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PABALTIJO ŠALYS ŠVENČIA 25-ĄSIAS TARYBINES METINES
^KRISLAI Jungtinės Valstijos pilnai 

kariaus Piety Vietname
Washingtonas. — Liepos 

13 dieną spaudos konferen
cijoje, prezidentas Johnso- 
nas sakė, kad Šiaurės Viet-

Lietuva, Latvija ir Estija 
iškilmingai mini sukaktį

viy tautos gyvenime diena. Ly
giai prieš dvidešimt penkerius 
metus Lietuvoje buvo nuversta 
ir visiems laikams palaidota 
išnaudojimo ir priespaudos 
santvarka su smetoniniu fašiz
mu priešakyje. Tai diena, ka
da lietuvių tauta paėmė nau
ją kelią į naują gyvenimą.

Liaudies Seimo nutarimas, 
kad Lietuva bus tarybinė so
cialistinė respublika, kad visas 
lietuvių tautos likimas bus jos 
ypačios rankose, kad savanoriš
kai ji įsijungia į tarybinių 
t’utų šeimą, parodė didelę lie
tuvių tautos išmintį. Visi pas
kutiniai dvidešimt penkeri me
tai, prabėgę nuo tos dienos, 
tūkstančiais kartų įrodė to pa
imto kelio teisingumą. Nesi
randa tokios gyvenimo ir dar
bo srities, kurioje mūsų senoji 
tėvynė nebūtų padarius milži
niško progreso.

Apie tai duomenų nemažai 
rasite ir šios dienos “Laisvė
je.“

Šiomis dienomis, minėdama 
25-ąšiasj tarybų valdžios atkū
rimo 'metines, Lietuva skęsta 
dainos ir džiaugsmo jūroje. 
Mus pasiekusios žinios kalba, 
kad nesiranda tokio kampelio, 
kuriame nebūtų didžiulio 
d/Jatfgsmo. iškilmių.

Tofegiaf;di.d’žiuojasi ir džiau
ta as j JįąŪsi p rat ę lietuviai, 
^Rlriitne.pasaulio kampe jie 

kur gyvenimo aud
ros bebūtų juos išbloškusios iš 
jų gimtosios šalies. Iš visur ir;

jie sugrįš, tai pasiremiant 
jų raportais, taipgi pasiūly
mu JAV militarinių jėgų 
komandieriaus Vietna m e 
generolo Westmorelan d o 
bus nutarta kokių žingsnių 
imtis karo laimėjimui.

Jungtinės Valstijos nuo 
“patarėjų” ir “pagalbos” 
Vietnamo militaristų val
džiai eina prie atviro karo 
prieš Vietnamo liaudiečius. 
Genero 1 a s Westmorelan- 
das sako, kad jau Pietų 
Vietnamo militaristų val
džia negali liaudiečius nu-

šeštadienį, lie

Ketvirtis šimtmečio
Nauju keliu i naują gyvenimą
“Amerikos gėda”
Negražu, ponas prezidente!
LLD nariams

— Rašo A. Bimba —

Liepos 21-oji—istorinė lietu-
namas daugiau siunčia jė
gų į Pietų Vietnamą, todėl 
Jungtinės Valstijos greitai 
darys naujus ir rimt u s 
veiksmus.

Jis davė suprasti, kad ka
ras Vietname yra jau tik
ras Jungtinių Valstijų ka
ras.

Į Pietų Vietnamą išvyko 
naujas JAV ambasadorius
Lodge, taipgi Gynybos sek- galėti, nors ji ir turi 700,- 
retorius R. McNam a r a. 000
Prezidentas sakė, kad kada pulkuose.

armijoje ir žandarų

JAU 72 000 JAV
KARIŲ VIETNAME | JAV INTERVENCIJĄ ..

, MASKVOJE SMERKIA

Saigonas. — Dabar Pietų 
Vietname j a u yra 72,000 
Jungtinių Valstijų mari- 
ninkų, pėstininkų ir lakūnų. 
JAV militariniai vadai rei
kalauja . padidinti skaičių 
iki 175,000*.

Tik per vieną savaitę 
Pietų Vietnamo valdžia ne
teko 4,313 karininkų ir ka
reivių užmuštais ir 3,6581 
sužeistais.

Maskva. — Liepos 13 die
ną United Press žinių 
agentūra praneš a, kad 
Maskvoje išstatyta dideli 
plakatai su o b a 1 s i a i s: 
“Jungtines Valstijos, susto
kite žmones žudę!... Sulai
kykite agresiją Vietname... 
Bombardavimai, tai 20-jo 
amžiaus vandalizmas”.

ŽYDŲ KONGRESAS
Strasbourgas, Pranccūzi- 

ja. — Čionai vyksta Žydų 
_______ reakcinių organizacijų 

iŠ visų tokių lietuvių šiandien f Pasaulinio Kongreso suva- 
UNL nuoširdžiausi Lietuvos žiavimas, kuriame dalyvau

ja virš 100 delegatų iš 30 
saliu, v

! Jie susirinko iš kapitalis
tinių šalių ir, pasiduodami 
Vakarų politikai, daro” prie
kaištų socialistinėms vals
tybėms, būk ten žydai yra 
persekiojami.

Darbo žmonių 
l>ienr«štis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8,00 
Brooklyn© $6.00 

Metams \

žmonėms ir jų šauniajai va
dovybei šia istorine proga 
sveikinimai.

Sveikiname ir mes, pažan
gieji Jungtinių Valstijų lietu
viai.

Lai klesti mūsų senoji tėvy
nė !

Lai laimė ir pasisekimai ją 
lydi kiekviename jos žingsny
je į rytojų!

Amerikinės delegacijos Pa
sauliniame Taikos Kongrese 
pirmininkas Dr. Carlton Good- 
let pasakė: “Vietnamo karas 
yra Amerikos gėda, ir mes 
kovosime tol, k o 1 Jungtinės 
Valstijos nepakeis savo reak
cinės politikos.

k dalyviai audringai sveikino šį 
-dftrąsų amerikietį ir jo pareikš

tus sentimentus.

Maskva. — A. Harrima- 
nas per tris valandas kal
bėjosi su Tarybų Sąjungos 
premjeru A. Kosyginu.

Kongreso

Praėjusį antradienį, liepos 
13 d., mūsų prezidentas susi
šaukė spaudos korespondentus 
ir su jais kalbėjosi dienos rei
kalais. Visiškai natūralu, kad 
visi klausimai ir atsakymai 
siejosi su karu Pietrytinėje 
Azijoje.

Ką mes ten veikiame? Kaip 
mes ten atsidūrėme? Kodėl 
mes ten kariaujame?

Prezidentas pasakė, kad jau 
trečias prezidentas (būtent 
jis) iš eilės Pietų Vietname 
laikosi tos pačios politikos. Ją 
pradėjo Eisenh.oweris, ją vyk
dė Kenedis ir dabar ją veda 
Johnsonas. Girdi, mūsų gar
bė ir pasižadėjimas verčia 
mus kariauti.

Sižadėję ginti užpultą narį. Ir 
to pasižadėjimo laikomės ir 
laikysimės.

Bet ar žinote, kas paaiški? 
Ogi paaiški, kad Pietų Viet
namas nėra SEATO narys, kad 
jis tai sąjungai nepriklauso, 
kad jis jokios tokios sutarties 
nėra pasirašęs! z

" Ir ryšium su tuo jis paminė- 
, jo SEATO (Southeast Asia 

Treaty Organization,). Girdi, 
tojie sutartyje mes esame pa-

r * '

SEATO sudaro tiktai šios 
šalys: Jungtinės Vals t i j o s ,\ 
Anglija, Prancūzija, Naujoji! 
Zelandija, Australija, Philipi- Į 

' nai, Pakistanas ir Tailandas, j 
Ir viskas.

A? tai reiškia, Icafl ponas 
prezidentas nežino sutarties ir 
dumia Amerikos žmonėms 
akis, kalbėdamas apie gynimą 
SEATO nario?

Negražu, ponas prezidente, 
baisiai negražu!

žodis į Lietuvių Literatūros 
narius. Turėkite mintyje, kad 
mūsų sekretorius Jonas Gry
bas yra išvykęs į Lietuvą. To
dėl jei kuris negausite iš jo 
greitai kokios nors paslaugos, 
nesupykite, palaukite. Jis vis-j1 
ką sutvarkys sugrįžus* < i

Naujas Jungtinių Valstijų 
informacijų viršininkas

Washingtonas. — Prezi- Informacijų Agentūros, ki- 
, . z . .v Įdentas Johnsonas paskyrė tais žodžiais propagandos

11*1 *4- * I * ! savo sena bičiuli Leonardą į viršininku.’ espubkkoį vietų P^'^J I Haroldą Marksą direkto-1 L. H. Marks gimęs 1916 
........ ..... ..... m. Pittsburghe, ten baigęs 

universitetą, bet prie radijo 
pagarsėjo Texas valstijoje, 
kur su Johnsono šeima bu
vo labai artimas. Nuo 1942 
metų jis dirbo įvairius dar- 

oųu_ bus federalinėje vyriausy-
I bėję, daug važinėjo užsie
nyje, nuolatos turėjo rei- 
! kalų su “informacijomis”.

Minimos agentūros glo-

nės santvarkos 25-mečio su-Į 
kakties minėjimas. Daugiau I

su- ĮVilnius.
pos 17 dieną, Lietuvoje pra
sidėjo džiaugsmingas minė
jimas 25-ių tnetų tarybines 
santvarkos. Desėtkai tūks
tančių žmonių iš kitų mies
tų ir provincijų su vyk o į 

'sostinę, kur įvyko masinis 
i festivalis.
i Tarybų Sąj angos vadovybę 
atstovavo Michailas Suslo
vas, vienas iš žymiųjų va- 
dų.

Daug lietuvių buvo iš ki
tų šalių, ypatingai skaitlin
ga atstovybe iš Jungtinių 
Valstijų, jų tarpe ir daini
ninkų grupė.

Ryga. — Liepos 17 dieną
prasidėjo minėjimas Latvi-1 mu Uctniab-
jos 25-ių metų tarybinės! Visų respublikų sostinėse 
santvarkos. Dalyvavo desėt
kai tūkstančių žmonių. Ta
rybų Sąjungos vadovbybę 
atstovavo premjeras Alek
sejus Kosyginas. Jis svei
kino latvius su dideliais pa
siekimais. Kalbėdamas apie 
tarptautinę padėtį aštriai 
kritikavo JAV už agresijas 
Vietname.

Talinas. — Liepos 17 die
ną prasidėjo Estijos tarybi-

sostinę. Tarybų Sąjungos Jungtinių Valstijų
vyriausybę atstovavo TSRS| 
prezidentas Anastazas Mi-!-------------= ~ = ~
kojanas. ,

Maskva. — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonės 
masiniai mini 25-ių metų 
tarybinės santvarkos su
kaktį

Į visų trijų respublikų 
sostines desėtkai tūkstan- -------- ------ ------------ . . .
čių žmonių suvyko iš mies- rašo, kad broliškos respub- ; boje yia n Voice o Ame- 
tu ir kaimu Maršavo ir va- * AA/UrToviia ArmonL < lica laclijo piopaganuos
žiavo dainuodami džiaugs
mo dainas.

j jus ir tų respublikų šmeiži
kus, kurie užsienyje bando 
perstatyti, būk Tarybų Są
junga prieš Pabaltijo 
žmonių norą tas šalis 
pavo.

šalių €

Dovanos
“Timeso” korespondentas

įvyko liaudies festivaliai. 
Spaudoje, kaip šių respub
likų, taip Tarybų Sąjungos 
ir sąjunginių respublikų, 
buvo daug rašyta. “Prav- 
doje” išsemiamąjį straips
ni pateikė Lietuvos liaudies 
vadas Antanas Sniečkus.

Pabaltijo respublikų sos
tinėse ir kituose miestuose 
žmonės priėmė rezoliucijas 
smerkdami karo kurstyto- las.

likos, Moldavija ir Armėni- {rica” radi 1° propagandos
ja, Pabaltijo žmonėms pri- skyrius, kuris daugeliu kai- 
siuntė vagonus apelsinų, o W 
Bulgarijos respublika po
midorų. Įvairiausių dovanų 
jos gavo ir iš kitų sąjungi-

gandą. Pastaraisiais laikais 
“Voice of Amerika” susi
laukė aštrios kritikos net iš

niu ir liaudiškų respublikų, artimų JAV žmonių už in-
Pašto ženklelis 
Lietuvos garbei

Tarybų Sąjunga šia pro
ga išleido pašto ženklelį pa
garbai Lietuvos.’ Jame yra 
tautiniais rūbais pasipuo
šusios • lietuvaitės paveiks-

formacijas”, kurios nieko 
bendro neturi su gyveni- 

imu, kurios buvo perpildy- 
' tos pasigyrimais ir nutylė
jimais to, kas nepatiko JAV 
vyriausybei.

Ruoškime vasari
nes pramogas “Lais-; 
vei” paremL Jos yra- 
didelė atrama šiam, 
iietuviškios liaudies 
dienraščiui

. ■>

KINIJA GRASINA 
ATSIKIRSTI

Pekinas. —Kinijos laik
raščiai rašo, kad Jungtinių 
Valstijų kariniai lėktuvai 
liepos 11 dieną skraidė virš 
jos Junano provincijos. •

Jie sako, kad jeigu dar 
kartą JAV lėktuvai pasiro
dys virš Kinijos plotų, jie 
bus atitinkamai “pasitikti”.

: ...į _ .. „ ;■ - L.J1. _ ■ 'T "■ i i
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Paryžius. — Prancūzijo
je kiekvieneriais metais lie
pos 14 dieną mini paėmimą 
Bastilijos tvirtumos. Šie
met minėjimas buvo para
duojant militarines jėgas.

Maskva. — Sulaukęs 60 
metu amžiaus mirė Michai
las Gobovičius, Maskvos 
Bolšoj baleto šokėjas.

