISTORIJOS PĖDOMIS

Vyresnioji karta daug 
matė. Atkurtos Tarybų 
valdžios Lietuvoje pirmą
sias dienas. Hitlerinę oku
paciją. Didžiojo Tėvynės 
karo dalyvių žygius, Ne
maža įžymių vietų ir įdo
mių žmonių yra Rokiškio 
rajone. Ar nenaudinga su 
jais susipažinti komjaunuo
liams?

Mokyklų ir įmonių kom
jaunuoliai sekmadie n i a i s 
pradėjo ruošti iškylas į įdo
mias rajono vietas. Vienos 
tokios iškylos metu kom- 
jaunuolių būrys praėjo 
maršrutu Rokiškis - Kama
jai - Lukštai - Juodupė, iš
moko žygio dainą, susipaži
no su Didžiojo Tėvynės ka
ro kovų vietomis bei daly
viais. Kitas būrys žygiavo 
tomis vietovėmis, kur kovė
si Žemaitės vardo partiza
nų junginio kovotojai. Iš: 
kylos dalyviai aplankė hit
lerinių okupantų sudegintą 
Miliūnų kaimą, buržuazinių 
nacionalistų 19 4 3 metais 
sušaudytų k o m j a u nuolių 
kapus.

Prie atstatytos partizanų 
žeminės įvyko atviras kom
jaunimo susirinkimas, susi
tikimas su buvusiais ka
riais, partizanais.

R. Jurgelionis 
Rokiškis

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)

BAKER

All around able to decorate; part 
time of full time. GOHL’S PASTRY 
SHOP, 25 West Park Ave., 
Merchantville, N. J. (53-54)

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)

MEN
International Manufacturer of 

teaching machine, has openings in 
advertising, promotional marketing 
and sales deparment. Employeeswill 
earn, learn all procedures of inter
viewing, training and general office 
work during paid training program. 
Above average salary and fringe be
nefits. For interview call MR. WILLS 
at MO. 4-9791, 9 A. M. to 3 P. M.

(53-55)

DOT ETCHER
Lehigh Press

7001 N. Park Drive 
Pennsauken, N. J.

(Camden Airport Circle) 
GA. 5-6100.

(51554)

MACHINIST & TOOL MAKER 
1st class, only. Good working 

conditions.
All benefits. Top rates paid.

Call GL. 5-0576. (53-59)

Help Wanted—Female

TYPWRITER MECHANIC 
Experienced.

Apply—
HICKS TYPEWRITER SERVICE 

6301 Buist Ave.
Suthwest Phila., Pa.

(51-52)

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.
(504>3)

AUTO MECHANIC (2). Chrysler 

experience preferred. 1 capable of 
i taking over Service Manager posi
tion. Must have mechanical back 
ground. BUSH MOTOR CO.

MA. 4-8000. (52-54)

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)

PRANEŠIMAI
, I

PHILADELPHIA, I^A.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadieni, liepos-July 10 dieną, 2-rą 
vai. popiet. Turėsime komisijų pra
nešimus iš kitokių svarbių reikalų. 
Visi nariai nepamirškite nuajos mi
tingams salės — 715 N. 6th Street.

Valdyba
(52-54)

HOLIDAY 
GREETINGS

NORKAS 
FUNERAL CHAPEL

1400 No. 29th St., 
Phila., Pa. PO. 9-8231

Mirus

Juzei Žolynienei
Ilsėkis, drauge, amžinai. Prisiminsim mes tave, 

pakol ir mumis Motina Gamta pašauks baigti ke
lionę.

J. ir S. Šukaičiai A. Milerienė
A. ir S. Masioniai B. Vaitkevytienė 

Margaret Cvirkienė
— Miami, Fla.

JAUNŲJŲ 
MOKSLININKŲ 

KONFERENCIJA
VILNIUS.—Lietuvos TSR 

Mokslų akademijos posė
džių salėje Vilniuje įvyko 
jaunųjų mokslininkų kon
ferencija, skirta Tarybų 
valdžios atkūrimo mūsų res
publikoje 25-osioms meti
nėms pažymėti. Konferenci
joje taip pat dalyvavo Lat
vijos, Estijos ir Baltarusi
jos fizikai ir istorikai.

