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KRISLAI | Rojus IK* Ieva Mizarail Robertas Kenedis kritikavo
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Bijo “Juodos bangos” 
Šviežutėlė kopija. . . 
Unijos išsijudins. . .

— A. Žilėnas —

Ką daro mūsų sūnūs, mūsų 
broliai, mūsų giminaičiai, — 
Amerikos kariai, Pietrytinėje daktoHus Rojus Mizara SU 
Azijoje ? Atsakymas papras
tas : jie dalyvauja intervenci
niame kare, kuriuo bandoma 
užgniaužti Pietų Vietnamo 
vargingų valstiečių ir bendrai 
liaudies pastangas atsikratyti 
feodalinio režimo ir siekti 
šviesesnio gyvenimo. Tai ka
ras, kurį, esame tikri, pačios 
Amerikos istorija su laiku pa
smerks kaip nemorališką, ne-

jau Tarybų Lietuvoje; JAV užsienio politiką
Į Vilnių išVilnius.

Maskvos reaktyviniu lėktu
vu atvyko Lietuvos Liau
dies rašytojas, “Laisvės” re-

žmona Ieva. Aerouoste juo
du nuoširdžiai sutiko Rašy
tojų sąjungos pirmininkas, 
Lenininės premijos laurea
tas Mieželaitis, Lietuvos 
Kultūrinių ryšių su tautie
čiais užsienyje Komiteto 
pirmininkas Karvelis, to 
paties Komiteto sekreto-

pateisinamą, priešingą Ameri- rius Stasiulionis, Lietuvos 
kos geriausioms tradicijoms. Draugystės ir

Bet tai ne viskas. Kuo la
biau tas karas įsiliepsnoja, tuo

Draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
Draugijos pirmininkas Ka- 

, Inturisto Vilniaus» IJ1 d> L < A dl db į O 1 4 1 V O I 1 VJ J C* J v v4 V •

labiau Amerikos žmonių sąži- P^.C1U . o .
pradeda varginti jausmas, i filialo valdytojas Sutkus, 

Od tai ne eilinis karas, o (“Tiesos” vyr. redaktorius 
kįaštutiniai žiaurus, didžia Zimanas, žurnalistai, gimi- 
dalimi nukreiptas prieš taikin
gus civilinius gyventojus.

Štai žinutė “Times’e”: mūsų 
marinai atakavo kaimelį netoli 
Danango bazės, nes iš to kai
melio šūviai buvo paleisti į 
marinų patrulį. Ataka atsiekė 
savo tikslo — du šimtai “įtar
tų partizanų” (“Times” , žo
džiai...) “išstumti” iš kaimo.

Ką tas reiškia “įtarti parti
zanai’'? Aišku, tas reiškia — 
civiliniai gyventojai. Ką tas} 
reiškia “išstumti” ? '
įsivaizduoti, kas dėjosi tame 
nelaimingame kaimelye, kai 
marinai gyventojus “stūmė.” 

Tokių žinių vis daugiau. 
Skaitant tarp eilučių vis 
labiau kankina klausimas: Ar 
tik nevyksta ten mūsų gamy
bos Lidičės, Aradurai, Pirčių-1 
j^įai ?

A“Naujienos” (liepos 12) kal
ba apie “Juodą bangą,” kuri 
pradedanti atslūgti. Kas ta 
“juoda banga”? Ogi negrų 
imigravimas į Čikagą iš pieti
nių valstijų, žinutės tonas gan, 
aiškus: banga pradeda at-1 
slūgti, galime nusiraminti.

Toks yra “Naujienų” (ir jų 
bendrų iš “Keleivio”) atsine- 
šimas link negrų bendrai. Ten 
nesidrovima panaudoti laikas 
nuo laiko ir rasistinio prie
skonio išsireiškimą “juodu
kai.”

Tuo atžvilgiu, kaip dauge
liu kitų, lietuviški socialde
mokratai užima begėdišką po
ziciją, kuri nieko bendro ne
turi su bendra Amerikos so
cialistų pozicija. JAV soci
alistų senas lyderis Normanas 
Thomasas yra tvirtas kovoto
jas už negrų lygias teises.

Socialdemokratinio nusista- 
^tymo studentų organizacija 
r'Bl)S (“Studentai už Demokra

tinę Visuomenę”) judėjime už 
negrų teises, lygiai kaip judė
jime už taiką, veikia kartu su 
kitomis grupėmis, įskaitant 
kairiečius. Pačių negrų judė
jimo vadovų tarpe yra eilė 
socialistams artimų: Farmeris, 
Bustinas, Randolphas ir kt.

“Naujienoms” tas 
nūs judėjimas yra 
pasaulis — ne tik 
bet neapkenčiamas.

nės, bičiuliai.
Po šešerių metų antrą-1

kart atvykęs į Vilnių, paša-1 Washingtonas. — New pagalbos Pietų Vietnamo 
kė Rojus, aš matau labai | Yorko valstijos senatorius liaudiečiams.
pasikeitusį jūsų gražųjį Robertas Kenedis kritikavo ~ 
miestą. Jis dar labiau at- Jungtinių Valstijų užsienio Roberto Kenedžio išstoji- 
jaunėjęs, pašviesėjęs. Gat- politiką. Jis kalbėjo posėdy-' mas prieš Johnsono užsie- 
vės ir aikštės pilnos žmo
nių, suvažiavę labai daug 
svečių, turistų iš užsienio. 
Džiugu man vėl vaikščioti 
mielosios gimtinės 
Laukiu atvykstant 
choristų, - td ristų.

Vilniečiai sulaukė
dviejų viešnių iš JAV. Tai 
Amerikoje gimusi lietuvai
tė detroitietė advokatė Ste
fanija Masytė. Ji tėvų žemę 
aplanko pirmąkart. Stefa
nija į iškilmingąją Tarybų 
Lietuvos jubiliejaus šventę 
atvyko drauge su savo mo
tina.

Tai jau buvo nepirmas
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Tarybų Sąjungoje 
yra geras derlius

žeme.
mūsų£

dar

A. Vaivutskas

Taikos Kongrese kritikavo 
J. Valstijas už intervenciją

Taikos irHelsinkis..
nusiginklavijno kongrese iš

džią. Jos dalyvauja veiki
me, kurio rezultate už kele-

Galime Jungtinių Valstijų daly-
• j.____'iTnm’n rl zilnzrn i Amnv'i.vauja 96 delegatai. Ameri

kinės delegacijos pirminin- 
k a s Dr. Goodlett, San 
Francisco negrų savaitraš
čio “Sun-Reportėr” redak
torius, aštriai kritik a v o 
intervenciją į Vietn amą. 
Tarpe kitko jis sakė:

“Jungtinės Valstijos re
mia vieną po kitai apgavi
kišką Pietų Vietnamo val-

Ženevoje vėl įvyks 
konferencija

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sakė, kad 
Tarybų Sąjunga sutiko da
lyvauti 17-kos valstybių nu- 
je, kuri turėtų prasidėti 
liepos 27 dieną.

Septyniolikos valstybių 
nusiginklavimo konferenci
ja tęsėsi per keleris metus. 
Vakarai trukdė susitarimą

visas kil- 
svetimas 

svetimas,

Maskva. — Nepaisant, 
kad šiemet buvo vėlyvas 
pavasaris, bet Tarybų Są
jungoje yra geras derlius.

Kubanėje, Priekaukazė- 
je ir Ukrainoje jau eina 
žiemkenčių kviečių ir ru
gių su valymas. Kubanėje 
nuo vieno akro gauna apie 
penkis bušelius kviečių, ki
tais metais gaudavo tik 
apie du ir pusę.

Numatoma^ kad žiemken
čių kviečių bus suimta apie 
30,000,000 tonų, o pavasa
rinių apie 40,000,000. Tai 
bus ne tik pakankamai Ta
rybų Sąjungos žmonėms, 
bet galės apie 10,000,000 to
nų dar parduoti į užsienį.

Šiemet yra geras derlius 
ir kitų javų, taipgi pašarų.1

TSRS vyriausybė nutarė, 
kad už virš nustatytos 
grūdų normos pristatymą 
kolektyviniams ūkiams bū
tų dar mokama 50 procentų 
bonusų.je International Police Aca-| nio politiką. Gegužės 6 die- 

demy. Kenedis sakė, kad J na, kada Johnsonas prašė 
revoliucinius karus negali- j Kongreso skirti $700,000,- 
ma laimėti plečiant juos iš . 000 karo vedimui Vietna- 
užsienio. Jis k rit i k a v o [ me, tai ir tada Kenedis kri- 
Johnsono karo politiką Pie-i tikavo JAV militarinę in- 
tų Vietname: (tervenciją, pareikšdamas:

Kenedis sakė, kad jeigu 
žmonės sukyla prieš savo 
šalies valdžią, tai tam yra 
priežasčių. Jis sakė, kad 
jeigu šalies vyriausybė per 
dešimt metų prieš savo 
žmones vartoja lėktuvus, 
sunkiąją artileriją, napal- i -----------
mo deginančias bombas, i Washingtonas. 
tai tokia valdžia neverta 
valdžios vardo.

Kalbant apie 
jis sakė, kad jie 
tik iš kitu šalių 
pagalbos, bet laimi turėda
mi teisingą politiką, tai yra 
tokia, kuria remia tos ša- 
lies žmonės. Čia senatorius 
turėjo mintyfe JAV vyriau
sybės primetimą Šiaurės

| tervenciją,
“Jeigu aš už tai b ai šučiau 
nieko nęstakęs, atrodytų, 
kad aš užgiriu tą interven
ciją”. Sekamą dieną jis kri
tikavo Johnsono vyriausy
bę už militarinę intervenci
ją Į Dominikos respubliką.

Maskva. — Liepos 12 die
ną atvyko JAV diplomatas 
W. A. Harrimanas. Aero
drome jį pasitiko JAV am-<- 
basadorius F. D. Kohleris 
ir kiti amerikiečiai.

sukilusius 
nelaimėtų 
gaudami

rių metų visi amerikiečiai Vietnamu^, bįik jis duodąs 
neteks garbės. Nieku nega
lima pateisinti Jungtinių 
Valstijų militarinius veiks
mus Vietname”.

Bendrai, -suvaži avime 
jaučiamas delegatų nusista
tymas prieš Jungtinių 
Valstijų karą Vietname ir

JAV 
prezidentas Johnsonas pa
reiškė: “Mes numatome, 
kad mūsų pozicija Vietna
me pablogės, pirm paimsi
me viršų”.

Tuo pat kartu jis sakė, 
kad JAV greitai Pietų 
Vietname turės 75,000 ma- 
rininkų ir pėstininkų. Pen
tagono militaristai kalba, 
kad netrukus ten bus 100,- 
000 JAV militarinių vyrų.

Washingtonas. — Spau
dos konferencijoje prezi
dentas Johnonas pripažina- 
žino, kad Jungtinių Valsti
jų intervencija Į Vietnamą 
pablogino santykius su Ta
rybų Sąjunga, kurie per ke- 
leris metus buvo geroinami.

j Jaunimo suvažiavimą ir 
festivalį nukėlė metams

lyje būtų dalyvavę 22,000 
jaunuolių, jų tarpe 500 iš 
Jungtinių Valstijų.

Kur įvyks jaunuolių su- 
vąžiavimas, tai dar nenu
statyta, buvo sumanymas, 
kad jis įvyktų Bulgarijos 
sostinėje Sofijoje.

Alžyras. — Alžyro mili- 
taristų valdžia sako, būk ji 
tarptautinėje politikoje lai
kysis neprisijungusių vals
tybių (neutrališkos) politi
kos.

Helsinkis. — Komitetas 
šaukimui Devintojo Pasau
linio jaunimo suvažiavimo 
pranešė, kad jį nukėlė me
tams laiko. Suvažiavimas 
tupėjo įvykti Alžyre nuo

8 šimtai delegatų dalyvauja j
Pasaulio Taikos sąskrydyje (vertė Alžyro valdžią prieš

akyje su Ben Bella.
Greta suvažiavimo būtų 

buvęs tarptautinis festiva
lis. Numątyta, kad festiva-

Pasaulio Taikos sąskrydyje
Helsinkis. — Liepos 10 

dieną čionai astidarė Pa-
agresijų politiką pietryčių sauiįnįs kongresas už taiką, 
Azijoje, Dominikoje ir ki
tur.

Dominikoje įvyko 
demonstracijos

Santo Domingo. — Virš 
20,000 žmonių demonstravo 
su šūkiais: “Y a n k e e go 
home!” ir už Dominikos 
valdžią priešakyje sw Ca- 
amano Deno.

Demonstracija įvyko pro
ga sukakties, kai 1924 
tais Jungtinių Valstijų 
rininkai pasitraukė iš

me-
ma- 
D.o-

nepriklausomybę ir genera
linį nusiginklavimą. Suva
žiavimą sveikino Suomijos 
prezidentas Urho Kekkone- 
nas, gerą kalbą pasakė Suo
mijos premjeras Johanes 
Virolainen.

Prezidiumo pirmininkas 
profersorius J. D. Bernai, 
iš Anglijos, kalbėjo kriti
kuodamas Jungtinių Valsti
jų užsienio politiką. Tarp 
kitko jis sakė: “Jungtinės 
Valstijos mano, kad -jos tu
ri teisę daryti intervenciją 
bile metu ir į bile šalį, jei-

prezidentas mano, 
veikia ko- 

komunistai

JAV Vy- 
kad 
ar-

gu jų 
kad toje šalyje 
munistai, arba 
yra valdžioje”.

Jis sakė, kad
riausybė įsivaizduoja, 
kiekvienas perversmas 
ba nacionalinis judėjimas 
už laisvę yra “Tarybų 
jungos arba Kinijos 
munistų darbas”.

Iš JAV dalyvauja 96
legatai. Tai skaitlingiausia 
delegacija iš visų.

Suvažiavime dalyvau j a 
delegatų iš 70 šalių, jų tar
pe iš Pietų ir Šiaurės Viet
namu.

ko

de-

tai po to Tarybų Sąjunga (
buvo pareiškus, kad never-1 Reiškia, yra aiškus į 
ta joje dalyvauti, nes vis d y m a s, kad Dominikos 
tiek nėra naudos. žmonės stovi su savo šalies

įro-

Liaudiečiy vadovu 
yra gabi moteris

-“Pravdos” ko-

Philadėlphia. — Prie Gi
rard kolegijos įvyko pikie- 
tavimas prieš segregaci
ją. Policija puolė pikietinin- 
kus. Susirėmime du polici
ninkai ir 3 pikietininkai bu
vo sužeisti.

Pasauliniame taikos kon
grese, kuris vyksta Helsinky
je, mūsų šalies delegacija yra 
didžiausia. Puikus dalykas.

Tuo tarpu, kai mūsų val
džios

Mūsų stalą pasiekė šviežu
tėlė, viena pirmųjų (Lietuvoje 

biau ir lįbiau militaristinė, 
taikos judėjimas irgi auga. 
Delegacijos sąstatas tą rodo, 
— joje įvairiausių politinių 
linkmių ir nusistatymų žmo
nių. Bet, kaip tai kol kas yra 
mūsų taikos judėjime, dau
giausia atstovaujami intelek
tualai, studentija, jaunimas. 
Darbo unijos dar neišsijudi
no. Bet ir tas ateis....... j

sakoma “signalinė”) kopija 
anglų kalbos knygos “Lietu- 

' va: Praeityje ir Dabartyje” 
(“Lithuania: Past and Pre
sent”). Puikiai apipavidalin
ta, pilna kruopščios ir teisin- 
gos informacijos apie Lietu- 

• nuo žilos senovės iki da
barties. Tai, be abejo, knyga, 

.kuri bus plačiai skaitoma ir 
| nagrinėjama. ■ ,.

žmonės stovi su savo šalies 
konstitucine vyriaus y b e, 
prieš JAV marininkų glo
boje suorganizuotą juntą.

Havana. — Kuba ruošia
si prie liepos 26 dienos, ku
ri minima kaip pradžia ko
vos už liaudies revoliucijos 
laimėjimą. Tarp kitų 
veikslų sienas puošia 
Ernesto Che Guevaros 
veikslas.

pa- 
ir

pa-

Pasadena, Calif. — JAV
ika darosi vis la- į mokslininkai sako, kad sa- hrn viof-inn '

telitas “Mariner-4” praėjo 
netoli planetos Marso ir nu
traukė paveikslų.

Saigonas. — JAV bombo
nešiai bombardavo Šiaurės 
Vietnamo Lackay ir Yen- 
bay miestus, visai Kinijos 
pasienyje.