Ekstra« ------------ —-------- I-----------_---------- ,

Lietuvos, Latvijos ir Estonijos Sei® 
I mai Vienbalsiai Prašo Priimti 

.; ' . - • _ ... t

Lietuvos Vyriausybė
Džiaugiasi Amerikie

čių Sveikinimais
- PABŪK OS KABLEGRAMA NUO LIETUVOS 

PREZIOENTO Už SVEIKINIMUS / .5, , , ...... ... .... . .. ................................ , „__ ...
Kaunas. s pei’sIk^UCTys ■ j Vokietiją, į vijos ir 'Estonijos seimai i kareivių demonstracijos fry- K AMS IR VALSTIEčIAMSį^Oį
Atsakydamas j daugelio Amerikos ir kitų pasaulio: kaip dk suin*fĮ laukų derlių, j sekmadieni vienbalsiai nu-j ko Rygoj, Latvijoj, ir Talli- š Lietuvos seimas vienlml-

Nuotrauka “Laisvės” pirmojo puslapio 1940 metų liepos 23 dienos, kuriame buvo pranešta apie Lietuvos 
liaudies pasirinkimą tarybinės santvarkos

IŠ SOVIETINES LIETUVOS 
IŠSIKRAUSTYS 30 TŪKS

TANČIŲ VOKIEČIŲ
i BerHn. — Lietuvoje iki 
I šiol buvo apie 30 tūkstančių 
'vokiečių^ džiugiausią ūkinin
kų. Pasikeiius\Lietuvos vy- 
iriausybej į. sovietinę, jie Kaunas. — Lietuvos, Lot-Į Panašios darbo žmonių ii‘ VISA GALIA DARBIN'

J Vilniy atvyko lietuviai turistai
VILNIUS. —Liepos 14 d. 

/Iviemis lėktuvais iš Mask
vos į Vilnių atvyko 67 
Amerikos lietuviai daly
vauti dainų šventėj e. Jų 
tarpe 22 dainininkai, šešių 
miestų lietuvių liau dies 
chorų atstovai, tarp jų: 
Grybas, Lazauskienė, Juš
ka, Brazauskienė, Kaškevi- 
čius, Ventienė, Janulienė, 
Smith, Krasnickas, Sukac
kienė, Žilinskienė, Kirka, 
Smalenskas, chorvedė M. 
Stensler ir kiti. Aerouoste

juos šiltai sutiko oficialūs 
atstovai ir minia žmonių.

Šiuo metu Vilniuje jau 
svečiuojasi apie 80 JAV 
lietuvių turistų.

Atvyksta grupė Anglijos 
lietuvių.

A. Vaivutskas

Saigonas. — JAV bombo
nešiai srityje Hue salos nu
skandino arba sugadino 35 
Šiaurės Vietnamo laivelius, 
matomai, žvejų.

SUNAIKINTI A-BOMBAS 
KOL DAR NEPERVeLU
Londonas. —Anglijos nu

siginklavimo ministras lor
das Chalfont sako, kad 
valstybės, kurios turi ato
minių ginklų, turi juos su
naikinti, kol dar nėra per- 
vėlu.

Kitaip, j i s sako, dar 
apie dvylika kitų valstybių 
pasigamins atomines bom- kenksmingas jūsų sveika
tas, jau nebus g a 1 i- 
ma išvengti atominio karo.

ANT CIGAREČIŲ BUS 
PASARGA

Washingtonas. — JAV 
Atstovų Butas 285 balsais 
prieš 103 nubalsavo, kad 
ant cigarečių ir papirosų 
dėžučių būtų persergėji
mas.

Ant jų turės būti at
spausdinta : “Pasarga: ci
garečių rūkymas gali būti

tai”.

Pekinas. — Šiemet Kini
joje yra geras javų derlius.

SpaudaBukareštas. — ! _ 
paduos daugiau žinių iš už
sienio.

Maskva.—Liepos 16 die
ną TSRS mokslininkai vie
na galinga raketa iššovė į 
kosmosą penkis satelitus. Gi 
kita tokia raketa buvo iš
šautas satelitas 26,000 sva
rų, tai sunkiausias satelitas 
iš visų. TSRS mokslininkai 
sako, kad tai bandymai pa
siekimui kitų planetų.

Maskva. — Liepos 18 die
ną TSRS mokslininkai iššo
vė įrengimą, vadinamą 
“Zond-3,” kuris skrajos ap
link Saulę, kaip ir planetos. 
“Zond” 1 ir 2 buvo iššauti 
pereitais metais.

Bukareštas. — Į Rumuni
jos Komunistų partijos su
važiavimą atvyko TSRS Ko
munistų partijos pirmasis 
sekretorius Leonidas Brež
nevas ir Kinijos Komunistų 
partijos generalinis sekreto
rius Teng Hsiao-pingas. Jie 
turėjo pasitarimą išlygini
mui skirtumų.
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Lietuvos liaudies pergales švente
TIKTAI VIENA diena mus skiria nuo tos svarbios 

datos — Liepos 21-os, kuomet Lietuva mini liaudies išsi
laisvinimo dvidešimt penkerių metų sukaktį. Tas išsi
laisvinimas — tai socialistinės santvarkos atkūrimas 
1940-ais metais — santvarkos, kurios Lietuvos liaudies 
geriausieji sūnūs ir dukros siekė per kartų kartas, ku
rią buvo pradėję steigti kartu su kitomis Rytų Europos 
tautomis užgesus Pirmajam pasauliniam karui, ir už 
kurią kovojo per tuos ilgus metus, kuomet Lietuvą val
dė fašizmas.

Po Italijos, Lietuva buvo tarp pirmųjų Europos ša
lių, kurios papuolė po fašizmo jungu. Ir tai ne atsitikti
nis dalykas. Tautininkų-fašistų režimas atėjo Lietuvon 
kaip tik dėl to, kad buržuazijos hegemonijai grėsė tuo- 
jautinįs pavojus, kaip tik dėl to, kad Lietuvos prasčiokai 

\ nenustojo kovoti už santvarką, kurią jau buvo išsikovo
ję jų kaimynai — bielorusiai, rusai, ukrainiečiai.

Mes visi žinom netolimą istoriją: Lietuvos liaudis 
paėmė galią į savo rankas “vienuoliktą valandą”, kaip tai 
sakoma, kuomet jau buvo aišku, kad nežiūrint sutarties 
su Tarybų Sąjunga, Smetonos režimas siekia pulti į na
cinės Vokietijos glėbį ir pražlugdyti lietuvių tautą, kad 
tik išgelbėtų valdančiosios klasės privilegijas.

Lietuvos liaudis pasirinko socializmo kelią. Ji taipgi 
nutarė, kad tuo keliu žengti ji gali tiktai glaudžioje san
tarvėje su kitomis socialistinėmis Europos tautomis — 
su Rytų kaimynais, su Tarybų Sąjunga.

Tolimesnė istorija mums irgi gerai žinoma. Nacių 
užpuolimas ant Tarybų Sąjungos pavertė Lietuvą masi
nių žudynių, kapinynų ir nežmoniškų kančių šalimi. Bet 

" žmonių siekiai, geresnio gyvenimo vaizdas, neišnyko ir 
toje tamsioje naktyje — geriausieji liaudies kovotojai, 
fronte ir priešo užnugaryje, nešė į priekį vilties žiburį. 
Daug kas krito, bet atsidavusios rankos tą žiburį atnešė 
į pergalę. Niokotas,, teriotas ir kankintas kraštas pradė
jo atsistatyti. ,. ,'

Ir ta istorija, vėlyvesnė,, irgi gerai žinoma. Krašto 
atstatyme pasiekta tiesiog stebuklų. Auga naujoji kar
ta, kuri apie fizines ir dvasines žaizdas, kurias kraštui 
paliko žvėriškas fašizmas, greit žinos tik iš istorijos.

Mes, Amerikos lietuviai darbo žmonės, šiomis dieno
mis džiaugiamės kartu su Tarybine Lietuva. Daugu
ma mūsų paliko tėviškę Lietuvą seniai, prieš ilgus de
šimtmečius. Mes suaugome su mūsų šalimi, su Amerika, 
su jos žmonėmis, tradicijomis, papročiais. Mes dirbome 
mūsų krašto plieno liejykloje, kasyklose, siuvyklose, 
vaikščiojome prie jos dirbtuvių pikieto linijose, streika
vome už geresnes darbo sąlygas, mindžiojome jos šali
gatvius bedarbių eilėse, demonstravome už socialinį sau
gumą, už platesnes laisves ir šviesesnį gyvenimą šalia 
mūsų brolių amerikiečių — visų kilmių, rasių, tauty
bių.. Mes šiandien kartu-sū visa Amerikos liaudimi iš 
visų jėgų darbuojamės, kad mūsų šalies politika būtų la
biau pažangi, labiau humaniška — virš viso — labiau 
taikinga,

Mes džiaugiamės kartu su socialistine Lietuva kaip 
lietuviai ir kaip pažangūs amerikiečiai. Kaip seniai mes 
nebūtume palikę Lietuvą, tai kraštas, kurio pievas min
džiojo mūsų vaikiškos kojos, kraštas, kurio vieversių 
giesmę mes dar galime užgirsti savo sapnuose. Bet kas 
gal tiek pat svarbu — mes jaučiame, kad Lietuvos dar
bo liaudies siekiai ir laimėjimai yra brangūs ir artimi 
mums, daliai Amerikos darbo klasės.

Mes sveikiname senosios tėvynės ‘ Lietuvos liaudį: 
Jūs pradėjote savo šventę su poezijos pavasariu prie 
Kauno marių. Teišsilieja šis gyvenimo pavasaris į prino
kusias vasaras, į ant amžių taikingus laukus ir laimin
gus žmones.

Adlai Stevensono mirtis
ADLAI STEVENSONO staigi mirtis mūsų šalyje 

pažymima oficialiu liūdesio periodu. Nors jis buvo tik 
JAV delegacijos prie Jungtinių Tautų pirmininkas, fak- 
tinai jis vaidino svarbesnę rolę—kaip buvęs prezidenti
nis kandidatas, kaip Demokratų partijos labiau liberali
nio sparno ideologas ir kaip plačios erudicijos žmogus, 
jis turėjo nemažai gerbėjų ir pasekėjų.

Bet patys jo gerbėjai vis labiau jautė, kad jie fakti-^ 
nai garbina praeities Stevensoną, o ne paskiausių metų. 
Nors dar gyvavo iliuzija, kad jis liberališkesnis negu jo 
kolegos Johnsono administracijoje, realistinis žvilgsnis 
rodė visai ką kitą: Jungtinėse Tautose ir bendrai politi
nėje arenoje jis vykdė Johnsono politiką pilniausiai. Pa 
Žangiuose žmonėse visos iliuzijos apie Stevensoną išny
ko dar Kubos krizės metu, kuomet jis iš J. T. platfor
mos gynė invaziją. O dar prieš pat mirtį jis pabrėžė, kad 
pilnai remia JAV rolę Vietname.

Yra žmonių, kurie iki paskutinės Stevensono gyvas
ties dienos, taipgi dabar, po jo mirties, teigė ir teigia,

Justas Paleckis
Tarybų Lietuvos Prezidiumo 

Pirmininkas

Antanas Sniečkus
Lietuvos Komunistų Partijos 

Sekretorius

Motiejus Šumauskas
Lietuvos Ministrų Tarybos 

Pirmininkas

Tokiu pavadinimu Vil
niaus “Vakarinėse naujie
nose” pasirodė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
Justo Paleckio straipsnis, 
kuriame pasakojama istori
nės 1940 metų vasaros įvy
kiai Lietuvoje. Autorius, 
suminėjęs fašistinės Vokie
tijos agresiją prieš Lenkiją, 
antrojo pasaulinio karo pra
džią, hitlerininkų nesunkias 
pergales kituose Europos 
rajonuose, pažymi, kad šis 
didelio įtempimo laikotarpis 
atsiliepė ir Lietuvos padė
čiai. Jau ir taip sunki Lie
tuvos darbo žmonių padėtis 
dar labiau pablogėjo. Lygia
grečiai dar labiau paaštrėjo 
klasių kova.

Svarbiu tų metų įvykiu 
buvo Tarybų Sąjungos-Lie- 
tuvos savitarpio pagalbos 
sutartis,—-toliau rašo J. Pa
leckis.—Sunkiu mūsų kraš
tui laiku tarybiniai žmonės 
ištiesė brolišką pagalbos 
ranką — grąžino Lietuvai 
Vilnių ir įsipareigojo gali
mos agresijos atveju drauge 
ginti Lietuvos sienas. Tam 
tikslui į kraštą buvo atsiųs
tos Tarybinės Armijos įgu
los.

Lietuvos darbo žmonės 
su dideliu džiaugsmu sutiko 
šią .žinią. Šalyje vyko ma
sinės antifašistinės demons
tracijos. Susidarė palankios 
sąlygos kovai už fašistinės 
diktatūros nuvertimą.

Prieš galą dar spardėsi 
smetoninis režimas. Anti
liaudinė Lietuvos vyriausy
bė stengėsi Vilniaus atgavi
mą panaudoti savo padė
čiai sustiprinti. Policija su
ėmė daug komunistų, anti
fašistų, įrengė dar vieną 
koncentracijos stovyklą Pa
bradėje, tarybiniai kariai 
buvo šnipinėjami, o vienas 
net nužudytas.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė, remdamasi savitarpio 
pagalbos sutartimi, pareika
lavo nubausti provokacijų 
kaltininkus, sudaryti Lietu
voje tokią vyriausybę, kuri 
nuosekliai ir sąžiningai vyk
dytų įsipareigojimus, o su
tarties vykdymo užtikrini
mui — sustiprinti Tarybi
nės Armijos įgulas.

Gavusi TSRS notą, buržu
azinė vyriausybė, pirminin
kaujant Smetonai, posė
džiavo visą naktį iš 1940 m. 
birželio 14 į 15 d. Tarybinės 
vyriausybės reikal avimai 
buvo priimti.

Kaip tada pasielgė Smeto
na, autorius nurodo:

1940 metų birželio 15 d. į 
Lietuvą turėjo įžengti pa
pildomos Tarybinės Armijos 
dalys. Ir čia Smetona, pa
siskelbęs esąs sunegalavęs, 
pavedė eiti respublikos pre

zidento pareigas A. Mer
kiui, o pats tos dienos rytą 
pabėgo į Vokietiją su visa 
šeima, keliais ministrais ir 
didele suma užsienio valiu
tos, paimtos iš Lietuvos ban
ko.

Didelis buvo susidomėji
mas, kąs sudarys naująją 
vyriausybę. Buvo aišku, kad 
senoji santvarka nebegrįš. 
Negalėjo tas klausimas ne
rūpėti ir man, tačiau nega
lėjau įsivaizduoti, kad teks 
į jo sprendimą taip aktyviai 
įsijungti.

Nežinojau to, ir anksti 
rytą birželio 17 d., kai bu
vau, kaip Liaudies fronto 
veikėjas, pakviestas daly
vauti pasitarime su kom
partijos atstovais vyriausy
bės sudarymo kla u s i m u. 
Buvau galvojęs apie įvai
rias kandidatūras ir ' apie 
jas kalbėjau. Kai buvo pa
minėta mano kandidatūra, 
ilgai atsikalbinėjau įvairiais 
argumentais. Bet pagaliau 
teka pasiryžti. Ir taip po (šizmo žlugimo dienų, 
visų pasitarimų birželio 17 < 
d. einąs prezidento pareigas įvyko po milžiniško liaudies 
A. Merkys atitinkamais 
konstituciniais aktais pave 
d ė man : 
nistrų Tarybą.