Plenariniame posėdyje 
įžanginį žodį tarė LTSR 
Mokslų akademijos prezi
dentas J. Matulis. Konfe
rencijos dalyvius pasveikino 
LLKJS Centro Komiteto 
pirmasis sekretorius A. Čes- 
navičius.

Išklausyti pirmieji prane
šimai. Akademikas P. Braz
džiūnas padarė pranešimą 
apie puslaidininkių mokslo 
vystymąsi Tarybų Lietuvo
je, V. Kancevičius — apie 
socialistinės rev o 1 i u c i j o s 
pergalę Lietuvoje 1940 m., 
K. Surblys — apie Lietuvos 
komjaunimo dalyvavimą so 
cializmo statyboje.

CARPENTER (2)

Immediate Openings 
265-9796, ES. 9-0550

(52-53)

MEAT CUTTER
Experienced. COSABOOM'S MEAT 

for Freezer
Stokes Rd., Medford, N. J.

609-654-4017
(52-56)

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

(51-59)
HOUSEKEEPER. Sleep in, help ♦ ’•

care for children in home with other 
full time help. Must understand 
children. Lite household duties, ex
cellent refs, and exp. Call after 
4 P.M. CH. 7-0962.

(52-53)

SWIM CLASSES

Begin July 19th
All ages-rAll Abilities 

$6.00 for (8) Eight Lessons 
Number in Class Limited

Call to Register

Y. W. C. A.

701 DeKalb St., Norristown, Pa.
BR. 5-2900.

......... . .. . (53-54).

PLUMBERS & HELPERS

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

(52-54)

AUTO MECHANICS
Steady.

Some Foreign Car experience.
Bay & Lift

Call—
JERRY HAMILTON ~

BA. 6-2727. 51-54)

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.

22.35 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. 

2—4 P.M.
BALA GOLF CLUB, 

50th & Woodbine Ave., phila. 
_ . (52-54)

WOMAN
To work in Luncheonette

10 A. M. to 6 P.M.
Over 25. Full time.

MI. 2-9606.
(53-54)

TYPEWRITER MECHANIC 
Experienced. 

Apply—
HICKS TYPEWRITER SERVICE 

6301 Buist Ave.
Southwest Phila., Pa.

(53-54)

MALE and FEMALE

COOK
Short Order, Male or Female. 
Experienced, apply in person 

WELSH RESTAURANT
625 Welsh St., Chester, Pa.

(53-54)

Business Opportunities

SOFT 
ICE CREAM 

TRUCKS
Full equipped and reconditioned 

Soft ice cream trucks. Ready to go 
to work. No money down. 36 months 
finance. A real opportunity for a 

fast dollar turn-over.

WOLFINGTON
CHEVROLET

6801 Ridge Ave., IV. 2-7900 or 
3-6900.

Seulas. — Apie 5,000 stu
dentų demonstravo prieš 
Pietų Korėjos valdžią. Po
licija areštavo 340 studen- 
tu- ... - . •...
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Pasikalbėjimas su J. Milerių 
apie viešnagę Lietuvoje

Mūsų pažangiosios spau
dos bendradarbis ir senas 
pažangietis Jonas Mileris, 
kuris su žmona Margavę ta 
gyvena Michigano valstijo
je, bet žiemas praleidžia 
Floridoje, lankėsi Tarybų 
Lietuvoje su pirmąją grupe 
ir sugrįžo birželio 30 d. Ma
lonu buvo su juo pasikalbė
ti apie kelionę į Lietuvą ir 
ten praleistas keliolika die
nų. Tikiu, jog nors labai 
trumpai su jo įspūdžiais bus 
įdomu susipažinti ir “Lais
vės” skaitytojams, todėl pa
prašiau jį man atsakyti į 
keletą klausimų. Čia ir se
ka mano klausimai ir jo at
sakymai :

Klausimas: Ar visa gru
pė pasiekėte Vilnių be jo
kių sutrukdymų ir koks bu
vo patarnaivimas lėktuve 
bei kelionėje?