Agresijų politika kenkia 
visiems žmonėms,- TSRS

Maskva. — Volgograde,, teikti pagalbos Šiaurės 
buvusiame Stali,n grade! Vietnamo respublikai, 
kalbėjo Tarybų Sąjungos 
premjeras Aleksejus Kosy- jos 
ginas. Jis sakė4, kad Jungti- Leonidas Brežnevas apgai- 
nių Valstijų agresija Viet- (lestavo, kad pasaulyje tarp 
name kenkia visiems žmo- komunistų nėra vienybės, o 
nėms. Nuo jos kenčia ame- ypatingai, kad “draugai ki- 
rikiečiai, kurių sūnūs žūva, nai daro nepamatuotų už
kurių pinigais karas veda- metimų TSRS k o munis- 
mas, ir kenkia kitų šalių ; tams”. Jis sakė, kad TSRS 
žmonėms.

Jis sakė: Tarybų Są- viešų debatų, neš iš jų tik 
junga dėl tų sąlygų negali komunistų priešai p a s i- 
mažinti išlaidų apsigynimo naudotų, 
reikalams, kurias prie kito
kių aplinkybių galėtų su
naudoti plėtimui ekonomi
nių gamybos šakų”.

TSRS ir Šiaurės Vietna
mo vyriausybė pasirašė 
naują 'sutartį, pagal kurią 
TSRS pasižadėjo daugiau

Maskva, 
respondentas Niką lojus 
Ščedro va s rašo apie 
vieno Pietų Vietnamo liau- 
diečių būrio vadovę N. Txi 
Diną.

Ši moteris gimus 1920 
metais. Ji dalyyavo kovoje 
už Vietnamo laisvę prieš 
Japonijos ir Francūzijos 
imperialistus. Jos septynio
lika brolių skaudžiai nu
kentėjo kovose*

Prieš JAV interventus segregaciją, 
kariauja nuo. 1960 metų.

Negrai tęs savo 
demonstracijas

Bogalusa, La. — Negrų 
ir ir baltųjų kovotojai už 
civilines laisves yra nutarę 
demonstruoti per 30 dienų.

Louisianos gubernato
rius J. J. McKeithen buvo 
atsikreipęs į juos reikalau
damas susilaikyti nuo de
monstracijų.

Negrų organizacijų va
dai pareiškė, kad tęs jas, 
nes gubernatorius nieko iš 
savo pusės nepasiūlė prieš

Havana. — 800 kubiečių,
Kovoje ji neteko vyro ir sū- kurje būtų vykę Į jaunuolių
naus.

TSRS Komunistų parti- 
pirmasis sekretorius

Komunistų partija vengia

Tokio. — Čionai atvyko 
10 JAV moterų, kurios ke
liauja taikos reikalais.

Filipinų salo-Manila.
se siautė dideli lietūs. Žuvo 
apie 20 žmonių.

festivali Alžyre, dabar 
vyks į Sofiją, Bulgariją.“GĖDA AMERIKAI”, 

SAKĖ AMERIKIETIS
'. ; ■ . ’ Helsinkis. —Taikos Kon

grese Jungtinių Valstijų 
delegacijos pirmininkas Dr. 
Carlton Goodlet sakė: “Gė
da Amerikai už intervenci
ją į Vietnamą. Mes nesi
liausime kovoję kol Jungti- j 
nės Valstijos atstovaus re-*

| Londonas. — Liepos 14 d. 
gatvėje krito ir nuo širdies

Ekstra
I

Maskva.—Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje liaudis 
švenčia 40-tes metų sukaktį 
nuo įstojimo į Tarybų Są
jungą. “Pravdoje” rašo ilgą 
straipsnį Lietuvos vadas 

(Antanas Sniečkus.
akciją”.

Jakarta.
vyriausybė sako, kad turi 
įrodymų, j o g Jungtinės 
Valstijos ir Anglija daro 
suokalbių prieš Indoneziją.

Saigonas. — JAV milita
ristai sako, kad per vieną 
savaitę JAV bombonešiai 

, užmušė 580 liaudiečių.

Indonezijos smūgio mirė Jungtinių Vais
yti jų politinis veikėjas Adlai 

E. Stevensonas.
Vėlesniais laikais jis bu

vo JAV ambasadorius Jung
tinėse Tautose. Stevenso
nas buvo 65 metų amžiaus. 
Jo palaikai lėktuvu išvežti 
palaidoti į Springfield, Ill.
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Pavojinga gąsdinimo politika
MŪSŲ Valstybės sekretorius ponas Dean Rusk kal

ba ne apie taiką, bet apie naujus žygius Pietryčių Azijo
je. Aną dieną per televiziją jis matė reikalą • dar kartą 
pagąsdinti Šiaurės Vietnamą ir Kiniją. Girdi, Šiaurės 
Vietnamas “Suras, kad jis negalės tūkstančius vyrų siųs
ti i Pietų Vietnamą kariauti, o pats gyventi Jsati ramybė
je“. Betgi Šiaurės Vietnamas negyvena “ramybėje”. Kas
dien Amerikos lėktuvai jau seniai daužo tą kraštą. Ant
ra, dar niekur nebuvo įrodyta, kad Šiaurės Vietnamas 
siunčia tūkstančius vyrų į Pietų Vietnamą kariauti. Visi 
duomenys rodo, kad ten kariauja patys vietiniai vietna
miečiai. Na, o kas liečia Kiniją, tai juk dar niekur nebu
vo įrodyta, kad Pietų Vietname dalyvautų nors vienas 
kinietis, atsiųstas iš Kinijos padėti liaudiečiams.

• Vadinasi, sekretoriaus kalba apie tūkstančius vietna
miečių, siunčiamų arba atsiųstų iš Šiaurės Vietnamo į 
Pietų Vietnamą, neturi pagrindo. Atrodo, kad jis ruošia 
opiniją išplėtimui karo į Šiaurės Vietnamą ir į Kiniją. 
Betgi Amerikos žmonės tokiai politikai nepritaria. Vis 
didesnis ir didesnis skaičius žmonių reikalauja, kad ka
ras būtų nutrauktas, kad Amerikos militarinės jėgos iš
sitrauktų iš Pietų Vietnamo.

Dabartinis Pietų Vietname karas yra civilinis ka
ras. Iki šiol ten buvo ir veikė tiktai viena svetima milita- 
rinė jėgą. Ir ta jėga yra amerikiečių. Todėl karo plėti
mas ar nutraukimas priklauso jiems. > \

Pasaulinė opinija reikalauja karą baigti. Gaila, kad 
mūsų vyriausybė su ta opinija nesiskaito. Iš sekretoriaus 
kalbos aišku, kad ji ir nesirengia su ta opinija skaitytis.

Ar tas gali vesti prie taikos atsteigimo tame pasau
lio kampe? Negali vesti ir neves.

DVASINĖ IZOLIACIJA
Liepos pirmoji savaitė bu

vo pilna svarbių įvykių — 
kaip dauguma savaičių mū
sų audringoje eroje. Pasau
lio taika vis labiau svyravo 
pavojingame balanse. Mūsų 
šalyje vis labiau augo mo
ralinis pasipriešinimas in
tervencijai Vietname. Pa
sauliniu mastu formavosi ir 
kristalizavosi lemiami įvy
kiai.

Atverskime tos savaitės 
pabaigos, 1 iepos septintos, 
“Keleivio” puslapius. K ą 
mes ten matome? Bent trys 
puslapiai pilnai pašvęsti 
siaurai, vadinasi, nuo gyve
nimo atskeltai “lietuviškai 
vadavimo politikai.” Vienas 
straipsnis antgalviuotas 
“Birželio atgarsiai Europos 
spaudoje.” Gal manote, kad 
kalbama apie pasaulinio 
masto politinius įvykius bir
želyje? Nieko panašaus. 
“Birželio įvykiai” jų kalbo
je reiškia — taip vadinamos

giame pirmyn su pasauliu. 
“Keleivis” gali snausti sa
vo dvasinėje izoliacijoje.

NA, IR “ĮRODYMAS”
“Dirva” birželio 28- 

dienos numeryje pirmame 
puslapyje po atspausdintu 
paveikslu deklamatori š k a i 
surinka: “Kas dar drįs 
tvirtinti, kad Lietuva neru
sinama? Užtenka tik pa
žiūrėti į šią nuotrauką. Su
važiavęs į Vilnių lietuviš
kas jaunimas Lietuvos sos
tinėje ant stulpų temato tik 
rusiškai parašytus skelbi- 
mus. Tai faktas, nes nuo
trauka nemeluoja.”

Kas tai per nuotrauka? 
Laikraštis nesako, kieno ir 
kur ji traukta. Bet priim
kime, kad tai Vilnius. Ką 
joje matome? Matome apie 
tuziną jaunų lietuvaičių 
tautiniuose lietu v i š k u o s e 
drabužiuose (štai jums ir 
“rusinimas”...). Užu jų

tos

rio didelis Ė su tašku mato
si kairiajame kampe viršu
je? Ko gero, šis stulpas dau- 
gianacional i n i a m e Vilniu
je turi daugiau lietuviško 
teksto, negu rusiško arba 
lenkiško (ir tokio pasitaiko, 
kaip tas nepatiktų “Dirvos” 
šovinistams).

“Dirvos” redakcija rodo 
didelę panieką savo skaity
tojams, jeigu mano , kad 
toks melas juos įtikins.

deportacijos 25 metai atgal matosi stulpas su plakatais, 
iš Pabaltijo į TSRS gilumą. Fotografija _ nelabai ryški

Militariniąi laimėti neįmanoma
PACIFISTINe' Fellowship of Reconciliation orga

nizacija buvo pasiuntusi į Pietų. Vietnamą “taikoj. misi
ją”. Ją sudarė du protėSt&fttiški kunigai ir vienas rabi
nas. Jie buvo nuvykę patyrinėti situaciją. Na, ir dabar 
jie sugrįžę raportuoja. Jų išvada svarbi. Jie reikalauja, 
kad Šiaurės Vietnamo bambardavimas tuoj būtų nu
trauktas. Jie teigia, kad Jungt. Valstijos ginklais laimėti 
pergalės negali. Jie taip pat esą tos nuomonės, kad į de
rybas dėl baigimo karo turi būti įtrauktas Pietų Vietna
mo Liaudies Išsilaisvinimo Frontas. O, žinoma, nėra nė 
kalbos, jog Pietrytinėje Azijoje taika galima be dalyva
vimo Kinijos.

Vadinasi, šitos dvasininkų grupelės, kuri savo aki
mis matė karo eigą, nuomonė supuola su nuomone visų 
tų, kurie priešingi karo plėtimui, kurie yra įsitikinę, kad 
Pietų Vietnamo karas yra civilinis karas ir kad Jungti
nės Valstijos neturi teisės militariniąi kištis į tų žmonių 
reikalus. Pietų Vietnamo liaudžiai atstovauja Išsilaisvi
nimo Frontas. Pietų Vietnamo militaristų valdžia, kaip 
visi žino, ir mato, yra Amerikos ginkluotų jėgų padaras.

Mūsų vyriausybės nusistatymas ignoruoti Išsilaisvi
nimo Frontą, su juo nesiskaityti, jo nepripažinti, siekti 
jį apeiti, neparodo diplomatinės išminties. Anksčiau ar 
vėliau reikės prieiti išvados, kad tiktai Išsilaisvinimo 
Fronto programos pagrindais Pietų Vietname taika bus 
atsteigta. ' '

Ir Ekvadoro kaleina!
DAR TOLI GRAŽU nesibaigė reikalas su Domini

kos Respublika, o jau kalbama apie “nesusipratimus” 
Pietų Amerikos Ekvadore. Ten irgi 1963 metais įvyko 
fašistinis perversmas. Saujelė militaristų užgrobė galią 
ir įvedė diktatorišką militarinį režimą. Bet Ekvadoro 
žmones jo neapkenčia. Laisvės dvasia skaisčiai rusena jų 
sielose. ■

Ir štai ateina žinių, kad toje respublikoje žmonių ne- 
ritnas jau gąsdina militaristų kliką. Jau kalbama, kad 
jeigu Ekvadoro liaudis sukils, tai Jungtinės Valstijos ne
galės pasilikti bešališkos. Ekvadore gali pasikartoti Do
minikos istorija!

NENORI KARIAUTI
r.:Naha, Okinawa. —Čio

nai Jungtinių Valstijų mili? 
tarinis teismas teisė armi
jos' daktarą kapitoną S. 
Wolsoną, iš Plainfield, N. 
J;

Jis buvo kaltinamas, kad 
Pietų Vietname nenorėda
mas kariauti: laužė discip- 
liaą, atsisakė dėvėti milita- 
rinę uniformą ir paneigė 
karininko pareigas.

PAŠOVĖ baltąjį 
RASISTĄ

- Bogalusa, La. — Metu 
negrų demonstracijos už 
civilines laisves buvo pa
šautas baltasis Alton Cro
we, 25 metų amžiaus. Ma
tomai, kad jis su kitais šo
vinistais puolė demonstran
tus.

Policija mano, kad jį pa
šovė negras iš jų apsigyni
mo organizacijos, kuri ne
seniai buvo suorganizuota.

Ir taip panašiai kituose 
straipsniuose.

Bet gal labiausiai kurio
ziškas yra to numerio ant
ras puslapis, kuris beveik 
ištisai pašvęstas draugui 
Antanui Bimbai. Kurioziš
kas todėl, kad tiek gero bal
to popieriaus sueikvojama 
kartojant tuzinus kartų 
pergrumuliuotus užsipuoli
mus. Atrodo, kad “Keleivio” 
redaktoriai dar iki šios die
nos nenurimo dėl daktarato, 
Hurį A. Bimbai įteikė Vil
niaus universitetas.’ Pavy
do ar panašių užkulisinių 
jausmų vadovaujami; jie vis 
bando ir bando iš naujo su
menkinti tą aktą, kuris bu
vo su tokiu dideliu pasiten
kinimu sutiktas visoje pa
žangiojoje Amerikos lietu
vių visuomenėje.

Kad toliau tęsti tą ataką, 
“Keleivio” redaktoriai kui
sėsi ir surado sau medžia
gos... 1926 metų “Kibirkš
tyje,” komunistų žurnale. 
Pasirodo, kad tame žurnale 
Antano Bimbos knyga apie 
klasių kovą Amerikoje buvo 
recenzuota ne visai palan
kiai. “Keleivis” nepaaiški
na savo skaitytojams, kad 
recenzijoje tilpusi kritika 
buvo dogmatiško, ultra-kai- 
rumas charakterio—linijos, 
kurios su laiku revoliucinis 
judėjimas atsikrato. “Kelei
vis ’ ’ taipgi nepasako, 
kad toji knyga, buvo ar 
nebuvo jos pirmoje lai
doje silpnumų (kur jų 
nėra?) išleista anglų aklbo- 
je, buvo per dešimtmečius 
skaitoma Amerikos pažan
giečiuose kaip svarbus in
formacijos šaltinis ir vado
vėlis. “Keleivis” taipgi ne
primena, kad Vilniaus uni
versitetas įteikė Antnaui 
Bimbai daktaratą toli ne už 
tą vieną knygą, bet už di
desnę apimtį moksliniai-lite- 
ratūrinio darbo.

Tiek to. Jeigu “Keleivio” 
redaktoriai, savų dvasinėje 
izoliacijoje, mėgšta knistis 
praeityje apie visokius at
gyventus menkniekius, tai 
jų reikalas. Tuo tarpu pats 
Antanas Bimba gyvena ne 
praeityje, o tuoj autinėje da
bartyje— jo plunksna die
na iš dienos tarnauja Ame
rikos darbo žmonių kovai 
už taiką ir geresnę ateitį. 
Tūkstančiams Amerikos lie
tuvių darbo žmonių jo rašy
tas žodis kasdien rodo ke
lią ir teikia viltį. Mes žen-

l, 
bet iš dešinės apačioje ant 
stulpo matosi aiškiai rusiš
kas plakatas: “Gastroli an
sambliu operetij” — kitaip 
sakant, tai plakatas apie 
gastroles kokios nors iš ki
tos Tarybų Sąjungos dalies 
atvykusios operetinės gru
pės. Kas lankėsi Vilniuje 
paskutiniais laikais, jums 
pasakys, kad ant to stulpo 
greičiausiai matosi tik pusė 
to plakato: dažniausiai to
kie plakatai yra abiemis 
kalbomis. <. .

