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KRISLAI
Apie mūsų piknikus
Svečiai iš toliau
Dėkui, draugai veikėjai!

— Rašo R. Mizara —

Tai jau ir po mūsų dviejų 
didžiulių piknikų.

Eastone, sakoma, piknikas

Naujas J. Valstijų įstatymas
del prezidento pareigų

Washingtonas. — Liepos 
6 dieną Jungtinių Valstijų 
Senatas 68 balsais prieš 5 
priėmė bilių JAV preziden
to negalėjimo atlikti parei-

buvo dailus gyvas, bet kadan- reikale. Kiek anksčiau 
m fni o t-c? it i Iz mi’mn Ižo >'4-o 4- o _ O cgi tai atsitiko pirmą kartą ta
me mieste, jis nebuvo toks bilius buvo priimtas Atsto-
skaitlingas, koks turėjo būti. VU Būto narių. Dabar jis 

_____________________ eis valstijų nubalsavimui, 
Brocktone — Ramo vos par- iįr jeigu du trečdaliai, 38

- //..'valstijos, bėgyje septyne-
rių metų jį užgirs, tai taps

1 prie JAV Konstitucijos pa-

Kitais metais bus kitaip! eis valstijų nubalsavimui,

ke—mūsų metinė vasarinė iš
kilmė ir šiemet buvo didelė; 
tiesa, puikus oras gražiai rei
kalui pasitarnavo.

Gerą atstovybę piknike tu- taisymu, 
rėjo Lavvrenčiaus ir Methu- 
enų miestai; mažiau šiemet 
matėsi žmonių iš Worcesterio.

Tenka padėkoti rengėjams ir 
visiems, kurie piknike dirbo, 
aptarnaudami skaitlingą pub
liką, už ju sumanumą ir triū-

^Gaila, kad nebuvo piknike 
garsiakalbio, be kurio sunku 
į pakrikusią po parką didžiu
lę publiką prabilti. Ateityje 
reikėtų garsiakalbį turėti

Mudu su S. Večkiu ] 
palikome sekmadienį —----
nai turėjome grįžti namo tą 
pačią dieną. i '

Pikniko pirmininkas Geo.
Shimaitis sakė, kad pirmadie-

Bilius turi keturis punk- pareigas, 
tus, kurių turinys yra:

(1) Atsitikime preziden
to mirties, rezignacijos ar
ba jo pašalinimo nuo parei
gų, prezidento vietą užima 
viceprezidentas.

(2) Jeigu nebūtų vicepre
zidento, tai prezidentas no- 
mi n u o j a viceprezidentą, 
kuris juomi tampa tik po 
JAV Kongreso daugumos 
narių užgyrimo.

(3) Jeigu prezidentas lai
kinai pasitraukia nuo par
eigų, JAV prezidento par
eigas eina viceprezidentas.

(4) Kada prezidentas pa
reiškia norą vėl grįžti prie 
pareigu, tai bėgyje 21 die
nos JAV Kongresas nuta
ria, ar jis tinkamas eiti tas

Washingtonas. — JAV 
Senatas užgyrė bilių, kad 
ant cigarečių būtų pasar
ga : “Dėmesio. Cigareč i ų 
rūkymas gali būti pavojin
gas jūsų sveikatai”.

pikniką; Dr. Martin L. King stoja už
— būti- 1 0 3

karo baigimą Vietname
Petersburg, Va. —South- 

nį pikniko pabaiga taip patiem Christiąn Leadership 
žada būti gera konferencijoje kalbėjo neg

rų vadas • Dr. M. L. King. 
Jis sake :1- ’' ‘

. -‘Negalima nieko nepasa-
Buvo atvykęs ir čikagietis kyti apie Jungtinių Valsti- 

“Vilnies” redaktorius V. And- jų karo plėtimą Vietname, 
rulis su žmona Julija. Gal ne Kąrąs Vietnartie tūri būti

Iškilmėje dalyvavo Jonas ir
Marijona Buzevičiai, 
Daytona Beach, Floridos.

Dėt. iš

visi mūsų skaitytojai žino, kad 
V. Andrulis neseniai susitūo- sulaiky tas pasitarimais^ į
V * XX 11 vi X L4 1 10 v41 0V4 vj A v v4 — * • * J. • •

kė su Julija Šmitiene, buvusia kuriuspakviesti ir 
itaamete Filadelfijos veikėja. ■
Ir šia proga teko juodu pa- J (“Vietcong”)”, 
sveikinti, palinkėti laimingiau-’ 
šio šeimyninio gyvenimo.

Dalyvavo, beje, piknike ir 
“Laisvės” bendra darbe M. 
Baltulionytė iš San Francisco, 
Cal.

Suminėjau tik iš toliausiai
atvykusius. j

Pietų Vietnamo liaudiečiai

Toliau Dr. King sakė: 
“Mes negalime nugalėti ko
munistus su bombomis, ka- 
nuolemis ir nuodingomis 
dujomis”...

Dr. King sakė, kad žmo- 
įnės negali tylėti, kuomet

Washingtonas. — Grįžęs 
iš Tarybų Sąjungos “The 
New York Timeso” kores
pondentas Max Frankel ra
šo, kad Tarybų Sąjungos 
žmonės labai pasipiktinę 
JAV agresijomis Vietname. 

• Ypatingai juos erzina 
JAV bombardavimai Šiau
rės Vietnamo. Pas mus, 
Jungtinėse Valstijose spau
da nutyli apie bomborclavi- 
mų užmuštus vaikus, mote
ris ir senelius. R'ašo tik 
apie tiltus, radaro įrengi
mus, būk tas yra įrengta 
kokiose dykumose, kur nė
ra žmonių.

TSRS korespondentai ap
rašo apie subombarduotas

Teko pasišnekėti su eile mū-j Vietname taip ūmai karas mokyklas, gyvenimo namus 
. -----—( ir žuvusius žmones.
leno pasisiivnei/1 su vnv iuu-. - .vv.iu.uiv 

sų veikėjų iš įvairių kolonijų, didinamas. 
Daugelis gerųjų laisviečių ap- ...................
dovanojo “Laisvę.” 
pasimokėjo už savo 
ratą.

Visa eilė draugų,

Daugelis 
prenume-1

kurie sir
go, apie kuriuos buvo rašyta, 
taip pat atvyko į mūsų laik
raščio šventę. Tik gaila, kad 
dar vis liga neleido čia būti 
Augustui Kazlauskui iš Ha- 
verhillio. Jo žmona Mary vis- 
vien atgabeno savo mašina ei
lę svečių!

Teko pasišnekėti su drau- 
hgais iš Lawrenčiaus. Pas juos 
yno metu eina ginčas dėl 
Maple Parko. Vieni stoja už 
parko pardavimą, kiti sako, jį 
būtinai reikia pasilaikyti, nes 
parkas medžiagiškais verčiasi 
gerai ir jis daug pasitarnauja 
pažangiajam judėjimui.

Nenoriu kištis į .jų reikalus, 
bet, man rodosi, Maple par
ko dar reikėtų neišleisti iš' 
pažangiečių rankų.

ARABAI VIEŠAI 
NESIBUČIUOJA

Rijadas, Arabija. —Ame
rikiečiai inžinieriai nustebo 
tėmydami Arabijoje televi
zijoje veikalus, kad čionai 

I besimylintieji nesibučiuoja. 
Mat, tarp arabų neleistina 

jviešaoi tą daryti.
... ............... .. ........... I...—I iT

Butkevičienė, hartfo r d i e t ė , 
Laisvės choro narė. Na, o iš 
Niujorko, girdėjau, net de
šimt aidiečių įeis į dainininkų 
grupę. Viso jų bus apie dvi
dešimt asmenų!

Gaila, kad iš
nedaug dainininkų.

Sausra, Vanduo 
ir “biznis”

New Yorkas.—Nuo saus
ros kenčia daug valstijų, 
jų tarpe New Yorko. Eina 
kalbos, kad į New Yorko 
miesto prėsko vandens pa
talpas bus pumpuojama 100 
milijonų galionų vandens 
per parą iš Hudsono upės, 
prie Chelsea miestelio.

Bet kodėl miesto tėvai to 
neatliko iki dabar? Tam

Čikagos bus Planai ia? yra Paruoošti

Grįž^ iš Lietuvos turistai pa
sakoja, kad ten šiemet labai 
daug yra suvykusių žmonių iš 

j kitų kraštų — ne tik iš Euro
pos, o ir iš Azijos, ir iš Af
rikos. Jubiliejinėmis dienomis 
svečių užsieniečių Lietuvoje 
bus dar daugiau.

Man sakė vienas atsakingas 
pareigūnas, kad šiemet Lietu
vą aplankys ne mažiau kaip 
vienas tūkstantis lietuvių iš A- 
merikos! Vieni jų vyksta gru- 

------- , .... pėmis, kiti — dauguma — pa- 
Mlinskienė ir M. Sukackienė, vieniais.

^5s dalyvaus dainų šventėje | Vadinasi, “veiksnių”* pa- 
Vilniuje su visa mūsų d aini- ’ stangos sulaikyti žmones nuo 
ninku grupe. vykimo į savo gimtąjį kraštą

jį ieinft ir Louise eina velniop*

Šnekėjausi su tik ką grįžu
siais iš Lietuvos turistais: vi
si linksmi, džiaugiasi aplankę 
Nemuno kraštą.

O kiti yra pasirengę į Lietu
vą vykti sekamos.savaitės 
pradžioje.

Iš Worcesterio vyksta, be 
kitų, keturios aidietės — Irene 
Janulis, Helen Smith, H. Ži
linskienė ir

1949 metais.
Yra kitas pianas versti 

Visus namų savininkus įsi
taisyti “myterįus,” nes būk 
tas vandens sutaupys. Tik- 
ruomje šio plano sumanyto
jai nori pelnyti už “myte- 
rius.”

Naha. — Amerikietis ko
respondentas Eldgar A. Poe 
aprašo Okinawoje milžiniš
ką JAV karo orlaivyno, 
marininkų ir laivyno bazę.

Čia yra sutrauktos dide
lės JAV lėktuvų jėgos. Mat, 
sala yra tik 406 mylių nuo 
kurijos.

Brežnevas įspėjo
KremliujeMaskva.

kalbėjo TSRS Komunistų 
partijos pirmasis sekreto
rius Leonidas Brežnevas 
jauniems karininkams tik 
baigusiems mokslą.

Jis nurodė, kad Jungtinė
se Valstijose karo kursty
tojai rašo straipsnius tvir
tindami, būk JAV yra kelis 
kartus galingesnės atomi- 
niasi ginklais už Tarybų 
Sąjungą.

Brežnevas sakė, kad 
rybų Sąjunga nesigiria 
siginklavimu, niekam

Ta- 
ap- 
ne-

JAV jau pripažino 
Alžyro režimą

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos jau pripažino 
Alžyru militaristų valdžią 
priešakyje su pulkininku 
Boumedienne. To buvo lau
kiama nuo militaristų per
versmo, bet Washingtonas 
tą vilkino diplomatiniais 
sumetimais.

Alžyras. — Buvo pami
nėta Alžyrą* nepriklauso
mybės sukaktis. Pulkinin
kas Boumedienne pareiškė, 
kad jo vyriausybė palaikys 
gerus santykius su Jungti
nėmis Valstijomis ir vengs 
a.

rų imperialistus.
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METAI 54-ieji

Dar vienas lietuvis 
pasaulio čempionas

grasina, bet jeigu imperia
listai drįstų ją užpulti, tai 
jiems jau. būtų galas, nes 
Tarybų Sąjunga turi pa
kankamai atominių ginklų 
sunaikinti bile užpuoliką 
arba užpuolikų grupę.

Brežnevas sakė, kad 
TSRS raketos su branduoli
niais užtaisymais gali pa
siekti bile užpuoliką. TSRS 
atomines raketas gali pa
leisti iš sausumos, nuo že
mės paviršiaus, iš požemio, 
iš po vandens, iš pastovių 
šaudymo įrengimų ir nuo 
galingų sunkvežimių.

Vietnamo ir JAV 
žmonių reikalai

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo respublikos preziden
tas H. Chi Minh sako, kad 
Vietnamą puola ne Jungti
nių Valstijų žmonės, bet 
JAV imperialistai.

Jis sako, kad Šiaur. Viet
namo respublika grieežtai 
laikosi 1954 m. Ženevos 
konvencijos nutarimų.

Jis sako, kad amerikie
čiai taip pat nenori kąr(o,; 
kaip jo nenori vietnąmie- 
čiaį , tą rodo tūks ta n č i ų 
mokslininkų, kunigų ir vi-

Vilnius. — Lietuvos spor
tininkai pokario metais iš
kovojo daugybę pergalių 
tarptautin ė s e varžybose. 
Mes turime visą būrį olim
pinių žaidynių medalinin
kų, Europos čempionų ir 
prizininkų, stambių tarp
tautinių varžybų nugalėto
jų. Tačiau pasaulio čempio
nės medalį iki šiol turėjo 
tik krepšininkė J. Daktarai- 
tė, o “prastesnės spalvos” 
medalių iš pasaulio pirme
nybių yra parsivežę irkluo
tojai bei krepšininkė G. Tu- 
levičiūtė.

Dabar dar viena lietuvis 
—beje, pirmasis individua
linėje rungtyje — iškovojo 
pasaulio čempiono aukso 
medalį., Ir netgi gana neti-

ketai, nes toji sporto šaka, 
kurią jis kultivuoja, nėra 
labai populiari Lietuvoje. 
,Tai — klasikinės imtynės.

Vilnietis Rimantas Bag
donas, rungtiniavęs Tam
perėje (Suomija) vykusiose 
pasaulio klasikinių imtynių 
pirmenybėse, buvo pats 
stipriausias tarp vidutinio 
svorio atletų. Jis jau anks
čiau buvo žinomas kaip vie
nas pajėgiausių Tarybų Są
jungos imtynininkų. Ypač 
smarkiai išaugo jo meist
riškumas studijuojant Ki
jevo Kūno kultūros institu
te, nes ukrainiečiai yra la
bai pajėgūs imtynininkai. 
Baigęs aukštąjį mokslą, R. 
Bagdonas grįžo į Lietuvą ir 
dirba Vilniuje treneriu.

Jaunuoliai nepriklausomybę 
paminėjo siautėjimais

provokacijų” prieš Vaka- suomenininkų reikalavimai
baigti karą.

T.S. GAMINS DAUGIAU 
AUDINIŲ IR APAVŲ
Maskva. — Dabar Tary

bų Sąjungoje vis daugiau 
gamina žmonėms kasdieni
nių reikmenų.

1950 metais buvo paga
minta 3,200,000,000 mastų 
audinių, o 1964 metais jau 
pagamino 6,500,000,000 
mastų.

1950 m. buvo pagaminta 
203,000,000 porų apavų, gi 
1964 metais pagamino 474,- 
000,000 porų.

AR RUOŠIASI PULTI 
HANOJŲ?

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departament a s 
skelbia, kad prie Šiaurės 
Vietnamo sostinės Hano
jaus jau įrengta du prietai
sai TSRS raketoms šaudy
ti į lėktuvus. Sakoma, kad 
dar ten ir daugiau jų yra 
įrengiama.

Pentagonas reikalą u j a 
bombarduoti tuos įrengi
mus, nors jie yra tik apsi
gynimui.

New Yorkas. —Liepos 4 
dieną yra minimas Jungti
nių Valstijų • Nepriklauso
mybės nuo Britanijos pa
skelbimas. . Kultūringi 
žmonės 4-osios minėjime 
įvertiną Jęffersono, Tho
mas Pąiliė: ir kitų kovotojų 
laisves-idėjas. \ ‘ •

r Amęrikiečių karas prįešį 
britus buvo kolon.ialių žmo
nių karas prieš kolonializ
mą. Imperialistai dabar, tąs 
idėjas iškraipo. Pietų Viet
namo liaudis dabar veda 
tokį karą, kaip 4.776—1778 
metais vedė amerikiečiai..

Nors dabar daugelyje 
valstijų, jų tarpe ir New 
Yorko, yra uždrausta žais
ti su ' sprogimais (“fire
works”), bet biznieriai tą 
apeina. New Yorke per vi-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Hamburgas, Vakarų Vo

kietija. — Nuleista į van
denį 3,000 tonų įtalpos nau
jas karo laivas (naikinto
jas) “Bayern” Jis skiria- 
į Vakarų Vokietijos Balti

jos karo laivyną.

Maskva. — Lidija Zaico- 
va reaktyviniu lėk t u v u 
skraidė 61,680 pėdų aukšty
je ir laimėjo tarptautinį 
moterų piločių rekordą.

Maskva. — Euro p o j e 
patsai šiaurinis TSRS rube- 
žius yra su Norvegija. Jis 
102 mylių ilgio.

Pekinas. — Kinija ruo
šiasi prie didelių ekonomi
nių darbų.

Bona. — Vakarų Vokie
tijoje 50,000 studentų de
monstravo reikalaud a m i 
daugiau laisvių.

Maskva. — Įvesta grei
tesnis važiavimas požemi
niais traukiniais. Dab a r 
Maskvoje yra 70 mylių 
ilgio požeminių traukinių 
linijų su 72 stotimis.

Paryžius. — Prancūzija 
ištraukė savo atstovus iš 
“Common Market” preky
bos Sąjungos.

Atėnai. — Graikijos vy
riausybė planuoja priversti 
14,000 Jungtinių Valstijų

Žiaurumai Piety 
Vietname

Saigonas. — Amerikietis 
korėspondentas Jack Laug- 
guth rašo apie karo žiau
rumus. J i s s a k o, kad 
žiauriai elgiasi Pietų Viet
namo kariai

Prie Phubon pereitą - sa
vaitę valdžios karininkai 
sušaudė penkis belaisvius 

, liaudiečius vien todėl, jog 
bijojo, kad jie nepabėgtų.