Atsakymas:
Taip, visi keleiviai pasie- , . . v . . . _ . v. 

kėm Lietuvą sveiki ir links-Įdažnai ^sJ)UJ;y" 
mi. Kelione į Lietuvą visi ! 
buvom patenkinti, o jau iš 
Lietuvos buvo šen ten su-' 
kliuvinių, bet jie nebuvo 
skaudūs. Į Lietuvą mes nu- Lietuvos vyriausybės įstai- 
važiavom 47 žmonės, o iš, 
Lietuvos grįžom jau tik 45, i 
nes mūsų vadas d. J. Gašlū
nas pasiliko Lietuvoje gal 
vienam mėnesiui, o gal ir j 
ilgesniam laikui. Taipgi tū-, 
la moteris man nežinomo-! 
mis priežastimis pasitraukė 
iš mūsų grupės ir grįžo f 
JAV nebaigus savo turo. Ji i 
Amerikoje gimus lietuvaitė 
ir nesukalbanti lietuviškai, 
gal tas ir sudarė nepasiten
kinimą.

Būtinai 
kad mus 
maloniai, 
ne tik giminės, bet ir svar
bių įstaigų žmonės, o jų 
meilę, nuoširdumą ir malo
numą sunku apsakyti.

Klausimas: Kuriame vieš-i

no riu? pasakyti, 
Lietuvbje labai 
gražiai pasitiko

butyje Vilniuje turistus ap
gyvendino?

Atsakymas: Viešbutyje 
Vilnius. Tai yra vienas įžy
miausių viešbučių, bet ame
rikiečių manymu, jis dar 
nevisai moderniškas. Jame 
mes tik, taip sakyti, nakvo
jome, o valgyti ėjom j res- 
tauraną Palanga.

Klausimas: Kurias vietas 
Lietuvoje teko aplankyti? 
Ką matėte pačiame Vilniu
je: kokias įstaigas, kokius 
veikėjus bei pareigūnus bu
vote susitikę?

Atsakymas: Tikrai neį
manoma pasakyti, su kiek 
žmonių mes ten matėmės, ir 
ar jie buvo dideli valdinin
kai, mokslininkai ar tik pa
prasti žmonės. Bet matė-
mės su labai daug įmonių, 
ir visi mus labai gerbė. Ar 
jie mus gerbė tik todėl, kad 
esame lietuviai iš Amerikos, 
kad mes tik labai retai apsi
lankome, ar jie taip gerbia 
ir mielai priima visus sve
čius, nežiūrint, iš kur jie be
būtų? O visgi. Visų pirma, 
mus pasitiko aerouoste, ka
da pribuvome, ne tik mūsų 
mieli giminės, bet ir visa ei
lė įžymybių; sakė kalbas, 
sveikino, linkėjo. Tarp jų 
sutikau L. Kapočių, V. 
Karvelį, A. Vaivutską ir ki
tus. O kas tokiame momen
te galėtų visus vardus tin
kamai įsitėmyti?

Lankėmės daugelyje vie
tų, pradedant • Gedimino 
kalnu ir baigiant įvairiomis 
kultūrinėmis įstaigomis bei 
laikraščių ir periodinių lei-

dinių įstaigomis ir perso-į 
nalais. O kai kurių įstaigų į 
žmonės aplankė mus vieš-' 
būtyje. j

Klausimas: Ar buvo leis-1 
ta turistams susitikti su gi-• 
minėmis už Vilniaus ribų? 
Su kokiais giminėmis jums į 
teko susitikti ir pasikalbę-i 
ti?