“Dirva” sako, kad ant to 
stulpo matosi, tik rusiški 
plakatai. Męlas. j kairę nuo 
to plakato apie' operetines 
gastroles matosi kitas—abie
mis kalbomis.' Atydus skai
tytojas aįškiab'išskaitys lie
tuviškai Dailės muziejus. 
Matyti, tai skelbiama kokia 
nors paroda. Plaka tini ai 
stulpai Vilniuje apvali, pa
našiai kaip Paryžiuje. Iš 
vieno žvilgsnio visų nepa
matysi. Bet kaip “Dirva” 
gali tikėtis, kad skaitytojas 
nepastebės dar vienoje vie
toje lietuviško plakato, ku-

IR PATAIKĖ!
Turime puikų pripažini

mą, kad religija ir kultūra 
dvi skirtingos sąvokos, vie
na kitai priešingos. Nei ku
nigas, nei davatka negali 
būti kultūrnešiu. .Kur re
liginis fanatizmas įsigali, 
ten kultūra skursta. Vidur
amžiais, kai inkvizicija siau-1 
tėjo, visokia kultūra, visoks 

! progresas buvo kojomis 
trempiami.

Kaip ten bebūtų, džiugu, 
kad toks klerikalų šulas, 
kaip Dr. Juozas Girnius, 
pripažįsta tarp religijos ir 
kultūros prarają. Girdi, 
“Bažnyčios atsiskleidimas 
moderniajam pasauliui — 
tai ieškojimas vienybės tarp 
religijos ir kultūros. Nau
jaisiais amžiais religija ir 
kultūra iš tiesų taip išsisky
rė, kad nūnai, Ch. Dawsono 
žodžiais, kultūra tapo kūnu 
be sielos, o religija tęsia sa
vo izoliuotą egzistenciją 
kaip dvasia be kūno...”

žinoma, veltui Girniaus, 
pastangos “suvienyti religi
ją ir kultūrą.” Daug gud
resni už Jį. yra bandę pa-) 
siekti tą nepąsieKanią, bet 
niekas iš,to. neišėjo’ " / .

Jis plepa nesąmonę, kai 
jis sako, kad “kultūra tapo 
kūnu be * sielos.” Kaip tik 
priešingai: ■ tikroji kultūra 
turi prakilnią sielą. Pav., 
šiandien, kas kovoja už tai
ką: argi ne tikrieji kultu-, 
rininkai? Kas trokšta krau
jo liejimo Dominikoje, ar 
Vietname, ar bile kuriame 
pasaulio kampe, tas yra 
mirtinas kultūros priešas.

Truputis skaičių ir faktų
konsultacijų, daug ambula
torijų ir ligoninių, iš to 
skaičiaus 14 vaikų, rūpina
si motinos ir vaiko sveikata 
Mongolijoje. Per 40 liaudies 
valdžios metų vaikų mirtin
gumas sumažėjo septynis 
kartus.

• Prancūziškųjų koloni
zatorių viešpatavimo metu 
Vietname 95 procentai gy
ventojų buvo neraštingi. 
Dabar Demokratiniame 
Vietname sėkmingai įgy
vendinamas pradinis moky
mas.
Kapitalistiniame pasaulyje
• JUNESKO duomeni

mis, pusė viso pasaulio mo
kyklinio amžiaus vaikų yra 
neraštingi. 100 milijonų vai
kų ir paauglių neturi gali
mybės išmokti skaityti ir 
rašyti. Daugelyje Azijos, 
Afrikos ir Lotynų Ameri
kos šalių neraštingi vaikai 
sudaro 90 procentų.

• Daugiau kaip 300 tūk
stančių Italijos vaikų nuo 
11 iki 14 metų amžiaus ne
turi galimybės mokytis ir 
priversti dirbti statybose, 
gamyklose, prekybos įmo
nėse.

• Portugalijoje 44 pro-

Socialistinėse šalyse
• Liaudies švietimui, so

cialiniam aprūpinimui, pa
šalpoms, daugiavaikėms ir 
vienišoms motinoms šiemet 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė iš valstybinio biudžeto 
skiria 37,400,000,000 rublių. 
Tai 4,300,000,000 rublių 
daugiau, negu 1964 metais.

• Tarybų Sąjungoje kny
gų vaikams išleidžiama 
daugiausia pasaulyje. Vai
kams priklaūso penki tūks
tančiai specialių bibliotekų 
ir skaityklų, 150 tūkstančių 
sportinių įrenginių — sta
dionų ir sporto aikštelių, 
futbolo aikščių, sporto sa
lių.

• Vokietijos Demokrati
nėje Respublikoje kiekvie
ną vasarą veikia 6000 pio
nierių stovyklų.

-• Beveik 230 tūkstančių 
mažųjų Vengrijos piliečių 
lanko vaikų darželius ir lop
šelius.

• Rumunijoje bendrojo 
lavinimo mokyklose moks
leivių skaičius palyginti su 
1948 metais padidėjo 60 
procentų.

• 700 gimdymo namų, < 
akušerių punktu ir moterų I centai gyventojų neraštingi.

Sunku patikėti. Bet tai 
tiesa. Ji tarsi aštrus rakš
tis sminga į buržuazinės 
santvarkos “rojaus” akį.

Talentingas, nuolat ne
rimstantis poetas Leonas 
Skabeika su viso buržuazi
nės moralės jėga buvo nu
blokštas į pražūtį. Be gai
lesčio, be užuojautos.

Likę L. Skaibeikos laiškai 
šiandien pasakoja apie tra
gišką jaunuolio padėtį bur
žuazinėje Lietuvoje.

Štai keletas eilučių iš jų:
“.. .Aš taip bijau, kad ne

pasirodytų mano , t ė v. u k o 
ūkyje anstolis ar policija...”

“... Norėjąu per įprašy
tus asmenis ..gaut iš vals
čiaus L 'určio liudijimą, bet 
valsčiaus viršaitis nedavė, 
ir tiek. Girdi, tėvai... lai 
gydą... Bendrai padėtis 
yra tokia, kad kol žmogelis 
visus reikalus atliksi ir išsi- 
storosi, tai gali ir pasveikti, 
ir numirti...”

“... Na, miršta mūsų 
broliai tuberkuliozės plau
nami. Nieko nuostabaus... 
Bet labai keista, kad mūsų 
tauriosios visuomenės 90 
procentų yra tik gyvi lavo
nai.. .”

“.. .Turėjau keletą dešim
čių litų ir visus ati daviau 
šią naktį. Daktarui 25 li
tai, injekcijoms. 10 lt. Neži
nau, ar be reikės, bet be li
to sunku, sirgti...”

“.. .Gyvenu jau dveji me
tai .be jokios. mediciniškos 
priežiūros... ‘ . Apie gydy
mąsi nėra nė kalbos, nes li
tą sunku surasti kokiam 
nors (dezinfekciniam skys
čiui nupirkti. Visi buvusieji 
draugai jau pamiršo..'

. ,jTąd dabar didžiau
sias ' man prašymas. ”.. dėl 
mano' laidoku Vių.. ? ‘ h ‘ ‘v

,u'... Esu parapijoj ; gana 
“mokytas0" ž,m bgus’plačiai 
žinomas savo pažiūrantis... 
Jeigu taip atsitikti!, tai no
rėčiau, kad būtų pasirūpin-' 
ta'palaidoti artimiausiuose 
laisvamanių kapuose.. '

Jam tada buvo trisdešimt 
vieneri metai — gyvenimo 
džiaugsmo, kūrybos ir dar
bo metai. Buržuazinė san
tvarka gražiausius, vaisin
giausius poeto Leono Ska- 
beikos gyvenimo puslapius 
sudraskė į skutelius, sumai- 
gė juos, sumaišė purve. 
Trisdešimt šeštaisiais Ska
beika, pakirstas džiovos, mi
rė.

Poetas Skabeika nesusku
bo tapti aktyviu kovotoju

buržuazinė santvarka atvė
rė jam akis, padėjo susigau
dyti ilgame apmąstymų, 
klajonių, ieškojimų kelyje, 
pade j o pamatyti tikrąjį 
darbo žmonių ateities švy-.( 
turį. Jo poezija — jo pa
ties ir daugelio kitų skaus
mo poezija, smerkianti vieš
pataujančią buržuazinę san
tvarką, kuri davė liaudžiai 
tik skurdą ir beteisiškumą, 
tamsą ir mirtį. •:?

Poetas tikėjo ateitimi, • 
šveisia ir laiminga darbo • 
liaudžiai:

O Tėviške! Krauju 
šlakstyta mūsų žefl^,

Kaip pranašas sakau J J 
išties:

—Nakties tamsa tau 
gaisrą lemia, 

Nakties tamsoj gyvenimas 
čia naujas sušvytės!

Ir štai jis, naujas gyveni-, 
mas, atėjo į nuošalų Viekš
nių kampelį. Tarybų vai-; 
džipą metais čia nusitiesė , 
naujos gatvės, iškilo erdvūs: 
kaimo profesinės mokyklos : 
bendrabučio namai, univer-. 
salinė parduotuvė, daug gy
venamųjų namų. Viekšnie- 
čiai savo laisvalaikį kultū
ringai praleidžia kultūros 
namuose, bibliotekoje.

O puodžiai? Kas nežino 
jų tale tingų ir darbščių ra?J- 
kų. ViekšnieČių ąsočiai, (A- • 
benys, puodukai, kiti kerą- ' 
mikos darbai susilaukė pri
pažinimo visoje ’respubliko
je.

O jeigu susirgo žmogus— 
čia pat 35 vietų, ligonine.. 
Tik vienos šios, nedidelės 
apylinkės gyventojų sveika
ta dabar rūpinasi 5 gydyto-; 
jai,, .18 j medicinos seserų ir. 
kitų < sveikatos' ,a.p są ųg Q,ą 
darbuotę jų. Šiandien jau., 
daugelis senbuvių baįgia 
pamiršti, kad už gydymą 
kadaise reikėjo mokėti...

...Dar kartą žvelgiu į 
kuklų antkapį: L. Skabeika 
galėjo gyventi, kaip ir tūks-: 
tančiai kitų jaunuolių, ku
riuos skurdas ir vargas 
laiko nuvarė į kapus. ’%,

Eug. Danilevičius
Akmenės rajonas

Bulgarijos dideli - 
laimėjimai

Bulgarijoje; netoli Sofijos, 
pradėjo veikti šiluminė. 
“Traičo Kostovo” v. elektri-^ 
nė, kurios galingumas—60,- 

prieš išnaudotojų klasę, bet 000 kW. Paleidus antrąją

Ispanijoje daugiau kaip 
trys milijonai žmonių ne
moka nei skaityti; nei rašy
ti.

eilę, galingumas pasieks 120 
tūkst. kW. Įrengimus ŠEC 
pristatė Čekoslovakija. ;

Bulgarijos pramonė bend-.
• Tik pusė ' Pakistano, P^d?kcųo? .W1!?8

Irano ir Pietų Vietnamo 1964> ™etais 
vaikų turi galimybę išmokti l 3:?% i viršplanines produ^ 
abėcėlę, . . <

• Mokytojas iš Vokieti
jos Federatyvinės Respubli
kos laikraštyje . “Rėinišer 
merkur” rašė, kad jam ten
ka dėstyti dviejose greta 
esančiose klasėse. Vienoje 
klasėje jis moko 62, o kito
je—54 mokinius. Tokie pra
sti mokyklų reikalai šalyje, 
kuri eikvoja milijardus 
markių ginklavimuisi.

• /Povandeninis laivas, iš
kurio paleidžiamos “Pola- 
rio” raketos, kainuoja 45 
milijonus svarų sterlingų. 
Už tuos pinigus būtų gali
ma pastatyti 10 naujų pra
dinių mokyklų su. 500 mo
kinių kiekvienoje ir 10 vi
durinių ■ mokyklų, kuriose 
galėjtų mokytis-po 1,000 mo
kinių___ . .

i3.2%; viršplaninės product, 
cijos pagaminta už 209 mįf 
levų. Palyginus su 1963 m.,,' 
pramonės’ gamyba padidėjo 
11.1%.

Žemės ūkis davė, palygi
nus su 1963 metais, daugiau 
produkcijos 8.6%, o palygi
nus su 1956 metais — 58%; 
techninių kultūrų gamyba 
išaugo 25.5%, grūdinių — 
15%; nuimtas rekordinis 
kukurūzų, miežių, cukrinių 
runkelių derlius. Gyvulinin
kystės produkcija išaugo 
11.4%.

Nacionalinės pajamos 6% 
viršijo 1963 m. lygį; viduti
nis darbo užmokestis padi
dėjo 2.3 iki 3.8%. Darbo na
šumas pramonėje padidėjo 
8 proc.; 72 proc. pramonos^ 
produkcijos padidėjimo flf- 
siekta darbo našumo kėlimą 
sąskaita. . . u . J
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Jungtines Tautos: jų vaidmuo ir ateitis
* MES - SUVIENYTŲJŲ NACIJŲ ŽMONĖS....

pasiryžę išgelbėti būsiančias kartas nuo karo nelaimės, kuri du syk 
mūsų gyvenime atnešė neapsakomą liūdesį žmonijai....

Šie žodžiai paimti iš Su
vienytųjų Nacijų (Jungti
nių Tautų) Organizacijos 
Čarterio, kurį iki šiol jau 
pasirašė 114 pasaulio šalių.

Šių žodžių rašėjai teko 
dalyvauti spaudos kores
pondente ir Prof. Sąjungų 
delegate kuomet 1945 m. 
bal. 25 d. iki birž. 26 d. San 
Franciske gimė Suvienytų 
Nacijų Organizacija 
(SNO); Šios organizacijos 
nėštumas prasidėjo 1944 m. 
rusėjo mėnesį Dumbarton 
Oajfcs, kur dalyvavo JAV 
prezidentas Roosevelt’as ir 
Churchillis iš Anglijos, ir 
Yaltoj, trijų didžiųjų šalių 
—JAV, Anglijos ir Tarybų 
Sąjungos pasitari m u o s e 
1945 m. vasario mėn. Roo
sevelt’as nesulaukė SNO 
gimimo. Jis mirė tryliką 
dienų prieš SNO steigiamą- 

, jį suvažiavimą, kuris įvyko 
bal. 25 d. Reikia priminti, 
kad tuo metu dar tęsėsi 
kaip Europoj, taip ir Azi
joj karas.

Nualinta politinės ir 
finansinės ligos

Teko matyti šios organi
zacijos gimimo skausmus. 
Žinoma, pasaulio mas t u 
kalbant, 20 metų tai mažas 
laikotarpis, bet žmonių 
kartos gyvenime tai beveik 
trečdalis gyvenimo.

Šios organizacijos krikš
to tėvai buvo 50 šalių atsto
vai, kurie buvo suvažiavę 
iš viso pasaulio kampų. Da
bar jie bendrai su 64 šalių, 
vėliau prisidėjusių atstovų, 
vėl suvažiavo į San Fran
cisko švęsti 20-tą SNO gim
tadienį.

Šiuo metu SNO be laiko 
nualinta politinės ir finan- 

* sinės ligos, nors ji dabar 
turėjo būti pačioje sveika
toje ir išaugus į pasaulio 
mįžiną. Be laiko pražilo 
nito neapsakomo nuovargio 
i r nevykusios veiklos kovo
je prieš karo grėsmę, besi
reiškiančią įvairiuose pa- 
pasaulio kampuose — Azi
joj Vietname, Afrikoj, Kon
ge, Pietų Amerikoj, Domi
nikoje, ir Vakarų Vokieti
joje.

SNO gimė ne vedimui 
derybų baigiant karą, bet 
kaipo viltis nušluoti karus 
visiems laikams ir užtikrin
ti taiką pasaulyje. Tuomet 
visų delegatų jausmas bu
vo, kad nežiūrint 1917— 
1918 m. padarytų klaidų, 
kuomet tautos buvo ragi
namos kariauti, kad pada
rytų “galą karams”, mes 
dabar nepadarysime tų pa
čių klaidų.
hj.945 m. kovo mėn. prezi- 
cffntas Roosevelt’as pasa
kė: “Šį kartą mes nedary
sime klaidos laukdami karo 
pabaigos, kad įsteigti tin
kamą aparatą taikai. Šį 
kartą kaip kovojome bend
rai, mes dirbsime bendrai, 
kad daugiau karai nepasi
kartotų.”

Steigiamajame suvažiavi- 
vime buvo momentų, kuo- 

t met vyrai ir moterys visų 
rasių, spalvų, tikėjimų ir 
politinių įsitikinimų nesi
tvėrė džiaugsmu. Visi nu- 

, matė SNO, kaipo svarbų 
» žingsnį linkui įvykinimo 

amžiais puoselėjamos sva
jonės, kad kada nors pa- 

4 įggulyje bus visuotinė taika.
Tie, kurie dalyvavo SNO 

steigime žinojo, kad Euro
poje karas paguldė 35 mili-

Rašo Ksavera
jonus žmonių. Žemė buvo 
permirkusi krauju, oras 
buvo užnuodytas hitlerinių 
krematorijų pečių dujomis, 
nes u skaitom as skaičius 
karo našlaičių su išpūstais 
nuo alkio pilvukais visur 
bastėsi. Pacifike karas dar 
tebesitęsė ir ten kraujas 
dar tebesiliejo.