Jis matė, kaip valdžios 
karininkai žiauriai mušė 15 
metų berniuką, kurį nužiū
rėjo turint ryšių su liaudie- 
čiais.

Amerikietis malūnspar
nio karininkas sakė: “Aš 
mesdamas bombas žinau,

piliečių mokėti pajamų tak- j kad užmušiu moterų ir vai

są dieną tauškėjo sprogi
mai,. o oras paraku dvokė.

Pamariu o s e jaunuoliai 
jau kelinti metai nepriklau
somybę mini triukšmauda
mi, ' dūkdamij senesnio į q 
amžiaus žmonėms neduo* 
darni ramybės: Šiemet jie 
apie pusšimtį žmonių sužei
dė.

‘ Daugiausiai jaun imas 
dūko sekamuose miestuose:

Russells Point, Ohio vals
tijoje, apie 1,500 jaunuolių 
siautėjo, padegė žmonių va
sarnamius, vartė automo
bilius. Buvo' pašaukta Na- 
cionalė gvardija ir areštavo 
60 jaunuolių. Nuostoliai 
siekia apie $45,000

Geneva Lake, New Yor- 
ko valstijoje, apie 5,000 ko
legijos studentų ir kitų jau-' 
nuolių terorizavo miestelio 
gyventojus. Policija arešta
vo apie 200.

Arnolds Parke, Iowa 
valstijoje, virš 500 jaunuo
lių gėrė, triukšmavo, į žmo
nių langus mėtė cemento 
kavalkais, bonkomis, akme
nimis. Sudaužė kelias krau
tuves, jų tarpe Bob Baker 
kepyklą. Policija suėmė 
80 siautėtojų.

Lake George, New Yorko 
valst., dūko apie 400 jaiįp 
nuolių, terorizuodami ato
stogautojus ir vietos gy
ventojus. Policija areštavo 
apie 150.

Jaunuoliai dūko apie dvi
dešimtyje pamarių, prie e- 
žerų ir parkų, jų buvo virs 
20,000. Vien keturiose vals
tijose buvo apie 550 areš
tuota. ...

sus. i kų, bet kitaip negaliu atlik- 
1 ti savo “darbo”.”

Maskva. —TSRS baudžia ’ ._____________
girtus jaunuolius, kurie! New Yorkas.--Italų New 
yra žemiau 18 metų am-Į Yorke gyvena tiek, kaip 
žiaus. Romoje. Daug jų nemoka 

anglų kalbos. Jie turi savo 
Bet

UŽSIMUŠĖ rubirosa
Paryžius. — Greitai va

žiuodamas automobiliu at- 
sumušė į medį ir užsimušė 
P. Rubirosa. >«

Savais laikais jis buvo 
Dominikos diktatoriaus di
plomatas. Vėliau pagarsėjo

Saigonas. —JAV didžiau- didelius dienraščius.
si bombonešiai “B-52” bom- šiomis dienomis dar ėmė i plomatas. Vėliau pagarsėjo 
bardavo Pietų Vietnamo leisti savaitraštį “Corriere tarpe JAV turtingųjų mo

di New York”.
/

liaudiečius. terų, kaip “meilužis”.

i
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Nauja kryptis teisiŲ judėjime
KOMERCINĖJE spaudoje plačiai nuskambėjo ko

mentarai apie įžymiojo negrų vado Martin Luther King 
aną dieną pasakytą prakalbą. Mat, toje kalboje King pa
lietė temą, kurios iki šiol civilinių teisių judėjimo vadai 
labai vengdavo. Pirmu kartu jis prabilo apie siejimą ko
vos už civilines teises su kova prieš Amerikos militari- 
nes intervencijas į Pietų Vietnamą ir Dominikos Res
publiką, prieš karą, prieš branduolinio karo pavojų. Jis 
pasisakė labai aiškiai ir griežtai. “Vietnamo karas turi 
būti baigtas”, King pareiškė. O galvodamas apie bran
duolinio karo grėsmę King pastebėjo: “Be vertės bus 
kalbėti apie integraciją, kai nebebus pasaulio integravi
mui”.

Tie Kingo pareiškimai išaiškinami nauja kryptimi ko
voje už civilines teises. Bent kas liečia Kingą, ateityje, 
matyt, nebebus vengiama pasisakyti prieš militarines 
avantiūras, kuriose šiandien mūsų šalis yra įsivėlusi. Ži
noma, dar neaišku, ar bus kas nors daroma, kad tarp 
civilinių teisių judėjimo organizacijų ir prieškarinių or
ganizacijų bei sąjūdžio būtų sudarytas bendras frontas. 
Kas liečia taikos judėjimo vadovybę, tai ji jau seniai vi
suose savo pareiškimuose pasisako už civilinių teisių ko
vą. Būtų gerai, kad taip pat atvirai tokio vieningo fron
to reikalingumu prabiltų ir pats King.

Deja, kai kurie kiti negrų judėjimo vadai, matyt, te
besilaiko savo senosios nuomonės ir priešinasi civilinių 
teisių kovos siejimui su kova už taiką. Jie tebėra to nu
sistatymo, kad susidėjimas su prieškarinėmis jėgomis 
pakenktų jų reikalui. Pav., Roy Wilkins, Nacionalinio 
Susivienijimo už negrų pažangą direktorius, jau atvirai 
pasisakė prieš vienybę su prieškarinėmis jėgomis. Girdi, 
“mes užtenkamai turime Vietnamu Alabamoje”. O dar 
įdomesnis atsitikimas įvyko Rasinės Lygybės Kongreso 
suvažiavime. Suvažiavimas didele balsų dauguma nuta
rė pareikalauti, kad be delsimo Jungtinių Amerikos 
Valstijų militarines jėgos būtų ištrauktos iš Pietų Viet
namo. Bet nutarimui griežtai pasipriešino organizacijos 
vadas James Farmer, ir suvažiavimas nutarimą atšaukė. 
Farmer argumentavo, kad tos organizacijos prieškarinis 
nusistatymas atkirstų nuo civilių teisių judėjimo daug 
konservatyviškų amerikiečių, kurie šiandien remia vy
riausybės užsieninę politiką.

Tačiau šitas Rasinės Lygos Kongreso suvažiavime 
įvykis parodo, kaip plačiai negrų masės susirūpinusios 
karo grėsme. Tiesa, Farmeriui pavyko jų protestą prieš 
Pietų Vietnamo kąrą atšaukti, bet jam nepavyks iš susi
rūpinusių žmonių galvų išrauti prieškarinį nusistatymą. 
Martin Luther King nusistatymas teisingesnis ir jis lai
mės.

J . . - / I u u I - I -------

Kovoje prieš McCarran įstatymą
, NESENIAI sukako lygiai metai nuo labai svarbaus 
Aukščiausiojo Teismo nutarimo, kuriuomi buvo paskelb
tas nelegališku vienas reakcinio McCarran įstatymo 
punktas. Teismas patvarkė, kad Valstybės Departamen
tas neturi teisės neišduoti pasportų komunistams tiktai 
todėl, kad jie komunistai.

Bet teismas nepalietė kitų tokių pat reakcinių to 
įstatymo punktų. Vienas tų punktų reikalauja, kad Ko
munistų partijos nariai būtų priversti užsiregistruoti, 
kad juos būtų galima persekioti ir terorizuoti. Valstybės 
prokuroras jau yra pareikalavęs iš 43 asmenų, kad jie 
užsiregistruotų. Juos gina Hall-Davis Apsigynimo Ko
mitetas. Jų byla jau ruošiama Aukščiausiajam Teismui.

Taip pat spalio 11 d. iš naujo prasidės byla prieš 
Komunistų Partiją, kuri, pagal McCarran įstatymą, rei
kalaujama užsiregistruoti “užsienio valstybės agentūra”. 
Abidvi šios bylos yra svarbios. Jų laimėjimas būtų lai
mėjimas prieš McCarran įstatymą. Jų laimėjimas būtų 
istorinis Amerikos demokratijos laimėjimas prieš reak
ciją. Jų vedimui minėtas komitetas prašo finansinės pa
ramos. Reikia tikėtis, kati plačioji Amerikos visuomenė 
komitetą tose pastangose tinkamai parems.

Dar viena dirbtinė 
tarptautinė krizė

Montreaiis. — Čionai po
sėdžiauja International Ci
vil Aviation Organization, 
kuri yra skyrius Jungtinių 
Tautų. Prie jos priklauso 

valstybės, bet kapita
listinės valstybės yra užsi- 
spyruęios neįleisti į valdybą

I

Canada, Lat. Amer., per year, 110.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

socialistinių, šalių atstovų.
Tapo išrinktas Čekoslo

vakijos atstovas į komite
tą. Jungtinių Tautų ge
neralinis sekr et or i u s U 
Thantas pasisakė, kad ne
būtų diskriminaęiojs prieš 
socialistines valstybes, bet 
imperialistinių vai s t y b i ų 
atstovai kelia triukšmą 
prieš Čekoslovakijos atstor 
vo išrinkimą.

APIE KANKINIMĄ 
KARO BELAISVIŲ

Daug rašoma apie žiauru
mus dabartiniame Pietų 
Vietnamo kare. Ne kartą 
buvo net komercinėje spau
doje paduotų duomenų apie 
tai, kaip yra valdžios or
ganų kankinami nelaisvėn 
paimti liaudiečiai (partiza
nai). Esame matę baisiau
sių nuotraukų.

Bet ką daro ir kaip į tai 
žiūri amerikiečiai “patarė
jai”? Tą klausimą iškelia 
Winslow Hunt, niujorkietis, 
savo laiške “N Y. Timesui” 
(liepos 6 d.). Jis nurodo, 
kad tie kankinimai yra pra
vedami “su amerikiečių ka
rininkų leidimu ir pritari
mu.” Jis stebisi. Jis sako, 
kad tokiam karo belaisvių 
kankinimui Amerika nėra 
pritarusi jokiame pirmes- 
niame kare. Nejaugi, girdi, 
tas nusistatymas tapo pa
keistas?

Jis nori žinoti ir, žinoma, 
norėtų žinoti visi amerikie
čiai.

Mr. Hunt paduoda pasi
kalbėjimą su tūlu vokiečiu. 
Vokietis jam sakęs: “Gali 
dabar amerikiečiai liautis 
kalbėję apie tai, ką mes da
rėme karo metu.” Ką jam 
Hunt galėjo atsakyti? O gi 
tiktai tiek, girdi, kad nacių 
darbai buvo atlikti daug 
didesne skale! 

O VIENOK JIE NACIAMS 
TALKAVO IR
PAS JUOS BĖGO!

Ne šimtą, bet tūkstantį 
kartų mes sakėme ir kar-i 
tojome, jog jeigu naciai bū
tų laimėję karą, jie būtų su
naikinę Lietuvą ir lietuvių 
tautą. Mes sakėme, kad tie 
lietuviai, kurie naciams tal- 
kavo karo metu ir paskui 
bėgo pas juos,- sunkiai nu
sidėjo Lietuvai ir lietuvių 
tautai. Bet klerikalai, men
ševikai ir smetonininkai iš 
“Draugo,” “Darbininko,” 
“Dirvos” “Keleivio’’ bei 
“Naujienų” mus už tai nesi
liauja plūdę dar ir šiandien. 
Jie gynė ir tebegina net 
tuos baisiausius buržuazi
nius nacionalistus, kurie tie
siogiai padėjo karo metu 
naciams lietuvius masiniai 
skersti, naikinti

Bet štai birželio 30 d. 
Brooklyn.o pranciškonų 
“Darbininke” rašo savo at
siminimus kun. P. Bajer- 
čius apie pasikalbėjimą su 
kokiu ten vokiečių pareigū
nu, kuris atvirai papasako
jęs jam vokiečių tikslus Lie
tuvos. Skaitome :

Paklausęs kas gi pagal pla
ną po Vokietijos laimėto karo 
bus skirta lietuviam, išgir
dau, kad lietuvių tautai skirta 
sutirpti vokiečių masėje, ka
dangi vokiečių lietuvių miši
nys duodąs labai gerą vaisių. 
Tam geriausias pavyzdys —• 
Rytprūsių gyventojai. Girdi, 
kaip jie atsidavę “Vaterlan- 
dui,” koki geri kariai. Juk 
tai vokiečių lietuvių mišinys. 
Norint lietuvius sutirpinti vo
kiečių masėje, be pasigailėji
mo bus naikinami visi tie, ku
rie priešinsis, arba kurie, mū
sų manymu, galėtų priešintis 
mūsų siekimams, o gi lietuvių 
masė be jokio spaudimo pa
liks savo' kraštą ir kraustysis 
į Vokietiją, ieškodama geres
nio ir lengvesnio gyvenimo. 
Mes jiem Vestfalijoje duosime 
geras darbo sąlygas ir gerus 
uždarbius. Sužavėti tom sąly
gom ir uždarbiais kraustysis į 
reichą ir ūkininkai ir beže
miai. Vokiečių valdžia gerai 
mokės už lietuvių ūkininkų 
parduodamas žemes. Tos že
mės bus apgyvendintos rink

tiniais vokiečiais, ypatingai 
karo rytuose dalyviais. O 
jiem bus gana lengva likusią 
dalį lietuvių asimiliuoti ir pa
daryti vokiečiais. Per penkias
dešimt metų nebūsią nei lietu
vių tautos nei pačios Lietuvos. 
Tas pats likimas ištiksiąs ir 
kitas pabaltiečių tautas.

Tai matote, ko būtų susi
laukusi Lietuva jeigu karą 
būtų laimėję naciai — bur
žuazinių nacionalistų drau
gai ir globotojai.

GRAŽIAI PAGERBTAS 
IR APDOVANOTAS 
MOKSLININKAS

Mūsų laikraščio skaityto
jai jau yra girdėję apie 
Jungtinių Tautų bibliotekos 
direktorių telšietį Levą Vla- 
dimirovą. šiuo tarpu jis 
su žmona Irena atostogauja 
Lietuvoje. Birželio 29 d. 
Vilniaus “Tiesoje” apie jį 
rašoma:

Ilgą laiką dirbęs Vilniaus 
universiteto bibliotekos direk
toriumi, Levas Vladimirovas 
jau visi metai kaip išrinktas 
Suvienytųjų Nacijų Organiza
cijos bibliotekos direktoriaus 
pareigoms. Iš. Niujorko jis 
šiomis dienomis atvyko atosto
gauti į Tarybų Lietuvą.

/Vakar Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko vardo universiteto 
centriniuose rūmuose susirin
kusi istorijos ir filologijos fa
kulteto mokslinė taryba suti
ko svečią su darbo nuotaika: 
L. Vladimirovas gynė kandida
tinės disertacijos darbą “Lie
tuvos bibliotekų ir knygos is
torijos bruožai (nuo XV am
žiaus iki 19 17 metų).” Tai 
spaudoje skelbtų straipsnių ir 
brošiūrų rinkinys, pasirodąs 
dešimties metų laikotarpiu.

Nuo bibliotekininkystės isto
rijos darbo L. Vladimirovas 
neatitrūko ir išvykęs dirbti į 
Niujorką.

Kalbėdamas apie darbą SNO 
bibliotekoje, L. Vladimirovas 
pasakė, kad čia savotiškos są
lygos. Juk Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijoje dirba 98 tauty
bių žmonės. Bibliotekoje yra 
35 tautybių šimtas tarnautojų. 
Tenka suprasti ne tik anglų, 
rusų, prancūzų, ispanų, bet ir 
kitas kalbas. L. Vladimirovas 
pramoko ir kinų kalbos: skai
to ir verčia su žodynu.

Bet kasdienybės rūpesčiai 
nesutrukdė pasirbošti ir diser
tacijos gynimui. Penkiasdešim
ties metų mokslininkui, kilu
siam iš Telšių, vieningai pri
pažintas istorijos mokslų kan
didato laipsnis.

APIE MIDŲ IR JO 
GAMYBĄ LIETUVOJE

“Tėvynės Balse” skaito
me:

Senovėje iš medaus lietuviai 
gamindavo aromatingą gėri
mą — midų. Laidojant didi
kus, kartu su kitais mirusiojo 
daiktais į kapą dėdavo ir mi
daus ąsotį Senovės dainose 
greta alaus minimas ir midus. 
Lietuviai midų paprastai ger
davo iš taurių ir ragų. Šie 
ragai būdavo turtingai puošia
mi, perduodami kaip paliki
mas iš kartos į kartą...

Midus minimas ir istorijos 
šaltiniuose. Geriausias midus 
buvo gaminamas Kaune.

Midus — gėrimas iš medaus, 
atskiesto vandeniu, užraugto 
vyno ar alaus mielėmis. , Be 
to, pridedama įvairių aroma
tingų medžiagų: liepų žiedų, 
džiovintų uogų, gilių, kmynų.

Grynam midui naudojamas 
šviesus, švarus, išvalytas lie
pų, vaismedžių, baltųjų dobi
liukų medus.

Vaisių midui tinka ir bloges
nis medus. Priedai—vaisių ir 
uogų sultys. Šis midus tamses
nės spalvos. Pastaruoju metu 
vaisių midus plačiau paplitęs,, 
negu grynasis. Yra tokios mi
daus rūšys: lietuviškas, lenkiš
kas, vokiškas, amerikietiškas, 
rusiškas karališkasis, silpnas, 
šampano midus, vaisių midus 
—iš agrastų, aviečių, mėlynių, 
obuolių ir kriaušių, vyšnių, 
serbentų ir t. t «

Lietuvos kompozitoriui dovanos Į 
25-osioms mėtinėms

Naujais kūriniais Tary
bų Lietuvos jubiliejų pasi
tinka respublikos kompozi
toriai. Kauno muzikiniame 
teatre rampos šviesą išvy
do B. Gorbulskio operetė 
“Laikas pamilti”. Tai nuo
taikingas spektaklis - revių, 
pasakojantis apie jaunimo 
gyvenimą. Poetas V. Bložė 
parašė libretą to paties pa
vadinimo žinomo tarybinio 
rašytojo V. Katajevo kome
dijos motyvais. Nepamiršo 
B. Gorbulskis ir saviveikli
ninkų: Panevėžio liaudies 
operetės artistai stato jo 
naują veikalą “Naujameti
nės nakties sapnas”.