Netrukus Liaudies vyriau
sybė susirinko pirmojo po
sėdžio. Be eilės klausimų, 
iškilusių su sutarties su Ta
rybų Sąjunga vykdymu, pir
miausias rūpestis buvo iš
leisti politinius kalinius. 
Tai buvo pavesta įvykdyti 
teisingumo ministrui P. Pa- 
karkliui su laikinai ėjusiu 
vidaus reikalų ministro par
eigas M. Mickiu, susitarus 
su LKP Centro Komitetu. 
Tame posėdyje aptarti taip 
pat pagrindiniai dėsniai vy
riausybės pareiškimo, kurį 
padariau per radiją birželio 
18 d.

Liaudies vyriausybės pa
reiškime pabrėžta, kad, su
griuvus smurto keliu gimu
sios ir sauvale paremtos 
diktatūros režimui, atsida
rė laisvi keliai įtraukti nau
jas, dar neišmėgintas jėgas 
į kūrybinį naujo gyvenimo 
darbą tiek materialinės liau
dies gerovės, • tiek ir kultū
rinės pažangos srityse. Pa
žymėta, kad užsienio politi
kos srityje pirmiausias Liau
dies vyriausybės uždavinys 
bus nustatyti iš tikrųjų 
draugiškus santykius su 
Tarybų Sąjunga, su kuria 
Lietuva turi savitarpio pa
galbos sutartį.

Vidaus politiką pareiški
me nužymėjo tokie uždavi
niai: apsaugoti pilnas liau
dies teises, pakelti kultūrinį 
gyventojų lygį ir materiali
nę gerovę, pakeisti politinę 
santvarką. Tuo tikslu vy
riausybė užtikrino, kad bus

paleistas fašistinis “sei
mas,” pakeistas rinkimų 
įstatymas, grąžinta laisvė 
politiniams kaliniams, ko
vojusiems už liaudies teises, 
uždarytos buržuazinės są
jungos ir partijos, bus įgy
vendintas tautų lygybės 
principas, plačios reformos 
bus padarytos sveikatos ap
saugos srityje, rimtas dė
mesys bus kreipiamas į liau
die masių švietimą, į visuo
tinį kultūros kėlimą.

Lietuvos Komunistų par
tija tą pačią dieną išleido 
atsišaukimą, kuriuo sveiki
no Liaudies vyriausybę. Ja
me buvo taip pat iškelti už
daviniai išvalyti valstybės 
aparatą nuo liaudies prie
šų, šnipų, provokatorių, 
niekšų bei areštuoti juos, 
uždaryti reakcines organi
zacijas, konfiskuoti pabėgu
siųjų reakcininkų turtą.

Lietuvos Komunistų par
tija legaliai pradėjo veikti 
faktiškai nuo pirmųjų fa- 

. Bet 
oficialiai jos legalizavimas

mitingo Kauno Žaliakalnio
ainiais aktais pave- aikštėje. Taip pat tada bu- 
sudaryti naują Mi-Jvo legalizuota Lietuvos Ko- 
arybą. 7 munistinio jaunimo sąjun-
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kad “savo širdies gilumoje” Stevensonas liko ištikimas ‘ dinius jų jausmus.

padoresniam liberalizmui, kad jis tik vykdė jam įsakytą 
politiką.

Gal taip, gal ne. Bet tas ne taip jau svarbu, nes isto
rija sprendžia apie žmones pagal jų veiksmus, one vi-

ga bei profesinės sąjungos.
Lietuvos Komunistų par

tijos CK pirmasis sekreto
rius Antanas Sniečkus, — 
rašo J. Paleckis, — 1939 m. 
gruodžio mėnesį buvo suim
tas su keliais draugais ko
munistais. Dar birželio pir
momis dienomis A. Sniečkų 
nuteisė 8 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Bet revoliu
ciniai įvykiai jį jau pirmo
mis dienomis išvadavo. Kar
tu su atsidavusiu revoliuci
niu veikėju I. Meskupu- 
Adomu, kuris buvo antruo
ju CK sekretorium, A. 
Sniečkus dabar vadovavo 
Lietuvos Komunistų parti
jai jau legaliomis sąlygomis. 
Be to, A. Sniečkus kurį lai
ką perėmė ir Saugumo de
partamento vadovybę.

Iš Dimitravo koncentraci
jos stovyklos išėjęs revo
liucionierius Motiejus Šu
mauskas stojo vadovauti 
profesinių sąjungų veiklai. 
Iš Šiaulių kalėjimo išėjęs 
Feliksas Bieliauskas tapo 
Lietuvos Komjaunimo są
jungos CK pirmuoju sekre
toriumi. Legaliai išėjo kom
partijos organas “Tiesa,” 
kurio atsakinguoju redak
toriumi pirmą laiką buvo 
prieš kelias dienas iš kon
centracijos stovyklos išėjęs 
V. Niunka, o vėliau redaga
vimą perėmė G. Zimanas.

Lietuvoje prasidėjo nau
jas gyvenimas. Žmonės 
džiaugėsi tuo, kad baigėsi 
priespaudos laikai, sužlugo 
ponų ir išnaudotojų galybė, 
kad pilnu balsu galėjo pra
bilti darbo žmogus.

Jaudinantys buvo vaizdai, 
susiję su politinių kalinių 
išleidimu. Kaune ir Vilniu
je, Šiauliuose ir Panevėžy
je bei kitur, kur buvo kalė*

jimai, tuoj susidarė komite
tai išleidžiamiems kaliniams 
sutikti.v '

Jau birželio 19 d. buvo už
daryta tautininkų sąjunga 
ir visos kitos fašistinės bei 
reakcinės organizacijos, ne
trukus buvo paleistas fa
šistinis “seimas” ir valsty
bės taryba. Paleistos ir vie
tos savivaldybės, kurios bu
vo iš išnaudotojų klasių at
stovų. Sparčiai vyko vals
tybės aparato ir kariuome
nės valymas nuo reakcinių 
elementų. Stambiosiose pra
monės ir prekybos įmonėse 
bei bankuose įsteigta dar
bininkų ir valstybės kont
rolė. Pabėgusių reakcinin
kų turtas buvo vyriausybės 
nuostat a i s konfiskuotas. 
Liaudies vyriausybė nu
traukė konkordatą su Vati
kanu, k”ris trukdė įvykdyti 
nuostatą apie bažnyčios at
skyrimą nuo valstybės. Taip 
pat panaikinta Pabaltijo 
Antantės sutartis.

Visos tos revoliucinės per
mainos, kurios iš p'agriwk 
keitė Lietuvos gyvenimą^ 
įvyko be kraujo praliejimo, 
be jokių ekscesų ir nesusi
pratimų. Patys darbo žmo
nės palaikė tvarką, ir mil
žiniškos darbo žmonių de
monstracijos, kuriose Kau
ne dalyvavo po 70 tūkstan
čių žmonių, įvykdavo be jo
kių incidentų ir nesusipra
timų. <

Iš esmės pasikeitė ir nuo
taikos Vilniuje, kur nebeli
ko vietos šovinistinių ele
mentų kurstomam naciona
liniam antagonizmui. Įsi
vyravo sveika internaciona
lizmo dvasia.

Per trumpą laiką atliktai 
didžiulius pertvarkymo dar
bus, — baigia J. Paleckis,— 
Liaudies vyriausybė ruošėsi 
svarbiausiam uždaviniui — 
rinkimams į Liaudies seimą. 
Jis ir nusprendė tolesnį lie
tuvių tautos likimą.

■
1940 metų įvykiai Lietuvoje

Visos liaudies vardu
Sugrąžinus gyventojams 

demokratines teises, reikė
jo pertvarkyti Lietuvos po
litinę santvarką. Tačiau 
šio pertvarkymo Liaudies 
vyriausybė viena, nesirem- 
dama liaudies valia, negalė
jo vykdyti. Todėl ji 1940 
m. liepos 5 d. savo posėdy
je nutarė priimti deklara
ciją į tautą Liaudies seimo 
rinkimų klausimu. Tą pa
čią dieną vyriausybė pa
tvirtino rinkimų įstatymą 
ir vyriausią rinkimų komi
siją. Šios komisijos pir
mininku buvo patvirtintas 
V. Niunka, pirmininko pa
vaduotoju — K. Domaševi
čius,. nariais — A. Bulota, 
V. Narvydaitė ir kiti.

Liaudies vyriausybės pa
tvirtintas seimo rinkimų 
įstatymas panaikino visus 
smetoninės vyri a u s y b ė s 
įvestus darbo žmonių rin
kiminių teisių apribojimus. 
Liaudžiai buvo suteikta 
galimybė demokratiniais 
pagrindais — visuoti n i ų , 
slaptų, lygių ir tiesioginių 
rinkimų pagrindais — iš
rinkti* į seimą savo atsto
vus. Seimo rinkimais buvo 
suteikta teisė pačiai liau
džiai spręsti svarbiausius 
valstybinio gyvenimo rei
kalus.

Paskelbus Liaudies seimo 
rinkimus, Komunistų parti
jos inicityva buvo sudary
ta Lietuvos darbo liaudies 
sąjunga, kuri buvo darbi
ninkų, valstiečių ir darbo 
inteligentijos vienybės rin
kimuose išreiškė j a. Liepos 
6 d. paskelbta šios sąjungos 
rinkiminė platforma ragino 
balsuoti tik už kandidatus, 
galinčius užtikrinti liaudies 
reikalavimų įgyvendinimą. 
Platformą pasirašė fabri
kų darbininkų kolektyvai, 
mokslininkai, rašytojai, 
m e n i n i n k a i, pedagogai, 
taip pat valstiečių įgalioti
niai j LKJS Centro Komite
tas, Lietuvos Liaudies pa
galbos sąjungos valdyba ir 
kt.

Liaudies seimo rinkimų 
paskelbimas ir Lietuvos 
darbo liaudies sąjungos 
rinkiminė platforma buvo 
sutikta šimtais darbo žmo
nių mitingų, susirinkimų, 
kurie vyko visuose Lietu
vos „ kampeliuose. Lietuvos 
darbo liaudies sąjungos 
rinkiminę platformą pasi
rašė šimtai tūkstančių dar
bo žmonių. Dešimtys tūks
tančių nepartinių patys rė
mė ir kitus ragino remti 

I Lietuvos darbo liaudies

platformą. Jie ranka ran
kon ėjo su komunistais.

Darbo valstiečių masės 
rinkimų kampanijos metu 
iki galo įsitikino ir supra
to, ką jų gyvenime reiškia 
senos išnaudotojiškos san
tvarkos žlugimas. Aktyvi-hi 
dalyvaudama rinkiminę^ 
kampanijoje, darbo inteli
gentija taip pat įrodė, kad 
ji eina su liaudimi. Į rin
kiminę kampaniją įsijungė 
kareivių mases ir visos mū
sų krašto tautinės mažu
mos. Nuošaliai laikėsi tik 
Smetonos režimo pakalikai, 
daugiasia buvę įvairūs val
dininkai.

Rinkiminė kampanija 
liepos 13 d. baigėsi. Ji bu- k 
vo išlaisvintų darbo žmo
nių valios, jų ryžto kurti 
naują gyvenimą demonstra
cija. Tuo tarpu prieš bur- J 
žuazinius rinkimus vyrau- ? | 
davo liaudies abejingumas 
ir nepasitikėjimas.

Rinkimuose plačiai daly
vavo visi Lietuvos gyven
tojai.

Liepos 14-15 d. prie rin
kiminių urnų balsuoti atėjo 
1,386,569 rinkėjai, arba Į 
95.51% visų turėjusių balso 
teisę. Iš jų 99.19% balsa
vo už Lietuvos darbo liau
dies sąjungos iškeltus kan
didatus. Tik 11,220 balsų 
buvo pripažinti negaliojan
čiais arba paduotais prieš. 
Į Liaudies seimą buvo iš
rinkti 79 atstovai iš įvai
rių liaudies sluoksnių. Jų j 
tarpe buvo 21 darbininkas, 
25 valstiečiai, 27 inteligen
tai ir tarnautojai.

Rinkimų rezultatai rodė, 
kad išrinktasis Liaudies 
seimas turi teisę kalbėti vi
sos liaudies vardu Ir spręs- j į 
ti jos vardu visus klausu 
mus.

LKP Centro Komitetas 
1940 m. liepos 17 d. atsi
šaukime, išleistame išrin
kus Liaudies seimą, pasvei
kino išrinktuosius atstovus 
ir konstatavo, kad Seimu 
liaudis visiškai pasitiki, 
kad jis yra tikras liaudies 
atstovų seimas ir kad jis 
įvykdys svarbiausius liau
dies siekimus.

Šiuose rinkimuose lietu
vių tauta patikėjo savo li
kimą Liaudies seimui, kuris 
1940 m. liepos 21 d. vienin
gai priėmė nutarimą pa
skelbti Tarybų valdžią Lie- J 
tuvoje. <

V. Kancevičius 1?
Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko vardo 

universiteto aspirantas
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a PAVASARIO UPĖMS IŠSILIEJANT
Savo atsiminimais apie spontaniškai žmonės telkė-. Tuo pat metu iš visų Lie

si į demonstracijas. Prie di- i tuvos vietų šimtai telegra-1940 metų laisvės vasarą 
su “Tiesos” <skaitytojais džiųjų kelių, kuriais žygia-' mų sveikino naują Lietuvos 

rašytojas Jo- 
Jis tuo me- 
žymus žurna-

nas Šimkus, 
tu jau buvo 
listas dirbo liaudininku 
“Lietuvos žiniose”.

Jono Šimkaus straips
nį mes persispausdiname 
iš “Tiesos”, praleidę tik
tai tas vietas, kuriose 
kartojasi jau kitų auto
rių savo atsiminimuose 
aprašytieji 1940 metų 
įvykiai. — Red.
—Dar anksti pavasarį, 

—^'ašo J. Šimkus, — žurna
listų tarpe pasklido gandas, 
kad Lietuvos vyriausybė 
ruošiasi dėtis į Baltijos san-

vy riausybę. Redakcijoj pir
momis dienomis turėjau tik 
vieną visiškai patikimą as
menį — Juozą Belecką, su 
kuriuo susidraugavome 
anksčiau, ir jis pirmomis

vo tarybiniai kariai, telkėsi 
iš kaimų subėgę žmonės. 
Jie džiaugsmingu valiavi
mu sveikino Raudonosios 
Armijos dalinius, merginos 
gėlėmis kaišė tarybines ma
šinas. Tai buvo nepaprasto 
entuziazmo išreišk i m a s. | daug ir gabiai padėjo, ei- 
Laisvė žengė mūsų žeme! j damas ne tik redakcijos 
Priespauda staiga prasme
go skradžiai žemę. Lietuvos 
darbo žmonės tai vertino 
kaip savo pergalę, kaip jų 
ilgos ir sunkios kovos, ku
riai vadovavo Lietuvos Ko
munistų partija, rezultatą.

asmenų, kurie pateikė, 1,500 
dainų tekstų. Buvo paskir
tos 5 premijos, ir gana greit 
liaudis jau dainavo naujas 
dainas, iš kurių ne viena iš
liko iki pat šių dienų.