Svarbiausia viltis buvo, 
kad taika atneš galą ne tik 
karo beprotystei, kuri vis
ką naikina, bet kad nusi
ginklavimas galės duoti pa
sauliui turtų ir energijos 
sudėti į jaunosios kartos 
gyvenimą, kuris bus švie
sus, liuosas nuo skurdo ir 
baimės.

PASAULIS SVEIKINO 
SNO GUVUMĄ

Su neapsakomu entuziaz
mu gimė SNQ 1945 m. 
Daug kas pranašavo, kad 
tai būsiąs aštuntas pasaulio 
stebuklas. Į tą konferenciją 
sugužėjo daugiau reporte
rių kaip į bile kokį kitą pa
saulinį įvykį prieš tai. Vien 
tik iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų buvo čielas batal\ 
jonas. Mat, San Franciske 
tikėtasi išspręsti žmonijos 
ateitį. Čionai susikurs me
chanizuotas įrankis, kuris 
palaikys taiką visam laikui. 
Susitars dar pirmu kartu 
pasaulyje ne tik kapitalis
tinės valstybės, bet ir soci
alistinės. Tokia staigmena 
gali būti tiktai sykį pasau
lyje!

Steigiamojoje konferen
cijoje toks stratosfęriškas 
protavimas neilgai tęsėsi. 
Pačioje konferencijoje jau 
pasireiškė skirtumai ir su
sirėmimai. Realybės pasau
lyje kitaip ir negalėjo būti. 
Konferencija tapo matavi
mo aparatas prieš socialis
tinių šalių pažiūras. Kapi
talistinių šalių delegacijos 
puolė kiekvieną rimtą tai
kos propoziciją. Nelengvai 
rišosi Čarterio ir kiti orga
nizaciniai klausimai.

Jau tuomet buvo aiškiai 
permatoma, kad San Fran- 
cisko konferencijoj taikos 
braižiniai, sudėti ant po- 
pierio, turės susilaukti 
daug spaudimo, kad būtų 
išlaikomi. Vienas tokių 
braižinių buvo įsteigimas 
Saugumo Tarybos. Aiškiai 
pasakyta, kad toji tary
ba tik tuomet galės sėk
mingai veikti, kai trys di
džiosios valstybės (JAV, 
Anglija ir Tarybų Sąjun
ga), patys svarbieji Saugu
mo Tarybos r a m s č i ai, 
bendradarbiaus.

John F. Kennedy prie 
reporterių stalo

Spaudos reporteriai nesi
gailėjo popierio aprašydami 
šią konferenciją ir kiekvie
nas turėjo savotišką išva
dą, ar galės tuo viskuom iš
silaikyti . taika. Netikėtai 
teko sėdėti prie reporterių 
stalo su vienu tokiu jaunu 
jūrininku - leitenantu, ku
ris kare buvo sužeistas. Jis 
buvo energingas, domę 
kreipiantis į konferencijos 
eigą, “San Francisko Exa
miner” reporteris - žurna
listas John F. Kennedy. 
Niekas tuomet nemanė ir 
nesitikėjo, kad po 15 metų 
jis bus šalies prezidentu.

Jis tuomet pranašavo, 
kad SNO turės daug bėdų 
suderinti taikos reikalus 
tarpe dviejų skirtingų pa-

i šaulio sistemų, ir kad būsią 
aštrių susikirtimų. Jis ra
šė: “Baigiant pirmąją sa
vaitę konferencijos Rusijos 
prestižas labai aukštai sto
vi. Rusijos armijos rytuose 
iškėlė jos prestižą dau
giau kaip jos diplomatai 
vakaruose.”

Toliau jis rašė: “Labai 
apgailėtina, kad daugiau 
nebuvo galima čionai at- 
siekti, kad susitarimas 
prieš bendrą priešą buvo 
lengviau atsiekti, kaip susi
tarimas čionai dėlei taikos. 
Jei trys didieji. nesusitai
kys, tai visas legalistinis 
apsirūpinimas ir planas pa
saulinio čarterio, kuris 
šiandien San Franciske ra
šomas, bus nenaudingas.”

mu.
Dar toliau jis rašo: “Mū

sų karo darbuotė ir noras 
pasilikti geruose santykiuo
se su raudonaisiais talki
ninkais neleido mums tvir
tai nusistatyti prieš Rusi
jos infiltraciją Europoje. 
Tas laikas praslinko ir da
rosi aišku, kad didžiųjų tri
jų santykiai pasiekė kryž- 
kelį.

“Šiandien mes susirūpinę 
dėl Triesto, ir tuo, ar Rusai 
leis amerikiečiams pereiti į 
Berlyną. Jei nesudarysime 
dabar realios sutarties, kas 
gali pasakyti, ką sulauksi
me už metų. Jei nepadary- 

(sime sutarties, kuri bus iš
laikyta, tai mūsų santykiai 
su Rusija sparčiai pablo
gės. Politinė kova: tęsis Eu
ropoj ir eis nepertraukiama 
kova Azijoje, kuomet užsi
baigs karas su Japonija.”

JAV Senatas prieš 
Tarybų Sąjungą

Ant kiek JAV norėjo bei 
manė bendradarbiauti sų 
Tarybų Sąjunga, • pasirodė 
Senate dar prieš pasirašy
mą po konferencijos pa
tiektu Čarteriu..

Jei daug kam SNO buvo 
didelės svarbos organizaci
ja, į kurią buvo manoma 
sudėti visą taikai viltį tais 
1945 m., tai Senatas išblaš
kė tą mintį. Senatorius

Edw. Robertsonas įnešė, 
kad po Čarteriu Tarybų 
Sąjungos parašas būtų 
pirmutinis, p JAV paskuti- 
nois. Senatorius Vander- 
bergas vis kaišiojo koją į “Būkime aštrūs linkui Ru- 
prieš Tarybų Sąjungos su
manymus, bandydamas pa- 
krikdyti konferenciją. Jis 
davė pasiūlymą palikti tei
sę Saugumo Tarybai reika
lauti taisyti Čarterį, jei ma
tys, kad negalima susitai
kinti . Jam tas nepasisekė, 
bet pasisekė užnuodyti tū
lus dalyvius prieš Tarybų 
Sąjungą. Tuometinis Vals
tybės sekretorius Stettinius 
ir Harrimanas lošė svarbią 
rolę su šūkiu, kad su Tary
bų Sąjunga reikia elgtis 
aštriai. Žinoma, jiems pri
tarė šalies reakcininkai. Jie 
kalbėjo, kad “dabar laikas 
surakinti rusų rankas.”

Tokios diskusijos ir išsi
reiškimai JAV Senate prieš 
pasirašant Čarterį, susilp- 

Aprašydamas tą steigia- j nm°, vietoj sustiprint, 
konferenciją rYšius su Tarybų Sąjunga.mąją taikos

jis permatė, kad bus sunku
mų suderinti veiklą, bet ne- 
perrhatė, kad vyriausias 
kaltininkas to visko bus 
JAV, kurios nesiskaitys su 
Čarteriu. Laikui bėgant ir 
jis pats nesiskaitė su Čarte
riu, kuomet 1962 m. buvo

ČARTERĮ PASIRAŠO
Lygiai 20 metų praėjo 

kai 1945 m. birž. 26 d. Kini
jos atstovas (tuomet daly
vavo senoji Kinija) Dr. 
Wellington Koo pakėlė ki
niečių rašomą teptuką ir

susikirtimas Kubos klausi-; Parąšą P°
1 xMii Pnprnvm Izitpw hnvnSNO Čarteriu, kuris buvo 
įsegtas į gražiai apdarytą, 
aukso raidėmis išmuš t ą 
knygą.

Dr. Koo pareiškė, kad jis 
apimtas didelio susijaudi
nimo ir padeda parašą su 
malda, kad nauja pašalio 
organizacija išsaugotų at
eities kartas nuo pasikar
tojančių karų siaubo, kad 
tuomi joms būtų užtikrin
tas laimingas taikus ir ger- 
būvingas gyvenimas?’

Prezidentas "Truman a s, 
kuris buvo atvykęs į San 
Francisco tėmyti tą įspū
dingą momentą, pareiškė: 
“Reakcijos ir tironijos jė
gos pasaulyje bandys ne
prileisti SNO pasilikti su
sivienijus. Neatsižvelgiant 
į tai, kad ašies militarinė 
mašina sutriuškinta Euro
poj, bet iki pat galo jie vis 
bando mus paskirstyti. 
Jiems nepasisekė, bet jie ir 
vėl bandyys.”

Tai buvo pranašystė. 
Trumanas, tuomet, turbūt, 
žiūrėjo į ateities veidrodį 
bei į kristalinį globusą ir 
matė savo administracijos 
veidą. Prie jo administraci
jos įsivyravo “šaltasis ka
ras” ir prie jo administra
cijos gimė atominė bomba, 
kurią jis pirmu kartu pa
saulyje panaudojo prieš Ja
ponijos civilinius gyvento
jus.

Kiekvieną pavasarį Vingio parko estrada virsta milžinišku gėlynu. Respublikines gėlių 
parodos jau tapo tradicija, šiemet parodoje dalyvavo dešimtys gėlininkystės ūkių, šimtai 
mėgėjų iš visų Lietuvos rajonų. Užtenka pasakyti, kad vien tik' tulpių veislių parodoje 
buvo daugiau kaip 80.

Nuotraukoje: respublikinėje gėlių parodoje. *

T a i p, pa sikartojantys 
bandymai padalyti SNO, 
kuriuos permatė Truma- 
nas, įvyksta ir vis kartoja
si tdkiais šūkiais, kaip: 

sų”. “Pakeiskime veto po
ziciją Čarteryje”, “Būkime 
draugiški linkui Ispanijos 
Franco”, “Nepriimkime Ki
nijos su jos 650 milijonų 
gyventojų į SNO narystę”. 
Kokioje atmosferoje šiais 
metais švenčiamas 20-metis

SNO sukaktuves šven
čiant vėl susirinko į San 
Francisco delegatai, bet su 
visai kitokiu ūpu, 
karo 
Tiek 
tarp 
puolęs. Rodos, kad susirin
ko į laidotuves, o ne į jubi-

nes vėl 
debesiai užgulė Aziją, 
tarp delegatų, tiek 

reporterių ūpas nu-

Tą pačią dieną, kuomet 
atsidarė pirmoji sės i j a, 
JAV F-105 jetai išmetė 60 
tonų sproginių ant Šiauri
nio Vietnamo. Taipgi tų 
pačią dieną 72 jūrininkai 
žuvo lėktuvo nelaimėj Kali- 
fornijoj. Jie skrido į Viet- SNO gimtadienį, ar gimimą 
namą kariauti. Apart to, šaltojo karo. Aš sakau, kad 
čia buvo anti-kulminacijos T- S. daugiau nuveiktų pa- 
momentas, kuomet prezi- drąsindama taikingą SNO 
dentas Johnson atvyko kai- tikslą, negu puldama mano 
bėti atidaromojoje sesijo- salį, todėl, kad ji gina, ma- 
je. Sulyg visų pranešimų, žą^ šaliukę nuo agresijos.” 
jo kalba turėjo būti turi- - - -— ~ \  
je. Sulyg visų pranešimų, žą šaliukę nuo agresijos.” 
jo kalba turėjo būti turi- Niekas Stevenšonui ne- 
ninga, ir buvo laukta nau- suplojo už jo kalbą. Iš 22 
jų pareiškimų dėlei Vietna- j kalbėtojų nei vienas, net ir 
mo, bet išgirdome tiktai'JAV artimi sąjungininkai, 
verkšlenimą ir neaiškų nepasiūlė pagelbėti John- 
maldavimą, kad SNO rem- šonui, kuomet jis kalbėda- 
tų JAV karo poziciją Piet- mas maldavo “Naudoti sa- 
ryčių Azijoje. vo įtaką asmeniniai ir ko-

Nors karas Vietname! lektyviai, kad privesti _ prie 
buvo kiekvieno delega t o stalo tuos, kurie pasiryžę 
mintyje, bet apart Tarybų tęsti karą.” Visi tuomet su- 
Sąjungos SNO ambasado- prato, kad Johnsonas nepa- 
riaus Fedorenko ir Bulga- vedė Vietnamo 1 rei k a 1 o 
rijos ambasadoriaus Tara- SNO išrišti, bet prašė pa- 
banovo, niekas kitas neuž- galbos nugalėti partizanus 
siminė apie Vietnamą, nors ir paklupdyti Šiaurinį Viet- 
kalbėjo 22 delegatai

Tarabanovas gražiai pa
juokė prez. Johnsono pasa
kymą, kad “kaimynai netu
ri pulti kaimynus”. Tara
banovas sakė: “TJai puiku, 
bet šis principas turėtų bū
ti išplėstas tarp šalių, ku
rios ne kaimynystėj. Agre
sija Vietname neteisinges- 
nė, kadangi, agresorius 
randasi už 10,000 mylių nuo 
savo aukos”.

Tarybų Sąjungos amba
sadorius Fedorenko suteikė 
dramatišką efektą, kuomet 
pasakė, kad “agresorius 
paniekina kitų nuomonę ir 
žmonių valią. Johnsono kal
ba tai senasis pamokslas ir 
SNIO įtakos bandymas pa
naudoti patenkinimui tų, 
kurie pasiryžę tęsti karą ir 
atsisėsti prie derybų sta
lo!

“Bombos mėtomos ne ant

Amerikos, bet ant Vietna
mo. To atsišaukimo reikš
mė yra ta, kad atsakomy
bė už papildytus nusikalti
mus būtų uždėta ne ant 
agresoriaus, bet ant jo au
kos. Ar dar neaišku, kad 
šis purvinas karas Vietna
me buvo JAV sukurstytas? 
Kokia moralė ir politinė 
vaitė vakar dienos pamoks
lo, kurį pasakė Johnso- 
nas?”

Fedorenko toliau kalbėjo 
apie intervenciją Domini
koj, kur kraujas dar ir da
bar liejasi. Kalbėjo apie 
neįsileidimą į SNO narystę 
didelės dalies pasaulio žmo
nių, kaip Kinijos, ir apie 
dirbtinę finansinę krizę, 
kurią sukėlė JAV. Jis ragi
no sulaikyti agresiją Viet
name ir Dominikoje.

Žinoma, Amerikos amba
sadorius Stevensonas kriti
kavo Fedorenko. Jis sakė: 
“Čia turėjo būti memoriali
nis įvykis, bet tūlą momen
tą šį rytą aš nebuvau tik
ras, ar mes kalbame apie 

šaltojo karo. Aš sakau, kad 

vo įtaką asmeniniai ir ko-

namą. / *
Daug kalbėtojų prisiminė 

Kiniją, kad reikia ją priim
ti į SNO narystę. Pirmiau
siai savo kalboje šį klausi
mą pakėlė Ganos Sacey, 
vėliau Čilės Rodomeris, 
Prancūzijos Seydoux, Gvi- 
janos Achker ir kiti. Nors 
jie nekalbėjo apie Vietna
mą ir karą, bet toji šmėkla 
buvo perdėm jaučiama sve
tainėje.

Kokia išvada?
Kokią istorinę išvadą ga

lima padaryti iš šio jubi
liejaus? Tas jubiliejus buvo 
demonstracija pasaulin i o 
jausmo prieš JAV poziciją 
Vietname ir Dominikoje. 
Pasirodo, kad JAV nebega
li panaudoti SNO kaipo 
parankią areną savo nau
dai, nors reikia priminti, 
kad, iš kitos pusės, dar 
SNO neturi savo stipraus 
nugarkaulio, kad atvirai 
pasireikštų prieš JAV ag
resyvią poziciją. Tai tokią 
krizę ir neramumą dabar 
pergyvena SNO.

Pasaulio dele g a t a i ir 
abelnai žmonės, kurie pro
tauja, suprato, kad Johnso
nas daug ko negalėjo pasa
kyti apgynimui savo pozici
jos. Perduoti visą agresijos 
reikalą SNO būtų nusiže
minimas, nes jis vis karto
jo, kad “nepasiduos”. Ban
dymas sudaryti publikos 
opiniją prieš komunistus 
irgi nevyko.

Kalbant apie šį memoria
linį susirinkimą, galima sa
kyti, kad jis daug svarbes
nis buvo už Operos sienų. 
Ten buvo tūkstantinės mi
nios žmonių. Buvo tūkstan
čiai pikietuotojų nuo įvai
rių organizacijų, nuo stu
dentų iš įvairių Kaliforni
jos universitetų ir kolegijų, 
fakulteto narių, nuo mote-

Iš laiškų
Mielas Drauge!