Naujos lietuviškos ope
ros “Saulės miestas” prem
jera šiomis dienomis įvyko 
Valstybiniame akademinia
me operos ir baleto teatre. 
Pirmosios tarybinės nacio-
nalinės operos “Marytė” 
autorius kompozitorius A.; 
Račiūnas parašė šiam teat
rui veikalą apie lietuvišką
jį Džordaną Bruno — ate
istą Kazimierą Liščinskį, 
sudegintą ant laužo septy
nioliktojo šimtmečio gale. 
“Saulės miesto” libretą pa
rašė J. Mackonis.

Kaip papasakojo Lietu
vos kompozitorių sąjungos 
valdybos ^irminink a s E. 
Balsys, šiais, jubiliejiniais 
metais Akademiniame ope
ros ir baleto teatre bus 
pastatyti dar du originalūs 
veikalai. Jaunas kompozi
torius A. Rekašius debiu
tuos čia su pirmuoju savo 
baletu “Gęstantis kryžius”. 
Jo tema—rasinė diskrimi
nacija Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

Lietuvių išeivių gyveni
mo problemas Vakaruose 
sprendžia V. Laurušas ope
roje “Jau švito rytas”, (lib
reto autoriai— E. Matuze- 
vičius ir A. Kalinauskas). 
Operą “Žalgiris” J. Macko- 
nio libretu rašo V. Klova.

Nacionalinė muzika pra
turtės stambių žanrų sim
foniniais kūriniais. J. Juze
liūnas netrukus pate i k s 
klausytojams koncertą 
smuikui, vargonams ir sty
giniam orkestrui, o taip pat 
trečiąją savo simfoniją 
“Žmogaus lyra” simfoni
niam orkestrui ir chorui (E. 
Mieželaičio tekstu).

E. Balsys jubiliejui pa- 
švęs Dramatines freskas 
smuikui, fortepijonui ir 
simfoniniam ork e s t r u i. 
“Naująjį kūrinį aš skiriu 
savo amžininkams, nepalū-

Lietuvoje vaisių midus da
romas Anykščių vyno gamyk
loje, grynas midus — Stakliš
kių alaus darykloje (Prienų 
rajone). Netrukus Stakliškių 
įmonės bus pradėta rekonst
ruoti.

Projekto vyriausias inžinie
rius—M. Rachlevičius, techno
logiją paruošė inžinierė G. 
Ragauskaitė, statybinę dalį 
suprojektavo architektas V. 
Kundzevičius. Visi jie — kau
niečiai !

Pagal projektą ateityje 
Stakliškių darykla kasmet ga
mins pusę milijono litrų trijų 
rūšių midaus — “Bočių,” 
“Trakų,” “Dainavos,” milijo
ną litrų vaisinių gėrimų ir 300 
tūkstančių litrų pasterizuotų 
obuolių, serbentų, spanguolių 
ir mėlynių sulčių. Paskaičiuo
ta, kad per dieną gamykla su
naudos 1240 kilogramų me
daus, o per metus—341 toną! 
Nors Lietuvos bitės ir labai 
darbščios, vis dėlto teks 
“kviestis į pagalbą” kaimynų 
bites. Midus Stakliškėse da
bar gaunamas pagal technolo
giją, paruoštą gamyklos vyr. 
technologo J. Sinkevičiaus.

žusiems sunkiais pokario 
metais, išsaugojusiems ti
kėjimą šviesia ateitimi, ko
munizmo pergale”, — sako 
apie “Dramatines freskas” 
autorius.

S. Vainiūnas, daugelio 
fortepijoninių kūrinių au
torius, pradžiugins muzi
kos mėgėjus Trečiuoju kon
certu fortepijonui ir simfo
niniam orkestrui.
, Dvidešimt penkerių metų 
Tarybų Lietuvą kompozi
toriai pasveikins iškilmin
gomis over t i ū r o m i s : B. 
Dvarionas—“Šventinė over- 
tiūra,” A. Bražinskas — 
“Džiaugsmo dain,” V. Jur
gutis — “Šventiniu saliutu.”

Nauja?, oratorijas, kanta
tas kuria kompozitoriai K. 
Kaveckas, R. Žigaitis, V. 
Barkauskas, J. Bašinskas. 
K. Kaveckas savo naująjį

kūrinį skiria vienam iš Lie
tuvos Komunistų partiįbs 
įkūrėjų ir vadovų, įžymianj 
kovotojui dėl Tarybų val
džios Lietuvoje V. Mickevi
čiui - Kapsukui. V. Bar- 
2—Šveitinės Lietuvos komp 
kausko poema vyrų chorui, 
solistui ir orkestrui vadin
sis “Žodis revoliucijai” 
(tekstas A. Drilingos).

V. Paketuro koncertas 
kanklėms su orkestru, V. 
Bagdono koncertas stygi
niam orkestrui, nauji T. 
Makačino, V. Laurušo ka
meriniai kūriniai — toks 
toli gražu nepilnas sąrašas 
šventinių kompozitorių do
vanų Tarybų Lietuvos jubi-

Lietuvių tarybinės muzi
kos laimėjimai plačiai atsi
spindės knygoje “25-eri me
tai tarybinei lietuvių muzi
kai”, kurią ruošia respubli
kos muzikologai.

E.

Apie Žalgirio mūšį
nelygios, kalnuotos. Lietu
vos ir Lenkijos kariuome
nės sustojo prie ežero tarp 
kalnų ir miško, o kryžiuo
čių — už slėnio lygumoje. 
Dalis kryžiuočių kariuome
nės buvo paslėpta. Apie 3 
valandą po pietų pasigirdo 
trimitas, skelbiantis kov<fc 
pradžią. Iš priešingų pusinį . 
į slėnį ėmė leistis šarvuoti 
kariai: pėsti ir raiti. Užvi
rė mūšis. Nuo iečių, kala
vijų ir kirvių smūgių kilo 
baisus triukšmas, kurį bu
vo galima girdėti už kelių 
kilometrų.

Geriausi kryžiuočių pul
kai puolė lietuvius, stovėju
sius kairiajame sparne. Po 
valandos aršių kautynių 
Lietuvos kaariuomenė su- ■ 
svyravo, neatsilaikė ir ėmė 
trauktis. Tuo tarpu 16 
kryžiuočių vėliavų, dar vi
sai nedalyvavusių mūšyje, 
ėmė slinkti į kovos lauką. 
Kryžiuočiai pradėjo supti 
dešinįjį lietuvių ir lenki} 
sparną. 7 ’

Pavojus buvo didžiausias. 
Kryžiuočiai ėmė džiaugtis 
ir užtraukė pergalės dainą. 
Bet tuomet visai netikėtai 
vėl stojo į mūšį Vytautas 
su pertavrkyta pasitrauku
sia Lietuvos kariuomene. 
Jis užpuolė kryžiuęčius iš 
užnugario. &is puolimas 
kryžiuočiams buvo toks ne
tikėtas, kad jie tiesiog pa-, 
metė galvas. Pabėgti jie 
negalėjo ir stojo į žūtbūti
nes grumtynes. Grumtynė
se žuvo jų magistras, o pa
čių kryžiuočių krito tūks
tančiai. Likę gyvi sumišo 
ir, baimės apimti, leidosi 
bėgti. Vieni jų bėgdami 
žuvo, o kiti pasidavė į ne
laisvę ir prašė pasigailėję 
m°. y

Mūšio pab a i g o j e dalis 
Lietuvos ir Lenkijos karių 
įsiveržė į 'kryžiuočių sto
vyklą, o kita dalis vijosi 
bėgančiuosius. Tačiau vijo
si netoli, nes po atkaklaus 
mūšio, kuris truko 5 valan
das, visi buvo labai išvargę. 
Reikėjo sustoti ir pasilsėti. 
Nugalėtojai pasistatė pala
pines ir ilsėjosi 3 dienas. 
Po to jie išžygiavo kryžiuo
čių sostinės — Marienbur
go link. Nors Lietuvos ir 
Lenkijos kariuomenė ir ne
užėmė Marie nburgo, ne
sunaikino kryžiuočių vals
tybės, bet vis dėlto kry-< 
žiuočių veržimąsis į rytum 
pė Žalgirio mūšio buvo s» 
laikytas.

? J. Jurginis }
- •

Prieš 555 metus, 1410 me
tų liepos 15 dieną, lietuvių, 
lenkų, rusų pulkai, čekų ir 
totorių savanoriai prie 
Žalgirio sumušė vokiečių 
kryžiuočius. Po šio mūšio 
jie jau neatsigavo. Pabal
tijo tautos išsigelbėjo nuo 
nuolatinių jų užpuldinėji
mų. Apie tą mūšį Lietuvos 
istorikas Juozas Jurginis 
štai ką rašo:

Žalgirio mūšis
Lietuvos kunigaikščių ne

santaika naudojosi kry- 
žiūočiai. Jiems pasisekė 
užimti visą Žemaitiją. 'Jo
gaila ir Vytautas atsisakė 
nuo Žemaitijos ir pripaži
no ją grobikams. Tačiau 
paprasti žmonės nesutiko 
su lietuviškų žemių dova- 
n o j i m u priešams. Jie su 
ginklu rankose kovojo prieš 
pavergėjus.

Vytautas, matydamas 
didvyrišką liaudies kovą, 
davė suprasti kryžiuočių 
magistrui, kad jis nėra lin
kęs galutinai atsisakyti nuo 
Žemaitijos. Tada kryžiuo
čiai ėmė ruoštis lemiamoms 
kautynėms. Karui ruošėsi 
ir lietuviai. Jie atstatė 
Kauno ir kitas Nemuno pa
krantėse buvusias pilis ir 
stiprino įgulas. 1409 metais 
Žemaitijoje prasidėjo vi
suotinis sukilimas prieš 
kryžiuočius. Sukilėl i a m s 
padėti Vytautas pasiuntė 
kariupmenę. Grobikai bu
vo išvyti. Žemaitija susi
jungė su Lietuva.

Ruošdamiesi karui, kry
žiuočiai mėgino sukiršinti 
Vytautą su Jogaila, bet tai 
jiems nepavyko. Tada jie 
ėmė telkti jėgas iš Vakarų 
Eiuropos valstybių. Telkė 
jėgas ir Lietuva bei Lenki
ja, kurios karaliumi buvo 
Vytauto pusbrolis Jogaila. 
Lietuvos kariuomenę suda
rė 50 pulkų. Pulkai tuo
met vadinosi vėliavomis. 
Joms vadovavo Vytautas. 
Tokio pat didumo buvo ir 
Lenkijos kariuomenė. Abi 
kariuomenės susitiko prie 
Vislos upės. Čia jos susi
jungė ir įsiveržė į kryžiuo
čių užgrobtą žemę. Tai su
žinoję kryžiuočiai skubėjo 
pastoti kelią. 1410 metų 
liepos 15 dienos rytą jung
tinė kariuomenė susitiko su 
priešu Žalgirio laukuose. 
Prieš tai naktį siautė dide
lė audra ir pliaupė lietus. 
Apie pusiaudienį oras nu
sigiedrijo. Saulėje iš tolo 
blizgėjo kryžiuočių šarvai.

Žalgirio apylinkės buvo
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PR. JUOZAPAVIČIUS

Etnografinės pietų Lietuvos keliais
Istorijos mokytojai, žino

dami, kad keliavimas yra 
viena iš daugelio jų kvali
fikacijų kėlimo formų—or
ganizavo ekskursiją etno
grafinės pietų Lietuvos isto
rinėmis vietomis. Kelionės . 
metu stengėsi susipažinti 
su krašto gamta, miestais 
bei miesteliais, muziejais, 
istoriniais, etnografiniais ir 
architektūriniais pamink
lais, gyventojų buitimi, pa
pročiais ir >kt.
L PER DAINAVOS ŠALĮ

Vos tik saulei patekėjus 
ekskursantų mašina palieka 
Rajono priemiesčius ir grei
tai rieda plačiu, vingiuotu 
asfalto plentu pietų link. 
Pro autobuso langus slenka 
pakelės medžiai, platūs kol
ūkiečių laukai, sodybos, 
kalneliai ir miškai. Visą ke
lionę persekioja Nemunas.

Trumpas sustojimas Birš
tone. Mokytojai susipažįs
ta su kurortu, gaivinasi mi
neraliniais vandenimis, at
sisveikina su senuoju Vy
tauto šaltiniu, kuris savo 
vietą užleido Kauno ma
rioms,

Pro mašinos langus be- 
sklindant dzūkiškos dainos 
aidams pasiekiama Punia, 
šdh garsusis Punios valdo- 
vo^Margio kalnas. Jame su
sipažįstame su vykdytais 
piliakalnio kasi n ė j i m a i s, 
sargybos kalneliu, aplinka, 
žaviaisiais Nemuno kran
tais ir vėl kelionėn. Maši
nai skriejant per Dzūkijos 
kalvas ir klonius, miškelius 
ir lygumas, paliekama Aly
tus, artėjama prie Merki
nės. Nemuno, Merkio ir 
Stangės upių santakoje iški
lęs piliakalnis. Mokytojai 
prisimena, kad ant jo seno
vėje stovėjo tvirta pilis, gy
nusį Lietuvos žemes nuo be
sibraunančių kryž i u o č i ų. 
Dabar jos tik pėdsakai be
likę.

Senovėje Merkinė buvo 
ž^nus ir vienas iš didžiau
siu Dzūkijos miestų. Jame 
dažnai lankėsi Jogaila, Vy
tautas. 1648 m. grįždamas 
iš Vilniaus į Lenkiją čia mi
rė Vladislovas IV Vaza. 
Merkinėje yra buvęs ir Ru
sijos imperatorius Petras 
I-asis.

Merkinės praeitis slepia 
daugelį įdomių įvykių, isto
rinių faktų, apraizgytų pa
davimais ir legendomis.
> Pavažiavus 16 kilometrų 
nuo Merkinės yra gražus 
Dzūkijos kampelis — Liš- 

. kiava, kraštui davęs įžymų 
dailininką-kompozitorių M. 
K. Čiurlionį. Apie Liškiavos 
praeitį ir dabartį mums 
daug ką papasakojo vidu- 

> rinės mokyklos istorijos mo
kytoja Gurevičiūtė. Moky- 
wjai sužinojo, kad čia vie
nuoliai dominikonai XVII 
amž. laikė ne tik mokyk
lą, bet ir šešias karčiamas, 
kuriomis irgi “švietė” ir 
auklėjo vietos gyventojus. 
Mokytojai susipažino su vie
nuolyno rūmais, kurių rū
siuose dar prieš šimtą me
tų buvo kalinami visos žeč- 

\ pospolitos nusikaltę dvasi- 
i ninkai. Dabar rūsiuose iš

plikę tik karstai su vienuo
lių palaikais.

Netoli nuo Liškiavos mies
telio, ant Nemuno kranto, 
aplankėm pilies griuvėsius. 
Nuo piliakalnio atsiveria 
gražiausias krašto reginys, 

g ^Atsisveikinę su liškiavie- 
aais, gražiomis Nemuno 

, pakrantėmis, ties Baltašiš- 
kių km., pasiekėm keltą. Juo

nugalėję" Nemuną patekome 
į Druskininkus. Kurortas 
žavi visus. Nesinori iš jo 
vykti toliau. Čia lankoma 
patys gražiausi kurorto 
kampeliai, susipažįstama su 
M. K. Čiurlionio memoria
liniu muziejumi ir maršru
tas kviečia keliauti toliau. 
Pravažiavę dešimt kilomet
rų, ant Lietuvos TSR - Bal
tarusijos TSR valstybinės 
sienos atsisveikiname ir su 
savo respublika. Už valan
dėlės atsiudriame Gardino 
priemiestyje.

II. GARDINE
Čia istorijos mokytojai su 

smalsumu domėjosi viskuo, 
nes Gardino praeitis glau
džiai siejasi su feodalinės 
Lietuvos istorija, kurią ten
ka dėstyti mokiniams.

Miesto susipažinimą pra
dėjome nuo seniausios mies
to dalies. Pro didingus var
tus patekę į pilies rajoną, 
pirmiausia aplankėm Istori- 
nį-archeologinį muziejų, įsi
kūrusį Stepono Batoro sta
tytuose pilies rūmuose. Mu
ziejuje mokytojai labiausia 
domėjosi istorinio skyriaus 
ekspozicija, daug kalbančia 
ne tik apie Baltarusijos pra
eitį, bet ir Lietuvą, liečian
čią bendrą lietuvių ir slavų 
tautų kovą prieš teutonų 
ordeno riterius: išXIIIamž. 
išsilikusį riterišką kardą su 
įrašu “Dring Blut” (“Gerk 
Kraują”). Šis eksponatas 
daugiau negu kiti istoriniai 
dokumentai demaskuoja 
tikruosius vokiškųjų vienuo
lių tikslus, grobiant senovės 
slavų ir lietuvių žemes, ta
riamos krikščionybės sklei
dimo preteksetu.

Mokytojai turėjo progos 
muziejuje susipažinti su ra
diniais, rastais (1932-1949 
m.) kasinėjimų metu Gardi
no pilies rajone. Dauguma 
radinių yra slaviškos kil
mės, kaip antai: žvaigždės 
pavidalo sidabriniai auska
rai, stiklinės apyrankės, va
rinės vielos karoliai, moli
nis Kijevo apeigomis mar
gutis, rausvi akmeniniai 
verpsteliai, kokliai, ginklai, 
žvejybos ir buities daiktai. 
Tai be galo įdomi medžiaga 
pažinti krašto materialinei 
kultūrai.