Atsakymas: Kiek man 
yra žinoma, tai neleido lan
kytis tik į Šiaulius, o į ki-! 
tus miestus ir kaimus buvo 
leidžiama. Kai kurie turis
tai net pasivelijo lankytis ir 
gan toli nuo Vilniaus ir jų 
ten niekas už tai nebaudė ir 
nepersekiojo; jie iškeliavo 
nieko nesiklausę, nors tas 
tikrai nedera turistui dary-: 
ti- |

Jei kalbėti apie save, tai 
aš stengiausi kooperuoti su 
jų nustatyta tvarka; ma
čiausi su mano broliais ir jų 
šeimomis, — kurie manęs 

I laukė aerodrome ir vėliau

je. O kada mus visus nu
vežė į Kauną, tai aš nuvy
kau pas savuosius.

Klausimas: tų parašyti drg. J. Gasiūnas 
ir kiti rašėjai, kurie nerašo 

tarybinės valdžios |i .Y1 nJ‘ ^t Jei 
geidaujama, 'tai parašysiu

i gų ir žmonių ruošimasis 25- 
i osioms i
atkūrimo metinėms?

Atsakymas: Ruošimasis 
i labi didelis, tik labai gaila, i. . ....
* kad mes ten nuvažiavom su 1 brangių prisiminimų apie 
i pirmąja grupe, o ne su' 
\ antrąja, kuriai teks pama-!

I i tyti tokias svarbias iškil- 
I mes. Ruošiamasi net ir per
daug. Aš nemanau, kad tie 
visi darbai bus baigti, ku
rie yra pradėti tik tuo vie- 
nuo tikslu — padaryti tas 
iškilmes nepaprastomis. 
Pradėta atnaujinti - atre
montuoti daug namų, kurie, 
mano manymu, nebus baig
ti. Vilnius, koks jis senas, 

įtiek jis bandoma padaryti 
i ii* jaunu miestu! Namai 

įvairiomis skir- 
spalvomis, taip, 
gaivios, patrauk-

tingomis 
kad būtų 
lios.

Klausimas: Ar turėjote] 
kontakto su Lietuvos jauni
mu? Kokios jo, bendrai, 
nuotaikos?

Atsakymas: Taip, turėjo
me, ir nuotaikos džiuginan
čios. Nė vienas iš jaunuo
lių nenusiskundė būkle, ką 
kartais išgirsti iš senesnių
jų. Tarp mano giminių ra
dau mokytojus, inžinierius, 
moksleivius ir įvairių kitų mokėjimas įvertinti
profesijų žmones. Jaunimas abelną gyvenimo siekį.
yra jaunimu: jie žiūri į at
eitį su dideliu pasitikėjimu. 
Sako, mes Ameriką pri- 
spausim prie sienos — su- 
lenktyniuosim...

Tiesa, visi pripažįsta, kad 
Amerika šiuo laiku iš eko
nominio taškaregio yra pa
vyzdinga, o iš politinio — 
ne! Kaip jauni žmonės, 
taip ir senesni yra priešin
gi karui, ir net taip pasa
ko, kad šiuo laiku karas ne
įmanomas, nes jis būtų la
bai žiaurus. Todėl jo ir ne
bus.

Klausimas: Kaip, jums 
atrodo, patogiau Lietuvą 
aplankyti — pavieniui, ar 
su grupe?

Atsakymas: Aš pavieniui 
nevažiuočiau, todėl, kad ke
lionė būtų labai nuobodi, 
būtum visada tik vienas, gi 
su grupe vienas kitam gali 
padėti, patarti; vienas kitu 
dalinai rūpinasi. Pavieniui 
ir kelionė daugiau lėšuoja; 
niekur tavęs nevedžioja, ne- 
vežioja, nors ir duoda lais
vę eiti, kur nori, Vilniuje ar

ba kitame rajone, kur tu 
važiavai. Bet tai vis tik bū
tų. nuobodu ilgesnį laiką pa
būti, o nenuobodu grupėje.

Klausimas: Ar nesigaili
te vykę į Lietuvą?