Rašau jums iš Valakam
pių miškelio, kur mudu su 
Elena vasarojava. Gyvena
me tas dienas, kurias prieš 
25 metus labai audringai 
pergyvenome, kai dėjome 
pagrindus būsimai Tarybų 
Lietuvai. Ir aš sau galvoju, 
nors patyrimo dabar daug 
daugiau, negu anais metais, 
bet to darbo nepadaryčiau 
dabar, kurį padariau aną 
vasarą. Jėga nebe ta... Mu
du su Elena sveikiname ta
ve, o tavo asmenyje ir visą 
“Laisvės” redakciją su mū-. 
sų Respublikos jubiliejumi! 
Tegu mūsų krašto laimėji
mai dar daugiau praturtė
ja...

Nors mūsų vasara per
daug vėsi ir gana šlapia, 
vis dėlto Lietuvos laukai 
(išskyrus Žemaitiją) gra
žiai atrodo. Daug kur ru
giai kaip miškas, ant vais
medžių noksta gražūs vai
siai, miškuose bus puikių 
uogų.

Teko pavažinėti iki Aly
taus ir po Suvalkiją. Ma
čiau labai gražių dobilų, žy
dinčių pievų.

Su rašytojais pavažinėti 
po kraštą neįstengiau. La
bai gražiai ir turiningai pra
ėjo rusų, ukrainiečių ir bal
tarusių rašytojų viešnagės 
mūsų žemėje. Didelio pasi
sekimo turėjo ir poezijos 
pavasaris, kuris prasidėjo 
Palemone, prie Kauno ma
rių, prie pat Salomėjos Nė
ries namelio. Tas gražias 
poezijos dienas sekiau per 
televizorių ir mačiau, kaip 
smarkiai lietui lyjant savo 
kūrinius prie laužo skaitė 
T. Tilvytis, J. Paleckis, E. 
Mieželaitis ir poetai iš Uk
rainos.

Visame mūsų krašte įvyks
ta dainų šventės, o pati di
džioji Dainų šventė įvyks 
liepos 17 d. Vilniuje,. Vingio 
parke.

Noriu pasigirti, kad ma
ne miškelyje aplankė Jonas 
Gasiūnas, Mičelis ir Mileris 
iš Floridos. Mačiau ištisą 
autobusą brolių amerikečių, 
kurie buvo atvažiavę į Va
lakampių miškelį. Man labai 
patiko Gasiūnas, labai gai
vus ir simpatingas žmogus. 
Godžiai atsi gėrėme šalto 
vasdens iš kaimietiško šu
linio, kuris yra prie mūsų 
namelio Valaka m p i u o s e. 
Žmogus labai norėjo dau
giau pasikalbėti, bet nebuvo 
laiko, nes reikėjo kažkur, 
važiuoti. Jis paliko atmini-, 
mui cheminio rašalo plunks
ną.

Spaudžiame tavo tvirtą 
ranką. Prašome perduoti 
širdingus linkėjimus jūsų 
žmonai.

Su gilia pagarba,
Elena ir Jonas šimkai

Vilnius, 1965 liepos 2 d.

rų ir 1.1. Miesto gatvės, ir. 
aikštės buvo persipildę 
publika per dvi dienas SNO 
sesijų.

Civic Center Plazoj buvo, 
staigmena, kuomet prie de-\ 
monstracijos prisidėjo vie
nas SNO delegatas—naujos 
Afrikos Respublikos Tan
zanijos Paul Mwaluki. Jis 
kalbėjo: “Mano šalies vadai 
niekuomet nepriėmė to su
pratimo, kad būk tai vieną 
gražią dieną pasirodė že
mėje dievas ir pasakė di- 
džiosiom šalim, kad jų prie
dermė vadovauti visam pa
sauliui. JAV ir kitos šalys 
turi išeiti ir daugiau nepa
sirodyti Vietname.” Ilgiausi. 
aplodismentai pap rastų 
žmonių lydėjo afrildetį. :
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Pranas Stiklius

ZANAVYKŲ RAJONO REVOLIUCINE 
VEIKLA 1905 METAIS
I DALIS

REVOLIUCIJOS PRADŽIA
Spaudos draudimo metais Zanavy- 

kijoje, kaip ir kitose lietuvių gyvenamose 
.vietose, buvo susidariusios jaunimo kuo
pelės slaptajai spaudai skaityti ir platin
ti. Atgavus spaudą ir pasirodžius nau
jiems laikraščiams ir knygoms čia pat, 
Lietuvoje, tos kuopelės neteko savo bu
vusios reikšmės. Kai kurie, ypač naujai 
įstoję nariai, ėmė kelti klausimą, kam 
reikalingos dabar šios kuopelės, kai 
spauda leista? Kiekvienas gali ir be jų 
skaityti, ką tik nori.

Atsirado reikalas iš naujo peržiūrėti 
ir nustatyti tų kuopelių organizavimo ir 
veikimo tikslus.

Tuo reikalu 1904 metų gruodžio mė
nesio pabaigoje Buktiškių kaime pas 
Andrių Baltrušaitį buvo sukviesti visų 
Zanavikijos kuopų atstovai. Susirinko 
apie 110 narių, susibūrusių į dešimtį kuo
pų, apimančių plotą nuo Pilviškių iki 
Griškabūdžio ir nuo Višakio Rūdos iki 
žvirgždaičių.

Kai kurios kuopos ir Juozas Brazaus
kas jau priklauso LSD Partijos Suvalkų 
organizacijai. Tos organizacijos įgalioti
niai— d-ras Stasys Matulaitis ir Juozas 
Kačergius, tuo laiku gyvenę Pilviškiuose, 
norėjo visų kuopų jaunimą panaudoti 
kuriant naujas partijos kuopas.

Tai buvo geras sumanymas, nes tų 
kuopų nariai jau buvo tam tikslui kaip 
ir paruošti: gerai apsiskaitę, pažangūs 
ir susipratę politiniai. Tačiau ir iš jų 
atsirado balsų, kad kuopos esančios jau 
nereikalingos ir jas reikia paleisti.

Paėmęs žodį Andrus Baltrušaitis pa
sakė susirinkusiems kuopų atstovams 
karštą ir įtikinančią kalbą, siūlydamas 
visoms kuopoms pereiti į LSDP Suvalkų 
organiaciją, sudaryti joje atskirą viene
tą ir pasivadinti Zanavykų Rajonu, k

Tokiam pasiūlymui niekas iš susirin
kusiųjų neprieštaravo, dėl to čia pat bu
vo išrinktas Rajono komitetas, pasi
skirstęs pareigomis taip:

Juozas Brazauskas—pirmininkas, 
Andrius Baltrušaitis — sekretorius ir 

kasininkas,
Nariai: Pranas Štrimas, Povilas Zub- 

rickas ir Juozas Šipaila.
Partijos centras tokį persiorganizavi

mą ir komiteto sąstatą patvirtino ir at
siuntė Andriui Baltrušaičiui antspaudą:
“LSDP Suvalkų Organizacijos Zanavykų 
Rajonas.”

* * *
Toliau čia bus aprašomi darbai ir žy

giai tų žmonių, kurie patys ką prisiminę 
apie save papasakojo. Tuos pasakojimus' 
vėliau surinko Andriaus Baltrušaičio 
brolis Antanas, kuriam ačiū už malonų 
sutikimą panaudoti juos šiam rašiniui, 

t Jeigu šiame aprašyme minimos tik 
Rajono komiteto narių ir jiems artimes
nių žmonių pavardės, tai nereiškia, kad 
kiti kuopų nariai būtų nieko neveikę. 
Dirbo visi, kiek kas galėjo, tik,ne apie 
visus pavyko surinkti žinių.

Visi Zanavykų Rajono nariai buvo 
jauni, neturėjo patyrimo ir savo darbe 
neišvengdavo klaidų. Daug kur jie pa
rodė savo didvyriškumą, bet ir bepras
miškai statydavo į pavojų savo gyvybę. 
Tai parodo kad ir paties Andriaus Balt
rušaičio žuvimo aplinkybės.

Iš PETERBURGO ĖJO
' JAUDINANČIOS ŽINIOS

1905 metai prasidėjo neramiais ir jau
dinančiais politiniais įvykiais. Sausio 
mėnesio pabaigoje atėjo žinios, kad to 
mėnesio 22 dieną Peterburge caro ka
riuomenė sušaudė ramią darbininkų ei
seną, norėjusią pareikšti carui savo iš
tikimybę ir įteikti jam peticiją. Eise
noje ’ dalyvavo apie 140 tūkstančių Pe
terburgo darbininkų. Ją suorganizavo 
vienas dvasininkas-popas, kuris sakė, jog 
ęaras esąs geras, tik jis nieko nežinąs 
apie darbininkų vargus. Dėl to reikią 
nueiti prie caro žiemos rūmų ir, carui 
pasirodžius balkone, darbininkai, rody
dami jam savo meilę ir ištikimybę, nu
žemintai įteiks jam paruoštą peticiją. Ir 
tuomet caras apipils juos savo malonė
mis.

Bet darbininkams teko labai skaudžiai 
nusivilti. Kai .susirinko jų didelė nfinia 

į aikštę prieš caro rūmus, pasigirdo šau
tuvų salvės, ir aikštė nuklota darbinin
kų lavonais, o sniegas nusidažė jų krau
ju. Žuvo apie pusantro tūkstančio žmo
nių. Toji diena įėjo į istoriją ir pava
dinta “Kruvinuoju sekmadieniu.”

Po tokio žvėriško susidorojimo atsi
darė darbininkų akys ir jie aiškiai pa
matė, kas yra caras ir ko galima iš jo 
tikėtis. Peterburge ir kituose miestuose 
prasidėjo masiniai streikai. Bet tie strei
kai buvo jau ne vien ekonominio po
būdžio, kaip pirmiau, bet iškeliami ir 
politiniai balsai, buvo reikalaujama po
litinių laisvių ir caro valdžios nuvertimo.

Čia tai jau visai naujas dalykas! Za
navykų Rajono nariai susieidami vien 
tik apie tuos naujus įvykius ir tekal
bėjo. Tais įvykiais visi buvo labai su
sidomėję ir laukė greitu laiku įvyksian
čių didelių pasikeitimų.

Vasario mėnesį iš Peterburgo parva
žiavo studentas Pijus Grigaitis. Jis va
žinėjo po Suvalkiją ir aiškino Peterbur- 
og darbininkų eisenos sušaudymo aplink 
kybes ir pasekmes. Apsilankė ir pas za
navykus. Pas Zanavykų Rajono pirmi
ninką Brazauską paskubomis buvo su
kviesta apie penkiolika partijos narių ir 
Grigaitis jiems pakalbėjo.

Grigaičiui išvažiavus, Zanavykų Rajo
no komitetas ir sau vienas, ir drauge 
su savo 'kuopų nariais, kelis kartus 
svarstė, kur ir kaip suruošti viešas pra
kalbas. Buvo numatyta kurį nors sek
madienį surengti viešą prakalbą Pilviš
kiuose arba Griškabūdyje.

Pilviškiuose tuomet gyveno J. Kačer
gius, pas kurį buvo palaikomi ryšiai su 
partijos centru. Kad jį apsaugojus nuo 
policijos įtarimų, nuo prakalbų ruošimo 
Pilviškiuose teko atsisakyti. Visi pritarė 
nuomonei, kad pirmajam išbandymui ge
riausiai tinka Griškabūdis. Nedelsiant 
pradėta ruoštis, nes reikėjo visą ką taip 
suorganizuoti, kad būtų galima ir nuo 
policijos apsiginti, kad niekas neįkliūtų.

Čia pirmą kartą iškilo apsiginklavimo 
klausimas. Jeigu prireiktų susiremti su 
policija, tai koks gali būti susirėmimas 
be ginklo. Tuo tarpu nė vienas iš visų 
kuopų narių neturėjo kitokio ginklo, 
kaip kišeninį peiliuką! Ginklų stoka lai
kinai sutrukdė pasiruošimą.
KOVINĖS NUOTAIKOS PAKILIMAS
Rusijos miestuose, streikų skaičius au

go. Nuo jų neatsiliko nei Vilnius, nei 
Kaunas. Ateidavo žinios viena už kitą, 
įdomesnės. Viena tokių žinių buvo apie 
tai, kad kovo 18 dieną, caras, kalbėda
mas Maskvoje kažkokia proga, pažadė
jęs žmonėms suteikti daugiau laisvės ir 
užsiminęs lyg apie žmonių atstovybę, ar 
ką panašaus. Vėl visiems Zanavykų Ra
jono nariams džiaugsmas. Džiaugsmas 
ne dėl to, kad caras žadėjęs laisvių. Vi
sai buvo nesvarbu, 'ką jis žadėjo, bet 
buvo svarbu, kad caras buvo priverstas 
prabilti ir kai ką pažadėti. Tą padaryti 
jį privertė visoje šalyje vykstantieji 
streikai ir sumišimai. Kaip čia seniai 
Visiems atrodė, kad caras nepajudina
mas, o čia dabar jį privertė prabilti. 
Stuktelėjo carui!

Visų Rajono kuopų narių nuotaika pa
kilo. Norėjo ir patys tuojau pat kuo 
nors prie bendros kovos prisidėti, bet ne
sugebėjo kaip. Gavę atsišaukimų, prieš 
kiekvieną sekmadienį juos lipino pakelė
mis ir mėtė miesteliuose. Tik apgailes
tavo, kad jie nelabai tiko gyvenamam 
momentui. Gaudavo tiktai: “Spauda 
leista,” “Karė,” “Į jaunuosius kareivius.” 
Kiek vėliau gavo “Gapono laišką,” pri
menantį Kruvinąjį sekmadienį, kurį 
mielai platino.

Andrius Baltrušaitis per loteriją išlo
šė arklį. Nuvedęs j turgų, gavo už jį 
šimtą rublių. Visus tuos pinigus jis nu
siuntė partijos centrui, kad atspausdintų 
tinkamų atsišaukimų.

Kai Rajonas gavo iš partijos “Gegužės 
Pirmosios šventei” atsišaukimus, prieš 
pat šventę išlipino juos visus pakelėse. 
Kiek vėliau Rajonas pradėjo gauti ir ki
tokių atsišaukimų: šalin caro val
džia!,” “Varnoms paliktas,” “Dantis už 
dantį/akis už akį.” Naujieji atsišauki
mai labai tiko tam laikui, ir visi kuopos 
nariai su džiaugsmu juos lipino ir mėtė.

Priešinimasis policijai
Gražiškių kaimo laukuose medžiojo 

kažkoks vyrukas. ‘ Griškabūdžio vyres
nysis policininkas Doraščenka su kitu 
policininku, važiuodami pro šalį, pamatė 
ir norėjo medžiotoją sulaikyti, bet tas 
traukėsi nuo kelio tolyn. Policininkas, 
išsikinkęs arklį ir ant jo užsėdęs, pradė
jo vytis. Medžiotojas palaukė iki poli
cininkas prijojo arčiau ir šovė arkliui 
į galvą. Policininkas nusirito nuo arklio 
ir nubėgo. Tuo tarpu medžiotojas nuėjo 
toliau ir dingo.

Atsipeikėjęs policininkas pasikinkė 
arklį ir nuvaižavo toliau, bet ties Slaba
dą kaimu arklys krito ir toliau jie ne
galėjo važiuoti. Policija įtarė, kad tas 
medžiotojas buvo Pranas Štrimas iš Ži
lių kaimo. Kelis kartus norėjo jį areštuo
ti, bet negalėjo sugauti1.

Birželio pradžioje, per atlaidus, į Pil
viškius atvažiavo Doraščenka ir, vietos 
policijai padedant, areštavo Blionskį iš 
Žilių kaimo, manė, kad tai Štrimas. Nors 
kaimynai, ypač to paties Žilių kaimo Ku
dirka, aiškino, kad čia ne Štrimas, bet 
policija neklausė.

Aplinkui apstojo didelis būrys žmonių, 
tarp kurių ir keletas Rajono narių. 
Blionskis nepriklausė kuopai ir, kaip ne
teisingai areštuotas, būtų buvęs paleis
tas, bet kad policijos visi neapkentė, tai 
užsistojo už Blionskį.

Policijai nesitraukiant, Zubrickas smo
gė vienam policininkui su kumščiu per 
ausį, ir tas nuvirto. Kiti policininkai iš
sitraukė kardus ir pradėjo nuogais kar
dais švaistytis. Tuo laiku Brazauskas iš
šovė į orą, o žmonės ėmė nukabinėti nuo 
vežimo vogus ir traukti rungus. Būtų 
kaip reikiant apkūlę policininkus, bet 
tie pasitraukė.