Ekspozicijoje rodomas 
karaliaus Stanislovo Augus
to rašomasis stalas, daugy
bė dokumentų. Iš jų pažy
mėtinas Liublino unijos ak
tas, privilegija, suteikianti 
Gardino miestui teisę XVI 
amž. atidaryti mokyklą ir 
kt. Muziejaus stenduose ir 
vitrinose rodoma spaustu- 
vininko Pranciškaus Skori
nos veikla, jo spaustuvėje 
atspausdintos knygos, Biels- 
ko kronika, kurioje rašoma 
ir apie Žalgirio mūšį. Mu
ziejaus salėse yra daugybė 
paveikslų, vaizd u o j a n č i ų 
šios šalies praeitį ir buitį. .'

Vėlesnio laikotarpio isto
riniame skyriuje pateikia
ma gausi dokumentinė ir 
daiktinė medžiaga, apibūdi
nanti baltarusių revoliucinį 
judėjimą. Čia yra nemaža 
eksponatų, kalbančių apie 
revoliucinį judėjimą ir Lie
tuvoje: 1863 ir 1905 metais, 
1918-1919 tarybų valdžios 
metais. Galima susipažinti 
ir su Lietuvos revoliucinio 
judėjimo dalyvio, komunis
tų partijos kūrėjo Pr. Ei
dukevičiaus veikla Gardine.

Muziejaus moksliniam 
d a r b u o tojui vadovaujant, 
mokytojai apžiūrėjo atkas

tvarkingos kolūkiečių sody
bos, aptvertos tvorelėmis, 
apsodintos medžiais ir so
dais, papuoštos gėlių darže
liais. Sodybų trobesiai, ypač 
gyvenamieji namai, tiek se
ni, tiek nauji išpuošti balta
rusių liaudies menui būdin
gais ornamentais.

Bestebint pravažiuojamą 
aplinką, bematant priartė
jome prie Lydos. Iš tolo ma
tėsi XIV amž. statytos, 
gerai išsilaikiusios pilies sie
nos. Pilies didumas rodo, 
kad čia kadaise buvęs svar
bus lietuvių strateginis ka
rinis punktas.

Apžiūrėdami Lydos pilį 
susipažinome su vietos lie
tuviu mokytoju A. Stanke
vičium, gyvenančiu ir dir
bančiu netoli Lydos Padit- 
vio kaime. Yra įdomu tai, 
kad šiame kaime gyvena 
vien lietuviai ir tarp savęs 
kalbasi lietuvių kalba. Ne 
tik Lydos apylinkėse, bet ir 
kitose Baltarusijos vietose 
taip pat yra keletas lietu
viškų kaimų. Iš Lydos pa
sukome Naugarduko link, 
nes ši vieta labiau už kitas 
domino mokytojus. Moky
tojai didžiavosi, kad jie ga
li važiuoti tuo keliu, kuriuo 
kadaise Adomas Mickevi
čius važiavo į savo tėviš
kę, studijuodamas Vilniaus 
universitete, o vėliau moky
tojaudamas Kaune. Štai po
eto apdainuotas Nemunas. 
Visus ima džiaugsmas, kad 
jau nebetoli ir Naugardu
kas. Artėjant prie jo vedė
me ginčus dėl Vorutos — 
Mindaugo sostinės— vietos. 
Kai kas iš mokytojų buvo 
linkęs Naugarduką laikyti 
metrašičuose minima Voru
ta, nes ši vietovė susijusi su 
Mindaugo varįdu: yra jo 
vardo kalnas, slėnis-parkas, 
apie tai kalba padavimai.

Pagaliau ant kalvos ir 
Naugardukas — sena Lie
tuvos kunigaikščių buveinė, 
šioje vietoje poetas Adomas 
Mickevičius praleido gra
žiausias savo jaunystės die
nas. Todėl mokytojai do
mėjosi ne tik Naugarduko 
istorinėmis vietomis, bet7 
daug dėmesio skyrė ir Ad. 
Mickevičiaus vietoms susi
pažinti.

Autobusui sustojus miesto 
centre, nuo čia netoli už 
skvero — Ad. Mickevičiaus 
muziejus — namas, kur se
niau buvo jo tėvų sodyba. 
Čia 1801-1815 m. gyveno po
eto tėvai ir jis pats. Tačiau 
namas nebe tas pats. Jį 
1941 m. pirmomis karo die
nomis vokiečiai subombar
davo. Muziejuje-name žuvo 
poeto biblioteka ir surinkti 

' daiktai bei eksponatai. Mi
nint Ad. Mickevičiaus mir
ties 100-ąsias metines 1955 
m. atstatytas, senoje vieto
je, naujas namelis ir atkur
tas poeto memorialinis mu
ziejus. Nuo jo ir pradėjome 
susipažinimą su Mickevi
čiaus vietomis, o taip pat ir 
kitomis vietos istorinėmis 
įžymybėmis.

Adomo Mickevičiaus mu
ziejuje-name mokytojai su
sipažino su gausiais ekspo
natais, kalbančiias apie poe
to gimtinę Zaosę, jo jau
nystę ir mokslo metus Nau
garduke, Vilniaus universi
tete bei mokytojavimą Kau
ne. Nemaža eksponuojama 
medžiagos apie poeto veiklą 
užsienyje ir kt. Muziejuje 
rodomas Ad. Mickevičiaus 
laikrodis, akiniai, jo naudo
ti baldai, kūriniai, rankraš
čiai, įvairūs dokumentai 
Čia yra skirtas kampelis ir 
į lietuvių aklbą verstai po
eto kūrybai, ir jos vertė
jams.

(Tęsinys 4-nie psl.) ,

Rašytojas kuria ne lite
ratui, ne “išrinktiesiems.” 
Jis kuria liaudžiai. O jo 
skaitytojas Lietuvos jau 
kultūringas . Sunku jį su
jaudinti romanu ar poema, 
eilėraščiu ar apybraiža. Ir 
koks džiaugsmas . autoriui, 
kada pats skaitytojas jam 
rašo:

—Tas jūsų herojus pati
ko. Įspūdingas. Na, ir tau
rus ...

Dabar Lietuvoje įsivyra
vusi graži tradicija: skai
tytojai autoriui laiškais iš
reiškia savo nuomonę apie 
jo knygą, klausia aipe nau
jus kūrybinius sumanymus, 
kartais net pasiūlo temą. To
kiame poveikyje E. Mieže
laitis net rašo autobiografi
nę knygą. Jos užprašė skai
tytojai. Itin jaunieji. Jie

tą vieną seniausių Gardino 
pastatų — XII amž. kuni
gaikščių rūmų cerkvės griu
vėsius. šis statinys laikomas 
pirmuoju mūriniu pastatu 
Gardine. Minėtą cerkvę sta
tė didžiojo Kijevo kuni
gaikščio Vladimiro Moma- 
macho žentas Vseolodas Da- 
vydovičius. Apie šią cerkvę 
Ipatijaus metraštis rašo, kad 
ji, vos tik pastatyta, 1183 
m. žaibo smūgiu buvo su
griauta.

Tuo metu Gardinas buvo 
stambus slavų kunigaikš
tystės centras, pavaldus Ki
jevo Rusiai. Gardinas, būda
mas netoli Lietuvos sienos, 
pačiame Kijevo Rusios Šiau- 
rės-vakarų kampe, < turėjo 
didelę strateginę ir prekybi
nę reikšmę.

Dešiniajame Gardinės| 
( H o r o d n ičankos) krante 
mokytojai susipažino ir su 
Vseolodo Davydovičiaus sū
nų Boriso, Glebo ir Matisla- C 7

vo statyta Koložos cerkve. 
Reikia pasakyti, kad senųjų 
cerkvių statybai būdingas 
slaviškas stilius, tačiau ja
me yra nemaža savitų bruo
žų, charakteringų Gardino 
architektūros mokyklai. 
Apžiūrėdami pastatų griu
vėsius, atkreipėme dėmesį į 
plytų formas, jų rišimo bū
dus. Mūrų sienose matėsi 
įmūryti poliruoti akmenys, 
įvairių formų kokliai, išlai
kę savo natūralią spalvą iki 
šių dienų. Yra įdomūs kok
liai — garso rezonatoriai, 
panašūs į molinius puodus 
su siaurais kaklais. Visa 
tai rodo, kad senovėje Gar
dino meistrai turėjo nepa
prastus statybinius sugebė
jimus.

Nuo XIV amž. Gardino 
sritis ir miestas įėjo į di
džiosios Lietuvos kunigaikš
tystės sudėtį. Moky tojai 
dar daugiau domėjosi šio 
laikotarpio istorine, arche
ologine medžiaga, architek
tūriniais pastatais: Vytau
to statytos mūrinės pilies 
griuvėsiais, išsilikus i o m i s 
patalpomis, kuriose buvo 
pasirašomi valstybinės reikš
mės dokumentai, priimami 
svečiai ir kt.

Daug įdomaus mokytojai 
sužinojo apžiūrėję feodali
nio laikotarpio architektūri
nius Gardino paminklus: 
Stepono Batoro statytus pi
lies rūmus. Gretimai nau
juosius pilies rūmus, ku
riuose kas treti metai vyk
davo seimai. Čia 1793 m. 
įvykęs Gardino seimas pa
tvirtino baltarusiškų žemių 
ir Gardino miesto perdavi
mą Rusijai.

Gardinas yra įdomus mies
tas ne tik savo istorine pra
eitimi, bet ir išsidėstymu, 
primenančiu Vilnių. Šian
dien Gardinas .yra srities 
centras — vienas iš stam
biausių pramonės ir kultū
ros židinių šiaurės vakarų 
Baltarusijoje.

Reikia pasakyti, kad bal
tarusiai yra nuoširdūs ir 
draugiški mūsų kaimynai, 
kuriems teko daug pareikš
ti padėkos žodžių, o rytą, 
gerai išmiegojus miesto tu
ristinės bazės bendrabuty
je, apleisti žalumynuose 
skendint, daug įspūdžių su
teikusį miestą.
III. AD. MICKEVIČIAUS 

GIMTINĖJE
Palikę Gurdiną, pakeitė

me važiavimo kryptį rytų 
link. Visur važiavome, lyg 
alėja, geru asfalto plentu, 
apsodintu medžiais ir gyva
tvorėmis. Pakelėje matėsi

priminė: “Papasakokite, 
kaip tapote poetu?” Va ly
rikas ir grąžina jiems sko
lą... nauju kūriniu.

Taip laiškais skaitytoją 
apiberia ir Venclovą, ir Bal
tušį, ir Guzevičių, ir kitus. 
Malonu išgirsti, kad tavo 
žodis kitas sužėrėjo spin
duliu.

Vyrauja ir kita tradicija. 
Universitete ir institutuose 
studentai nagrinėja lietuvių 
rašytojų veikalus. Senais 

| laikais A. Regračio, A. Ja- 
sučio, A. Maginskio ir kitų 
darbininkiškų men i n i n k ų 

j vardus laikė uždraustais. 
į Dabar gi jaunuoliai apie 
juos rašo diplominį darbą. 
Štai kaunietė R. Marcinke
vičienė 1963 m. baigė Vil
niaus universiteto bibliote
kininkystės fakultetą. Jos 
tema — mano bendradar
biavimas kūriniais periodi
koj. Studentė knisosi kom
plektuose. Nelengva. Vis 
gi ji pirmoji sudarė 382 kū
rinių bibliografiją. Į ją 
įtraukė ir visa tai, ką ra
do spausdinta “Laisvėje,” 

! “Vilnyje,” “Šviesoje.” Stu
dente mokslinį darbą apgy
nė sėkmingai.

Vilniaus universiteto dės
tytojas J. Bulota, pastudi
javęs šių laikraščių komp
lektus, sukūrė knygą apie 
Jasutį. Šioji knyga būtų ne
gimusi, jei Mizara ir Bimba 
1933-1939 m. A. J a s u č i o 
rankraščius būtų numetę į 
redakcijos krepšį. Nūdien 
tiems redaktoriams Lietu
vos skaitytojai yra dėkingi, 
kad jie išsaugojo tų prole
tarinių rašytojų kūrybai 
palikimą.

Mane iš pat kūrybinio 
darbo pradžios sužavėjo pa- 
tosiškas stiliuš. Itin tokį 
stilių pamėgau už' grotų. 
Pats gyvenimas nešė į pa
tosų jūrą. Šį savo susiža
vėjimą teisinau Gorkio “Mo
tinos,” Hugo romanų pa- 
tosiško stiliaus pavyzdžiais. 
Na, ir lietuvių liaudies poe
tiškomis dainomis. Kiek jo
se lyrikos, patetikos, paly
ginimų, metaforų!

“Vilnyje” pasirodė iš
trauka iš rašomos knygos 
“Prie vieno stalo.” Į ją at
siliepė Vilniaus matemati
kos fakulteto studentė ge
rai pažįstanti nūdieninio 

;kaimo žmones. Toji audė: 
“Ištrauka patiko. Laimos 
tėvo pasakojimas apie savo 
jaunystę teisingas.” Net 
laiško autorė pailiustruoja 
savo motinos gyvenimo pa
vyzdžiais — valstietės var
go pavyzdžiais iŠ senų laiš
kų. Jaunuolė įpina ir lyri
ką: “Taip, tikrą tiesą pa
sakoja: Jūsų tatai vaizdžiai 
pavaizduota. Tai primena 
mūsų tėvų vargus, o mes 
jau laisvi, kaip paukščiai. 
Net skrajojame.

Skaitytojas irgi kūrėjas
Tėvo vestuvės kaimo dar

žinėje... tiksliai apibūdin
tos. Juk bernui, neturėjo 
šiam pastogės, stambus 
ūkininkas neužleisdavo sve
tainės. Net pašišiepdavo:

—Neturi kur kelti vestu
vių—nesituok!

Laima agronome. Nesi
bijo darbo. Teisingai pa
vaizduota. .. Dėl lyrinių po
sakių. Jomis ištrauka neper
krauta... O kai žmogus ku
pinas švelnumo, kai geia 
nuotaika, tai jis poetiškas. 
Tokiu atveju norėtųsi, kad 
būtų įpinta daugiau lyrinių 
momentų. Tai gyvenimiš
ka!..

Laima šneka apie dvi ap
sikabinusias gėles ir sako:

—Povilai, ir mudu būkim 
tokie artimi...

Tai vaizdus palyginimas 
gamtos su žmogaus gyveni
mu... Gėlės ir tos moka 
mylėti... Jei Jūsų knyga 
rašoma tokiu stiliumi, tai 
negalvokite viską iš naujo 
p e r r edaguotti... Tepata
riau: romane viskas tebū
na gyvenimiška...”

Skaitai ir stebiesi: kitas 
tavo kūrinį neblogiau žino 
už autorių. Toks gilus pa
sisakymas liudija skaityto
jo išprusimą. O toji stu
dentė mokosi matematiką. 
Bet Lietutvoje visų profe
sijų žmonės domisi litera
tūra. Ir vėl prašo: “Darbi
ninkas ar kolūkietis su di
desniu užsidegimu paskai
tys tai, kur daugiau lyri
nių palyginimų, posakių... 
Norėčiau, kad Jūsų kūry
boje būtų daugiau įpinta ly
rikos...” Tokių pasiūly
mų rašytojas išgirsta ir 
skaitytojų konferencijos,e.

Atspausdinau ištrauką 
iš atsiminimų. Nusipiešiau 
kovotoją. Vėl universiteto 
studentė atkreipė dėmesį: 
“Aiziko paveikslą išryškina 
palyginimai. Taip, jis iš
tvermingas. “Vėl valdiško
je daržinėje” — taip gali 
išsireiškti jau ne kartą ka
lėjime gyvenęs žmogus...”

Jaunuoliai šlovina savo 
profesiją. Štai ir toji sako: 
“Matematikoje daugiau ly
rikos, negu poezijoje.”

O tai žmogus, paimtas ne 
iš Romano ,o iš gyvo Lietu
vos gyvenimo. Dėl to bele
tristinio gabalėlio “Prie vie
no stalo” atsiliepė iš Ameri
kos ir J. Petruškevičius. 
Jis rašo: “Jūsų kūrinėlis 
meninis. T e i s i n gas. At
skleidžia naujo kaimo žmo
gaus meilėje jausmų per
versmą...”

Manau, kad kiekvienas 
žmogus yra linkęs daugiau 
ar mažiau į patosą, j pa
tetiką. Ir nenuostabu, kad 
romanai, poemos, eilėraš
čiai, parašyti ugningu tonu, 
dar labiau suvirpina skai
tytojo širdies stygas.

A. Liepsnoms 
Kaunas, 1964-IV-19

Korespondentai 
matė bombardavimą
Londonas. — Anglų “The 

Daily Workeris” gavo tele
gramą nuo užsienio kores
pondentų iš Šiaurės Vietna
mo, kurie matė, kaip Jung
tinių Valstijų lėktuvai bom
bardavo.

Korespondentai sako, kad 
vieną dieną JAV bombone
šiai padarė 360 užpuolimų, 
o kitą—200.

Jie bombardavo tiltus, 
vieškelius, didesnius pasta
tus, net nedidelius gyveni
mo namus.

Philadelphia, Pa.
Charles W. Bowser, Phi

ladelphia Anti-Poverty Ac
tion direktorius, pasakė, 
kad Philadelphijaj reikia 
100 milijonų dolerių kovai 
su skurdu.

James McCarey, 48 me
tų, paskirtas miesto ugnia
gesių komisijonierium, vie
toj mirusio George E. Hink.

Birželio 21 d. mirė Joseph 
Misūrras.

Tymsterių lokalo 107 vai
ruotojų streikas pasibaigė.