Atsakymas: Šimtą kartų 
galiu kartoti: Nesigailiu, 
nesigailiu! Aš savo gyveni
me pirmu kartu patyriau 
tiek džiaugsmo ir malonu
mo. Kaip tie Lietuvos žmo
nės moka mylėti, kaip jie 
moka gerbti! Malonumo ir 
meilės ašara nejučiomis 
pradeda riedėti per skruos
tus. Pas juos viskam yra 
gėlės, daina, šypsena. O, ko
kie jie brangūs, malonūs 
žmonės! Aš ruošiuos, aš pa
sižadėjau juos ir vėl aplan
kyti.

Klausimas: Ar ruošiatės 
plačiau parašyti “Laisvei” 
ar “Vilniai” iš savo kelio
nės ir apie įspūdžius Lietu
voje?

Atsakymas: Nesu rašė- 
jas, bet apie mano laimę ir 
pergyventas valandas susi
tikime su giminėmis ir vi
sais gerais žmonėmis Lietu
voje, prasižengčiau nepara
šęs. Jau rašiau “Vilnyje” 
nuo pat pradžios mano ke
lionės, ir dar rašysiu dau- 

Kaip atrodo fau- °. “Laisvėje” privalė-

ir į “Laisvę.”
Kiek aš turiu patyrimų ir

-----o —c j.—— _______c - j- * 
Lietuvą, tai visais ir mylė- 

j čiau dalytis su pažangiais 
lietuviais. O mano patyri
mai dideli, brangūs, .nepar
duodami už milijonus ame
rikoniškų dolerių. Mane ža
vėjo jų meilė, jų jautrį šir
dis, jų širdinga, šilta šyp
sena. Tikrai, mes amerikie
čiai gal negalėtum ir nemo
kėtum taip maloniai priimti 
mūsų mieluosius svečius, o 
gal mes neturėjom tokių 
progų ir ant savęs neišban- 
dėm.

Lietuvos jaunimas toks 
pavyzdingas, toks gyvas vi
sais klausimais, kad moka 
ne tik mylėti, bet ir kalbėti 

jsvarbiais klausimais, ne tik 
{Lietuvos, bet ir Amerikos, 
— klausimais viso pasaulio. 
Lietuva ne sena, kokią mes 
palikom. Lietuva jauna. 
Lietuvis turi jautrią, šiltą 
širdį, gilią žinojimo apy
braižą ir dar didesnius, 
brangesnius gyvenimo sie
kius. Man labai patinka jų 
laikysena, man labai patin-

Jiems niekas negali užkirsti 
kelią žengti pirmyn.

J. Mileris

Išleisime mūšy 
dainininkus

Dvidešimt du asmenys 
sudaro saviveiklininkų-dai- 
nininkų grupę, kuriai va
dovauja Mildred Stensler. 
Grupė išskris liepos 12 d.

Tarybų Lietuvoje daini
ninkai dalyvaus Dainų 
šventėje atžymėjim u i 25 
metų Tarybų Lietuvos gy
vavimo.

Išleistuvių banketas, su 
žavinga dainų programa, 
įvyks liepos 11 d., 2 vai., 
Laisvės salėje, Liberty Avė. 
ir 102 St., Ozone Parke.

Visos popietės gražus pra
leidimas kainuos tik $2.50 
asmeniui.

Kviečiame visus atvykti ir 
palinkėti gražios sėkmės 
dainininkams kelionėje ir 
Tarybų Lietuvoje.

Rengėjai

Gražūs atsiliepimai
Paskelbus, kad bus išleis

ta speciali “Laisvės” laida 
ALDLD auksiniam jubilie
jui atžymėti, tuojau pradė
jo plaukti tai laidai pasvei
kinimai ir materialinė pa
rama. Prašau pasiskaityti 
šį laiškelį:
“Gerbiamoji ‘Laisvės’ 
Administracija:

Lietuvių Literatūros 
Draugija šiemet pažymės 
savo 50 metų gyvavimo 
jubiliejų.