Paėję toliau policininkai ėmė šaudyti 
ir pataikė vienam arkliui į akį. Kilo dar 
didesnis triukšmas ir žmonės pradėjo į 
policiją mėtyti akmenis ir vyti šalin. Po
licininkai, prilaikydami rankom “šobles,” 
kad nesipainiotų tarp kojų, pabėgo, o 
žmonės juos palydėjo akmenimis, šauks
mais ir juoku. . - . ,. ;f;,

Kitą sekmadienį vienas Pilviškių po
licininkas prikibo prie Juozo Brazausko, 
reikalaudamas dokumentų. , Rajono ko
miteto buvo nutarta, kad nariai neskubė
tų policijai dokumentus rodyti. Brazaus-* 
kas policininkui ir sako:

—Gatvėje aš dokumentų nerodysiu. 
Einam pas Ripę į krautuvę, tenai paro
dysiu.

Krautuvė buvo pilna žmonių, o su jais 
iš gatvės įėjo dar daugiau. Brazauskas 
neskubėdamas ieško savo kišenėse doku
mentų, o aplinkui stovintieji šaukia:

—Nerodyk jam dokumentų! Ko jis 
čia prie ramių žmonių kabinasi!

Toliau stovintieji pradėjo šaukti:
—Mušti policiją! Nuginkluoti juos!
Policininkas išėjęs iš krautuvės ėmė 

švilpti ir, kai atskubėjo daugiau polici
ninkų, jau nerado nei Brazausko, nei jo 
draugų, grasinusių policijai.

GŪDŪS KIRVIO SMŪGIAI

Namų tyloje pro langą
Smūgiai skamba,

žvanga:
Dzian! Dzian! Dzian! Dzian!
Paukšt! Paukšt! Paukšt!' Paukšt!
Tai kirvių dūžiai pyška;
Jauti, kaip skiedros tyška

Ir virstą ilgamečiai
Medžiai...

Kaip gula žemėn grakščios vyšnios,
Sodo puokštės vakarykščios, 
Puošmena baltos sodybos/
Emblema josios didybės

Ir žavybės...
\

Džingt! Džingt! Džingt! Džingt!
Čiokšt! čiokšt! Čiokšt! Čiokšt!

Smūgiai žvanga,
Skamba..

Kaukšt! Kaukšt! Kaukėti Kaukšt!

Braunas aukso viešpatyste, 
Laužyt viską pinigas išdrįsta, 
Vyšnios nukirstos greit vysta, 
Dvaro dienos gęsta, nyksta, 
Vaismedžiai nauji išdygsta,

Kirvių smūgiams plyksįnt, 
Žaibams padangėj blyksint...

Dunkst! Dunkst! Dunkst! Dunkst!

Kaip šimtmetis praslinko greitas 
Lyg pasakoje vytis raitas!
Kaip laikas bėga, skrenda!
Vėl ta pati balta veranda
Prieblandoj vakarė j skendį r

Monopolių daužymas
Rajono suruoštas pirmutinis monopo

lio sudaužymas įvyko Keturvalakiuose. 
Nors keturvalakiai ne Zanavykų Rajono 
ribose, bet vyrai ėjo tenai daužyti iš at
sargumo, kad niekas jų nepažintų.

Išėjo iš vakaro Andrius Baltrušaitis, 
Juozas Brazauskas, Petras Naudžius ir 
dar du, viso penki vyrai. Pernakvojo pas 
Juozą Rimšą, Naudžių kaime, o sekan
čios dienos rytą Juozo brolis Jurgis, ta
da dar tik vaikas, nuvedė juos į Ketur
valakius. Po pamaldų jie, daugeliui žmo
nių matant, sudaužė monopolį. Nesiprie
šino nei monopolininkas, nei žmonės nie
ko nesakė.

Greit po to buvo sudaužyti monopoliai 
Griškabūdyje, Sintautuose, Višakio Rū
doje ir kitose vietose.

Monopolių daužymas, sykį pradėtas, 
buvo vykdomas visur. Kai kuriose vie
tose monopoliai buvo sumušti po kelis 
kartus. Tą darbą pradėjo Rajono orga
nizacijos nariai. Bet tuojau atsirado ir 
ne organizacijos narių, kurie nedaužė, o 
plėšė iš monopolių degtinę savo naudai. 
Parsivežę namo išplėštą degtinę, patys 
gėrė ir kaimynus vaišino. Taip padarė 
Rygiškių kaimo Steponaitis. Jis su sa
vo bernais nuvažiavo į Griškabūdį ir 
beveik visą degtinę iš monopolio sau par
sivežė.

Partijos nariai susirūpino tokiu sauva
liavimu. Veršių kaime pas Rajecką su
sirinko Andrius Baltrušaitis, Laurynai- 
tis, Naudžius įr dar keli vietiniai drau
gai. Ten jie apsvarstė monopolių dau
žymo reikalą ir nutarė, kad monopolių 
daužymas nėra geras darbas, duoda blo
gą pavyzdį kitiems, naudos iš to jokios. 
Partijai labai reikalingi pinigai, tai ge
riau konfiskuoti monopolių pinigus par
tijos naudai, o ne daužyti butelius. Pi
nigų labai reikėjo ir pačiam Rajonui. 
Ypač buvo reikalingi ginklai, o jie bran
gūs. Geras didelis brauningas arba mau- 
zeris kainavo 45 rublius.

Taip nutarę, tuojau nuėjo į Sintautus 
pabandyti. Pastatę sargybas, kad kas 
iš netyčių neužkluptų, atėjo pas mpno- 
polininką Andrius Baltrušaitis su Lau- 
rynaičiu:

—Mes esame iš socialdemokratų parti
jos ir atėjom konfiskuoti monopolio pi
nigus partijos reikalams. Prašome tuos 
pinigus atiduoti.

—jši taip tai įr man patinka, vyručiai,— 
sako monopolininkas.—Gerai darot, kad 
nedaužot. Visos degtinės vis tiek nesu- 
daužysit, nes valdžia jos daug turi, tai 
geriau imkite pinigus. Tik gaila, kad 
pavėlavote ateiti, nes vakar pinigų rinkė
jas išvežė keliolika šimtų.

Monopolininko žodžiais vyrai nepati
kėjo ir pareikalavo knygų. Knygose tik
rai buvo parašas, kad paimti pinigai į 
valdžios kasą. Baltrušaitis paėmė tik 
tuos pinigus, kurie buvo įplaukę vėliau, 
parašė knygoje, kad jie paimti socialde
mokratų partijos naudai, ir prispaudė 
Rajono antspaudą.

(Bus daugiau)

Kolonos klausos nusigandę, 
Kaip už klonio dunksi,

Bumpsi: 
Dunkst! Dunkst! Du-dunkst! 
Duslūs pratisi sprogimai...
Per šimtmetį daug viąko giipė;
Nuo tų dienų, kai vyšnias virto, 
Kai jąsias kirvių ašmens kirto 
It nešė medžiams kraupią mirtį... 
Dunkst! Dunkst! Du-dunkst!

Du-dunkst!
Ir vėliai prieblandoj vakarėj, 
Verandoj buvusio dvaro, 
Skardena, gaudžia dūžiai 

gūdžiai:
Dunkst! Dunkst! Du-dunkst!

Du-dunkst!
Lyg kirvių aidas vėl kartojas, 
Kadaise sodą iškapojęs...
Didinga braunas viešpatystė. ♦.
Tas, kam baisi veržli jaunystė, 
Kieno sukriošęs veidas vysta, 
Iš keršto liept išdrįsta v
Lėktuvams virš sodybų skristi... 
Ir aidas ligi mūs atklysta: 
Dunkst! Dunkst! Du-dunkst!

Du-dunkst!

Duslūs dunksenimai nerimsta, 
Už lango naujos vyšnios gimsta, 
Dunkst! Dunkst! Dų-Junkst! 
žaibuos padangė grimsta, 
Grakštesnės vyšnios gimsta! 
Dunkst! Dunkst! Du-dųnkst!

Du-dunkst!

J. 5nbata . • I

• Seniausias pasause 
žurnalas leidžiamas Peki
ne. Jo pirmas numeris bu
vęs išleistas prieš 1000 me
tų. Nuo to laiko žurnalas 
leidžiamas kas savaitę ant 
didelio šilkinio popieriaus 
lapo.

• Maskvos fotogra f a s 
Tulinovas fotografavo savo 
klientus taip, kad nuotrau
koje iš karto išeidavo dvi 
nufotografuoto asmens po
zos. Tulinovas net galėjęs 
padaryti taip, kad nuo
traukoje klientas pats sau- 
spaudė ranką.

• Daktaras Folis Bono- 
fe atliko bandymus, ku
rių pagalba įrodė, kad Mė
nulio šviesa turi įtaką Au
galų augimui. Tokiu budu 
buvo paneigti kai kurie 
prietarai, kurie aiškino ne
va paslaptingą mėnesienos 
įtaką augalų pasauliui

• Girkalnyje (Reseinių
apskr.) karvė atsivedė ver
šelį su dviem galvom, trim 
ausim ir keturiom akim. 
Galvos buvo panašios į 
■šuns galvą. Trečią dieną po 
apsiveršiavimo karvė pa
stipo. >

• Turkijos policija suė
mė pirklius, kurie buvo pa
grobę 80 čerkesų vaikinų ir 
merginų, norėdami parduo
ti juos Egiptan į vergiją. 
Turkai esą pasiryžę Už
kirsti kelią vergų prekybai,

• Balandžio 12 d. Eišiš
kėse kilęs didelis gaisras. 
Jis prasidėjęs prievaizdo 
bute. Sudegė beveik visas 
miestelis — 120 pastatų. Be 
pastogės liko 228 šeimos. 
Žuvo viena moteris

• Prancūzijos mokslų 
akademija tyrinėja, ar yra 
ryšys tarp krin t a n č i ų 
žvaigždžių ir meteorologi
jos. Mokslininko Dervolio 
bandymai neva įrodo, kad 
toks ryšys yra.

• Maskvoje, Šteine r i o 
alaus darykloje, įvyko keis
tas įvykis. Buvo bandoma 
garo mašina su dideliu ga
ro katilu. Katilas, svėręs 
400 svarų, staiga pakilo! į 
orą ir nuskrido apie 70 per 
dų. Žmonės buvo linkę ma- " 
nyti, kad čia dievo bausmė 
už tai, kad mašina buvo 
bandoma religinės šventės 
dieną.

Vėliau paaiškėjo, kad ka
tilas pakilo, veikiant dide
liam garo antplūdžiui.

• Iš Indijos telegra f u 
pirmą kartą buvo perduo
tas labai svarbus dokumen
tas — vyriausybės biudže
tas. Dokumento perdavi
mui iš Bombėjaus į Londo
ną prireikė 40 valandų.

Iš Rytų Vokietijos
Leipcigo mugė, pažymint! 

savo 800-ąsias metines, pan
doj osi vis didėjančiu popu
liarumu eko nominįuoše 
sluoksniuose. Jubiliejinė mu
gė š. m. kovo mėn. pradžio
je jau gavo daugiau kaip 
9,000 paraiškų is 70 šalių, jų 
tarpe iš daugelio Vakarų 
Europos valstybių. Iš Ang
lijos mugėje dalyvauja dau
giau kaip 250 firmų.

Vokietijos demokratinėje 
Respublikoje 1950-1963 m. 
laikotarpiu į chemijos pra
monę įdėtą apie 5.7 bilijono 
markių. Per tą laikotarpį iš 
chemijos pramonės įmonių į 
valstybinį biudžetą gauta 
daugiau kaip 5 bil. markių. 
Laikotarpiu nuo 1964 m. iltt 
1970 m. į VDR chemflbs 
pramonę bus įdėta daugiau 
kaip 16 bilijonų marki#.
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^Philadelphia, Pa.
Atgarsiai iš gerai pavykusio 

pikniko Eastone
Jau per praėjusius porą 

metų LLD 10 kuopos susi
rinkimuose buvo keliamas 
ir diskusuojamas klausimas 
apie suruošimą pikniko 
“Laisvės” paramai Katinių 
parke Eastone. Bet vis bu
vo bauginamas! dėl nesėk
mės, dėl nuostolių, nes par
kas brangus ir kitokios kliū
tys. ..

Tačiau šį pavasarį drau
gė B. Ramanauskienė para
gino LLD 10 kuopos veikė
jus rimtai apsvarstyti pik
niko rengimą Katinių par
ke* pasiūlydama net mais
tą ^paaukoti piknikui. Tas 
sudomino visus veikėjus, 
ir po daugelio pasitarimų ir 
susirašinėjimų su “Laisvės” 
a d m i n i s traci j a, pagaliau, 
piknikas įvyko ir jis buvo 
sėkmingas.

Philadelphie č i a m s buvo 
nelengva suorganizuoti au
tobusu išvyką į Eastoną, 
nes tik pora savaičių buvo 
praėję nuo baltimoriečių 
pikniko. Tačiau mūsų ilga
metės busais išvykų ruo
šėjos O. Zalner ir H. Tu- 
reikienė visas kliūtis nuga
lėjo, ir dieną prieš išvyk- 
siant reikėjo daug didesnį 
busą pasamdyti.

Eastoniečiai puikiai pasi- 
rwė. Parko savininkas 
Ketinis aukojo ' apie $35 
įvairiais daiktais. Katinių 
sūnus, laidotuvių direkto
rius, aukojo piknikui le
dus, L. Tilvikas — duoną, S. 
Kuržinskas $5, Gabalienė 
(iš Chester, Pa.) — butelį 
vyno ir 4 moteriškas šliu
res (“sliperius”), A. Lip- 
čius — $10 vertės dešrukių, 
Urbienė—prijuostę ir kili- 
muką. Neteko sužinoti, ko
kia moteris aukojo kelias 
dėžutes aviečių, už kurias 
gauta keli doleriai.

O gą gi kalbėti apie B. 
Ramanauskienę, kuri ne tik 
aukojo $90 vertės maistą, 
bet ir pati sunkiai dirbo 
per dieną su kitomis maisto 
gįfcnintojomis — V. Gustai- 
tj|gne ir N. Povilaitiene. Jos 
sunkiai per dieną dirbo ir 
piknike.

Brooklyniečiai irgi gerai 
atliko savo pareigas.

Nuo eastoniečių teko iš
girsti ir kelis protestus — 
kam buvo imama 50 centų 
įžanga į parką. Jie sakė, 
kad tame parke niekados 
įžanga nebuvo imama.

Liepos 10 d.- įvyko LLD 10 
kuopos skaitlingas ir labai 
gyvas susirinkimas. J. A. 
Bekampis norėjo persikelti 
iš Camdeno 133 kuopos į Fi
ladelfijos 10-tą kuopą. Bet 
filadelfiečiai Bekampio ne
priėmė į savo kuopą, nes, jų 
manymu, Bekampis reika
lingas Camdeno LLD 133- 
čioje kuopoje.

Turėjome svečių iš toli
mos Chicagos. Buvo atvy
kęs Vincas Andrulis su savo 
žmona Julija. Jie dalyvavo 
piknike Eastone.

“Laisves” Reporteris

So. Boston, Mass.
Liepos 10 d. LLD narės: 

i Y. Niaurienė, Grigaliūnie
nė, L. Plutienė ir E. Repšis 
surengė skanią vakarienę 
tikslu pasitikti grįžusias iš 
Lietuvos J. Rainardienę, 
M. Kvietkauskienę, P. Žu
kauskienę, Peldžienę ir H. 
Tamašauskienę. Visos buvo 
pakviestos pasakyti, ką jos 
Lietuvoje matė ir kaip joms 
Lietuva patiko. Kiekviena 
labai interesingai papasa
kojo apie savo kraštą ir ki
tas vietas, kuriose'jos lan
kėsi. Taipgi buvo pakviesta 
ir Stašienė, kuri lankėsi 
praeitais metais Lietuvoje.

Nemažas būrelis draugų 
ir draugių buvo susirinkęs, 
net iš Haverhillio d. Kaz
lauskienė atvežė Navicką ir 
Penkauskus ir Lawrence.

Drg. E. Belekevičienė iš
vyko į Lietuvą liepos 12 d.

Rep. E. Repshis
A N DOVER, MA S S. 

Stoka vandens
i Miestui stoka prėsko van
dens. Uždraudė daržus lais
tyti, automobilius plauti, 
prileisti maudymosi prū
dus, vartoti atvėsi n i m o 
prietaisams ir kitiems ne
būtiniems reikalams.

Kas nesilaikys įstatymų, 
bus baudžiami.

Numatoma, kad gal būti 
greitai tas pats padaryta ir 
Lawrence mieste, jeigu ne
bus didesnių lietų.