Lokalo 107-o valdyba kvie-’ 
čia prezidentą Hoffą at
vykti į Philadelphiją vesti 
derybas, nes yra spėliojimų, 
kad streikas Rali būti pa
naujintas.

Miesto ugniagesiai gaus 
algų pakėlimą $500 metams, 
pradedant liepos 1 d.

Gubernatorius Scrantonas 
pasirašė bilių, pakeliantį 
valstijos tarnautojams 5% 
algas.

Rugpjūčio mėnesį valstijo
je bus paimta 1,138 vyrai į 
kariuomenę.

LLD 10 kuopos nariai, 
įsitėmykite, kad kuopos su
sirinkimas įvyks šį šeštadie
nį, 2 vai. dieną, Tie, ku
riems aplinkybės leidžia, 
dalyvaukite, taipgi ir tie, • 
kurie nusiskundėte, kad va
karais baugų, dabar galite, 
ateiti į susirinkimus be bai
mės. Bus raportai iš bal- 
timoriečių ir Eastono “Lais
vės” paramai piknikų. Pa
geidaujami nauji asmenys 
įsirašyti į mūsų kuopą.

Kuopa taria nuoširdų ačiū 
visiems, kurie vykd busu į 
Baltimorę. Ačiū' komisijai 
ir visiems gelbėjusiems už 
jų sunkų darbą.

“Šviesa” už šių metų ant
rąjį bertainį. Įdomus Dr. 
Petrikos straipsnis LLD rei
kalu. Kuopos nariams pa- 

, tariu perskaityti ištisai — 
i susipažinsite su Draugijos 
praeitimi, nuveiktais dar
bais, suvažiavimais, apskri-x 
timis ir kiek Draugija per 
50 savo gyvavimo metų iš
leido (knygų. Pagaliau visi 
raštai svarbūs kiekvienam.

Gaila, kad dėl negalavimo 
negalėjau dalyvauti Eastdr 
ne “Laisvės” paramai pik
nike. Sulaukus gero skai
čiaus metų, sveikata kryps
ta į blogąją pusę; kad ir 
kažkaip norėtųsi dalyvauti 
veikime, turi susilaikyti.' 
Gal reikės praleisti ir kelis 
kuopos susirinkimus.

(Linkime d-gui Piliečiui 
sėkmingai pasveikti.—Red.)

Dvi philadelphiečių išvy
kos šią vasarą įvyko. Ar
bus vasaros pabaigoje kitas 
piknikas, nulems likimas. 
Keli veiklesni kuopos nariai 
nesveikuoja. O bet kokiam 
parengimui reikia sveikų 
veikėjų.

Pilietis

RESPUBLIKONŲ IR 
LIBERALŲ FRONTAS
New Yorkas. — Liberalų 

partija pasisakė už rėmimą 
respublikono kongresmano 
John V. Lindsay į miesto 
majorą, o Lindsay sutiko, 
kad Liberalų partijos vals
tijos pirmininkas Dr. T. W. 
Costello kandidatuotų abie
jų partijų vardu į miesto 
tarybos prezidento vietą.
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(Pabaiga)
Mokyklų steigimu katali

kų kunigai susirūpino tik 
tada, kai po reformacijos 
pradėjo plisti protestantiz
mas. Tačiau mokymas pas 
katalikus buvo labai men
kas, nes mokyklų tikslas 
buvo dievą garbinti ir jį pa
žinti, todėl ten buvo ilgiau
si poteriavimai. Mokytojais 
būdavo zakristijonai ar var
gonininkai ir klebonai: abu 
neišprusinti ir moksli
nime — menkystės”,— taip 
apie to meto mokyklas ra
šė J. Šliupas 1937 m. Ta
čiau autorius pažymi: “Jė
zuitai mokyklose mėgo vai
kams velnius ar ožius išva
rinėti, už kalbėjimą lietu
viškai ant kaklo pakabinda
vo pavalkus. Vilniaus aka
demijos studentai eidavo 
dažnai išpažinties ir prie 
komunijos, dalyvavo eiseno
se, vyskupo išleistuvėse ar 
sutiktuvėse... Apie mokslą 
negirdime. Visur davatkys
tė, pamaldumas, prietarų 
gausybė. Jaunimas buvo 
pratinamas aklai kunigų ir 
ponų klausyti.” Tam pačiam 
reikalui mokyklos tarnavo 
ir buržuazijos valdymo me
tais. Mokyklos buvo tautos 
klerikalinimo įstaigos. “Ben
drai imant, Lietuvos mo
kykloms rūpėjo paruošti ne 
tiek sąmoningas pilietis, 
kiek ištikimas, klusnus baž
nyčios parapijoms”, 1931 
m. pažymėjo žurnalas “Va
ga”.

Bažnyčios tarnams liau
dies švietimas nerūpėjo, vie
toje mokyklos jie statė baž
nyčias, vienuolynus, valsty
bė jiems mokėjo didžiulius 
atlyginimus. Štai “Lietuvos 
ūkininkas” 1937 m. Nr. 36 
įdėjo informaciją, kad liau
dies universitetams valsty
bė paskyrė 4000 litų, kai ar
kivyskupas J. Skvireckas iš 
valstybės iždo algos gauda
vo 2,500 litų, iš universite
to kaip profesorius — 1680 
litų, taigi iš viso per menesį 
4,180 litų.

Kad dvasininkams žmonių 
švietimas nerūpėjo, rodo ir 
toks pavyzdys. Dabartinia
me Šiaulių rajone esamų 15 
katalikų bažnyčių ir 2 cerk
vių šešėlyje glaudėsi 193 8 
metais tik 25 pradinės mo
kyklos. Dabartiniu metu 
rajone yra 42 pradinės mo
kyklos, 30 aštuonmečių ir 6 
vidurinės, 14 kaimo jauni
mo aštuonmečių mokyklų, 
žemės ūkio technikumas, 
prekybos mokykla.

Visi šie faktai ryškiai 
kalba, kad praėjusiais lai- 

- kais bažnytininkams nerū
pėjo darbo žmonių švieti
mas, mokslo skleidimas lie
tuviškame kaime. Tik tary
biniais metais atviri keliai 
kolūkiečiams, darbininkams 
semtis mokslo, nusikratyti 
praeities atgyvenų ir pa
žinti tiesą,

Sutanuoti XX amžiaus 
kryžiuočiai

Bent trumpai mes per
žvelgėme katalikų bažny 
čios nusikalstamą veiklą lie
tuvių tautai. Istoriniai fak
tai akivaizdžiai parodė ko
kius “didelius krikščioniš
kus nuopelnus” dvasiškiai 
atliko asmeniniam patogu
mui, savo naudai. Lietuvai 
davus katalikų tikėjimą — 
įsivyravo kerštas, suktybė, 
melas, klasta, neapykanta, 
žmonės per atlaidus bažny
tinėse smuklėse buvo įpra
tinti girtuokliauti ir degti-

Lietuva bažnyčių šešėlyje
pės stiklelyje skandino savo 
gyvenimo sunkumus. Muži
kų vaikams nebuvo galimy
bės mokytis, lavintis ir tapti 
apsišvietusiais žmonėmis, 
nes sunkiomis carinės prie
spaudos sąlygomis, buržua
zinės Lietuvos metais buvo 
statomos tik bažnyčios, puo
šiamos klebonijos, vienuoly
nai. ’ Dvasininkai stengėsi 
Lietuvos liaudį laikyti tam
soje ir ją nuodijo tik reli
giniais nuodais. Iš to turė
jo didžiulius pelnus, ir sau 
žemėje kūrė rojų, apie kurį 
kalbėjo tikintiesiems. Apie 
tai kalba “Lietuvos žiniose” 
1926 m. vasario mėn. iš
spausdintas straipsnis, ku
riame tarp kitko sakoma: 
“Kitas ūkininkų sąjungos 
vadas kunigas J. Vailokai
tis. .. nesvajoja apie arki
vyskupo mitrą, bet pasiten
kino mažesniais dalykais... 
milijonais litų. Kun. J. Vai
lokaitis sukrovė nepriklau
somos Lietuvos gyvavimo 
metu milijonus, pastatė ke
lis fabrikus, įsigijo namus, 
dvarų. Pastatė jis didelį 
konservu fabriką “Mais
tus”

Tai charakteringas pavy
zdys, tinkantis tuometinei 
visai Lietuvos dvasininkijai. 
Jos lietuviškumas ir tauti
niai interesai prasidėdavo 
ir baigdavosi storose pini
ginėse, sotame visko per
tekusiame gyvenime.

Vokiečių okupacijos me
tais dvasininkai, su arkivy
skupu J. Skvirecku ir vys
kupu V. Brizgiu priešakyje 
tarnavo vokiškiesiems fašis
tams, kurie buvo pasiruošę 
išnaikinti lietuvių tautą, ko 
nespėjo padaryti kryžiuočių 
ekspansijos metais. Dvasi
ninkai tai gerai žinojo, nes 
katalikiškas žurnalas , “Ži
dinys” 1936 m. Nr. 8-9 G. 
Galvanausko straipsnyje 
“Vokiečių planai Rytuose 
ir Pabaltyje” rašė: “Įdo
miausiai vokiečių prof. Le- 
zius rašo dėl lietuvių suvo- 
kietinimo”: Mūsų kariuo
menės vadai galėtų gauti 
majoratus Kuržemėje ir 
Lietuvoje. Įstaigose turėtų 
kalbėti vokiškai. Vokiečių 
kalba būtų valstybės, mies
tų ir sodžiaus, vokiečių ben
druomenių mokyklose, ku
rias lankytų ir lietuvių vai
kai. .. Per 100 metų lietuvių 
kraštas susigyvens su vo
kiečiais, kad jį bus galima 
padaryti Prūsijos provinci
jos dalimi”.

Aiškiau pasakyti apie lie
tuvių tautos panaikinimą, 
ko siekė senovėje ir kry
žiuočiai, ir ,ką jie padarė 
bažnyčios vardu su prūsais, 
negalima. Lietuvių laukė 
baisi tautinė katastrofa ir 
ją stengėsi pagreitinti lietu
viškieji dvasininkai, visaip 
remdami hitlerininkus ko
voje prieš lietuvių ir tary
bines tautas. Tada jiems ne
rūpėjo Lietuvos likimas.

Pralaimėjus fašistams, 
dvasininkai, kaip tie seno
vės “šventos mergelės Ma
rijos” riteriai kurstė nacio
nalistinį šovinizmą, kūrė 
banditų bandas, joms vado
vavo. Liejosi nekaltas krau
jas, ašaros. Ir viskas tai bu
vo daroma dievo vardu, var
dan bažnyčios, vardan vadi
namų tautinių interesų.

Tačiau viskas nuplaukė 
praeitin. Mūsų respublikos 
liaudis nusimetė bažnyti
ninkų jungą, laisvai atsi
kvėpė. Ištuštėjo bažnyčios, 
kuriose vieniši šeiminiu- 

kauja kruvinųjų kry
žiuočių, išžudžiusių 1,000,- 
000 lietuvių, pasekėjai — 
kunigai, kurie kaip rašėme 
vienokiu ar kitokiu būdu tę
sė riterių darbus. Šiuo me
tu kruvinųjų kryžiuočių 
pėdomis žengia nuo Lietu
vos liaudies teisingumo pa
bėgę dvasininkai, kaip vys
kupas V. Brizgys, kunigas 
Vembrė ir eilė kitų. Jie 
prisidengdami dievo ir baž
nyčios vardu, kovodami už 
asmeninius interesus, aukš
tos bažnyčios hierarchijos 
kėdes, visaip šmeižia ir 
drabsto purvais dorus lietu
vius, tuos pačius tikinčiuo
sius, kurie jiems statė kle-

Etnografiniais Pietų 
Lietuvos keliais

(Tęsinys iš 3-čio psl.)

Nors tolokai nuo Naugar
duko Ad. Mickevičiaus gim
tasis Zaosės kaimas, bet ry
žomės ir jį aplankyti. Va
žiuojant “trumpiausiu” ke
liu į kaimą, žinoma, teko ne
maža vingių padaryti, klau
sinėti vietos žmonių, bet 
tas davė progos susipažinti 
ne tik su Zaosės, bet ir su 
Medenevičių, Grodiščių kai
mais, jų gyventojais.

Betgi mūsų tikslas—kal
vos papėdėje įsikūręs senos 
lietuviškos kultūros Zaosės 
kaimas, turintis apie du 
šimtus kiemų. Čia buvusios 
Ad. Mickevičiaus tėvų sody
bos vietoje poeto gerbėjai 
1927 metais pastatė obelis
ką su poeto bareljefu ir 
specialiu įrašu. Jį, ant stul
pelių, apjuosė stora grandi
ne. Paminklo papėdėje guli 
raudonas, giliai į žemę įsmi
gęs, akmuo, kuriame iškal
ta “24.XII.1798”—poeto gi
mimo data. Šis akmuo pa
imtas iš Mickevičių sodybos. 
Sodybos vietoje dar išlikę 
keli seni medžiai.

Prie obelisko pasirodžius 
kokiai ekskursijai, čia visa
da kas nors iš vietinių gy
ventojų atvyksta pasitei
rauti, iš kur svečiai atvykę, 
ir apie tai papasakoja ki
tiems kaimo gyventojams. 
Tai savotiška, nerašyta, sve
čių registracija. Mūsų lan
kymosi metu prie obelisko 
buvo atėjęs 85 metų senelis 
Steponas Vadeika su žentu. 
Jis pasakojo, kad dar 1916 
m. iš Mickevičių sodybos 
buvo išsilikusi dviejų aukš
tų klėtelė, bet ją kareiviai 
sugriovę pirmojo pasaulinio 
karo metu. Taip pat Vadei
ka papasakojo, kad senovė
je Zaosės kaimas buvęs lie
tuviškas, ir kad jo tėvas 
dar mokėjęs lietuvių kalbą. 
Tai be galo buvo miela lan
kytis šioje vietoje. x

Pakeliui aplankėme gra
žiame lapuočių miške pasi
slėpusį Ad. Mickevičiaus 
apdainuotą Svitezio ežerą:

Ten Svitezio bangos,
malonios ir šviesios, 

švytruoja didingai iš tolo, 
Aplink—miškai

jo pakrantėmis tiesias 
Ir žiūri į vaisku krikštolą.

Grįžę į Naugarduką pabu
vojome senosios pilies kal
ne, susipažinome su jame iš- 
silikusiais tvirtovės griuvė
siais, prie kurių ne kartą 
rymojo poetas, rašydamas 
gražiausius savo 1 kūrinius. 
Nuo čia netoli yra kitas— 
Mindaugo kalnas. Padavimai 
pasakoja, kad ant jo buvo 
įtaisyta auksinė kėdė, ku
rioje mėgdavęs sėdėti ir ap

bonijas, pirko dvarus, vilas,
lengvas mašinas.

Tačiau tegul pažiūri į tą
istorinę praeitį, kurią jiems 
trumpai ir nepilnai primi
niau, pamatys, kad lietuvių 
tautos gyvenimas bažnyčių 
šešėlyje buvo skurdus, jį 
užgožė kančios, vargai, be
viltiška ateitis.

Šiandieną per Lietuvą žy
giuoja 25-tas pavasaris, at
nešęs laimę ir laisvę lietu
viais. Jiems netenka abe
joti dėl rytdienos, kurią sa
vo rankomis kasdien graži
na ir puošia. Šiandien Lie
tuva, kaip sakė mūsų lakš
tingala Salomėja Nėris, tik
ras gintaro lašelis, žvilgąs 
tarybinio gyvenimo saulėje.

Šiauliai,
Lietuvos TSR

linkos reginiu grožėtis Lie
tuvos karalius Mindaugas. 
Be šių yra ir trečias — ne 
mažiau lankytojų mėgiamas 
“Mickevičiaus kalnas,” ku
rį 1924-1931 metais liaudis 
savo rankomis supylė poeto 
garbei, iš žemių, atvežtų iš 
gimtosios Zaosės, iš Vil
niaus ir Kauno, iš Lenin
grado, Maskvos, Vaimero, 
Paryžiaus, K o n stantinopo- 
lio ir kitų vietų.

Naugarduko ir jo apylin
kių įspūdžiai ilgai išsiliks 
istorijos mokytojų atmin
tyje.
IV. PER NAIŠIOS ŽEMĘ 

ATGAL Į KAUNĄ
Vėl ūžia mašinos motoras, 

važiuojame /tiesiausiu keliu 
link Nemunų. Tenka išban
dyti ne tik Vieškelius, bet ir 
eilinius kelelius — “šunke
lius.” Tačiau kantriai isto
rikai nugali visas kliūtis. 
Pervažiavę mišką, ties Kri- 
vičių ir Morenos kaimais 
persikeliame per Nemuną. 
Tai šeštas ir paskutinis kar
tas skersai šią lietuvių nu
mylėtą upę. Vėl lyg ekra
ne keičiasi vaizdai. Palie
ka Vija, Jurotiškiai, Trobos, 
Alšėnai. Kiek'ilgesnis susto
jimas Krėvoje. Apžiūrime 
kadaise buvusios Algirdo 
pilies griuvėsius, pasidali
name mintimis apie šią tvir
tovę, kur 1382 metais klas
tingai buvo pasmaugtas di
dysis Lietuvos kunigaikštis 
Kęstutis. Šios pilies mūro 
sienos saugojo kalinamą 
Vytautą. Pilyje 1385 m. bu
vo pasirašyta garsi Krėvos 
unija. O kiek žinomų ir ne
žinomų įvykių slepia ši pilis.

Išsilikę pilies griuvėsiai 
užima nemažą žemės plotą, 
bet jie dar netyrinėti. Kal
bama, kad pilies rajone yra 
požemiai, juos jungia slap
tieji praėjimai.