Pastebėjau ‘Laisvėje,’ kad 
Administracija ruošiasi iš
leisti specialų ‘Laisvės’ nu
merį tai garbingai sukak
čiai atžymėti, ir ragina ne 
tik organizacijas bei drau
gijas, bet ir pavienius as
menis be atidėliojimo rū
pintis, kad tas specialus nu
meris būtų gausus- sveiki
nimais ir raštais garbin
gai sukakčiai atžymėti.

Tad, nelaukdamas dau
giau paraginimų, siunčiu 
pasveikinimą su $10.

Draugiškai,
Motiejus Klimas 

Ramsey, N. J.”
•

Iš Brocktono, Mass., drg. 
Čereškienė prisiuntė $5 nuo

Filmą “Marytė” 
rodo Vietname
(Tęsinys iš 1-mo psl.)

Bet štai ir “Marytė,”, to
ji pati Marytė, kurios ap- 
vyzdžiu buvo auklėjamas 
mūsų jaunimas, kurios žgy- 
darbis artimas ir supranta- 
mūsų jaunimas, kurios žyg
inėje, kovojantiems už lais
vę ir nepriklausomybę. Su
sidomėjęs įsįžiūreda vau į 
arti sėdėjusių žmonių vei
dus. Drauge su filmo he
rojais jie džiaugėsi pasise
kimais ir jaudinosi sun
kiais momentais. Aiškiai 
jaučiau, kad jiems M. Mel- 
nikaitė buvo tikra duktė, 
nes dabar tūkstančiai viet
namiečių merginų, tokių 
pat kaip Marytė, kovoja 
už savo tėvynės laimę ir 
išsilaisvinimą. Buvo ypač 
malonu čia, toli nuo Zara
sų krašto, jausti didžiąją 
mūsų partizanės drąsos ir 
ištvermės jėgą. Savo pa
vyzdžiu Marytė įkvepia 
tūkstančius kitų, tuo tarpu 
dar nežinomų didvyrių.

Filmas baigėsi. Žinoma, 
norėjau sužinoti, kokį įspū
dį padarė filmas. Paklau
siau greta sėdėjusią viet
namietę. Susipaž i n o m e. 
Sužinojau, kad ji vardu 
Tchi, kad ji konservatori
jos studentė. Į mano klau
simą ,ar patiko filmas, Tchi 
atsakė, kad vietnamiečių 
jaunimas labai mėgsta fil
mus apie tarybinius didvy
rius M a t r o šovą, Kosmo- 
demjanskają, jauna gvar
diečius, kurių pavyzdys 
įkvepia mūsų bičiulius 
Vietname darbo ir kovos 
žygiams.

—Štai ir dabar, — tarė 
Tchi, — pažiūrėjau filmą 
“Marytė” ir man irgi norisi 
kuo greičiau padaryti ką 
nors, kas būtų naudinga 
Tėvynei. Manau, kad mano 
kelionė į Kon Ko salą bus 
mano pirmas išmėginimas.

—Kaip, jūs važiuojate į 
Kon Ko salą?!

Niekaip neg a 1 ė j a u su
prasti, kad ši trapi mergina 
vyksta į didvyrišką pakran
tės salą, kurią amerikoniš
kųjų piratų lėktuvai ir ka
ro laivai ištisas paras bom

Moterų apšvietos klubo ir 
$2 nuo Frano Čereškos 
specialiai laidai.

Širdingai dėkojame drau
gams M. Klimui, Čereškie- 
nei, Fr. Čereškai ir Mote
rų apšvietos klubui už at
siliepimą ir finansinę pa
ramą.

Speciali laida išeis š. m. 
spalio mėn. 5 d. Raštus ir 
sveikinimo tekstus tai lai
dai turime gauti ne vėliau 
rugsėjo 1 d. Reikalinga 
specialiai laidai medžiagą 
gauti iš anksto. O kitas da
lykas — šiuo tarpu labai 
reikalinga “Laisvei” finan
sinė parama.