S. Penkauskas*

Norwood, Mass.
LLD 9-tos kuopos metinis 
piknikas įvyks sekmadienį 
liepos 18 dieną, pirmą va
landą, M. Uždavinio sode, 
16 Folan Ave.

Jeigu pasitaikytų lietin
ga diena, tai piknikas įvyk
tų po stogu.

Kviečiame visus atsilan
kyti.

Rengimo komisija

Montello, Mass.
Moterys pasidarbavo

Liepos 4-ą d. įvykusiame 
“Laisvės” piknike moterys 
ypatingai pasidarbavo. Jos 
tarp kitko turėjo specialiai 
prirengtą stalą, kuris buvo 
apkrautas pačių mot erų 
pagamintais valgiais ir gė
rimais:

t .
Norwood© 9-a kuopa au

kojo maisto ir $5, Worces- 
terio LLD 11 kuopa, mais
to. Maisto ir aukų įteikė se
kami asmenys: M. Traki- 
mavičienė, Y. Niaurienė,
M. Kazlauskienė, M. Užda- 
vinis, M. Aleksandrienė, S. 
Penkauskas; M. Kvietkas,
N. Grybienė, P. Žukauskie-

MAINIERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

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

Sekmadienj, 18 Liepos - July

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

KELRODIS:

I® rytų 309 keliu pravažiavę Tamaqua ant kalnelio 
privažiuosite miestelį Hometown, kur 45 kelias eina 

v skersai į rytus ir vakarus. Ant šios kryžkelės yra 
du trafiko žiburiai, čia sukite į kairę—į 45 West.

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

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

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

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

Rengimo Komisija

stalas atnešė pelno mūsų 
laikraščiui virš $60. Prie 
stalo darbavosi Y. Niaurie
nė, M. Grigaliūnienė, L. 
Plutienė, O. Kenis. Dauge
lis kitų draugių darbavosi 
išpardavime bilietų, kas 
jau buvo minėta kituose ap
rašymuose.

Rep. E. Repshis

Brockton, Mass.
Mirė

Birželio 30 d. naktį, savo 
namuose, mirė Stasys 
(Stanley) Stripinis. Jis bu
vo sūnus J. Stripinio, ku
ris prieš metus mirė. Velio
nis buvo alaus pardavimo 
agentas.

Jis priklausė prie D. W. 
Golf klubo.

Liūdinčius paliko tris sū
nus Alviną, Philipą ir Ed
wina, kurie visi gyvena 
Brocktone, ^eserį Stacy, jos 
vyrą ir jų šeimą, tetą Juli
ją Werner, Cleve landė, 
žmonos motiną Mary Valen 
ir jos šeimą, taipgi kitų gi-
minių.

Prie jo karsto guvo daug 
gėlių, į šermeninę skaitlin
gai lankėsi žmonių. Palai-

nė, M. Grigaliūnienė, A. dotas Melrose kapin e s e. 
A. Jankus, J. Družienė, M. Giminėms reiškiu užuojau-
Stašienė, Ona Samulienė ir tą.
J. Gilžienė. Viso moterų George Shimaitis

MIRUS

Pranui Pakalniškiui
CLEARWATER, FLA.

Mes, New Jersey valstijos draugai, reiškia
me užuojautą jo žmonai Adelei, dukrai Fran
cine, anūkams, broliui Nikodemui ir jo šeimai, 
ir kitiems giminėms ir artimiesiems draugams.

M. ir W. Žukai 
Helen Žukienė 
A. ir F. Bunkai 
Lillian J. N^vak 
L. ir P. Vaičioniai 
T. ir A. Makutėnas

A. Skairus
P. Poškus
B. ir D. Martin
H. ir G. Kudirkai 
B. Makutėnienė

CLEARWATER, FLA.

Mirus

Pranui Pakalniškiui
Reiškiame gilią užuojautą jo našlei Adelei, 
dukrai Francine ir jos šeimai, broliui Nikiui 
ir jo šeimai, A. Puišienei, seseriai ir kitiems 

giminėms ir pažįstamiems.

LLD 75 KUOPA
NARIAI ir VALDYBA

Miami, Fla. a

MIRUS

Mortai Vilkienei
. Lietuvoje

Netekusiai brangios motinėlės, liūdesio va
landoje, reiškiame širdingiausią užuojautą Eliz- 
bietai Repšienei (Vilkaitei), gyvenančiai Dor
chester, Mass., ir dukrai ir sūnui, gyvenantiems 
Lietuvoje. Taipgi visiems Mortos Vilkienės gi
minėms ir artimiesiems.
Netekę mylimos giminės, sykiu liūdime ir mes.y

A. ir J. KODŽIAI
J. ir A. KODŽIAI

• z - —Lawrence, Mass.

Miami Springs, Fla
.žiaurus dviejų materų . 

apiplėšimas
Mūsų artimi kaimynai 

ukrainiečiai, su kuriais mes 
glaudžiai draugaujame per 
15 metų, Andrius ir jo žmo
na Anna Stadnikai, turi ke
turis sūnus ir dvi dukras. 
Visi vede ir turi šeimas, 
malonūs ir progresyviai, 
draugiški, teisingi žmonės.

Liepos 2 d. vakaro 10 
valandų Anna Stadnik, 75 
m. amžiaus, ėjo su Emma 
Short, 71 m., nuo sūnaus 
Jono Stadniko vaistinės ir 
tiktai už skersgatvio nuo 
savo gyvenamų namų už
puolė jas du paaugliai ban
ditai. Jie griebė ištraukti 
nuo jų krepšius su pinigais. 
Stadnikienė turėjo $89 gry
nais ir šimto dol. vertės če
kį. Abi moterys smarkiai 
pasipriešino, pradėjo gvol- 
tu rėkti ir šaukti policiją, 
nes policijos stotis buvo 
tiktai už pusės bloko. Abi 
moterys buvo partrenktos 
ant kieto šaligatvio ir žiau
riai sumuštos. Stadnikienei 
išnarino ranką per petį, 
nusuko į užpakalį ir sužalo
jo kelis šonkaulius. Už pu
sės minutės atskubėjo po
licininkas Jack Warg, bet 
banditai su grobiu jau buvo 
pabėgę.

Antroji moteris mažiau 
nukentėjo. O Stadnikienė 
buvo nuvežta į Hialeah li
goninę ir ją ten gydė per še
šias dienas. Dabar ji guli 
savo sūnaus bute. Liepos 9 
d. mes ją aplankėme; ji 
mums atrodė labai prastai 
ji net nieko nevalgo. Sūnus 
Hank Stadnik viešai pa
skelbė per Vietinį laikraštį 
“Home News” pasiūlymą 
atlyginti du šimtus dolerių 
tam, kas išduos pavardes 
tų plėšikų banditų.

V. J. Stankus

Tokio. —Sulaukęs 67 me
tų amžiaus mirė buvęs ka
bineto narys I. Kono.

MISCELLANEOUS

DONATO 
CARPET & UPHOLSTERY

CLEANING SERVICE

Living Room, Dining Room and Hdll 
Only $29.95 

All work guaranteed. 
Complete one day.

Phone 8^3-5656 
1429 Grant Avenue 

Woodlyn, Pa.

SALES ENGINEER

To specialize in promotion of sales 
& the use of natural gas for air 
conditioning, heating & general pur
poses for residential, commercial 
& industrial customers. M. E. grad
uate with“ 2 to 5 years experience in 
the sale of gas utilization preferred, 
but related experience acceptable. 
Location Harisburg, Pa. Automobile 
furnished. Excellent fringe benefits. 
Send replies to: Personnel assistant,

THE UNITED GAS 
IMPROVEMENT CO.

1401 Arch St., Phila., Pa. 19105

ENGINEER

Excellent opportunity for recent col
lege, graduate with M. E. degree to 
affilliate with leading utility in 
divisions located in Harrisburg. 
Training Program includes distribu
tion design, economic evaluations, 
new business studies & operational 
procedures. Knowledge of basic en
gineering & economics required. 
Chance to ultimately qualify for top 
management positions in the com
pany. Excellent fringe benefits. Send 
replies to personnel, assistant.

THE UNITED GAS 
IMPROVEMENT CO.

1401 Arch St., Phila., Pa. 19105

PHILADELPHIA. PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

OYSTER MAN

Experienced
Year round work.
Call HA. 4-9985

(56-58)

MOLDERS
All types. Pouring foreman, Pattern 
maker, Sliger Operator. Good wages 
and fringe benefits.

WERNER FOUNDRY 
Landsdale, Pa.

An equal opportunity employer.
(56)62)

MEN
International Manufacturer of 

teaching machine, has openings in 
advertising, promotional marketing 
and sales deparment. Employees will 
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)

MECHANIC
I

Experienced in ornamental and 
miscellaneous iron work. Must 

be able to read blue prints.
Immediate openings.

Call 275-9455, 9 to 4 P. M.
(56-62)

AUTOMOBILE PARTS MAN 
General Motors experience preferred. 
Good potential for aggressive man.

WOLFINGTON CHEVROLET 
6758 Ridge Ave. 
Call Mr. Bentz.

IV. 3-6900 for appointment.
(56-62)

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

conditions.
All benefits. Top rates paid. 

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

MEAT CUTTER
Experienced. COSABOOM’S MEAT 

for Freezer

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

(52-56)

FLOOR & RUG MAN
Experienced floor covering man for 
institution, to work with carpets, 
linoleum and asphalt tile. Prefer 
live in. Call Personnel.

SK. 7-3731.
(56-59)

TRACTORS WANTED
Operators for over the road to pull 
company trailers. Tractors must be 

full screw 1962 or later models.

Call HO. 4-3663.
(56-60)

CONCRETE FOREMAN 
Experienced.

Mr. Newell. Call 1-609-235-5800.
After 8 P. M. 609-LI. 7-4491.

(56-59)

AUTO METAL MAN 
5-day week. $150. 5-day week. 

HARRY GERLACH, INC. 
1625 N, Willington St- 

PO. 3-3980.
(56-62)

ELECTRICIAN
Must be experienced.

' Top pay.
Steady job for right man.

AD. 3-5138.
(56-58)

MOLDMAKER
For plastic Co. 2 or more years 
experience in making, altering and 
repairing complex mold. Ability to 
plan and layout work, read and 
interpret drawings and work to ex
tremely close tolerances. Call TU. 
4-6421. (56-65)

PRESSMEN
Rotary offset business forms expe
rience. Top rate. Good benefits.

IBS, 2300 W, Allegheny Ave.
Call BA. 6-1603.

(56-57)

MANAGEMENT TRAINEES
If you have any restaurant exp. or 
would like to enter this vital field, 
this could be the position you have 
hoped for. Train and work near 
your home with rapidly expanding 
restaurant chain. Salary and bonus. 
Reply to Box D9.

MECHANIC & SERVICE MAN
On Laundry and Cleaning machin
ery and presses. Some experience 
necessary. Good starting salary and 
fringe benefits? Apply in person. 
2243 Bryn Mawr Ave.

(56-58)

PLASTERERS (2)
Must have experience.

Non-Union.
1 plasterers’ helper, 

must have experience.
WI. 6-7492. SK. 7-3572.

(56-59)

FORK LIFT MECHANIC
Gas or electric. Day and night shifts 
available. Good working conditions.

Benefits. Uniforms supplied.
BA. 8-0403 (8 to 5). HO. 5-1913.

After 5:30.
SHINDLER EQUIPMENT CO., 4000
N. Broad St. (56-57)

COOK
Fast and Experienced.

Night work.
Apply

DE GRAND DINER
Route 13, Bristol, Pa.

(56-57)

SHEET METAL MECHANICS
Experienced on Duct work.

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

After 4 P. M.
150-55)

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)

CANDY MAKER
A potential for foreman.

After short time training period.
Medium size Candy Co.

HO. 5-2395 
for interview appointment.

(50-55)

Help Wanted—Female

.^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)

HOUSEWORK
Want a full time, sleep in.

Job that pays top salary.
Maids—by-phone. (Emp. Agency)

HO. 4-5400
(56-58)

OPERATOR
Slip cover, full or part time.
Excellent working conditions.
Good pay. Experienced only.

No other need apply. 609-LI. 7-8025
(56-60)

OPERATOR
Experienced on neck zippers 

on children's dresses.
EISENBERG & O’HARA
1307 Market St., 2nd fl.

(56-58)

EFFICIENT HOUSEKEEPER.
Sleep out. 5 days a week. Must 
iron well, suburban home. Prefer 
own transportation or nefcr S Bus. 
Recent references required. Good 

salary. Call AD. 3-5180.

HOUSEKEEPR
Sleep in, help care for children in 
home with other full time help. 
Must understand ' children. Lite 
household duties, excellent references 
and experience. Call after 4 P. M» 
CH. 7-0962.

(56-57)

Pranešimas
BROCKTON, MASS.

“Laisvės” pikniko (liepos 4-5) at
skaita bus išduota Šį šeštadieni, 
liepos 17 - tą dieną, antrą valan
dą popiet. Pikniko darbininkai* 
kurie galėsite, esate prašomi daly
vauti. Vieta, Liet. Taut. Namas, 8 
Vine St. Geo. Shimaitis. (55-56)

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra 
mogą Laisvės paramai
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Ką mačiau Antakalnio 
kolūkyje?

Antakalnio kolūkyje gy
vena mano sesuo Ignatavi
čienė. Ji užaugino tris vai
kus, visi jau suaugę. Vie-1 
na duktė yra baigusi gy-' 
dytojos mokslą, dirba Pa-' 
nevėžio ligoninėje. Bendrai | 
gauna per mėnesį 142 rub- į 
liūs, bet kada išskaito nuo 
pajamų mokesčius, tai jai i 
dar lieka 125 rubliai. Per j 
šešerius metus mokėsi dak-| 
taro mokslo.

nuima mašinomis. O visa 
tai reikėjo fabrikuose paga
minti ir žemdirbiams įsigy
ti. Lietuvos gyventojų pa
siekimai jau dideli, o ateity
je jie bus dar didesni.

Alekas Mitchelis

PATAISA
“Laisvėje iš liepos 13 die
ts, A. Michelio straipsny- 
apie “Draugystės” kolū-

Padainuočiau,” E. Bra-

Kita duktė dirba pieno 
kombinate, jos uždarbis nė
ra vienodas. Sūnus Kaune 
mokosi Politechnikos insti
tute. Mokslas yra nemoka
mas ir dar studentai per 
mėnesį gauna po 35 rublius 
stipendijos, kai kurie dar 
gauna priedo po kelis rub
lius už gerus mokslo pažy
mėjimus. Štai kaip gyvena 
dabar Lietuvoje paprastų 
darbo žmonių vaikai, štai 
kokias jie turi sąlygas moks
lui ir jų ateities gyvenimui.

Buvau Kaune, aplankiau 
studentų bendrabutį, kur 
mano sesutės sūnus Zeno
nas Ignatavičius gyvena. 
Naujas pastatas, penkių 
aukštų, su daugeliu kamba
rių. Kambaryje yra 4 lo
vos. Studentas per mėnesį 
moka tik 1 rublį ir 50 kapei
kų. Tiems, kurie gyvena 
valdžios bendrabutyje, tai 
labai pigu, bet ne visi dar 
gali ten sutilpti, kai ku
riems tenka gyventi pas 
privačius žmones, tai tiems 
atsieina brangiau. Tai ma
tote, kad Lietuvos žemdir
biai dabar gali savo sūnus 
ir dukras leisti į mokslą, 
nes valdžia padeda. Nieko 
panašaus nebuvo prie Sme
tonos režimo.
. Kolūkio nariai pereitais 
metais turėjo vidutiniškų 
pajamų po du kilogramus 
grūdais ir 90 kapeikų pini
gais už darbadienį. (Kilo
gramas yra du svarai ir 
penktadalis.)

kį, prie pabaigos pirmosios 
špaltos buvo pasakyta: 
“Pereitais metais kolūkie
čiai gavo po 3 kilogramus 
grūdų ir 50 kapeikų už 
kiekvieną darbadienį”.

Šis pareiškimas nepri
klauso tam straipsniui—jis 
per klaidą ten pateko.

Hartford, Conn.
Laisvės choras ir vasarą 

laiko pamokas. Praeitą sa
vaitę buvo pranešta, kad 
gausime pianistę. Būtų la
bai malonu, kad gautume. 
Mrs. Trifin per visą eilę 
metų labai gerai mums pa
tarnavo.

Birželio 10 d. mūsų mo
kytojos sūnų ištiko nelai
mė. Sprogo dažų gazai ir 
apdegino tris jaunus vyrus, 
jų tarpe ir jį. Pradžioje bu
vo kritiškoje padėtyje. Jis 
yra tik 21 metų amžiaus. 
Linkiu greitai pasveikti.