Mūsų lankymosi Krėvoje 
metu buvo turgus. Teko pa
buvoti ir turguje, susipažin
ti su jo dalyviais - kolūkie
čiais.

Iš čia, pagal maršrutą, 
skubėjome į Ašmeną — se
ną lietuvių gyvenvietę, ku
rios vardas žinomas jau 
1040 metais. Tuo metu čia 
buvo pilis, kunigaikščių rū
mai. Kiek vėliau pastatyta 
Vytauto bažnyčia. 'Bet visa 
to šiandien jau nebėra. Se
nosios Ašmenos' paliko tik 
prisiminimai ir su jais su
siję vietos. ■

Palikę Ašmeną, lygiu as
falto keliu, greit pasiekėme 
savo respublikinę sieną, o 
už jos pavažiavę du kilomet
rus ir paskutinę maršruti
nę kelionės vietą—Medinin
kus, išgarsėjusius respubli-

EASTON, PA.
Iš pavykusio pikniko

Eastoniečių ir filadelfie- 
čių liepos 3 d. surengtas 
piknikas Katinių parke la
bai gerai pavyko. Oras pa
sitaikė ideališkas, nors, He

lsa, iš ryto buvo apsinaukę 
ir atrodė, kad lis visą dieną. 
Pasirodė, saulutė ir mus 
visus labai gerai nuteikė. 

f

Atvažiavo didelis busas, 
pilnas mielų draugų ir drau
gių iš Philadelphijos. Ki
tas busas pilnas pribuvo iš 
New Yorko. Buvo svečių iš 
New Jersey, iš Mahanoy Ci
ty, iš Shenandoah, iš Scran
ton, net iš Chicagos (drau
gai Andruliai) ir iš Michi- 
gano (Jonas Mileris). Pir
mininkavo Lillian Kava
liauskaitė. Pakalbėjo iš Lie
tuvos sugrįžę turistai — A. 
Mitchelis, J. Mileris, Kati- 
nienė, taip pat P. Buknys 
nuo “Laisvės” ir V. Andru
lis nuo “Vilnies.”

Labai buvo malonu pasi
matyti su turistais. Visi nu
siteikę linksmai, kad mūsų 
gimtoji šalelė kyla kaip 
duona ant mielių.

O dabar iki kito pasimaty
mo piknike Mahanoy City, 
liepos 18 dieną!

Frank Zavis

Montello, Mass.
Moterų apšvietos klubas 

turėjo savo metinį pikniką 
Ustupo sode birželio 13 d. 
Publikos atsilankė nedaug. 
Pasitaikė šalta diena. Bet 
kiek buvo, linksmai dieną 
praleido. Dėl to pikniko 
draugės aukojo valgius. 
Viskas gerai išėjo.

Pinigais aukojo: Elsie 
Zaleckaitė $5, M. Potsienė 
$2. Valgių aukojo K. Če- 
reškienė, K. Butkienė. Ku
gelius — T. Kaminski e n ė, 
grikių bapką, pyragų Ann 
Markevičienė ir K. Kalve- 
lienė. Geo. Shimaitis auko
jo lėlę (doll).

; K. čereškienė 

KELEIVIAI SULUPO 
CHULIGANUS

New Yorkas. — Požemi
niuose traukiniuose dažnai 
keleivius terorizuoja jauni 
chuliganai. Trys chuliganai 
kabinę josi prie ištekėju- Į 
sios moters, o kada vyras! 
užstojo, tai jie puolė jį. Va
gone bunvo apie 50 žmonių. 
Keleiviai taip sukūlė chuli-! 
ganus, kad tik policininkai 
juos išgelbėjo.

ko j e savo pilimi. Medinin; 
kų pilis labai panaši į Ly
dos, Krėvos lygumų pilis, • 
savo vieta ir didumu. Ke
turkampės pilies sienos sle-
pia beveik dviejų hektarų 
žemės plotą. Iš esamų griu
vėsių spėjama, kad pilies 
sienų kampuose buvę bokš
tai. Šiuo metu geriausiai iš- 
silikęs šiaurinis bokštas- 
donžonas, kurio aukštis sie
kia iki 18 metrų. Šis archi
tektūrinis-istorinis pamink
las restauruojamas.

Medininkai garsūs ir Juo- 
zapavos kalnu — aukščiau
sia vieta mūsų respublikoje. 
Aukštuma iškilusi 292.5 
metro virš jūros lygio. Iš 
Medininkų apylinkės išteka 
poetų apdainuotas sraunus 
upelis — Vilnelė. Jos van
denys Vilniuje paskęsta Ne
ries vandenų bangose.

Kelionės metu nemaža ap-
lankyta vietų, susijusių su 
Lietuvos istorija, nemaža ir 
naujo sužinota, kas pravers 
istorijos mokytojams jų tie
sioginiame darbe.

Baltimore, Mdnu
Susipažinkime su sena ir 

nauja Baltimore
1752 metais Baltimore bu

vo mažas kaimas prie Pa- 
tapsco upės, kuri įteka į 
Chesapeake Bay (įlanką). 
1812 metais britai bombar
davo McHenry miestą ir 
tvirtoves. (Tikrumoje bri
tai McHenry fortą bombar
davo ne 1812, o rugsėjo 13— 
14 dienomis 1814 m.— Red.) 
Baltimorės liuosnoriai at
mušė britų karo laivus ir jų 
kariuomenę.

Britams pasitraukus mie
stas pradėjo augti, pramo
nė vystytis. Kadangi Patap- 
sco upė įteka į Chesapeake 
įlanką, kuri yra dalimi At
lanto vandenyno, tai mie
sto prekyba ėjo ir su kito
mis pasaulio dalimis. Bal
timore augo, o dabar turi 
arti milijono gyventojų.

Laikui bėgant pasikeitė 
ir prekybos^ sąlygos. Turtin
gi verslininkai savo įmones 
buvo įsteigę miesto centre, 
prie jų nėra vietos automo
biliams pastatyti. Todėl 
verslininkų biznis per 20— 
30 pastarųjų metą ėmė pul
ti. Kaip kurie iš jų pasista
tė modernines prekybos įs
taigas už miesto ribų, su 
vietomis pastatymui auto
mobilių. Iš tos priežasties 
mieste esamų * verslininkų 
biznis dar daugiau nupuolė, 
daugeliui grasino bankrū- 
tas.

Tada apie šimtas stambių 
verslininkų susijungė ir įs
teigė komitetą, kuriam bu
vo pavesta suplanuoti per
statymą miesto vidurio. 
Philip Darbing yra plana
vimo komiteto direktoriu
mi. Prieš šešis metus komi
tetas pateikė planą “Char
les Center” vardu. Į komi
tetą įeina ir mūsų gero vei
kėjo Juozo Stanio dukra 
Rutė Staniūtė, po vyru Fal
con. Komitete ji vaidina 
svarbią rolę. Rutė dalyvau
ja ir pažangių lietuvių pa
rengimuose. ..

Dabar jau baigiamas sta
tyti tas prekybos centras. 
Jis užima 22 akrus, jo pa
statymui išleista $130,0.00,- 
000. Prie statybos eina dar
bai mašinomis, trenksmas 
didelis, kad sunku ir susi
kalbėti. Dirba lavinti dar
bininkai, nelavintų labai 
mažai. Atrodo, kad ateityje 
mašinos pakeis nelavintus 
darbininkus. Bendrai mies
te eina didelė statyba, stato 
gyvenimui namus ir kito
kias įstaigas.

Tas patsai planavimo ko
mitetas pateikė kitą planą 
“Inner Harbor and , City 
Hall Plaza”. Suplanuota nu
griauti visa\ eilė namų iki 
Patapsco upės. Projektas 
kainuos $220,000,000.

Nors jau 5 metai, kaip ei
na miesto perstatymas, bet 
vis tiek Baltimore j e yra 
7,735 bedarbiai. ' Dauguma 
jų negrai. Mieste gyvena 
apie 300,000 negrų, Jie gy
vena lūšnynuose ir skurde. 
Negrai neturėjo progų išsi
lavinti geresnių darbų, tai 
paprastų darbų žmonės, ku
riuos nedarbas pirmiausiai 
liečia. Buvo laukiama jų 
išstojimų, bet valdžia pra
dėjo gerinti lūšnynus ir 
statyti naujų ap&rtmentinių 
namų.

Baltimorėje yra 45,275 
žmonės imanti iš miesto pa
šalpą.;. Tai biedniausi žmo
nės. Pašalpą gauna tik tie, 
kurie neturi jokios nuosa-
vybės ir pinigų sutaupini- 
mų. Tai baisu, žmonės no
ri dirbti, darbų negauna ir 
turi vargingai gyventi. Jei
gu jie turėtų darbus, užsi-

New Haven, Comu
Jonas Latvis po dviŽ/ų 

savaičių sirgimo pradėjo 
nugalėti ligą. Bet gydytojas 
sako, kad dar turės prabėg
ti bent dvi savaitės, kol pil
nai pasveiks. Linkiu Jonui 
stiprybės.

Jonas Petkus serga jau 
virš penki mėnesiai. Dabar 
sveikata povaliai gerėja. 
Linkiu greitai pasveikti.

Iš Worcesterio gavau 
laišką. Jame praneša, kad 
Mary Sukackienė liepos 9 
dieną vyksta į Lietuvą. Ji 
tikisi daug naujo parsivež
ti iš tėvų žemės.

Taipgi rašo, kad sekfta- 
dienį, rugpiūčio 22 d., Vfpr- 
cesteriečiai rengia spaudos 
paramai pikniką. Kviečia 
mūsų miesto pažangiečius 
atvykti.

Conn, valstijoje pažan
giečių du piknikai gerai pa
vyko. Dabar laukiame tre
čio, kuris bus Dr. Stanislo- 
vaičio darže. Dieną prane
šime vėliau.

Mūsų LLD finansų sek
retorė M. Valinčius įteikė 
labai gražią ir didelę kny
gą “Šliuptarniai”, kurią pa
rašė ir L.L.' Draugijai au
kojo Dr. Algirdas Marge- 
ris. Didelis jam ačiū. £

J. Kuįka
............—— i ■ i

Detroit, Mich.
Parengimas

LLD 52 kuopa rengia iš
važiavimą, nuo kurio pel
nas bus skiriamas darbinin
kiškai spaudai. Jis įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio 8 d., 
Beach Grove parke. Kaip 
kitais metaiš, taip ir šiemet 
laukiame daug svečių.

Blogai, kad iš mūsų ko
lonijos mažai matosi kores
pondencijų, o parašyti, yra 
kam, tik nežinau, kodėl 
draugai nerašo.

J^L.

MIAMI, FLA.’
širdinga padėka

Mano prisiminimai, sulau
kus 80 metų amžiaus, tilpo 
“Laisvėje” penkiuose nume
riuose.

Didelis ačiū “Laisvės” re
dakcijai už suteikimą tiek 
daug vietos “Laisvėje” kaip 
senam “Laisvės” buvusiam 
vajininkui ir koresponden
tui.

Visi mano giminės ir arti
mi draugai ir draugės, per
skaitę, pasveikino mane ir 
ragina, kad neduočiau savo 
plunksnai rūdyti ir parašy
čiau daugiau visokių žinių 
ir atsiminimų, kurių aš dar 
prisimenu daug. Tai 
karčiais kai ką bandys žį|b- 
ji galvelė parašyti.

Širdingas ačiū už pasvei
kinimą manęs draugei Lili
jai Kavaliauskaitei, kuri 
varde viso “Laisvės” perso
nalo plinkėjo man ilgiausių 
metų.

Dėkoju ir visiems kitiems 
už sveikinimus.

Tuo pačiu žygiu jums vi
siems linkiu daug sveikatos 
ir ilgo amžiaus širdingai 
darbuotis pažangiajame ju
dėjime. ; . c.

V. J. Stankus

dirbtų sau pragyvenimą, tai 
jų užlaikymas negultų ąnfcr 
kitų miesto gyventojų 
čių, visų gyvenimas page
rėtų.

John Balsys :
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$11.00

. Laisvės reikalai
P' Pereitą savaitgalį įvyko du dideli piknikai laikraš
čio “Laisvės” naudai. Vienas (per dvi dienas) buvo Mon
tello, Mass., kuriame dalyvavo “Laisvės” redaktorius R. 
Mizara. Jis parvežė aukų sekamai:

R. Zalūba, Medway, Mass. ...
Marijona ir Jonas Buzevičiai,

Daytona Beach, Florida ............................... 10.00
J. Žemaitis, Hartford, Conn. ...'.................... 10.00
Alf. Skirmantas, Brockton, Mass.....................  10.00
Dr. J. ir Elzbieta Repšiai, Dorchester, Mass. .. 10.00 
Ona Gricius, Cambridge, Mass. ..........
P. Aleksandra, Sudbury, Mass............
V. Žilaitis, Norwood, Mass...................
C. Kaloscz, Dorchester, Mass...............
B. Ghuberkis, So. Boston, Mass............
Ch. Koyutis, Lowell, Mass....................
John ir Uršulė Kovell, Lawrence, Mass
M. Stašienė, Cambridge, Mass..............
M. Albert, Lowell, Mass.......................

* Karolis Walant, Stoughton, Mass. ...

10.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.00 

. --------- -------- , , --------------------- 2.00
A Po $1: John Sutkus, Stoughton, Mass.; Elizabeth 

Freimont, Somerville, Mass.; Kazė Kibirkštis, Stough
ton, Mass. Viso aukų gauta $101.00.

-0 —
Tš to paties pikniko gauta dar daugiau aukų. S. Več

kys pridavė nuo Ig. čulados, Methuen, Mass., sekamai: 
Po $2 aukojo methueniečiai:

J. Rudis 
M. Milvidienė 
Ig. Čulada. 

— 0 —
J. Grybas parvežė aukų sekamai:
Mass.valst. Moterų sąryšis (per N. Grybienę) $15.00 
W. Baltušis, Roslindale, Mass........................... 10.00
E. Belekevich, Brighton, Mass............................1.00

— 0 —
Piknike Easton, Pa., Katinių Sode, A. Bimba 

aukų gavo sekamai:
Mary ir V. Scotch, Phila, Pa., 

4 Staniai, Baltimore, Md. ... 
■4 Motuzai, Shenandoah, Pa. ..

— 0 —
Tame pačiame piknike per L. Kavaliauskaitę gauta 

sekamai:
F. Lešinskas, Philadelphia, Pa.
Frank Zavis, Bethlehem, Pa. .. 
Philadelphietė ........................
M. Urba, Easton, Pa...........
K. Genys, Scranton, Pa..........
P. Baranauskas, Philadelphia, Pa................
Elzbieta Bekampienė, Avalon, N. J............
Po $1: M. Krunglienė, Woodhaven, N. Y

Devetzko, Laurelton; N. J.; <
N. Y.; Klemensas Saimon, Brooklyn, N. Y. Viso $59.

Per laiškus nuo skaitytojų, kurie atsinaujindami 
prenumeratas prisidėjo ir su aukomis sekamai:

Vincas Kirvela, Detroit, Mich................. $25.00
Nick Pakalniškis, Chicago, Ill., Adelė ir Francine 

Pakalniškis, Clearwater, Fla. (atminčiai mirusio 
brolio, vyro ir tėvo Prano Pakalniškio) .... 25.00 

W Julia Werner, Cleveland, Ohio (atminčiai 
4 mirusių brolių ir vyro) ........................

Elizabeth V. Repšienė, Dorchester, Mass. 
Elena Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y. ... 
V. Karlonas, Jensen Beach, Fla.................
George Lack, Frankfort, N. Y...................
S. Bistras, Great Neck, N. Y.....................

į M. Mazūra, Chicago, Ill.........................
Marw Gaddis, Benton, Ill.........................
John ir Anna Samulėnas, Fitchburg, Mass 
Po $1: Mary Ulozas, Waterbury, Conn.; A. Velička, 

Albertson, N. Y.; O. Zeidatienė, Brooklyn, N. Y.; K. Au- 
ches, Fairlawn, N. J.; A. Yakštis, Chicago, Ill.; J. Pikci- 
lingis, Auburn, Ill.; A. Matulis, Levittown, Pa..

— 0 —
Dėkojame viršminėtiems prieteliams už jų dovanas 

laikraščiui. “Laisvės” Administracija

$5.00 
5.00 
5.00

• i • • .. $20.00 
... 10.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
...; 5.00 
.... 5.00 
; Kazys

Pas draugus eastoniečius
Liepos 3 d. rytas buvo ap

siniaukęs ir pradėjo lyti. 
Pasirengusieji keliauti į lais
viečių pokylį suabejojo dėl 
lietaus grėsmės. Drąsesnieji 
vyko, ir jie laimėjo: diena 
buvo graži.

Katinių parkutis puikiai 
įrengtas, su visais patogu
mais, pateisino kelionės nuo
vargį. Vaišingi parengimai 
ir dar tolokoje vietoje daug 
darbo pareikalauja iš ren
gėjų.

Dėl šio parengimėlio ne
bežinau, kuriam aukščiau
sia pagarba priklausytų. Ži
nau, kad maisto prirengi- 
mas, nuvežimas ir aptarna
vimas buvo sunkus ir ver
tingas darbas. Dėl to, rodo
si, daugiausia darbavosi 
B r o n iutė Ramanauskienė, 
Mariutė P., Verutė Gustai
tis ir Jurgis P.

Bet ir prie gėrimų padavi
mo darbelis — ne žaismė. 
Ten darbavosi bent trys 
brooklyniečiai ir gerai paty
ręs F. Walantas, philadel- 
phietis.

Na, o surinkimas keliau
tojų bu su — irgi darbelis. 
Philadelphieč i a m s, rodosi, 
daugiausia darbavosi H. 
Tureikienė ir A. Žalner.

Kitas didelis busas iš 
Brooklyno. Kas ten daug 
dirbo, nežinau. Bet parke 
brooklyniečiai vyrai ir mo
terys labai praktiškais dar
bininkais pasirodė.