Liepoj mėnesio organiza
cijų susirinkimuose nepa
mirškite pasižymėti dieno
tvarkėj “Laiąvės” specia
lios laidos reikalo.

Dabar yra pats vidurva
saris, vyksta daug piknikų 
ir mažesnių išvykų į už
miesčius. Kada tik esame 
kokiame sambūryje, visa
da turėkime mintyje pri
minti publikai ALDLD ju
biliejų, nes tai yra pats 
svarbiausias šiais metais 
pažangiųjų Amerikos lietu
viu darbas.

Pranas Buknys

barduoja dešimtimis tonų 
bombų, raketų ir sviedi
niu.

—Taip, — patvirtino ji
nai. — Labai džiaugiuosi, 
kad galėsiu dainuoti did
vyriškos salos kariams. 
Mes, studentai, irgi norime, 
kiek pajėgiame, įnešti savo 
indėlį į tėvynės gynimą. 
Esu labai laiminga, kad 
pamatysiu karius didvy
rius, kurie drąsiai atremia 
amerikoniškųjų maitvana
gių puolimus.

Šiuose paprastos vietna
mietės merginos žodžiuose 
glūdėjo tiek drąsos ir pasi
didžiavimo, kad nejučiomis 
pagalvojau: jeigu reikės, ji, 
nė valandėlės ' nesvyruoda
ma, pakartos Marytės žyg
darbį. Ir ne tik jinai, bet ir 
tūkstančiai kitų paprastų 
broliškosios Vietnam iečių 
tautos sūnų ir dukrų.

Jonas Vladys

Iš laiškų
Didžiai gerbiama 
“Laisvės” Redakcija, .......

Prašyčiau, jei būtų gali
ma, įdėti savo gerb. laik
raščio skiltysna šį trumputį 
rašinėlį.

Petrui Repečkai atminti
Dveji audringo, vieniems 

pilni džiaugsmo, kitiems — 
ašarų, kančių ir skausmo, 
gyvenimo metai nenusineše 
užmarštin 1963 metų liepos 
14 dienos Tavo artimųjų, 
brangus Petrai, atmintyje, 
kai mirtis išplėšė Tave iš 
mūsų gyvųjų gretų.

Pasigendame Tavęs vi? 
sur: šeimoje, draugystėje 
ir kultūriniame pažangią- 
me gyvenime, kuru pasi
reikšdavo Tavo žodis, ragi
nąs darbo žmones į kovą dėl 
laisvės, dėl žmogaus lygy
bės teisių ir visuotinės tai
kos pasauly.

Telieka mūsų atmintyje 
vaiskus prisiminimas, kad 
Tu gyvenai ir ilsiesi Ingle- 
wood’e, Calif.

Tavęs liūdįs tikras 
pusbrolis
Povilas iš Lietuvos• »

. New Yorkas. — Birželio 
29 dieną buvo 95 laipsniai 
karščio.

V. Guris pasitenkinęs 
savo vizitu Lietuvoje
Teko pasikalbėti su V. 

Guriu, ką tik parvykusių iš 
vizito Lietuvoje. Entuzias
tiškai jis pasakojo, kaip 
Lietuva pagražėjusi ir pra
turtėjusi naujomis įmonė
mis ir statybomis, kokia ji 
dabar šviesi!

Lietuvoje jis susitiko sa
vo devyniasdešimt metų jau 
sugyvenusį brolį ir kelias
dešimt savo giminaičių. Sa
ko jis—visi pamokyti, pra- 
lavinti. Tarp jų sutikęs ir 
profesionalų. Apsirengę jie 
kaip Amerikoje, ne, dar 
gražiau, ypač moterys sko- 
ningiau, negu pas mus, pa
sipuošusios.

—Žiūrėkit, —tartum liu
dininką i s pristatydamas, 
padavė paketą su paveiks
lais,—ar ne apsirengę, ar; 
ne batuoti? I

Tiesa, visi puošniai apsi
rengę..