Didelė entuziazmo banga 
nuvilnijo per visą kraštą, 
kai vyriausybė paskelbė 
Liaudies seimo rinkimus. 
Menininkai paskelbė savo

Seniau ir dabar - nepalyginami skaičiai
Per dvidešimt buržuazi

jos viešpatavimo metų Lie
tuvoje liko neįgyvendintas 
net privalomas pradinis mo
kymas. Ką jau tada bekal
bėti apie kadrų ruošimą 
aukštosiose ir specialiosiose 
vidurinėse mokyklose. Lie- 

1 tuvoje nebuvo aukštosios
dienomis man nepaprastai atsišaukimą į darbo žmones, Į technikos mokyklos. Nebu-

nizatoriai buvo Vokietijos 
fašistai ir kurie norėjo su
telkti Pabaltijo tautas re
akcijos būrin prieš Tarybų 
Sąjungą. Ton santarvėnt 
buvo traukiama ir Suomija. 
Kartą einu “Laisvės” alėja 
su TASS’o atstovu Lietuvai 
K rami novu (dabar žurnalo 
“Za rubežom” vyriausiasis 
redaktorius), ir jis mane 
klausia: “Ar girdėjai apie 
Lietuvos derybas Rygoje?” 
Mes, žurnalistai, dalydavo- 
mės žiniomis, ir aš atsa
kiau, kad tokį gandą esu 
girdėjęs. Žurnalistai mėg
davo dažnai užeiti į Konra-; 
do kavinę (dabar “Tulpė”) 
ir kavos išgerti. Ten buvo 
savotiška žinių ir gandų 
birža. Ten išplaukdavo net 
didžiausios paslaptys. Taigi 
ten šį gandą ir išgirdau.

Lietuvoje tada, kaip ži
noma, buvo įsteigtos nedi
delės Raudonosios armijos 
stovyklos. Bet pasirodo, 
kad Vokiet i j o s fašistai, 
drauge su Pabaltijo reak
cionieriais turėjo • sudarę 
planą, kaip sulikviduoti 
mums draugiškos kariuo
menės įgulas ir, pasinaudo
jus sąmyšiu, įvesti į Pabal
tijį Vokietijos kariuomenę. 
Išsirodo, kad Niujorko 
skauda sužinojo tą Vokieti
jos ir Lietuvos fašistų pla
ną ir paskelbė jį. Bet 
sąmokslas nepavyko.

1940 metų vasaros 
kiams prasidedant, aš
bau “Lietuvos žinių” redak
cijoje. Ateinu į darbą, ir 
Jonas Kauneckis (jis tada 
dirbo “Lietuvos žinių” re
porteriu) praneša man sen
saciją: “Smetona pabėgo iš 
Lietuvos!”

Tai buvo nepapr a s t o tik pasakė 
džiaugsmo žinia.

Kai į Lietuvą įžygiavo 
nauji Raudonosios armijos 
daliniai, birželio 17 dieną 
“Lietuvos aidas” pranešė, 
kad sudaryta nauja vyriau
sybė. Buvo pranešta apie 

^Smetonos išvykimą į užsie
nį. Birželio 16-ąją Smetona 
jau buvo slapta perbėgęs 
Lietuvos - Vokietijos sieną 
ir tupėjo po Hitlerio spar
neliu.

Vakarų Europoje vyko į 
antrasis pasaulinis karas. 
Hitlerio armija baigė doro
ti Prancūziją, ir Geringo 
lėktuvai kasdien bombarda
vo Angliją.

Naujos vyriausybės su
darymą mūsų liaudis visur, 
visame krašte sutiko kaip 
tikrą Lietuvos liaudies pa
vasarį. Mokyklose, įstaigo
se nuo sienų draskė Smeto
nos portretus. Prasidė j o 
tarsi koks genneralinis ap-

& jbjįvalymas. žmonės juokėsi 
C Is šiaudinio diktatoriaus, iš 

jo klapčiu k ų tautininkų. 
Miestuose ir miesteliuose

tas

įvy- 
dir-

I

sekretoriaus, bet ir svar
biausio reporterio pareigas. 
Prašiau Petrą Cvirką, ku
rio tomis dienomis visur bu
vo pilna, kad man padėtų. 
Jis godžiai kaupė savin 
krašte vykstančius įvykius, 
o vakare, po karštų dienų, 
rašė straipsnius.

Birželio 19 dieną prieš 
pietus ateina pas mane į 
“Lietuvos aido” redakciją 
poetas Liudas Gira — susi
jaudinęs, pakilia nuotaika, 
su dideliu šviečiu gėlių glė
biu. Atsikvepia jis ir sako:

“Einu pasitikti išvaduo
jamų politinių kalinių. Pa
rašyk apie šią dieną.” “Lie
tuvos aide” tą dieną psirodė 
mano vedamasis “Pančiai 
sutrupinti” ir buvo duotas 
visas puslapis apie Liaudies 
vyriausybės naujuosius mi
nistrus. Tą pačią dieną bu- 

ivo išspausdintas aistringas 
| Petro Cvirkos str a i p s n i s 

Birželio 17 dieną pareigasRaudono ji Armija,” kuris 
perėmė Liaudies vyriausy- buv0 Pirmasis iš labai gau
bė. Pamenu, pas mane į slos rašytojo publicistikos 
“Lietuvos žinių” redakciją 11940 metais. Petras pasako- 
atbėgo Petras Cvirka ir sa-po apie Raudonosios Armi-

Jonas Šimkus

kviesdami visus atiduoti 
savo balsus už naują, revo
liucinę Lietuvą, už naujas 
dideles reformas mūsų gy
venime. Visa darbo Lietu
va karštai sveikino Liaudies 
seimo rinkimų rezultatus.

1940 metų liepos 16 dieną 
pasibaigė “Lietuvos aido” 
gyvavimas. Tegu jis buvo 
tapęs visai kitu laikraščiu, 
bet tam tikri prieskoniai 
buvo likę, bent jau išvaiz
doje. Todėl aš padaviau pa

vo ir pilnos aukštosios .mo
kyklos mokytojams ruošti. 
1938 metais Lietuvoje iš 
daugiau kaip 5,000 mokyto
jų tik 132 turėjo aukštąjį iš- 
silai v i n i m ą, o 1,808 buvo 
baigę mokytojų seminarijas. 
Inžinierius ruošė Kauno 
valstybinio universiteto 
technikos fakultetas. Jame 
veikė tik 3-4 katedros, kai 
tuo tarpu teologijos-filosofi
jos fakultete — net 14 ka
tedrų. Per 20 buržuazijos

reiškimą vidaus reikalų mi- viešpatavimo metų buvo pa-

i

ko: “Tai tu vis dar tebe
sėdi čia! O aš tau štai raš
tą nuo naujojo prezidento 
atnešiau.” Labai gaila, kad 
tas įdomus raštas man din
go. O jame buvo parašyta, 
kad aš — Jonas Šimkus — 
nuo birželio 18 dienos ski
riamas oficiozinio dienraš
čio “Lietuvos aidas” vy

kiausiuoju redaktoriumi.
Pamenu, kad pirmoji mano 
reakcija buvo ne džiaugs
mas, ne pasididžiavimas, o 
pasitenkinimas, kad paga
liau sugriuvo ta fašistų 
spaudos citadelė ir ji toliau 
nebemulkins Lietuvos vi
suomenės. Bematant Karde
liui — “Lietuvos žinių” vy
riausiajam redaktoriui — 
pranešiau, kad aš išeinu iš 
“Lietuvos žinių.”

Mudu su Petru Cvirka 
nuėjova į “Lietuvos aido” 
redakciją, kuri buvo tauti
ninkų namuose, Laisvės alė
jos ir Daukanto gatvių kam
pe. Užėjome pas vyriausią
jį redaktorių Dirmeikį. Šis 

“Žinau, žinau, 
prašau užimti vietą.”

Netrukus prisistatė ir 
Vincas Rastenis — redakci
jos sekretorius, kuris dar 
prieš pusmetį stengėsi pri
kalbinti mane, kad aš eičiau 
į tautininkų “Jaunosios kar
tos” žurnalo redak c i j ą. 
Bandė sugundyti aukštu at
lyginimu. Dabar atėjo mo
mentas atsidėkoti tam iš
puikėliui. Nuo birželio 19 
dienos atleidau Rastenį iš 
pareigų. Kitus laikraščio 
bendradarbius pap rašiau 
pasilikti dar, kurį laiką, o 
Belecką ir Dėdelę pasilikau 
ir vėlesniam laikui. Augus
tinas Gricius perėjo dirbti į 
“Tiesos” redakciją.

“Lietuvos aido” redakci
jos pasikeitimas praėjo ra
miai, nesinaudojant jokio
mis 1 prievartos priemonė
mis. Tuoj sėdau rašyti 
trumpo vedamojo, ir birže
lio 18-ąją “Lietuvos aidas” 
jau išėjo su mano vedamuo
ju, kuris vadinosi “Nauja 
vyriausybė įr nauja padė
tis.” J

nistrui, kad duotų sutikimą 
leisti naują dienraštį — 
“Darbo Lietuvą.”

1940 metų liepos 21 dieną 
Liaudies seimas paskelbė 
deklaraciją apie Tarybų 
Lietuvos įkūrimą ir troški
mą, kad Tarybų Lietuva bū
tų priimta į Tarybų Sąjun
gos respublikų šeimą. Sei
mas šias deklaracijas priė
mė vienbalsiai, visiems sve
čiams aistringai pritariant. 
Petras Cvirka paskelbė 
“Lietuvos aide” straipsnį 
“Kodėl norim dėtis j Tary
bų Sąjungą.” Ten buvo tei
singai išreikštas liaudies 
troškimas, nes, pašonėje 
esant galingai fašistinei Vo
kietijai, buvo rimtas pavo
jus gyvuoti laisvai socialis
tinei Tarybų Lietuvai.

Seimas posėdžiavo tris 
dienas ir atliko milžiniškos 
reikšmės uždavinius. Buvo 
puiki, nuostabi vasara. Lie
pos 30-ąją Liaudies seimo 
delegacija išvyko j Maskvą. 
Pamenu, Kauno geležinke
lių stotyje milžiniškos žmo-

čias naująją Liaudies vy-, nių masės susigrūdo į pero- 
riausybę ir prakeikiančias*ną, trokšdamos palydėti 
smetoniškosios diktat ū r o s i.delegaciją. Išties tada atro-

ruošta tik 3 03 inžinieriai. 
Lietuvos žemės ūkio akade
mija per 15 metų teišleido 
vos 222 specialistus. Iki 
1936 metų veterinarijos gy
dytojai buvo ruošiami tik

Jau per pirmąjį pokarinį 
dešimtmetį studentų skai
čius aukštosiose mokyklose 
padidėjo net keturis kartus 
ir 195 5 metais pasiekė 22 
tūkstančius su viršum. 
Ypač išaugo studentų skai
čius aukštosiose mokyklose 
per paskutinį penkmetį. Da
bar Tarybų Lietuvoje yra 
44 tūkstančiai studentų.

Per šį laikotarpį ypač iš
augo Kauno Politechnikos 
institutas. Šiemet KPI iš
leis 1,326 inžinierius, o į pir
mą kursą priims net 3,890 
jaunuolių. Naujus mokslo 
metus ši aukštoji mokykla 
pradės su 16,460 studentų. 
Kauno Politechnikos insti
tutas šiuo metu turi stam
bų filialą Vilniuje su beveik 
trimis tūkstančiais studen
tų trijuose fakultetuose, va
karinius fakultetus Klaipė
doje ir Šiauliuose, skyrių 
Panevėžyje, nuolat veikian
čius konsultacinius punktus į 
Kapsuke, Alytuje ir Elekt
rėnuose.

v . . , u. t i Vilniaus universitetasužsienyje, todėl nenuostabu, tai t smarkiai au šį 
kad 4-6 valsčiams teko vos į rudenį jig turgg n 340 gtu. 
vienas veterinarijos gydyto- jenįu 
jas.

Studentų skaičius buržua
zinės Lietuvos aukštosiose savo 25-metį, pralenkusį 
mokyklose 1939-40 mokslo studentų skaičiumi palygin- 
metais nesiekė 4,000. Per i ti su gyventojų skaičiumi 
visą buržuazijos valdymo Austriją — 2.5 karto, Pran- 
laikotarpį buvo išleista apie eūziją ir Vakarų Vokieti- 
3,500 specialistų su aukštuo- ją—3 kartus, o Nervegiją— 
ju mokslu. net 6 kartus. Mūsų aukš-

Tuo metu Lietuvoje buvo tosios^ mokyklos per pokari- 
tik 18 specialiųjų vidurinių 
mokyklų: jų tarpe 5 moky
tojų seminarijos ir 6 ko
mercijos mokyklos, kuriose 
mokėsi tik trys tūkstančiai 
moksleivių.

Taigi 1939 metais Lietu
voje vienam tūkstančiui gy
ventojų teko du žmonės su 
aukštuoju mokslu, o kiek
vienam 10 tūkstančių gy
ventojų — tik 14 studentų.

1940 metais, atkūrus Ta
rybų valdžią Lietuvoje, švie-l Netrukus prasidės akademi- 
timas buvo pertvarkytas iš nio miestelio statyba Vil- 

siautėjimą. Birželio 20 die- dė, kad tai žmonės, kurie i Pa#rindų. Aukštųjų ir spe- 
ną nauju Eltos direktoriumi išvažiuoja saulės Lietuvai
buvo paskirtas įžymusis lie- atvežti. 1940 metų rugpiū-j. "'T'7 — — 
tuvių literatūros kritikas čio 3 dieną išsipildė Lietu-1

jos šauniąsias ypatybes, 
vaizdingai pasakojo apie 
mūsų liaudies simpatijas 
laisvės armijai.

Gyvenimas virte virė. 
Skam bino žmonės iš 
Šiaulių, Ukme r g ė s, Ma
rijampolės, Kreting o s ir 
daugybės kitų Lietuvos vie
tų. Vis buvo pranešama 
apie gausias darbo žmonių 
d e m o nstracijas, sveikinan-

tuvių literatūros kritikas 
Kostas Korsakas, ir laikraš
čiai ėmė gauti geresnę, ypač 
Tarybų Sąjungos gyvenimo 
faktais gausesnę informaci
ją.