Buvo gausus būrelis ir 
aukotojų šiam parengimė- 
liui. Nemanau, kad aš vi
sus šiuos geradarius žinau. 
Priminsiu tik kelis: Gaba- 
rienė iš Chesterio, A. Lip- 
čius iš Chesterio, Broniūtė 
Ramanauskienė, K. Katinie
nė, T4 Deltuva (baltimorie-

širšių lizdelis
Daugelis manė, kad nu

gaišus Hitleriui, išnyks ir 
jo ramsčiai, žudikai. Lie
tuvoje jie buvo įsikasę gi
liai po mėšlynu ir, išlįsdami 
naktimis, žudydavo ramius 
senelius ir vaikučius. Subė
gę čia, į Ameriką, šturmavo 
prieš pažangiečius visokiais 
nešvariais būdais.

Dabar, matyti, turi kelių 
piktų širšių gūžtelę Balti- 
morėje. Kuomet tik įvyksta 
bent kur pažangiečių pa- 
rengimėlis, tai jie siuntinė
ja biauriai nubraižytus laiš
kelius su bjauriais grasini
mais. Kai JAV pašto dar
buotojams pavyks surasti tą 
jų “lizdelį,” jie graudinsis.

M. S.

Philadelphia, Pa.
Serga dig. A. Matulis

Teko aplankyti mūsų gerą 
draugą A. Matulį, kuris gy
vena Levittown, Pa., 39 
Harvest Rd. Šiaip jis atro
do gerai, bet serga nepa
prasta liga, būtent, jam 
skauda kairiąją koją iš vi
daus. Tiktai gydytojas teži-! 
no tą ligą. Žinoma, duoda 
vaistų skausmui sumažinti.

Ligonį prižiūri ir juo rū
pinasi draugė Matulienė, 
nors ir ji pati nėra tvir
čiausia, ilgai sirgusi.

Linkiu abiems draugams 
nugalėti ligas ir sustiprėti.

P. Walantiene

Iš Lietuvos
MOKSLEIVIAMS- 

KRAŠTOTYRININKAMS 
PADĖJUS

Apie 1894 -1934 metais 
gyvenusį liaudies meni
ninką Vincą Uogelę nedaug 
buvo žinoma. Šiaulių “Auš
ros” muziejus turėjo tik 
kelias jo darbo statulėles.

Žagarės mokyklos-inter- 
nato kraštotyros būrelio 
nariai, vadovaujami moky
tojos Vlados Kazimieraity- 
tės, panoro visapusiškiau 
pažinti šį talentingą liau
dies menininką. Mokslei
viams pavyko sužinoti, kad 
ir šiandien Žiūriu kaime 
gyvena skulptoriaus bro
liai Povilas ir Pranas, o 
Žagarėje — sesuo Z. Ribi- 
kauskienė. Aplankę juos ir 
kitus giminaičius, krašto
tyrininkai surado iki šiol 
nežinomus menininko dar
bus “Prisikė 1 i m a s,” “Su 
kryžium ir kalviju,” “Mei
lėn vienybėn, brolybėm” 
Moksleiviai išaiškino, kad 
Vinco Uogelės slapyvardis 
buvo Žiūriūnas.

DUJOS —DARBO 
ŽMONIŲ BUTAMS

JONIŠKIS, birželio 16.— 
350 dujinių viryklų šiemet 
pastatė butuose rajono du
jų ūkio eksploatavimo kon
toros darbuotojai. Metinis 
dujofikavimo planas įvyk
dytas.

Dujines viryklas gavo 150 
kolūkiečių. Viso kaime jo
mis jau naudojasi 400 šei
mų.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

0. černevičienė, Maspeth, | m.D.M. Urbienė'(east-
onietė), Kuržinskas (iš Ma- 
hanoy City) penkinę, taipgi 
L. Tilvikas (eastonietis).

Išvažiavimas, kaip buvo 
skelbta, darbininkiškos 
spaudos, svarbiausia “Lais
vės” paramai. Rengėjai ir, 
žinoma, laisviečių atsakin-15.00 . .. ^ . v. .

6 50 S16!1 draugai yra širdingai
6 00 dėkingi ne tik philadelphie-

. 5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.Q0

Lawrence, Mass.
Iš “Laisvės” pikniko

LieposLiepos 4—5 dien o m i s 
iMontelloje įvyko “Laisvės” 

dietinis piknikas. Marytė 
Kazlauskienė, iš Haverhil- 
lio, atvažiavo pas mus savo 
automobiliumi, atsivežė A. 
Navicką, J. Sabaitį ir Gu- 
mauskus, paėmė mudu su 
žmona, nuvykome į Lowel- 
lį ir ten paėmė J. Blažonį, 
viso 8 ypatos nuvažiavome 
į pikniką.

Kelionė buvo graži ir ge
ra. Apie 12 vai. jau buvome 
Ramova parke. Greta kitų, 
tuojau susitikome LLD 
Centro Komiteto sekreto
rių Joną Grybą. Pasisvei
kinome. Jis mane apdova
nojo LLD 50-ties metų ju- 
.........us plunksna.

J Moterų stalo jau 
vosi H. Tamašauskie

nė. Pasikalbėjome. Ji pasi
džiaugė pavykusio kelione

i į Lietuvą ir Lietuvos atsie- 
i kimais.
I Štai ir “Laisvės” vyriau
sias redaktorius Rojus Mi-

liaudies rašytojo vardą. 
Štai čia ir 1 a i s v i e t i s 
Steponas Večkys. Daugiau 
draugų ir draugių. Pasi
sveikinimai, pasikalbėjimai 
ir laikas programai.

Apie 5 vai. Jurgis Šimai
tis pradėjo programą. Pir
mas buvo pakviestas kalbė
ti Rojus Mizara. Jis kalbė
jo trumpai apie tarptauti
nius įvykius ir Lietuvos 25 
metų tarybinės santvarkos 
sukaktį. Jis sakė, kad į tą 
šventę vyksta apie 70 JAV 
lietuvių, jų tarpe apie 20 
dainininkų.

Antras kalbėjo “Vilnies” 
redaktorius Vincas Andru
lis, iš Chicagos.

Mes apie 9 vai. vakaro 
jau buvome namie. Dėkui 
Kazlauskienei už nuvežimą.

čiams kaip rengėjams, bet 
ir visiems dirbusiems, au
kojusiems ir atvykusioms į 
parengimėlį.

Sąskrydyje buvo svečių ir 
iš tolimų kolonijų. Gaila, 
kad neturiu jų vardų, kad 
galėčiau paačiuoti. Buvo ir 
keletas draugų tik ką sugrį
žusių iš Tarybų Lietuvos. 
Pasakoja apie nuostabų pa
kilimą visose srityse ir gy
venimo pagerėjimą. Publi
kai tarė žodį kitą draugai: 
K. Katinienė, J. Milleris ir 
Mitchellis. Taipgi V. Andru
lis, P. Buknys, L. Kava
liauskaitė.

Suvažiavę svečiai, kad ir 
iš tolokų vietų, nesiskubino 
grįžti į namus. Jiems die
nelė buvo trumpa. Draugai 
Kątiniai labai nuoširdūs. Jų 
sodelyje randasi daug lietu
viškų uogų. Svečiai jas sky
nė ir valgė, kiti ir žiemužei 
parsivežė.

Ačiū Kaliniams už drau
giškumą, svečiams už atsi
lankymą. Kurie būsime tvir
ti, vyksime ir kitą sykį pas 
Katinius.

I

Hasbrouck, N. J.
Liepos 4 d. aplankėme 

draugus Yurkevicius, ,gyv 
Hasbrouck, N„ J. Marytė ir 
Jonas Yurkevičiai yra ma
lonūs žmonės ir gražiai čia 
įsikūrę. Mes ten gerai pasi
svečiavome.

Jonas Yurkevičus liepos 
12 d. išvyksta į Lietuvą 
kaip turistas. Mes jam pa
linkėjome geros kelionės ir 
linksmai praleisti laiką sa
vo gimtojoje šalyje. Lauksi
me jo sugrįžtant, kad papa
sakotų mums, ką jis ten 
matė.

Churliai

SUVIRINIMO MAŠINOS l 
ANGILJĄ IR JAPONIJĄ

Pernai nupirkusi bandy
mui lietuviškų suvirinimo 
mašinų pavyzdžius, Anglija 
šiemet užsakė žymiai dau
giau šjos technikos. Vil
niaus elektrinio suvirinimo 
įrengimų gamykla išsiuntė 
naujam užsakovui pirmąją 
suvirinimo transformatorių 
su distanciniu valdymu 
siuntą.

Suvirinimo mašinų pa
vyzdžiai pirmą kartą iš
siųsti į Japoniją. Šiemet 
įmonė eksportuos savo pro
dukciją į 36 Europos, Azi
jos ir Afrikos šalis.

MAINIERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

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

Sekmadienį, 18 Liepos - July

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

KELRODIS:

CANDY MAKER
A potential for foreman.

After short time training period.
Medium size Candy Co.

HO. 5-2395 
fox’ interview appointment.

(50-55)

ELECTRICIAN
Experienced in Commercial and 

Power.
MARINO ELECTRIC CO., INC.

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

(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)

DOT ETCHER
Lehigh Press

7001 N. Park Drive 
Pennsauken, N. J.

(Camden Airport Circle)
GA. 5-6100.

(51554)

AUTO MECHANIC (2). Chrysler 

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

MA. 4-8000. (52-54)

posi-
back

MEAT CUTTER
Experienced. COSABOOM’S MEAT 

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

609-654-4017
(52-56)

PLUMBERS & HELPERS

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

(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.

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

CABINET MAKER
Experienced on Formica work. 

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

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

609-227-6225
(52-57)

SANDWICH & PANTRYMAN
Permanent position. Apply Chef. 

2—4 P. M.
BALA GOLF CLUB, 

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

BAKER

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

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)

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

conditions.
All benefits. Top rates paid.

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

Help Wanted—Female

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)

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, 6 yrs. of 
age. All away to school in fall. Top 
wages will be paid. For interview 
call collect. 609-227-5701.

(51-59)

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)

Šiemet Lawrence miestas 
turi $162,000 daugiau išlai
dų, kaip pernai, nes pakėlė 
darbininkams algas.

Rudenį įvyks miesto 
majoro rinkimai. Prieš da
bartinį majorą Back 1 e y 
kandidatuos Berną r d F. 
Finnerly.

S. Penkauskas

Iš ryty 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 
d ėsi nė j į mūsų pikniką.

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

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Tarybų Sąjunga ir Tarybų 
Ukraina sumokėjo $5,508,- 
000 duoklių.

Maskva. —Brežnevas sa
ke, kad TSRS militariniai 
vadai gaus daugiau galios.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Šeštadienį, liepos 10-ą, 6-ą vai. 
vakare, 318 Broadway, So. Bostone, 
įvyks vakarienė pasveikinti grįžusias 
iš Lietuvos turistes, ir palinkėti ge
ro vėjo toms, kurios rengiasi skristi 
į Lietuvą.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengimo komisija

Rengimo Komisija

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

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

* (52-54)

nuajos mi- 
6th Street.

Valdyba

SUGAVO LABAI 
DAUG VĖŽIŲ

Montauk, L. I. —Long Is
land pakraščiuose sugavo 
labai daug vėžių. Todėl jų 
kainą numušė iki dolerio už 
svarą, pirmiau buvo po 
$1.30.

Pagautų tarpe daug yra ' 
po 20 ir 25 svarus. Vėžių ži
novai sako, kad 20 svarų 
vėžys yra apie 50 ar 60 me
tų senumo.

Londonas. — Parlameųte 
darbiečiai praalaimėjo fi
nansų reikalais balsavimus, 
jie gavo 166 balsus^ o prieš 
balsavo 180.

Ann Arbor, Mich. — Su
laukęs 55 metų amžiaus mi
rė širdies specialistas Dr. 
Arthur C. Corcoranas.

SWIM CLASSES

Begin July 19th
All ages—All 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.

(53-541
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Igor Moisejev ir jo 
šokikų grupė

Laiškas iš Vilniaus
Tarybų Sąjungos Moise

jevo šokėjų grupė pirmu 
kartu pasirodė Jungtinėse 
Valstijose 1958-ais metais, 
o antruoju kartu jie buvo 
atsilankę 1961-ais metais. 
Per šiuos du apsilankymus 
jie gastroliavo po didžiųjų I tautos priešų.., 
miestų teatrus, palikdami , Moisejevas sako: “Mano 
gilų įspūdį amerikiečių ši r- i šokėjai turi išsivystyti ne 

Į vien tik technikoje, bet jie 
! privalo turėtų nepaprastą 
ištvermę. Kiekvienas jų 
privalo turėti drąsumą ri
zikuoti kaip akrobatas, jis 
turi būti išmiklintas kaip 
fokus ininkas, spartus ir 
greitas kaip fechtuotojas 
ir, be visa to, jis turi mokėti | 
vaidinti.” j

Moisejevas, rink damas 
naujus mokinius, kreipia 
didelį dėmesį ne vien į mo- j

Šiemet jie ir vėl aplankė 
Jungtines Valstijas, apke
liaudami 20 miestų su di
džiausiu pasisekimu, k a d 
net aršieji geltonieji laik
raščiai neišdrįso jų kriti
kuoti kaip menininkų ir 
kaip tarybinių žmonių.

Moisejevas šį kartą at
sivežė 108 šokėjus, beveik 
pusę viso ansamblio. Atva
žiavo ir jo žmona (buvusi 
Bolšoi baleto šokėja, o da
bar vyro pagalbininkė), jo 
dukra ir žentas. Anūkai 
pasiliko namie, kurie gal 
jau irgi moka šokti.

Moisejevo grupė ir vėl 
nustelbė žiūrovus savo ta
lentingu žvalumu bei koor
dinacija šokių ritme. Žiū
ri ir matai, kaip kiekvieno 
šokėjo veide spindi viena ir 
ta pati mintis: Visi kaip 
vienas — vienas kaip visi!

tus) kertasi su priešu. Gel
tonkasė partizanė, pama
čiusi sužeistą parti z a n ą , 
pribėga subandažuoti jam 
ranką. Po mūšio vėl visi 
joja toliau žvalgytis ir ieš
koti tėvynės teriotojų, savo

kinio talentą. Jam rūpi 
jaunuolio asmenybė ir jo 
individualus charakt e r i s , 
kas ypatingai svarbu tau
tiškuose šokiuose, kuomet 
reikia išreikšti žmogaus 
jausmus. Šokis, anot Moi- 
sejevo, tai gyvoji skulptū
ra ir tylioji muzika.

Kadangi Moisejevo šokė
jų grupę matė ir ja gėrė
josi daugelis Ame r i k o j e 
esančiu lietuvių, tai pravar- 

; tu pasidalyti mintimis apie 
Šokėjai talentingi, tačiau pati šio ansamblio mokyto- 

šiuos talentus reikia mokė- ją Igorą Moisejevą. 
ti išvystyti ir išmokyti, j 
Mokytojas Igoras Moiseje
vas, surinkęs grynus ir ža
lius talentus iš visos Tary
bų Sąjungos, turi mokėti, 
j u o s d a r n a i 
Taip kaip gabusis medžio 
drožinėtojas išskap t u o j a 
įvairias figūras pagal savo 
skonį ir surpatimą, taip 
Igoras Moisejevas išvysto 
savo mokiniuose gerus kva
lifikuotus šokėjus.

Kas dveji metai, Moise-

Šis genialusis baletmeis
teris ir choreografas gimė 
1906 metų sausio 21 dieną, 
Kijevo mieste. Jo tėvelis 

,, x »i buvo advokatas, o motina 
aPtasytL siuvėja. Nuo pat jaunų 

1 dienu pas Igorą reiškėsi 
i palinkimas šokiui. Jis mė
go taip pat poezija, pieši
mą ir sportą. Tėvai, paste
bėję sūnaus gabumus, įra
šė ji į privačią mokykla. Jo 
mokytoja Madame Vera

1^65 birželio 30 rai. Tikrai žavėjantis mo
mentas. Buvau iškviestas 
tarti žodį. Vakare iškilmin
gas banketas su dainomišir 
kalbomis. O mano sūnėno 
Vytauto Gasiūno namuose 
irgi iškilmės — pilnas butas 
giminių ir svečių.

Lėktuvu grįžtu Vilniun. 
Visa turistų grupė vyksta į 
Druskininkus praleisti kele
tą dienų. Aplankėme atsta
tytą Pirčiupį, susikaupimu 
pagerbiame fašistų aukas 
prie įspūdingos statulos Mo
tinos.

Druskininkai žymiai pa
didėję ir pajaunėję — ža
vingas miestas. Aplankėme 
sanatorijas. Garlaivis mus 
pavežiojo Nemunu. Daly
vavome poetų suruoštame 
vakare, taipgi dainų šven
tės pasiruošime.

Kaune visai turistų gru
pei teko praleisti tik vieną 
dieną ir vakare Vilniun 
grįžti, nes visi Kauno vieš
bučiai buvo pilni svečių. 
Nuvykome Kaunan visa 
grupė dviem autobusais, o 
grįžome vienu ir tas nebu
vo pilnas. Mat, iš Kauno 
daugelis išvažinėjo pas sa
vo gimines, grįžo kitą dieną.

Birželio 27 d. Trakuose 
įvyksta dainų šventė, kurio-

Mieli draugai ir draugės:
Nuo pat išvykimo iš New 

Yorko birželio 9 d. visą lai
ką buvau užimtas, tai netu
rėjau laiko ką nors parašy
ti. Dabar, kai mano grupė 
išvyko namo, gavau progą 
parašyti laiškelį.