Pirm i Lietuvą išvyko, L. 
Butkevičienė skaniai visus 
pavaišino. Laimingų jai va- 
kacijų tėvų žemėje, ir lai
mingai pas mus sugrįžti.

Moterų klubas nelaikys 
susirinkimų per du mėne
sius. Susirinks rugsėjo 12 
dieną. Tada aptarsime ki
tus reikalus ir spaudos 
naudai parengimą.

V. K.

Cliffside, N. J.
Išvykdamas į Ameriką pa

likau kaimą, tai dabar po 
karo radau iš senųjų tik 
vieną namą. Greta pirmiau 
tekėjo upeliukas, buvo vin
giuotas ir karklais bei 
brūzgynais apaugęs. Dabar 
jis ištiesintas, visi brūzgy
nai išnaikinti, yra graži pie
va, nuo kurios tris kartus 
per vasarą piauna šieną. 
Įdėjo triūso, apsėjo tinka
ma žole ir, kaip kolūkio ve
dėjas sakė, dabar ta pieva— 
tai “aukso kasyklos,” nes 
duoda gero šieno.

Kolūkiečiai turi po 60 arų 
žemės — be tos, ant kurios 
pastatyti trobesiai. Tai ne
mažas plotas. Jie po darbo 
kolūkyje įdirba tą savo že
mę, pasisodina daržovių, 
pasisėja. Kurie dirba, tai 
ir turi. Turi po karvę, už
siaugina kiaulę, turi vištų.

Štai mano švogeris tame 
plote turi sodą, o dar tarp 
medžių pasisėja miežių, už
siaugina bulvių ir kitokių 
daržovių.

Rašau apie tai, ką mačiau, 
ką patyriau apsilankęs Lie
tuvoje, nes noriu mintimis 
pasidalyti su “Laisvės” 
skaitytojais, o gal ir ne visi 
turistai turi progų tatai pa
matyti, patirti.

Štai koks dabar Lietuvos 
žemdirbių gyvenimas. Ne
galima jį palyginti su tuo, 
kuriame juos palikau prieš 
40 metų į Ameriką išvažiuo
damas. Dabar laukus dirba 
traktoriais, javus sėja ir

Susirinkimai
LLD 77 kuopos susirinki

mas įvyks antradienį, lie
pos 20 dieną, 7 vai. vakaro, 
pas J. Bakūną, 316 — 3rd 
st. Turėsime aptarti įvai
rius svarbius reikalus, jų 
tarpe Draugijos 50-ties me
tų sukaktį. Visi nariai da
lyvaukite.

LDS 115 kuopos susirin
kimas įvyks tuojau po LLD 
susirinkimo, toje pat vieto
je. Po susirinkimų turėsime 
užkandžių.

Kviečia kuopų komitetai

Brockton, Mass.
Apie “Laisves” pikniką
Liepos 4-5 dienomis Ra- 

mova parke įvykęs “Lais
vės” piknikas pavyko. Pub
likos, gal būti, buvo kiek 
mažiau kaip pereitais me
tais, bet taip viskas ėjo pa
sekmingai.

Visiems dalyv i a m s ir 
tiems, kurie suteikė pikni
kui dovanų, varde rengėjų 
tariu, širdingai ačiū.

Pikniko rengimo komite
to posėdis padarymui at
skaitos įvyks sekmadienį, 
liepos 18 dieną, Lietuvių 
Tautiško namo kambariuo
se, 8 Vine St. Pradžia 2 vai. 
dieną.

G. Shimait i s

New Yorkas. — Įėjimas 
į Pasaulinę parodą pasiliks 
$2.50.

Laimingos keliones ir 
geriausių sekinių!

Praėjusios savaitės šešta- Ventienė švelniai sudainavo 
dienio popietę susirinko pil
nutėlė “Laisvės” salė svečių zauskienė jautriai atliko 
palydėti į Tarybų Lietuvą . “Karvelėlį,” I. Janulienė šil- 
saviveiklininkų dainininkų tai ir lengvai padainavo 
jungtinį ansamblį. Vadinu “Laimė man, kad aš graži 
jungtiniu ansambliu todėl, 
kad jis susideda iš atstovų- 
dainininkų nuo beveik kiek
vieno pažangaus Amerikoje 
esančio choro.

Šisz ansamblis drauge su 
savo tėvynainiais dainuos 
Dainų Šventėje, Vilniaus 
Vingio parke, kur bus at
švęsta ir paminėta Tarybų 
Lietuvos 25-osios metinės. 
Jie ten atstovaus visus A- 
merikos pažangiuosius lie
tuvius ir turės progos pa- 
gastroliuoti po kitus Lietu
vos miestus, parodydami 
mūsų broliams ir sesėms 
Lietuvoje, kad lietuviška 
daina nebuvo pamiršta už
sienyje ir kad bus išlaikytas 
tautinis menas ir kultūra 
dar per ilgus metus.

Apart svečių ir jungtinio 
ansamblio dainininkų, susi- kartą reikėjo gerokai pa
rinko čia ir visi turistai, dirbėti, kad patenkintų to- 
kurie važiuoja su jais kar
tu.

Malonu buvo matyti sve
čių tarpe Tarybų Sąjungos 
Ambasados antrąjį sekreto
rių Vytautą Zenkevičių, ku
ris dar tą patį vakarą iš
skrido porai savaičių Lietu
von tarnybiniais reikalais, 
bet surado laiko pora vlan- 
dų ateiti į išleistuves ir pa
linkėti visiems važiuojan
tiems geros kelionės.

Vakaro pirmininkas 
nas Grybas pirmiausia 
kvietė pasakyti keletą 
džių A. Mitchellį ir V. 
rį, kurie tik prieš porą die
nų sugrįžo atlankę Tarybų 
Lietuvą. Abu pasakojo sa
vo patyrimus kelionėj ir 
kaip jiems patiko tėvynė, 
kurios jie nebuvo matę per 
daugelį metų.

Apie turistų kelionės 
svarbą trumpai ir reikšmin
gai patiekė savo mintis 
“Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba ir “Vilnies” re
daktorius J. Jokubka. Ta
rybų Sąjungos Ambasados 
Il-is sekretorius V. Zenke
vičius papasakojo, kad Lie
tuvon suvažiuos daugelis 
svečių iš kitų valstybių, 
viešbučiai bus pilnutėliai, 
bet mūsų turistams vietos 
jau rezervuotos ir jų lau
kia visa Tarybų Lietuva. 
Malonu buvo pamatyti ir iš
girsti grakščiąją viešnią O- 
nutę žiugždienę, kuri šiltai 
pasveikino visus čia susirin
kusius ir palinkėjo mūsų 
turistams ir dainininkams - 
laimingos kelionės. Jos vy- j 
ras Robertas Žiugžda, 
“Maskvos Žinių” korespon
dentas prie Jungtinių Tau
tų, negalėjo dalyvauti dėl 
laiko stokos. Taip pat kal
bėjo ir Aido choro sekreto
rius J. Juška, kuris jau ant
ru kartu važiuoja aplankyti 
tėvynę ir gastroliuoti drau
ge su ansambliu.

Meninę programą atliko 
visas ansamblis ir dar at
skirai padainavo jame esan
tieji solistai. Vadovaujant 
Mildred Stensler, pirmiau
sia visas ansamblis padaina
vo iš savo repertuaro šias 
keturias dainas: “Jungti
nės Tautos,” “Ko liūdi, ber
želi,” “Vilnius” ir “Darže,- 
lio daina..” Kad programa 
neužsitrauktų perilgai, visi 
solistai išstojo tik su vie
na daina kiekvienas. A .

n 
ir visų mylimas bei gerbia
mas J. Krasnickas drama
tiškai ir lengvai atliko “Vi
sur Tylu.” Vyrų trio, kuris 
susideda iš J. Grybo, P. Kir- 
kos ir T. Kaškiaučiaus, 
smarkiai sudrožė “Badau
jančių giesmę.” Gražiai ir 
sutartinai pasirodė dvi jau
nos usterietės I. Janulienė 
ir H.' Smith (Janulytė), su- 
dainuodamos “Šalis gimto
ji-”

Visas šis jungtinis daini
ninkų ansamblis, solistai, 
trio ir duetas, vadovauja
mas Mildred Stensler, atsto
vaus pažangiuosius Ameri
kos lietuvius Tarybų Lietu
voje kaip simbolis mūsų me
no, kultūros ir visuomeni
nės veiklos. Širdingiausiai 
linkime jiems sėkmių!

Banketo, rengėjams šį

Vyks į mainieriy 
pikniką

Šį sekmadienį turėsi m e 
du piknikus — vienas bus 
Great Neck, N. 
Yorko 'pašonėje, 
Shenandoah - Mahanoy Ci
ty apylinkėje. Aišku, kad 
dauguma šios apylink ė s 
laisviečių dalyvaus Great 
Necko piknike, bet kai ku
rie dėl “good time” vyks 
pas mieluosius mainierius. 
Iš “Laisvės” kolektyvo į 
mainierių pikniką ■ važiuos 
Lillian Kavaliauskaitė, S. 
Sasna ir A. Bimba. Reikia 
tikėtis,, kad ir šiemet mai
nierių piknike bus skaitlin
ga

., New 
o kitas

graži publika.
Rep.

Jo- 
pa- 
žo- 

Gu-

> kią skaitlingą publiką. 
Maistas buvo skanus ir iki 
valios. Daugiausia dirbo 
virtuvėje V. Nevinskienė su 
dukra Diana ir vyru Ale- 
ku. Jiems padėjo Julė ir 
Jonas Lazauskai ir viešnia

Gražiai palijo
New Yorkas. — Sekma

dienį, liepos 11 dieną, be
veik per visą dieną lijo. Tai 
buvo naujiena, nes New 
Yorko apylinkėje gero lie
taus nebuvo per du mėne
sius. Vandens iškrito nuo i 
colio iki dviejų colių.

Bet miesto gėlo vandens 
“tėvai” sako, kad rezervua
ruose vandens ne tik nepa
daugėjo, o dar sumažėjo. 
Mat, dabar kiekvieną die
ną iš New Yorko vandens 
rezervuarų į Delaware upę.

Dames Mon k of sky, kuri 
taipgi su turistais išvažia
vo į Lietuvą. Bilietus tvar
kė L. Kavaliauskaitė. Prie 
stalų patarnavo: N. Buk- 
nienė, A. Yakštis ir H. Fei- 
ferienė.

Visa išleistuvių popietė 
praėjo su dideliu entuziaz
mu.
dėti prisiminimai iš pir- ir gera žinoti, kad negrįžta- 
mesniųjų turistų apsilanky- ma į tokią Lietuvą, kokią 
mų Tarybų Lietuvoje. Kai palikome- prieš daugelį me-

Pasveiko
Pranešama, kad d. Ona 

Dobinienė, kuri negalavo ir 
praleido nekurį laiką ligo
ninėje, jau pasveiko ir grį
žo namo. Buvusi ligonė jau
čiasi visai gerai ir pasiren
gusi grįžti prie darbuotės. 
Ji dėkoja visiems, kurie ją 
ligoninėje lankė arba 
kiais būdais išreiškė 
pati ją.

kito- 
sim-

mano

Sveikina
Miela Lilija: Aš ir 

sesuo Amelia atostogaujame
Jamaica, British West Indies. 
Tai viena iš gražiausių vietų, 
ką esu mačius. Tiek daug gra
žių kurortų, kalnų ir kitų įvai- 

Su geriausiais
Elena

riy grožybių, 
linkėjimais, Amelia ir 
Jeskevičiūtes.

Iš laiškų i
“Laisvėje” birželio 29 d. 

buvo dvi klaidos:
Bruožai iš Prano Pakal- 

■ niškio gyvenimo, puslapyje 
13-čiame, rašo: Š. M. liepos 
13 d. Clearwater, Floridoje, 
mirė talentingas plunksnos 
darbuotojas, darbinin kas 
Pranas Pakalniškis. Liepos 
17 d. jo palaikai buvo sude
ginti krematoriume. O tu- 

1 retu būti: mirė š. m. birže
lio 13, jo palaikai sudeginti 
birželio 17 d.

Trečioje špaltoje skaito
me: “Karui pasibaigus grį
žau į “Laisvę” ir dar me
tus išdirbau, 1934 m. išvy
kau Floridon.”. M.

Kaip žinome, karas pri
baigė ne 1934, o 1945 me
tais.

Frank Zavis
(Ačiū už pastabas.—Red.)

Norėdamas laimėti darbi-
Liepos 13 d. mirė Joseph ninku balsus, respublikonų 

Kučinskas, paskuti n i a i s į kandidatas John Lindsay 
laikais gyvenęs Emmerson,1 Pasakė, kad jis. pilnutinai 
N. J., bet kadaise buvęs ii- Prįtaria . suteikimui taksių 
gametis maspethiet i s. Jo vairuotojams teises susior- 
kūnas pašarvotas August ganizy°L j darbo uniją, ai 

620-6 j S1 menesl vairuotojai bal-

gametis maspethiet i s

Kodis šermeninėje, 
Flushing Ave., Maspeth, N. 
Y. Bus laidojamas šeštadie
nį, liepos 17 d.

Maskva. —Baigtas staty- 
išleidžiama po 200,000,0*00 ti 3,000 kambarių viešbutis, 
po 200,000,000 galionų, nes | 
upė išdžiūvo ir kiti miestai I 
jo neturi.

Kita priežastis, tai yra | 
varoma kampanija už vers- 
tiną įvedimą vandens “my-1 
tenų”, už kurių pagamini
mą kompanijos pasidarytų 
labai daug pelno.

Pokalbiuose buvo gir- jie sugrįš. Tačiau malonu I _ • ?_ • •__ • I. v. . . . i .v.

kurie važiuoja jau antru 
kartu, kiti planuoja atlan
kyti savo tėvų kraštą arti
miausiu laiku.

Jaudinantis vaizdas buvo 
pirmadienio vakarą Kenne
dy aerodrome, kai reikė
jo atsisveikinti su draugu 
ar drauge. Riedėjo ašaros iš 
džiaugsmo palydint juos. 
Susijaudinsime ir vėl. kai

tų. Šiandien kiekvienas ge
ros valios lietuvis bus tin
kamai priimtas, pagerbtas 
ir pavaišintas tėvynėje!

Linkime mūsų meninin
kams ir visiems su jais 
išvažiavusiems turistams 
geriausios kloties tėvynės 
viešnagėje. Su ilgesiu lauk
sime jų sugrįžtant.

GREAT NECK, N. Y.
šį sekmadienį, Liepos-July 18 d., įvyks greatnekiečių 

klubo pietūs Kings Point Parke, area 7.
Pietūs bus duodami 1-mą valandą dieną.

Dėmesio! — Svarbu!
Jei tą dieną lytų, tai pietūs būtų “Laisvės” salėje, 

102-02 Liberty Avė., Ozone Parke.
Kviečiame visus atsilankyti.

Great Neck, N. Y.

Geri Pietūs Parke
Rengia Great Necko Lietuvių Kultūros Klubas

Įvyks Sekmadienį

Liepos 18 July
Pietūs bus duodami 1-mą valandą dieną

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

siųjų nuotaika. Širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai

BROKLINIEČIAI NORI VAŽIUOTI PAPIETAUTI
-Reikalinga kooperacija nuvažiavimui. Kurie turite 

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

“Laisvės” telefonas: MI. 1-6887.

suos uz ar pries uniją.
Rep.

Washingtonas. — Jau 
trečioji savaitė, kai Jungti
nėse Valstijose m a ž ė Jį a 
plieno pagaminimas. 4l

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

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

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

NEW YORK 10003 
Telefonas: 228-9547.

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

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

lykų, bus pristatomi j namus bėgyje 20-40 dienų.
Didelis pasirinkimas įvairių prieskonių ir maisto paketų.
. PUTEVKL Sveikatos kurortai-sanatorijos, prie Minera-
. linių Šaltinių Kaukaze, Kryme, prie marių kranto Ry-^ 
goję, purvo voniose Odessoje, Druskininkuose, ir t. t. 5 

Ateikite j mūsų demonstravimo salę, pasirinkite dovanų giminėm^
PRAŠYKITE MUSŲ ILIUSTRUOTO KATALOGO

Liūdnas Prisiminimas

Magdalena Kunziene
Mirė Liepos 19, 1963.

Jau dveji metai kai mirė mano mylimoji 
žmona Magdalena. Su liūdesiu širdyje prisime
nu ją.

Ilsėkis ramiai, brangioji, Cypress Hills ka
pinėse.

PHILIP KUNZA, vyras 
Brooklyn, N. Y.