Į laikraščio redakciją kaip 
nuolatinis bendradarbis at
ėjo Jonas Marcinkevičius, ir 
jis pradėjo duoti Jono Rip- j atstovų, buvome nuvykę pa- 
kos slapyvardžiu pasirašy- sitikti delegacijos dar prie 
tus reportažus apie /Lietu- Baltarusijos TSR sienos, 
vos dvarininkų ir kumečių Visi grįžtantieji buvo labai 
gyvenimą. Netrukus “Lie- džiugūs, šventiški. Bet ypa- 
tuvos aide”į pradėjome tingai buvo gyvas Petras 
spausdinti Nikolajaus Ost- Cvirka, nuo kurio linksmų 
rovskio įžymiojo romano pasakojimų kvatojo visas 
“Kaip grūdinosi, plienas” 
vertimą.

Berods, nuo birželio 27 14_ąją, prasidėjo ..Liaudies 
dienos į “Lietuvos aido” re-1 seimo nepaprastoji . sesija,
dakciją redaktoriaus pava
duotoju atėjo dirbti L. Sau
sas, pasirašinėjęs Nemunai
čio slapyvardžiu ir suteikęs 
man rimtą paramą.

Labai didelį įspūdį pali
ko grandiozinis mitingas ir 
meno šventė Kauno sporto 
halėje, kur dalyvavo nema
žiau kaip 15,000 darbo žmo
nių, ir kai iš visų krūtinių 
nuaidėjo “Internacionalo” 
žodžiai, atrodė, kad sparnai 
auga.

Laikraštyje vis dažniau 
spausdinome populiarių ta
rybinių dainų tekstus. Ra
šytojai mielai duodavo spau
dai savo naujus kūrinius.

Švietimo ministerija pa
skelbė naujų dainų konkur
są. Konkurse dalyvavo 500

riniu mokyklų durys buvo 
| nlačiai atvertos darbinin- 
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vos darbo žmonių troškimas I vaĮstiecių ir darbo inte- 
• ligentijos vaikams. Per
tvarkant mokymo organiza
ciją, buvo plečiama materia
linė mokymo bazė. Smarkiai 
išaugo studentų ir mokslei
vių, p taip pat dėstytojų 
skaičius.

Vokiškoji fašistinė okupa
cija — juodas puslapis mū
sų aukštųjų mokyklų istori
joje. Pažangioji profesūra 
ir pažangūs studentai buvo 
išvaikyti, nemaža jų pateko 
į koncentracijos stovyklas. 
Pagaliau 1943 metais buvo 
uždarytos visos aukštosios 
mokyklos. O bėgdami oku
pantai susprogdino Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
pastatus, Kauno valstybinio 
universiteto fizikos - chemi
jos instituto rūmus, išgrobs
tė mokyklų inventorių, mo
kymo priemones.

Tolesnė respublikos aukš
tųjų mokyklų istorija tokia. 
Jau pirmaisiais pokario me
tais (1946-1948) buvo įsteig
ti Kūno kultūros, Vilniaus 
ir Šiaulių pedagoginiai in
stitutai, o Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje — nauji 
fakultetai: žemės ūkio tech
nikos, žemės ūkio ekonomi
jos ir organizacijos. 1950 
metais įsteigiama pirmoji 
aukštoji technikos mokyk
la — Kauno Politechnikos 
institutas ir pirmoji sava
rankiška aukštoji medicinos 
mokykla — Kauno valstybi
nis medicinos institutas.

—Tarybų Lietuva buvo pri
imta į Tarybų Sąjungos šū

Rugpiūčio 13-ąją Liaudies 
seimo delegacija grįžo į 
Kauną, ir čia įvyko mitin
gas. Mes, keletas spaudos

vagonas.
Sekančią dieną, rugpiūčio

kurtos metu Liaudies sei
mas buvo pripažintas laiki
nąja Lietuvos TSR Aukš
čiausiąja Taryba. Ir mano 
redaguojama “Darbo Lietu
va” jau buvo baigusi savo 
pareigas. Tarybų Lietuvos 
vyriausybės nutarimu “Dar
bo Lietuva” nuo 1940 metų 
spalio 1 dienos virto tnano 
redaguojama “Tarybų Lie
tuva.”

Galvodamas apie aną lai
kotarpį, prisimenu jį kaip 
patį šviesiausią savo gyve
nimo metą. Džiaugsmas 
ima, kad liaudies iškovotoji 
laįsvė taip puikiai suklestė
jo mūsų krašto padangėje, 
kad ir mes drauge su visos 
šalies liaudimi savo darbais 
statome šviesųjų komuniz
mo rūmą.

Tarybų Lietuva sutinka

net 6 kartus. Mūsų aukš

nį laikotarpį išleido beveik 
50 tūkstančių specialistų— 
maždaug 14 kartų daugiau, 
negu buržuazijos valdymo 
metais.

Aukštosios mokyklos tapo 
stambiais mokslo centrais. 
Jose vystomas mokslinis ti
riamasis darbas, turintis di
delės reikšmės mokslui, kul
tūrai ir respublikos liaudies 
ūkiui.

Vystosi specialus vidurinis 
mokslas. Jau pirmaisiais 
pokario metais respublikoje 
veikė 37 technikumai, ku
riuose mokėsi 8,400 mokslei
vių. 1964-65 mokslo metais 
buvo jau 77 technikumai. 
Apie tokius technikumus, 
kaip elektrome c h a n i n i s, 
lengvosios pramonės, stak-' 
lių gamybos, laivų statybos, 
jūreivystės ir daugelį kitų 
buržuazinėje Lietuvoje ne
buvo net galvojama. Per 
paskutinį penkmetį išaugo 
stambūs politechnikumai 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pa
nevėžyje, mechanikos tech
nikumas Alytuje ir eilė ki
tų. Juose veikia 39 vaka-

I riniai ir 48 neakivaizdiniai 
skyriai. Dabar techniku
muose ir kitose specialiose 
vidurinėse mokyklose moko
si 54 tūkstančiai moksleivių 
— 18 kartų daugiau, negu 
paskutiniaisiais buržuazijos 
valdymo metais. Techniku
mai pokariniu laikotarpiu 
išleido 77 tūkstančius įvai
rių specialybių technikų.

Tarybų valdžia suteikė 
jaunimui visas galimybes 
įsigyti specialybę. Daugelis 
studentų ir moksleivių gau
na stipendijas, aprūpinami 
bendrabučiais. Pas mus pa
naikintas mokestis už moks
lą. sudarytos sąlygos kultū
ringai praleisti laisvalaikį.

Nuolat plečiama aukštų- 7°^ rSf.y?U "etrri 3°kio.s 
jų mokyklų materialinė ba- kapitahstmes sal.es jaurn-
zė. Pastatyti nauji Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
ir Vilniaus Valstybinio pe
dagoginio instituto komp
leksai, naujais pastatais puo
šiasi Kauno Politechnikos 
instituto studentų miestelis.

niūje, artimiausiais metais 
bus išplėsta Kauno medici
nos instituto ir Šiaulių pe
dagoginio instituto bei ki
tų mokyklų bazės.

mas.
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Kaip matome, laimėjimu, 
kuriuos Tarybų Lietuva pa
siekė, vystant aukštąjį ir 
specialųjį vidurinį mokslą, 
ruošiant kvalifikuotus kad
rus liaudies ūkiui, net iš to
lo negalima lyginti su tuo, 
ką mes turėjome prieš 25- 
erius metus.

V. Pranaitis
Aukštojo ir specialiojo vidurinio 

mokslo komiteto pirmininko 
pavaduotojas

Šalna ir medžiai
(Dideliam medžių mylėtojui, Dr. A. P.) ♦

O Florida, mano gėlelė gėlių, 
Sapnuot nesapnavo sulaukti naktelių gielių.__
Iš Arktikos tolių šaltoji banga
Subtropiką supa šerkšnu, it sidabro danga.,*rv - ’• *-■ .. ....
Giružių liepsnelė prie žemės nugnybs
Lediniais piršteliais nelauktas, nekviestas šiaurys.
Jau skina krotoną ir gėlę lankų, 
Ir Heidono mensas, su lapais, iki pat'šaknų.
Nebėr džiakarandai jokios išeities,
Ji meta jau skrandą ir laukia šaltosios mirties.
Ir žydinčių medžių rojalė dama- \
Sustingo melsvoj padangėj, ūmai mirdama!
Į ledą pavirto auksinė citra,
Tik zgirių palmetė ir pušys žaliuoja rūta.
Kas gali įspėti šių medžių vargus:
Kuriems teks gyventi, kuriems jau reiks eit į kapus?
Ir niekas nežino gamtos paskirties: 
Kodėl ji augina? Kodėl naikina be širdies?
Tik sielą kutena iš naujo viltis <—
Zefyro sparneliais pavasaris naujas atskris.

JSnflESK
Sodins ir augins, ir palaistys sodus
Garbingas, darbingas—gamtos talkininkas—žmogus.

"" Diegas (Pranas Pakalniškis)
* * *

ŽODYNĖLIS:
Giružių liepsnelė — Ixora (Rubiaceae giminės). Azijos 

tropikų krūmai, žydi raudonai ir baltai. Pavadini
mą gavo nuo Malabar’o deivės.

Krotonas (Codaem giminės)—tropikų įvairiaspalvių lapų 
augmenija.

Heidon mengas (Hadon Mango)—vaismedis.
Džiakaranda — Jacoranda arutifolia.
Rojalė dama — Royal poinciana (deleni regia).
Citra — citrus: apelsinos, orandžiai, greipfrūtai.

*



4 psi. Antrad., liepos (July) 20, 1965

Pranas Stiklius 1940 m. įvykiai LietuvojeZANAVYKŲ RAJONO REVOLIUCINE 
VEIKLA 1905 METAIS
I DALIS

REVOLIUCIJOS PRADŽIA
Pabaigę savo darbą Sintautų mono

polyje, visi kartu nuėjo į Sintautų kapi
nes pagerbti poetą Vaičaitį. Prie kapo 
vienas iš draugų padeklamavo jo eilėraš
tį ir, 'dar pakalbėję apie tolimesnius vei
kimo planus, išsiskirstė. Nuo to laiko 
Rajono nariai niekad monopolių nedaužė, 
o visada tik pinigus paimdavo partijos 
naudai.

Partijos nutarimas nedaužyti monopo
lių, o konfiskuoti pinigus partijos nau
dai, buvo priimtas daug vėliau, gruodžio 
mėnesyje, partijos atstovų susirinkime 
Kaune, Liaudies namuose.

Tame susirinkime Zanavykų Rajonui 
atstovavo Andrius Baltrušaitis ir Petras 
Naudžius.

Po susirinkimo, besiruošiant eiti namo, 
prie jų prisidėjo Lingys iš Gižų, ir visi 
trys nutarė pakeliui sustoti Garliavoje ir 
konfiskuoti monopolio pinigus. Iš Kauno 
jie išėjo pėsti. Garliavoje nuėjo pas mo
nopolininką, kuris be pasipriešinimo ati
davė pinigus ir Andrius įrašė į monopo
lininko kasos knygas, kad pinigai paim
ti partijos naudai. Iš Garliavos ėjo link 
Mauručių ir prie vieškelio, netoli Vei
verių, pas vieną ūkininką pernakvojo, 
o rytą nuėjo į Kazlų Rūdą ir iš ten trau
kiniu parvažiavo į Pilviškius.

Pirmieji šūviai
1905 metų liepos 1 dieną Ąžuolų Bū

doje (Butkoje) buvo valsčiaus sueiga. 
Turėjo būti vaito rinkimai. Tai sueigai 
ruošėsi ir policija, ir pogrindininkai. Su
sirinkusiems valstiečiams buvo išdalinti 
atsišaukimai ir studentas Garmus pra
dėjo kalbėti. Prie Garmaus priėjo po
licijos viršininkas Valickas. Jis buvo 
stropus caro tarnas ir visiems įkyrėjęs. 
Kai tik Valickas priėjo, Garmus išsitrau
kė iš kišenės brauningą ir nukreipė į vir
šininką. Valickas nenusigando ir tarė:

—Šauk, šauk.. Ir aš šdūsiu!—Ir jau bu
vo beimąs į ranką savo naganą.

Tuo tarpu jam iš užpakalio priėjo Jo
nas Grinius (daktaro Griniaus brolis), 
įstatė brauningą Valickui į tarpą kojų ir 
iššovė. Valickas tuojau susmuko. Pri
šoko prie savo viršininko policininkas. 
Pasigirdo šūvis ir tas policininkas su
kniubo ant savo viršininko. Kiti poli
cininkai pasislėpė.

Garmus, trumpai pakalbėjęs, pasišali
no. Pasišalino ir kiti prakalbų ruošėjai. 
Valstiečiai dar nesiskirstė ir, būreliais 
sustoję, šnekučiavosi, policininkų nušo
vimą ir agitatoriaus kalbą įvairiai vieni 
kitiems aiškino. Taip jiems besikalbant, 
vienas iš minios šūktelėjo:

—žiūrėkite, kas ten atjoja!
Visi sužiuro į plentą ir pamatė, kad 

nuo Marijampolės pusės visas plentas 
juoduoja nuo raitos kariuomenės.

Nuo plento tuojau visi valstiečiai iš
bėgiojo ir pasipylė laukuose, kaip ku
rapkos. Kiti, apie penkiasdešimt žmo
nių, suėjo į valsčiaus raštinę. Pro rašti
nės langus buvo matyti, kaip kareiviai, 
pasivydami bėgančiuosius, plaka nagai- 
komis. Kiti kareiviai, jodami kiek ark
liai kabina, pralėkė pro raštinę plentu, 
vydamiesi bėgančius.

Visai neilgai truko, iki sugaudė per 
laukus bėgančius ir suvarė kruvinus į 
raštinės kiemą. Paskui pradėjo pro raš
tinės užpakalines1 duris varyti į kiemą 
ir tuos, kurie buvo raštinėje. Abipus du
rų stovėjo po tris kareivius ir kiekvieną 
išeinantį iš raštinės kapojo nagaikomis. 
Jau liko raštinėje tik keturi vyrai ir vie
na mergina — daktaro Griniaus sesuo. 
Varo ir juos lauk. Tarp jų buvo senas 
žmogus. Jis buvo tarnavęs kariuomenė
je, tai mokėjo rusiškai. Jis buvo tokio 
oūdo, kad kiekvieną žmogų mėgdavo pa
kalbinti. Tai ir dabar, varomas į kiemą, 
jis užkalbino kareivius rusiškai:

—Už ką jūs mus mušate? Ir jūs esate 
tokie pat žemdirbiai, kaip mes, tai kam 
vienas kitą mušti?

Kareiviai praleido jį nemušę. Paskui 
jį ėję kiti irgi negavo mušti.