Mūsų amerikiečių lietuvių 
turistų grupė turėjo puikią 
kelionę ir viešnagę Lietuvo
je. Visur ji buvo maloniai 
priimta, pagerbta ir pavai
šinta. Giminės turistus pa
sitiko ir išleido. Turistai 
taipgi turėjo progą lanky
tis pas savo gimines, aplan
kyti tas vietoves, kur jie bu
vo gimę.

Maskvoje mums teko būti 
! trumpą laiką, bet jį naudin
gai praleidome. Apvažinė- 

Jome svarbiausias miesto 
___ Matėme naujus pa
status, naujus apgyventus 
rajonus. Matėme, kaip mies
tas smarkiai auga ir gra-

Vilniaus orlaukyje birže
lio 11 d. mus pasitiko di
džiulė minia giminių ir šiaip 
vilniečių. Gen. Karvelis mus 
pasveikino ir pakvietė mane 
tarti žodį visos turistų gru
pės vardu. Pasikeitę sveiki
nimais vykome į Vilniaus' je taipgi dalyvauja baltaru- 
viešbutį. | šiai ir estai. Diena pasitai-

Birželio 12 d. prasidėjo | kė labai graži. Iš plačios
mūsų maršrutas — miesto 
ir apylinkės apžiūra. Bet 
man pora dienų neteko su 
grupe būti. A. Laurinčiukas 
netikėtai pasigavo mane ir 
išsivežė Kaunan.

Keliaudami Kaunan bu
vome sustoję naujame mies
te — Elektrėnuose. Tai tik
ras socialistinis miestas, be
veik išimtinai apgyventas 
jaunais žmonėmis. Tai šilu
minės elektros jėgainės 
miestas.

Kaunas žymiai atjaunėjęs 
ir pasipuošęs. Laukia di-

Mosolova pastebėjo Igoro tižiųjų švenčių, 
jevas priima savo studijon, | ypatingą talentą ir reko- 
konkurso būdu, 20 jaunuo- mendavo jį į Bolšoi 
lių. Jo mokiniai, kurie pra- mokvklą. Būdamas 18 me- 
deda mokytis nuo 13 metų tų, jis pabaigė šią mokyk- 
(Moisejevas teigia, kad šia- lą ir įstojo į Bolšoi studi- 
me amžiuje pasireiškia tik- jos baletą, kur jis prasimu- 
ras jaunuolio talentas),tre- šė iki vadovaujančių šokė- 
niruoiami visose šokių salė- jų rolių aukštumos. Trum- 

Jie per penkerius me- pu laiku jam jau buvo pa
tus mokosi ant muzikos in- siūlyta būti Bolšoi Baleto 
strumentų, klasikinio bale- choreografu, kas pridavė 
to, akrobatikos, tautinių šo- j jam dar daugiau ūpo siek- 
kių ir dramos bei grimo, tis tolyn ir aukštyn.

teatro

se.

Tautinių šokių motyvus 
Moisejevas rankioja važi
nėdamas po visą Tarybij

Išbuvęs 17 metų su Bol
šoi Baletu (anot Moiseje- 

Sąjungą, kurioje randasi j 7°’ - v. - . , x ..
180 skirtingų tautinių gru-;tame paclame mieste)’ J1S 
pių. Važinėdamas, jis iš
moko semti žinias apie se
novės šokių motyvus, kurie 
pagrįsti medžiotojo gyveni
mu, kaimiečio darbo diena 
ir kalnų gyventojų ganyk
lose, kurių šokiuose paste
bima imitacija paukščių ir

Vykstame prie Kauno jū- 
t ros, kur buvo suruošta pa
vasarinė poetų šventė. Ap
žiūrėję Salomėjos Nėries 
muziejų pasiekėme vietą, 
kurią poetai pasirinko de
monstruoti savo programą. 
Diena — prasta, lietus be 
paliovos mirko visus. Bet 
publika, atrodo, visai nepai
so. Kiaurai permirkome. 
Prie didžiulio ląužo turėjo
me džiovintis. 'Pažangiųjų 
lietuviu amerikiečių vardu 
visus dalyvius pasveikinau.

toje pačioje gatvėje, Vėliau garlaiviu vykome į

pradeda ieškoti naujų me
no horizontų. Būdamas di
namiško charakterio, 1937 
metais jis palieka Bolšoi 
Baletą ir vvksta į maršrutą 
po visą Tarybų Sąjungą 
ieškoti naujų tautinių šo
kių motyvų. Važinėdamas 

gyvulių judesiai. Moiseie- P° aavo plac'^ tevyny ir 
vas turi surinkęs apie 3,000 matydamas tuos nepahes-
skirtingų tautinių šokiu, iš 
kurių jo pirmas pasirinki
mas buvo išvystyti ir iš
ryškinti šokį “Bulba,” pa
liekant jo būdingą charak
terį ir originalų spalvingu
mą.

Be tautinių šokių, Moise
jevas kreipia didelį dėmesį 

• į realistinių šokių temas, 
kaip, pavyzdžiui, “Partiza- 
niai,” kur išreiškiamos par
tizanų- kovos prieš nacius. 
Šokėjai, apsivilkę juodais, 
ilgais iki grindų apsiaus
tais, imituoja jojimą ant 
arklių. Čia vienas žvalgas 
perjoja per sceną vienon 
kryptin, kitas joja kiton. 
Paskui susirenka visas bū
rys ir nulipę nuo arklių 
^numetę , juodus apsiaus- j

tus meno lobius, jis nutarė 
atidaryti šokių mokyklą, 
kur jis galėtų mokyti tau
tinių šokių temų. Tais 
sumetimais Igoras Moiseje
vas 1944 metais atidarė sa
vo šokių studiją. Per šeše
tą metų jis šokių studiją iš
vystė labai aukštai ir buvo 
net keletą kartų tarybinės 
vyriausybės apdova notas 
atitinkamais pagyrimais.

Igoras Moisejevas dabar 
eina 59-us metus. Jis pil
nas energijos ir gyvumo. 
Pasitenkinančiu ūpu jis 
džiaugiasi savo darbais ir 
didžiuojasi savo talentin
gais šokiais. Jis sako: “Tik 
pasišventimas menui su 
meile duoda, įkvėpimą su
kurti gerus kūrinius — kū

vieną kolūkį, kur buvo su
ruoštas banketas. Prie vaišių 
buvo nemažai kalbų ir dai
nų. Vyriausybės vardu Jus
tas Paleckis visus pasveiki
no.

Birželio 13 d. ryte važiuo
jame Rokiškin, kur buvo su
ruošta dainų šventė. Rokiš
kis mane sužavėjo: kiek 
daug jaunų žmonių, mar- 
šuojančių centrine gatve. 
Festivalin susirinko - suva
žiavo dešimtys tūkstančių. 
Išstoja tūkstantinis choras, 
šimtai šokėjų, keli orkesL

rinys, be meilės praranda 
savo vertę.”

Menas ir kūryba sujun
gia ir suartina pasaulio 
žmones. Ateis laikas, kuo
met žmogus galės lengvai 
apsirūpinti pagrindi n i a i s 
gyvenimo reikalais ir galės 
pašvęsti daugiau laiko sa
vo užsimojimams mene ar
ba kitoje jam mėgiamoje 
srityje. Lai tik taika kles
ti visame pasaulyje, o žmo
nės anksčiau ar vėliau savo 
tikslus pasieks.

H. Feiferienė

apylinkės suvyko kelios de
šimtys tūkstančių žmonių. 
Iškilmingai mes buvome 
priimti ir pagerbti. Buvau 
iškviestas tarti žodį, vėliau 
paprašytas tarti atsisveiki
nimo žodį. Vakare vykome 

Į į Vilniaus universiteto stu
dentų stovyklą Žydiškius, 
kur mus su orkestru ir dai
nomis pasitiko. Tai buvo 
mūsų išlėistųyių vakaras, 
kurį mūsų pagarbai suruo
šė studentai. Vaišino mus 
ir linksmino dainomis. Uni
versiteto rektorius V. Ku
bilius banketui pirmininka
vo. Atsisveikinimo kalbą 
pasakė Justas Paleckis. Iš 
Trakų į Žydiškius greitasis 
garlaivis mus atvežė ir taip 
pat atgal grąžinę.

Birželio 28 d. buvo liūdna, 
kai turistams teko skirtis 
su savo giminėmis, su pa
mylėtu Vilniumi, su gra
žiąja Lietuva. Daug paly
dovų susirinko. Liūdnai at
sisveikina, manydami gal 
nebeteks daugiau pasima
tyti su savo mylimaisiais, su 
naujos pažinties draugais. 
Veidais rieda graudžios aša
ros. Lėktuvas pakyla į pa
dangę ir neša iš pamylėtos 
Lietuvos į Leningradą, už 
dienos kito — į New Yor- 
ką. Vienas turistas pali
kęs kažkaip jaučiausi nesa
vas. Gerai, kad jau turiu 
nemaža Vilniuje pažįstamų. 
Jų — ilga eilė.

Vilnius nepaprastai puo
šiasi dainų šventėms. Re
montas eina visu smarku
mu. At jaunė ja. Vis daugiau 
ir daugiau svečių atvyksta 
iš įvairiu broliškų respubli
ką, iš kitų socialistinių 
kraštų, iš plataus pasaulio. 
Sunku suprasti, kaip Vil
nius galės'visus svečius pri
imti. 25 metų sukaktis nuo 
atsteigimo tarybinės san
tvarkos bus paminėta tokio 
mis didžiulėmis iškilmėmis, 
kokių Vilnius niekad nėra 
turėjęs.

Dabar laukiame amerikie
čių lietuvių, išvykstančių iš 
New Yorko liepos 12 d. Visi 
nori išgirsti, ką duos ame
rikiečiai dainininkai. Jiems 
bus suruoštas dainų marš
rutas.

Visą laiką oras Vilniuje 
ir apylinkėje nepastovus:

Prieš šimtą metą
• “Vilenskij v e s t n i k ’ ’ 

I (1864 m.) nr. 75 perspaus
dino iš “Rūskij remeslenik” 
korė s pondenciją, kurioje 
kalbama apie galimybę 
dirbtiniu būdu gaminti 
brangakmenius. Mat, spau
doje buvo pranešimų, jog 
anglų chemikas Fipsonas 
neva gavęs briliantus iš me
talinio magnezijaus.

• Laivas “China,” at
plaukęs į Kvinstoną (Airi
ja) iš Niujorko, kelionėje 
išbuvo 8 dienas 12 vai. ir 3 
min. Tokio greičio iki šiol 
nebuvo pasiekęs nė vienas 
laivas, plaukęs iš Amerikos 
į Europą.

• Haičio saloje įvyko di
delis gaisras. Santo Do
minge sudegė apie 350 pa
statų. Gaisras prasidėjo 
teatre, užkulisiuose. Laik
raštis mėgina sukelti skai
tytojų įspūdi, kad gaisrą 
sukėlė negrai.

• “Vilenskij vestnik” 
nr. 77 išspausdintoje kores
pondencijoje pasako j a m a 
apie stebuklingą įvykį, ku
rį 1804 m. pergyveno Sen 
Burgono kaimo, esančio ne
toli Ruano miesto (Pran
cūzija), gyventojai.

Tu metų rugsėjo 16 d. ne
toli piemenaitės Susanos 
Žakmino, ganiusios avis, iš 
dangaus nukrito kėdė. Kai
mo gyventojai palaikė- tai 
stebuklu. Susana buvo gar
binama kaip stebuklinga 
moteris, jai dovanojo bran
gias dovanas. Tik po metų 
kaimo kunigas gavo laik
raštį, iš kurio sužinojo, kad 
kaip tik tą dieną, kai “iš 
dangaus” nukrito kėdė, ži
nomas mokslininkas Ž. Gei- 
Liusakas skraidė balionu 
netoli tos vietovės. Jis tą 
dieną pakilęs j rekordinį 7 

i kilometrų aukštį ir, nore- 
j damas pakilti dar aukščiau, 
išmetė iš 'savo kabinos vis
ką, ką galėjęs, tame tar
pe ir... kėdę. Ši kėdė ir 
padarė “stebuklą.”

____  . . __ __ r

Kada buvo išrasti 
akiniai?

Dabar daug žmonių dėvi 
akinius. Dauguma tam, kad 
su jais geriau mato arti ar 
toli, kad geriau skaityti. 
Dalis yra tokių, kurie “gra
žumui” dėvi akinius.

Yra padavimų, kad pir
muosius akinius pasigami
no Italijoje kardinolai 1352 
metais. Sakoma, kad tas 
įvyko atsitiktinai. Kada jau 
buvo pradėta knygas 
spausdinti, kad būtų leng
viau jas skaityti, pradėjo 
gaminti akinius. Prieš 400 
metų jau nemažai akiniuo
tų buvo žmonių Italijoje, 
Vokietijoje ir kitose Euro
pos šalyse.

1 1784 metais 'amerikietis 
Benjaminas Franklinas iš
galvojo pagaminti akinius, 
kurių viena pusė tarnavo 
toli matyti, o kita, apatinė, 
skaityti.

APIE GRYBUS
Atėjo vasara ir augs gry

bai. Bendrai pasaulyje yra 
apie 80,000 rūšių visokių 
grybų ir grybelių. Yra gry
bų parazitų. Yra skanių, 
valgomų, yra ir nuodingų.

Tiems, kurie grybų nepa
žįsta, negali atskirti valgo
mų nuo nuodingų, patarti
na “grybauti” krautuvėse.

giedrių ir šiltų dienų ne
daug, lietaus perdaug. Ma
noma liepos mėnesį turėti 
kiek šiltesnį.

J. Gasiūnas

Ką patyriau pas Lietuvos, 
kolūkiečius?

Gegužės Pirmosios kolūkyj
Pasikalbėjau su drg. Bla

žiene, kuri gyvena Pelišelių 
kaime, Troškūnų valsčiuje. 
Sakė, kad pernai' kolūkis 
turėjo pajamų po du kilo- 

i gramus grūdais, 1 rublį ir 
20 kapeikų pinigais.

Jinai jau yra 75 m. am
žiaus, o jos vyras jau 83 m. 
Abu gauna po 12 rublių se
natvės pensijos ir apdirba 
savo 60 arų žemės. Turi 
karvę, prisiaugina “beko
ną” ir jiems užtenka pragy
venimui. Jie nesiskundžia 
gyvenimu, nesibijo, kad 
koks antstoliu ateis ir pas
kutinę vištelę išlicituos.

Blažiai 12 metų gyveno 
New Jersey valstijoje. Po 
Pirmojo pasaulinio karo 
1921 metais grįžo į Lietuvą, 
Pelišelių kaime pirko 25 
hektarų žemės plotą ir gy
veno.

Iš Lietuvos išvažiuoda
mas aš gerai juos pažinau. 
Tada jie gyveno be jokių 
skolų. Bet prie Smetonos 
režimo jiems gyventi vis 
darėsi sunkiau ir turėjo už
traukti 3,000 litų paskolą 
Per porą metų neužaugo 
javai, pajamų nebuvo iš

kur gauti, nebuvo iš ko 
atmokėti. Nuošimčiai vis 
augo ir jų ūkis jau buvo iš
statytas licitacijai.

Edvartas Tinkevičius tu
rėjo 22 hektarus, Mykolas 
Gutauskas 20 hektarų, len
kas Vaclovas Virbickas 50 
hektarų. Visi skurdo ir lau
kė licitacijos. Virbickas ir 
klausdavo, ar neateina į 
Lietuvą rusai. Bet to jis ne
sulaukė, jo ūkį išpardavė 
per licitaciją, ir įvyko Lie
tuvoje pasikeitimas.

Blažienė su šypsena pa
sakojo kaip viskas pasie
tė, kada 1940 metais Lie
tuvoje susiorganizavo ta
rybinė santvarka. Nuvežė 
avį, tris kapas kopūstų, 
pardavė, užmokėjo nuošim
čius ir gavo paliudymą, kad > 
jų skola panaikinama, tai 
yra, pilnai'užmokėta. Tary
binė santvarka nuo licitaci- 
jose išgelbėjo Blažius, E. 
Tinkevičių, M. Gutauską ir 
Antaną Urbanavičių, kuris 
turėjo 10 hektarų žemės.

Mane labai sujaud i n o 
Blažienės pareiškimas: 
“Duok dieve rusams svei
katą, jie mus išvadavo”.

Aleka Mitchelis

Išleisime mūsą 
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, $u 
žavinga dainų prograrąte, 
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. ?< vh‘

Rengėjai

Aš lėksiut
Aš lėksiu į tą mielą šalį— 
Į tą vietą, kur gimiau, 
Nes ten turiu sesę ir brolį, 
Su kuriais bandą ganiau.

Bučiuosiu ne tik sesę, brolį, 
Bet ir daugelį draugų, 
Kurie stato naują pasaulį, 
Lygų, taikų dėl visų.

Padėsiu ir dainas dainuoti
Liepos septynioliktoj, 
Ir ten už taiką balsą kelti 
Toj dienoj jų garbingoj.

Juk tą dieną sostinė Vilnius 
Vėliavomis pasipuoš 
Ir. ten bus puikus jubiliejus. 
Tarybinės Lietuvos. ’

Juk jau dvidešimt penki metai
Kai atkurta jai valdžia.
Tai ir švęs ją linksmai, maloniai 
Lietuvos liaudis visa.

Jonas Juška
Birželio 30, 1965 ,

Great Neck, N. Y.
, . . < I I

Geri Pietūs Parke
Rengia Great Necko Lietuvių Kultūros Klubas

Įvyks Sekmadienį

Liepos 18 July
Pietūs bus duodami 1-mą valandą dieną 

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

siųjų nuotaika, širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai
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BROKLINIEČIAI NORI VAŽIUOTI PAPIETAUTI
Reikalinga kooperacija nuvažiaviniui. Kurie turite 

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

“Laisvės” telefonas: MI. 1-6887. ____