Guris lankėsi Lietuvoj su 
šių metų pirmąja turistų 
grupe. Jis ir jo sankeleivis 
Mittchell jau yra pakviesti 
papasakoti savo įspūdžius 
dainininkams išleistu v i ų 
pobūvyje šį sekmadienį, lie
pos 11 d., 2 vai., Laisvės sa
lėj, Liberty Avė. ir 102 St„ 
Ozone Park, N. Y.

O vis tik jis grįžo vienu 
dalykų kelionėje nepasiten
kinęs. Nekaltinkit. Sako, 
lėktuvų stočių bagažo per- 
nešėjai čia ir kitur pakely
je taip beširdiškai svaido ir 
tranko keleivių bagažus, 
kad blogas nujautimas nu
smelkia nugarą. Ne veltui. 
Jis, kaip ir visi, buvo įsidė
jęs kelis buteliukus tikros 
lietuviškos namiškiams pa
vaišinti, ,o kelionės gale ra
do bagažą apsiliejusį “aša- 
romis”ir buteliai praretėję.

Jei sveikata tarnaus, Gu
ris svajoja už keleto metų 
ir vėl patraukti į Lietuvą 
svečiuosna. Rep. Į

Išvyko į ligoninę
Ona Dobinienė jau kurį 

laiką nesijautė sveika. Pa
galiau apsisprendė pasiduo
ti visuotiniam ištyrimui, o 
gal ir operacijai. Sūnaus 
lydima, ji ketino išvykti į 
Kings County ligoninę lie
pos 4-tą.

Linkime greit atgau t i 
sveikatą ir vėl dalyvauti su 
visais kaip iki šiol.

Rep.

Maskva. — Maskva turi 
6,400,000 gyventojų.

l’

Apie cigarečių 
rūkymą

Albany, N. Y. — Guber
natorius pasirašė bilių, kad 
ant papirosų ir cigarečių 
dėžučių būtų išspausdin
ta: “Pasarga, jų vartojimas 
yra pavojingas sveikatai.”

Iš Washingtono Agrikul
tūros departamentas pra
neša, kad pereitais metais 
buvo surūkyta 533 bilijonai 
papirosų ir cigarečių, tai 8 
bilijonai daugiau, kaip su
rūkyta pirm kongresinio 
komiteto paskelbimo, kad 
rūkymas yra kenksmingas 
sveikatai.

VAIKAS MIRĖ NUftS 1 
“FIREWORKO”

New Yorkas. — Kiekvie- 
neriais metais pirm liepos 
4 dienos ir jos metu jauni
mas ir “patriotai” žaidžia 
“fireworkais.”

New Yorke jau mirė nuo 
jų 4-rių metų vaikas. Yra 
“firewarku” apvalų, nedi
delių, kuriuos vaikai gali 
nuryti vietoje saldainių, o 
tie “fireworkai” nuodingi.

New Yorkas. — Biržely
je iškrito tik biskį daugiau 
kaip colis vandens, tai vie
nas trečdalis normalaus iš
kritimo. Prėsko vandems 
rezervuaruose yra tik 5W> 
įtalpų. Taupykite vandenį.

Paieškojimas
Ieškau dėdės Alfonso Petraičio, s. 

Simano. Jis išvyko iš Vilniaus ra
jono, iš Geluonių. Nepamenu jo am
žiaus. Prašau jo rašyti man. Pijus 
Petraitis, s. Juozo, Kauno rajonas, 
Garliava, Ekskavatorininkų g-vė, 
Nr. 5, Lithuania, USSR.
____________ į v j *

ftĖAL ESTATE

PARDAVIMAI ’ >
7 kambarių gerame stovyje na

mas. didelė virtuvė, vonia, kaimo 
vanduo, 2 mašinoms garadžius, 3/4 
akrai. Kairia $6,250. Susitarimai. Vel
tui sąrašas. KURT ABRAMCZYK, 
(Sullivan Co,), Jeffersonville, N.Y.pranešimai!

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos pusmetinis mi

tingas įvyks trečiadienį, 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)

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

vyks antradienį, 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)