Po šio Ąžuolų Būdoje įvykio policija 
visur pradėjo labiau bijoti. Jeigu kur 
būdavo ruošiamos prakalbos, užtekdavo 
iškelti raudoną vėliavą, ir policija nedrįs
davo ten lįsti

Sutrukdytos prakalbos Griškabūdyje >
Zanavykų Rajonas, iš anksto susitaręs 

su studentu Grigaičiu, suruošė prakal
bas Griškabūdyje liepos 25 dieną, per 
šv. Onos atlaidus.

Prakalbų rengėjai sisubūrė kapinėse. 
Buvo apsvarstyta, kur pastatyti sargy
bas, kad policija prie kalbėtojo neprieitų 
ir kad iš kitur netikėtai neužgriūtų nei 
policija nei kariuomenė. Tuojau po mi
šių, aikštėje prieš bažnyčią, iškėlė rau
doną vėliavą ir greitai žmonės susibūrė 
aplinkui. Grigaičiui pradėjus kalbėti, 
policija ėmė grūstis per žmones prie 
kalbėtojo. Grigaitis sušuko:

—Šalin policija! Jeigu lįsite, būsite nu
ginkluoti !

Policija atsitraukė. Kai kurie jauni 
vyrukai, kad geriau matytų kalbėtoją, 
sulipo ant plytų rietuvių, kurios čia buvo 
suvežtos varpinei statyti. Kai daug vyrų 
sulipo, plytos pradėjo griūti, kilo triukš
mas, riksmas. Kažin kas šūktelėjo:

—Kariuomenė atjoja!
Žmonės tuojau šoko kinkyti arklius ir 

šuoliais važiuoti iš miestelio. Rengėjai 
žinojo, kad jokios kariuomenės nėra, nes, 
jeigu būtų koks pavojus, tai pastatyti 
sargyboje būtų patys pirmieji pamatę ir 
pranešę. Bet žmonėms nebuvo galima 
taip greitai to išaiškinti dėl kilusio di
delio triukšmo.

Nors po kiek laiko vėl viskas aprimo, 
kai pamatė, jog nieko baisaus nėra, bet 
kalba jau buvo nutraukta.

Kad diena nebūtų praėjusi be jokios 
naudos, prakalbų rengėjai sumanė nu
ginkluoti policiją. Kuriuos policininkus 
rado, tuos nuginklavo, kiti buvo išsi
slapstę. Griškabūdžio miestelio gyven
tojas Pranas Bakys, nukabinęs vienam 
policininkui kardą, norėjo sulaužyti, bet 
niekaip negalėjo. Įkišo kardą į tvoros 
kuolų vidurį ir lenkia. Kardą apvyniojo 
aplink kuolus, o jis nenulūžo.

Pranas Bakys ir jo brolis Vincas ne
buvo kuopų nariai, bet jeigu kuopos ką 
rengdavo Griškabūdyje arba netolimoje 
apylinkėje, jiedu prisidėdavo. Vincas 
mėgdavo daryti išdaigas. Per “velyk- 
naktį” jis pripylė dažų į švęstą vandenį, 
kuris būdavo tam tikrame akmenyje 
bažnyčios bobinčiuje. Žmonės, kurie ta
me vandenyje pavilgę pirštus persižeg
nodavo, palikdavo ant kaktos dažų ženk
lus. Visi ėmė kalbėti, kad tai “cicilikų” 
darbas. Niekas bebūtų nė nežinojęs, kas 
taip padarė, bet pats Vincas šventoriuje 
kitiems vyrams pasigyrė:

—Šiandien visi šventakupriai ir davat
kos bus paženklinti! Kai vienas iš drau
gų, priėjęs prie atokiau stovinčiųjų, no
rėjo padalinti atsišaukimus, tie jų neėmė 
ir traukėsi atgal. Matydami tokius bau
gius žmones, jie suprato, kad pagalbos iš 
jų nesulauks, jeigu teks susiremti su po
licija. x Tarę kelis žodžius ir pabėrę at
sišaukimus, išvažiavo.

Išvažiavo pusėtinai nusiminę tokia ne
sėkme.

Parvažiuodami sustojo netoli Zyklių, 
pas vieną pažįstamą. Bekalbėdami su 
juo užsiminė, ar nebūtų galima sukvies
ti čia kaimynus ir su jais pasikalbėti. 
Tas mielai sutiko ir pasiuntė vaikus j 
visas puses kaimynų kviesti. Greitu lai
ku susirinko apie penkiasdešimt žmonių. 
Čia jiems pakalbėjo Baltrušaitis ir Bra
zauskas.

Tai buvo jiems pirmutinis bandymas 
viešai kalbėti. Abudu įsitikino, kad pa
sipraktikavę jiedu galėtų kalbėti. Po 
kalbų padalino literatūrą ir dar kiek pa
sikalbėję išvažiavo ramesne širdžia, kad 
nors tiek pasisekė.

Po poros savaičių nariai nuvyko į Luk
šius. Tuojau po pamaldų, aikštėje prie 
bažnyčios, iškėlė raudoną vėliavą. Žmo
nės susirinko aplink, bet policija visai 
nesirodė. Vėl kalbėjo Baltrušaitis ir Bra
zauskas. Žmonės atidžiai klausėsi kal
bų ir noriai ėmė literatūrą. Po kalbų 
norėjo nuginkluoti policiją. Prie to pri
sidėjo ir vietiniai vyrai. Bet policijos 
niekur nerado, nes buvo išsislapsčius. Po 
ilgų ieškojimų vieną policininką rado pa
sislėpusį bulvių tarplysyje. Vietiniai gy
ventojai apie jį kalbėjo, kaip apie patį 
ramiausią policininką, tai iš jo tik ginklą 
atėmė ir paleido.

(Bus daugiau)

Lietuvos Komunistų par
tijos CK savo 1940 m. bir
želio 18 ir 24 d. d. atsišau
kimuose kvietė darbo žmo
nes atimti iš dvarininkų že
mę ir perduoti ją beže
miams valstiečiams; apva
lyti valstybės aparatą nuo 
reakcinių elementų; užda
ryti antiliaudines organiza
cijas, konfiskuoti pabėgusių 
į užsienį reakcionierių tur
tą; ryžtingai kovoti prieš 
spekuliaciją, ir nedelsiant 
suteikti pagalbą bedar
biams, legalizuoti profsą
jungas ir kompartiją; įvesti 
darbo žmonėms žodžio, su
sirinkimų, spaudos ir kitas 
demokratines laisves. Šie 
komunistų reikalavimai at
spindėjo darbo žmonių in
teresus, jie buvo tolesnio re
voliucijos vystymosi progra
ma. ■ 1

Jau birželio 17-18 dieno
mis Kaune, Panevėžyje, Ra
seiniuose ir kituose Lietu
vos miestuose vyko masinės 
politinės demonstracijos, 
kuriose darbo žmonės svei
kino Liaudies vyriausybę ir 
vieningai pritarė uždavi
niams, kuriuos jai kėlė Lie
tuvos Komunistų partija.

Šiuos reikalavimus vykdė 
naujoji vyriausybė — Liau
dies vyriausybė. Pirmasis 
Liaudies vyriausybės birže
lio 18 d. aktas buvo kovo
jusių dėl liaudies teisių po
litinių kalinių — antifašis
tų paleidimas iš Kauno sun
kiųjų darbų ir kitų kalėji
mų. Paleista buvo daugiau 
kaip 400 politinių kalinių. 
Kai kurie jų buvo iškalėję 
po 10-15 metų. Sekančią die
ną Kaune, Darbo rūmuose, 
įvyko iškilmingas aktas po
litiniams kaliniams pagerb
ti. Entuziastingas kalbas 
susirinkimo metu pasakė 
buvę politiniai kaliniai, vy
riausybės nariai ir visuome
niniai veikėjai. “Iki pasku
tinio kraujo lašo kovosim, 
jei reikės, už laisvę ir ne
priklausomą Lietuvą,”—pa
reiškė išlaisvintieji politi
niai kaliniai. Dauguma pa
leistųjų kalinių, nepaisyda
mi patirto vargo, tuoj su 
entuziazmu įsijungė į darbą 
liaudies laimėjimams įtvir
tinti.

Tomis dienomis per visą 
kraštą persirito g a 1 i n g a 
liaudies judėjimo banga, 
sveikinusi pirmuosius Liau
dies vyriausybės žingsnius. 
Visuose miestuose ir mies
teliuose vyko masiniai dar
bininkų, tarnautojų ir vals
tiečių mitingai, reiškiantys 
pasitikėjimą naująja vy
riausybe ir iškeliantys jai 
naujus uždavinius. Ypač 
įspūdingas buvo 70 tūkstan
čių darbo žmonių mitingas 
Kaune birželio 2 4 dieną, 
pareikalavęs legalizuoti Lie
tuvos Komunistų partiją bei 
kitas darbo žmonių organi
zacijas, persekiotas fašisti
nės diktatūros metu, ir už
kirsti kelią liaudies priešų 
veiklai. Liaudies vyriausy- 
bes vardu Mečys Gedvilas 
mitinge pareiškė: ^Užtikri
nu, kad vyriausybė dės vi-' 
sas pastangas patenkinti 
darbo žmonių reikalavimus, 
kad vyriausybė eis skubių 
reformų keliu.”

Vykdant masių reikalavi
mus, birželio 25 d. buvo le
galizuotą Lietuvos Komu
nistų partija, Lietuvos dar
bo žmonės su didžiu pakili
mu sutiko Komunistų parti
jos išėjimą iš pogrindžio. 
Tai ryškiai parodė visame 
krašte įvykę gausūs darbo 
žmonių mitingai ir susi
rinkimai. Pavyzdžiui, birže-'

lio 29 d. Kaune įvyko dau- 
giatūkst antinis mitingas, 
kuriain^ darbo žmonės svei
kino Komunistų partijos le
galizavimą ir mitinge pri
imtoje rezoliucijoje vienin
gai parėmė Komunistų par
tijos iškeltus reikalavimus 
Liaudies vyriausybei.

Lietuvos Liaudies vyriau- 
‘sybė savo praktine veikla 
parodė, kad ji siekia demo
kratizuoti šalį darbo žmonių 
reiklavimų dvasia. Ypač 
svarbų vaidmenį Liaudies 
vyriausybės veikloje vaidi
no jos sąstate buvę komu
nistai, kurių skaičius visą 
laiką augo. Jeigu pirmosio
mis Liaudies vyriausybės 
sudarymo dienomis joje bu
vo tik vienas komunistas 
(M. Gedvilas, einantis Vi
daus reikalų ministro parei
gas), tai jau 1940 m. liepos 
pradžioje komunistai Liau
dies vyriausybėje sudarė 
žymią dalį.

Iš persekiojamos, giliame 
pogrindyje 22 metus veiku
sios organizacijos Lietuvos 
Komunistų partija pasidarė 
legalia partija, kuriai Tary
bų Lietuvos darbo žmonės 
patikėjo krašto likimą. Šį 
pasitikėjimą įgijo savo il
gamete nenuilstama kova 
prieš buržuazijos viešpata
vimą, už darbo žmonių rei
kalus, už Tarybų valdžią. 
Organizu o d a m a darbinin
kus ir valstiečius kovai 
prieš fašistinę diktatūrą, 
dėl Tarybų valdžios, Lietu
vos Komunistų partija va
dovavosi marksizmo-leniniz
mo idėjomis,, šauniosios bol
ševikų partijos patyrimu. 
Ir kaip tik dėl to ji pasiekė 
istorinių pergalių, atvedė 
lietuvių tautą į socializmo 
statybos kelią.

Aktyvios masių paramos 
ir Liaudies vyriausybės su- 
dėtye dirbusių komunistų 
iniciatyvos dėka Liaudies 
vyriausybė atliko didelį dar
bą, demokratizuodama visą 
kraštą. Buvo legalizuotos 
profesinės sąjungos ir kom
jaunimas, uždaryta fašisti
nė partija — Lietuvių tau
tininkų sąjunga ir jos žinio
je buvusios reakcinės orga
nizacijos: jaunalietuvių są
junga, šaulių sąjunga, skau
tų sąjunga ir kt., paleistas 
fašistinis seimas, savivaldy
bės taryba.

Birželio 28 dieną buvo le
galizuota Lietuvos Komu
nistinė jaunimo sąjunga. 
“Lietuvos jaunime! Gau
siuose mitinguose ir de
monstracijose tu reikalavai 
legalizuoti Lietuvos Komu
nistinę jaunimo sąjungą 
(LKJS). Tavo karštas troš
kimas išsipildė. Legalizuota 
LKJS — vienintelė Lietuvo
je jaunimo organizacija, ku
ri net sunkiausiose veikimo 
sąlygose aukštai laikė sa
vo kovos vėliavą.” Gaūsiuo- 
se mitinguose ir susirinki
muose Lietuvos jaunimas 
rėmė LKJS. Sparčiai augo 
komjaunimo eilės. Lietuvos 
Komunistinė jaunimo są
junga per 1940 metus paly
ginti su buržuaziniu laiko
tarpiu išaugo šešis kartus ir 
1941 m. sausio 1 d. jos eilė
se buvo 7,375 žmonės.

Lietuvos Komunistų par
tija išvystė aktyvią veiklą 
legalizuotose profesinėse są
jungose, organizuodama kū
rybines jėgas pramoneį vys
tyti, socialistiniam lenkty
niavimui darbininkų tarpe 
plėsti.

Vidaus ir tarptautinės są
lygos, kuriomis Lietuvoje 
vystėsi revoliucija, leido 
panaudoti parlamentinį ke-

Lietuva statybų pastoliuos^
Interviu su respublikos statybos ministru 

Romualdu Sakalausku
Klausimas: Kaip didėja 

respublikoje statybos mas
tai?

Atsakymas: Visa Tarybų 
Lietuva atrodo tarsi didžiu
lė statybų aikštelė. Poka
rio metais mūsų krašte at
statyta ir naujai pastatyta 
daugiau kaip 400 įmonių.

Vien septynmečio metais 
darbų apimtis mūsų minis
terijos sistemoje išaugo 
daugiau kaip trigubai. Šie
met jų bus atlikta už 232 
milijonus rublių. Statomi 
tikri industrijos milžinai— 
dirbtinio pluošto gamykla 
Kaune, nauji didžiosios che
mijos kompleksai Kėdai
niuose ir Jonavoje. Alytuje 
pradėtas statyti medvilnės 
kombinatas, kuris .gamins 
produkcijos daugiau, negu 
jos dabar išleidžia visa Lie
tuvos tekstilės pramonė.
Smarkiai išsiplėtė gyvena

mųjų namų statyba. Paly
ginti su 1958 metais ji pa
didėjo keturis kartus. Per 
tą laiką atiduota naudoti 
apie du milijonus kvadrati
nių metrų gyvenamojo plo
to. Per septynmetį vien 
Statybos ministerijos orga
nizacijos pastatys apie 300 
mokyklų ir vaikų darželių, 
34 kino teatrus, 33 ligoni
nes. Daug naujų pastatų, 
kultūrinės - buitinės paskir
ties objektų išaugo kol
ūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose.

Klausimas: Kas užtikrina 
spartų statybos vystymą?

Atsakymas: Visų pirma, 
šiuolaikinės statybinės in
dustrijos atsiradimas Lietu
voje. Sukurta neme n k a 
statybinių medžiagų pramo
nė, kurios buržuaziniais lai
kais pas mus beveik nebuvo. 
Dabar respublikoje gamina
mas cementas, gipsas, šife
ris, medžio pluošto plokštės, 
efektyvios izoliacinės me
džiagos, kurios anksčiau 
buvo importuojamos iš už
sienio.

Ypač išaugo surenkamo
jo gelžbetonio gamyba. Šie
met mūsų gamyklos išleis 
apie milijoną kubinių met
rų gelžbetoninių ir betoni
nių statybinių konstrukcijų.

Tiesiog nuo transporto 
priemonių pradėti montuo
ti didžiuliai surenkami pra
moniniai korpusai. Stam
bios skysto betono sienų 
plokštės pakeitė plytas.

Lietuva pasiekė vieną ge-l 
riaušių šalyje statybos su- 
renkamumo rodiklių.

Klausimas: O kaip in- 
dustrializu o j a m a gyvena
mųjų namų statyba?

Atsakymas: Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose ir eilėje 
kitų miestų auga stambia
plokščių namų kvartalai. 
Vilniaus namų statybos 
kombinatas tapo tikra sta
tybos industrializavimo mo
kykla. Įsigyti patyrimo pas! 
vilniečius atvyksta surenka- 

lią pagrindiniams revoliuci
jos uždaviniams išspręsti. 
Vietoj anksčiau buvusio fa
šistinio parlamento (seimo), 
kuriame nebuvo nė vieno 
darbo žmonių atstovo, buvo 
sukurtas naujas, liaudies 
atstovaujamas prganas — 
Liaudies seimas, renkamas 
visuotinių, tiesioginių, lygių 
ir slaptų rinkimų pagrindu.

Liepos pradžioje prasidė
jo pasiruošimas rinkimams 
į Liaudies seimą.

VI. Gobis
P. Vitkauskas

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto dėstytojai

mų namų gamintojai ir 
montuotojai netik iš broliš
kų respublikų, bet ir iš už
sienio. 1

Dabar respublikoje kas 
trečias gyvenamasis namas 
statomas iš stambių plokš
čių. Tai, kad šiais namais 
užstatomi ištisi kvartalai, 
leido organizuoti srautinę 
statybą, likviduoti šturma- 
vimą, sistemingai, kiekvie
ną mėnesį atiduoti gyvena
mąjį plotą.

Sutikdami Tarybų Lietu
vos 25-ąsias metines, jj|s- 
publikos statybininaki tar
tai pasiryžę nuolat gemti 
darbų kokybę, didinti mūsų 
krašto ekonomikos sukles
tėjimo, darbo žmonių gero
vės kėlimo. Rep.

Iš laiškų 
Didžiai Gerbiamoji 
“Laisvės” Administracija!

Jūsų gražųjį laikraštį 
“Laisvė” seniai skaitau. 
Mums Jūsų “Laisvė” yra 
įdomi. Graži. Gera. Patin
ka. Būtų dar įdomiau, jei
gu būtų galimybė “Laisvė
je” įdėti nors trumpą sky
relį apie lietuvius, gyvenan
čius, kalbančius, mąstan
čius kituose kontinentudfte, 
kitose valstybėse, kituflbe 
kraštuose. Rašote praeitį, 
dabartį ir ateitį. Mums lie
tuviams yra viskas įdomu 
kas liečia lietuvį. Geros, lie
tuviškos sėkmės.

Reiškiu pagarbą, 
J. Kaušyla

Bagaslaviškis

APIE KNYGŲ 
IŠLEIDIMĄ

1825 metais visame pa
saulyje buvo išleista 1,000,- 
000 knygų pavadinimų, o 
1925 metais—2,000,000. Nuo 
spaudos išradimo iki 1965 
m. išleista 20 milijonų kny
gų pavadinimų išleista 1955 
kos ir gamtos mokslo kjty- 
gų pavadinimz išleista 1$55 
metais 215,614, I960 metais 
— 263,981, 1962 metais — 
277,187.

Atskirų laikraščių pava
dinimų visame pasaulyje 
1908 metais buvo išleidžia
ma 71,200, 1963 metais — 
80,000.

GLUOSNIS
Per lankas upelis 
Sidabru stovena.
Seno gluosnio šakos 
Tavo tėtį mena.

Vėliavą raudoną 
Jis į gluosnį kėlė, 
Kad laisva gyventų 
Mūsų tėviškėlė.

Laisvės išsvajotos 
Nesulaukė ryto...
Čia, prie šito gluosnio, / 
Tavo tėtis krito.

Per lankas upelis 
Sidabru srovena.
Kritę už Tėvynę 
Amžinai gyvena.

L. Vainikonis

BĖGIŲ KELIU
/

Nors traukinys ir krenta 
Nuo bėgių kai kada, 
Bet jam važiuoti lemta 
Tik geležies rieda.
Kas gerbia dvasios dėsnius, 
Iešnjuš, semaforus, 
Griovin nenuriedės tas, 
Taupydamas garus.
Kas į kelionę kelias 
Veržlus, bet atsargus, » 
Ekspreso bėgių kelias w 
Tam mielas ir saugus.

J. Subata
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^Binghamton, N. Y.
Auksines sukakties 

banketas
Liepos 3 dieną sesutė,'

Lowell, Mass.
Per 3 pastaruosius metus 

lovelliečiai ir nashvieččiai 
nusamdydavome busą ir

- -p • -ji -vykdavome į “Laisvės” me- musu sūnūs Brian ir dukra , r . . n *.Viktei. tlnl Plknlk% Montellon- Šie-Viktorija surengė 50-ties 
metų mūsų vedybinio gyve
nimo proga banketą. Įvyko 
Sokolovne svetainėje. Buvo 
sukviesta virš dviejų šim
tų žmonių.

Didelį įspūdį padarė, ka
da mes įėjom į svetainę, o 
apie 200 žmonių sustoję 
plojo ir sveikino. Prie gar
bingo stalo sutiko mus mū
sų šeima ir giminės.

Pirmininkavo žentas Pe
ter Sosuta. Prie stalo gimi
nes mus pasitiko su sukak
tas garbės pyragu. Čia 
buvo sesuo, duktė, sūnus, 
anūkė Kathy, Raimond Gri
gai’ ir jo šeima Cherry ir 
Patty iš Eastono, sesutės 
dukra Helen Weiss su duk
terimi Laurene ir anūke 
Linda.

Pirmininkas pradėjo pro
grama, anglų kalba plačiai 
paaiškindamas jo tikslą nes 
šiame bankete svetimtaučių 
dalyvavo daugiau, negu lie
tuviu.

Pakvietė jubiliatą pakal
bėti. Kaip kalbėti, kada esi 
taip labai susijaudinęs, bet 
pareigą reikia atlikti. Kal
bėjau anglų kalba. Prisimi- 
iflau dešimt svarbiausių 
nuotykių iš mano gyveni
mo, tai būtent: mūsų vedy
binio gyvenimo 50 metų su
kaktis, taip pat LLD, ku
rios esame nariais, 50 metų 
sukaktis; 50 metų kai skai
tome “Laisvę”, 45 metai kai 
skaitome “Vilnį”, 35 metai 
LDS, kurio esame nariais; 
šiemet sukanka 25 metai 
tarybinės santvarkos Lietu-

met irgi planavau su 
Žiedeliu ir A. Paznioka 
organizuoti busą. Jau 
darbą buvome pradėję, 
pasirodė, kad nashviečiai 
negauna žmonių: vieni pa
seno, kiti susirgo. Draugė 
Pazniokienė nukrito ir už
sigavo; M. Jonienė nuo se
niai serga. O kitais metais 
jos važiuodavo. Linkiu 
joms pasveikti.

Taigi, vieni lowellieciai 
negalėjome sudaryt buso. 
Aš jau buvau nusiminęs, 
kad irgi negalėsiu nuva 
žiuoti. Bet, S. Penkausko 
pastangomis, rytą atvažia
vo M. Kazlauskienė, beve
žanti juos su savo automo- 
biliumi, ir mane nuvežė. Di
delis jai dėkui.

Piknikas buvo gražus, 
bet apie jį kiti jau parašė.

J. Blazonis

M. 
su- 
ir 

bet

Mąhanoy City, Pa.
Netekome dviejų gerų 

draugų, kurie paremdavo 
mūsų organizacijas, taipgi 
lankydavo parengimus.

Petronella (Želonis) Sa
dauskienė atvažiavo į šį 
kraštą jauna būdama, apsi
gyveno šiame miestelyje, 
vedė Želionį, susilaukė šei
mos, tris sūnus ir dukrą. 
Šeimai augant gyvenimo 
draugas mirė. Už kiek lai
ko vedė Sadauską.

P. Sadauskienė su visais 
sugyveno puikiai. Tūlą lai
ką laikė karčiamą, kur

New Haven, Conn.
Juzė Žolynas (Tumosa) 

pirm mirties prašė paduoti 
šias informacijas į spaudą. 
Ji sakė, kad kilus iš Suval
kijos, Naumiesčio bažnyt 
kiemio. Tėvai buvo pasitu
rintys ūkininkai. Šeimą su
darė tėvai, 3 broliai ir 3 se
serys.

Velionė ir brolis • Jonas 
buvo vyresni, jie prisidėjo 
prie 1905 metų revoliucinio 
judėjimo. Sakė, kad daug 
jaunimo kovojo norėdami 
nusikratyti caristinį reži
mą. Buvo laikų, kad turėjo 
slapstytis nuo policijos ir 
kazokų. Buvo atstikimų, 
kad kunigai-išdavė j auonuo- 
lius valdžiai

—Bet aš ir mano brolis 
Jonas pasprukome į Vokie
tiją, — sakė Juzė. — Rašė
me tėvams laiškus, prašė
me pagelbėti. Gavome pini-1 
gų ir 1907 metais atvykome 
į Ameriką.

Sakė, kad kovingai nusi
stačius 1905 metais, to nu
sistatymo laikėsi per visą 
gyvenimą. Nuoširdžiai au
kodavo darbininkų reika
lams, veikė, kiek galėjo, 
priklausė prie LLD ir LDS 
organizacijų, skaitė “Lais
vę” ir kitą pažangiečių 
spaudą.

Lai būna Juzei amžina 
ramybė. Giminėms reiškiu 
užuojautą.

J. Kunca

nia: Past and Present.”

Liepos 4 dieną pas J. ir 
K. Vaitonius įvyko išleistu
vės vykstantiems į Lietuvą 
turistams. Atsilankė gra
žus būrelis žmonių palinkė
ti draugams ir draugėms 

laimingos kelionės. Sve
čiai linksminosi ir buvo ge
roje nuotaikoje.

Po užkandžių M. Svinkū- 
n i e n ė iškvietė išvykstan- 
čiuosius išsireikšti. Iškvies
ti W. Yokubonis, J. Vaitonis 
ir Klementina Jankeliūnie- 
nė. Ida Ablažienė atsilankė 
vėliau. Savo kalbose jie pa
sižadėjo sugrįžę į Ameriką 
pasakyti, ką jie bus patyrę 
ir matę Lietuvoje.

M. Ulozienė įteikė turis
tams dovanėles.

Svečiai palinkėjo jiems 
laimingos kelionės.

Išleistuvių rengėjos: M. 
Ulozienė daugiausia darbo 
įdėjo, jai pagelbėjo draugė 
Morkienė, Klementina Jan- 
keliūnienė ir M. Svinkūnie
nė.

Ten buvęs

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Male
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)

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)

PHILADELPHIA, PA. * VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

voje, kuo galim pasidžiaug-! daug ir mūsų draugų užei
ti; 55 metai kai esu šioje :davo praleisti liuoslaikį, kai 
šalyje; man sukako 74 me- kada aptarti mūsų ateities
tai amžiaus ir 41 metai esą- darbus. Mirė pas sūnų Vin- 
me gėlių biznyje.

Aš ir žmona padėkojom 
visiems už atsilankymą, lin
ksimus ir dovanas. Dėkui 
Keršuliams ir V. Milerienei 
tp linkėjimus, V. Andruliui 
yį& paskelbimą apie mū
sų jubiliejų “Vilnyje”. Ačiū 
dukrai, kuri yra mokytoja, 
už televizorių; sūnui, 
nieriui, už vėdintuvą 
conditioner), dėkui už 
žų stalo papuošimą.

Aukojusių vardai
Bankete buvo nepamirš

ti ir visuomeniniai reikalai 
J. ir K. Vaicekauskai, pro
ga mūsų 50-ties metų su
kakties, aukojome $50. Pet
ras Sosuta $5. Po $2 auko
jo J. ir A. Žemaičiai, J. ir 
H. Vėžiai ir Martin Kocha- 
rek.

cą, 723 E. Pine St. liepos 1 
d. Palaidota liepos 5 d. 
parapijos kapinėse. Liude-1 
je liko ne tik jos šeima, bet 
taipgi giminių, draugų ir 
pažįstamų.

inži- 
(air 
gra-

kienė, Dr. F. E. Spiegel, V. 
Kapičauskienė, A. Kumpan, 
P. ir A. Žemaičiai, J. ir A.

Mpreliai, A. žolynas, J. ir 
n. Stroliai P. Mikalojunas, 
J. ir A. Baka, J. ir F. Kra
sauskai, P. ir K. Jozapaitis,
L. Mainionienė, A. Wellus,
M. Kazlauskienė, A. ir J. 
Navalinskai ir P. Jasilio- 
nienė. V. Dekonienė ir Že- 
mečnik po 50 c.

Viso aukų surinkta $79. 
padalinome sekamai: L.L. 
Draugijai, kuriai sukako 
50 metų, skiriame $50. 
“Laisvei” ir “Vilniai” po 
$14.50.

Ačiū už dalyvavimą, au
kas, geriausius linkėjimus, 
jimus.

Su “Military rites” paly
dėjome į amžiną poilsio vie
tą daug metų gyvenusį šia
me miestelyje, tarnavusį 
pirmame pasauliniame ka
re, visiems gerai žinomą 
draugą Antaną Janonį. Mi
rė liepos 2 d. Veteranų li
goninėje, Wilkes-Barre, Pa.

Velionis atvyko iš Lietu
vos jaunas, daugiausia me
tų išgyveno šiame mieste
lyje, dirbo kasyklose iki 
pensijos amžiaus. Buvo ve
dęs Člarą Dulski, išaugino 
dvi dukras ir sūnų. Velionis 
sugyveno su visais puikiai, 
taipgi buvo mūsų organiza
cijų geras
klausė prie Veterans of 
World War 
Legion, ir 
Workers of Amerika uni
jos. Gyveno savo name, 
5,07 W. Maple St. Pa 1 i k o 
liūdesyje šeimą, brolį Joną 
Lietuvoje, gimines, drau
gus ir ' pažįstamus šiame 
krašte.

Abudu palydė j o m e iš 
Louis Truskowski Funeral 
Parlors i amžiną atilsio vie
tą —parapijos kapines.

Mes tik galime sakyt 
abiem mūsų draugam: Ilsė
kitės ramybėje šios šalies 
šaltoje žemėje.

Kp. Koresp,

rėmėjas. Pri-

1, American
United Mine

Waterbury, Conn.
Birželio 27 d. įvyko pie

tūs pas T. ir A. Morris, 
Oakville, Conn. Atsilankė 
daug svečių iš kitur, ir vie
tinių buvo nemažai, tai pa
rengimas buvo pasekmin
gas.

Turėjo ir programą. Pir
mininkavo M. Svinkūnienė. 
Nuo LDS kalbėjo J. Mockai- 
tis iš Bridgeporto ir J. Kun
ca iš New Haveno, o nuo 
Literatūros Draugijos 28-os 
kuopos — ihūsų gerbiamas 
daktaras Jonas S. Stanislo- 
vaitis. Jis savo kalboje pa
lietė Draugijos praeitį. Ka
da Literatūros Draugija 
buvo įtraukta į juodąjį są-i 
rašą, tuo tarpu jo pirmoji 
žmona, C. Stanislovaitienė, 
buvo Draugijos pirmininkė, 
tai daktaras J. Stanislovai- 
tis su žmona abu dėjo pa
stangas, kovojo, kad Litera
tūros Draugija būtų iš
braukta iš juodojo sąrašo, 
ir jie laimėję. Šiandien, 
ačiū Stanislovaičiams už jų 
sunkią • kovą, mūsų Litera
tūros Draugija yra laisva. <

Šiais metais Draugija 
švenčia auksinį jubiliejų, 50 
metų sukaktį. Per tą laiką 
Draugija daug ką nuveikė. 
Išleido 75 knygas lietuvių 
kalba, o kiek išleido žurna
lų, sunku ir pasakyti.

Kurie neturi progos nuva
žiuoti į Lietuvą ir pamaty
ti savo akimis, tai galės pa
siskaityti knygą “Lithua

Collinswood, N. J.
Liepos 3 d. mirė Elzbieta 

Šinkūnienė, po tėvais Kas- 
pariūnytė. Paliko liūdinčius 
vyrą Joną, dvi dukteris ir 
7 anūkus. Palaidota liepos 
7 d. su visomis bažnytinė
mis apeigomis — net trys 
kunigai aptarnavo.

Velionės šeimai ir arti
miesiems reiškiu užuojautą 
liūdesio valandomis.

J. K.

Yra 700 milijonų 
beraščių

Pagal Jungtinių Tautų 
duomenis, iš suaugusių žmo
nių, gyvenančių nesocialis- 
tiniame pasaulyje, 700,000,- 
000, t. y. beveik pusė, yra 
beraščiai.

Ispanijoje beraščiai suda
ro daugiau kaip 20% visų 
gyventojų, Portugalijoje — 
42, Belgijoje — apie 12%.

Anglijoje tik 9 proc. stu
dentų yra kilę iš darbinin
kų, Prancūzijoje tik 8 proc. 
studentų — darbininkų ir 
valstiečių vaikai, Švedijoje 
—6 proc., Vokietijos Fede
ratyvinėje Respublikoje — 
5, Italijoje—3 proc.

Karačis* — Per du mėne
sius nuo ciklonų ir kitokių 
audrų žuvo virš 16,00 0 
žmonių.

Pranešimas
BROCKTON, MASS.

Mūsų piknikų Kalendorius
Spaudos naudai piknikas įvyks 

sekmadienį, rugpiūčio 22 d., Wor
cester, Mass.

Lietuvių Tautiško Namo ir Vyrų 
Dailės Grupės piknikas įvyks sek
madienį, prieš Labor Day, rugsėjo 5, 
Ramova parke, Montello, Mass.

Tarptautinis piknikas įvyks pir
madienį, rugsėjo (Sept.) 6, Ramova 
parke, Montello.

Piknikų lankytojai, šiuos paminė
tus piknikus pasižymėkite savo ka
lendoriuje.

Geo. Shimaitis

NEW HAVEN, CONN.

Jonas ir Katrina 
Vaicekauskai

JAVWashington's.
laikinai sulaikė pagalbą Pa- 
kistanui.

Washingtonas. — Sulau
kęs 58 mėty amžiaus mirė 
Francis A. Cherry, pirmi
ninkas Subversive Activi
ties Control bordo.

Liūdnas Prisiminimas
JONO RUDMIN

Mano mylimo, buvusio gyvenimo draugo

Jis mirė liepos 23 d., 1963 m. Prabėgo dveji 
metai, bet aš jo niekuomet neužmirštu. Su di
deliu širdies skausmu prisimenu jį. Taipgi liūdi 
Jono ir jo brolis Juozas Rudmin.

—EVA RUDMIN, žmona 
JUOZAS RUDMIN, 

brolis ir šeima

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)

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

conditions.
All benefits. Top rates paid.

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

MACHINISTS
Day work. Steady. Overtime. , 

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

Phila., Pa.
(51-57)

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)

2ND HAND BAKER WANTED
All around.

Day work. No Sunday.
Apply in person.

LAUNER & TOCHTERMANN
BAKERY

6612 Rising Sun.
(57-63)

MACHINIST
1st class, run all machines, own 

tools. Full or part-time.
Small shop.

GEISEL
3200 Oxford St., Phila., Pa.

(57-62)

APPLIANCE SERVICE MAN
Major Appliances. Only exp. apply 

ELKAY ELECTRICAL 
APPLIANCES, INC.

304 York Rd., Jenkintown, Pa. 
or phone WA. 4-2434.

(57-62)

AUTO METAL MAN 
HARRY GERLACH, INC.

1625 N. Willington St.
PO. 3-3980

(57-65)

WANTED!
Experienced Concrete Foreman.

Apply
Mr. Newell. 609-235-5800 

After 7 P. M. 609-547-4491.
(57-60)

MOLDER
Experienced on Green Sand 

Machine Molding.
Used to production on

Non-Ferous Castings^-
SK. 7-6961.

* (57-64)

MILL MAN
Exp. with wood working machinery. 

Apply in person.
GLENSIDE LUMBER

& COAL CO.
510 W. Mt. Carmel Ave., Glenside. 

TU. 4-0200
(57-58)

ROOFERS
And Asbestos Siding Mechanics 

for new construction.
Experienced Machinists only.

KRUM ROOFING CO.
134 Tyson Ave., Glenside.
TU. 4-7593. Mr. DeGraw.

(57-59)

MACHINISTS
1st class for 54” Bullard, 

tool room milling and lathe hands. 
Top rate, all benefits, steady work.

Apply in person only.
EPPLER MACHINE WORKS 
9150 State Rd. (Holmesburg).

(57-59)

REAL ESTATE

Mt. Airy.—Attractive and modern 
six room row. Beautiful cond. 
w/w carpets, drapes, S/S &S. Near 
schools, shopping and Church, very 
reasonable.

WA. 7-2559.
(57-58)

SŪNUS UŽMUŠĖ TĖVĄ
New Yorkas. — Bronx 

miesto dalyje policija areš
tavo J. Vargo, 25 metų am
žiaus. Policija sako, kad jis 
vartoja narkotikus, turėjęs 
kitų nusikaltimų,, o dabar 
užmušė savo tėvą.

Kada jis norėjo išnešti iš 
namų elektrinį “toasterį”, 
tėvas pasipriešino. Jų tarpe 
įvyko muštynės. Rezultate 
Ralph Vargo, 73 metų am

žiaus, buvo užmuštas.

ELECTRICIAN
Must be experienced.

Top pay.
Steady job for right man.

AD. 3-5138.
(56-58)

MECHANIC
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)

MODEL MAKER
Set up and operate a variety of 
machines. Will make precision pro
totype parts and assemblies for 
peripheral computer equipment, 
working from drawings and verbal 
instructions. Liberal employee bene
fits. Interviews daily 9 A. M. to 
4 P. M. Apply or call—EV. 6-2700.

CONTROL DATA CORP. 
Philadelphia Div.

738 S. 42nd St., Phila., Pa. 19104 
An equal opportunity employer under 
Title VII—Civil Rights Act 1964.

(57-59)

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)

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

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)

Help Wanted—Female
HOUSEKEEPER

Prefer in greater Northeast section. 
Lite cooking and housework. 3 child
ren over 2 yrs. of age. 5 or 6 days. 
Sleep in 2 nites. Exper. & refs only. 
$45-$50. DE. 8-8376.

(57-62)

SEWING MACHINE OPERATORS
Experienced for factory. '

Good wages, 2 weeks paid vacation.
Call SH. 8-2312. Phila.

(57-58)

OPERATORS
r > <Make complete better dresses.

High earnings.
Steady year round work.

Modern factory.
Excellent working conditions.

RICHARD FRONTMAN, INC.
232 N. 11th St., 7th floor,

(57-63)

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)

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)

OPERATOR
Single needle, experienced on men’s 

shirts. Must be neat 
and accurate worker.

Apply—
J. THEODORE CUTHBERSON 

2013 Sdnsom St. (57-59)

OPERATOR
Experienced on Neck zippers 

on children’s dresses.

EISENBERG & O’HARA 
1807 Market St, 2nd ft 

(57-6D

/ 
I
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ŠIRDIES KRAUJU
To atsitikimo Pranas ne- lias netoli. Sukaupęs pasku- 

užmirš visą gyvenimą. Ne- tines jėgas, jis pradėjo 
užmirš ne tik todėl, kad jis 
giliai atmintin įstrigo. Jį 
kas dieną, kas valandą pri
mena sužeista dešinioji plaš
taka ir nepranykstąs dieg
lys krūtinėje. Pranas to ne
paiso, jis dirba vairuotoju. 
Tačiau jėgos vis tik jau ne
be tos.

—Kodėl, o kodėl aš tada Į 
nepaėmiau ginklo...

Tada, prieš penk i o 1 i k a
metų, kelias atrodė artimas jau buvo ant operacinio sta
ir nepavojingas. Iš Rasei-' lo. Tiek išsekęs, kad nega
nių į Girkalnį beveik visą I Įėjo nė burnos praverti. Ta- 
laiką plentu kas minutę pra- čiau gydytojų kalbą girdė- 
važiuoja mašinos, ir Pranas jo.
tiesiog netikėjo, kad čia ga- —Aštuoniolika žaizdų, —
Ii pasirodyti banditai. Ap-1 skaičiavo vienas.
lamai, tuo metu jų gaujos —Reikia perpilti kraują 
jau buvo sudaužytos, tik , ir siųsti į Kauną,—sakė ki- 
vienas kitas dar slapstėsi • tas.
miškuose, bet pasireikšti ven-1 Pabusdamas ir vėl užmig- 
gė, tik savo kailį saugojo. I damas, kliedėdamas ir vėl 
Pranas Žemkauskas tai ge-1 atgaudamas sąmonę, Pra
nai žinojo, jis pats dalyvavo inas vis narpliojo — kaip tai 
tų gaujų triuškinime, todėl, | įvyko.
išsirengdamas į Raseinius,I Klasinį priešą Pranas pui- 
neėmė automato. Grįžo na- j kiai pažino. Matė, jį vaiz- 
mo jau temstant. Arklys! duotėje ne kaip abstrakčią 
ramiai risnojo plentu, pas- klasių kovos teorijos sąvo
kiau vieškeliu. Pranas, įsi- ką, o kaip gyvą ir apčiuo- 
kasęs į šiaudus, snaudė. Gal- piamą, turintį konkretaus 
vojo jis apie šiltą vakarienę, i žmogaus pavidalą. Priešas 
apie dukrelę Genutę, kuriai —tai buožė Pakarklis, pas 
po kelių dienų turėjo sukak- kurį Pranas, dar vaikas bū
ti dveji metukai, ir pats sau I damas, ganė galvijus. Hitle- 
patenkintas šypsojosi, kad rininkų siautėjimo metais 
gyventi darosi ramu ir ge- j buožė talkininkavo okupan-

; tams.
Kai okupantai buvo išvy

ti, Pakarklis pasidarė niū
resnis už audros debesį. Jis 
dingdavo dienomis ir nakti
mis — kažkur vaikščiojo, 
kažką organizavo. Paskui 
vieną rytą pasklido žinia — 
Rumšiuose nežinomi žmo
nės naktį atėjo pas dešim
tininką ir jį kažkur išsive
dė, nepaisydami šeimynos 
maldavimų. Pranas žinojo,

šliaužti. Iš paskos driekėsi 
kraujo dryžė. Štai ir kelio 
sankasa. Kokia ji aukšta... 
Bet reikia iškopti iš vieške
lio griovio. Kitaip jo niekas 
nematys ir jis mirs — nuo 
žaizdų, nuo šalčio. Ir nie
kas nežinos, kas buvo šie 

i banditai.
Pravažiuodami žmonės pa

stebėjo gulintį ant kelio 
1 krašto. Netrukus Pranas

Pabusdamas ir vėl užmig-

pistoletas iškrito iš dreban
čių pirštų.

Pranas gerai žinojo, jog 
banditai yra bailūs, kad jie 
beginklius žmones puola 
tik tamsoje. Liaudies gynė
jų būryje įprato niekad ne
paleisti iš rankų automato, 

i būti pasiruošęs kiekvieną 
minutę skubėti į pagalbą 
užpultiesiems. Tik tą kartą 

į jis ginklo neturėjo.
" • ** •

Pranas paėmė savo kom
jaunimo bilietą, ilgai į jį 

i žiūrėjo. Peilio ašmenys per
vėrė knygutę, kraujas iš 
Prano širdies suvilgė lapus. 
Jis dar kartą prisiekė — 
greičiau sveikti, nepadėti 
ginklo, kol jo tėviškėje ne
bus visiškos ramybės.

Po dviejų mėnesių geleži
nė komjaunuolio sveikata 
įveikė sužeidimus. Jis išsi
rašė iš ligoninės ir grįžo į 
liaudies gynėjų būrį. Ir su
žinojo, kad savo kraujo kai
na atliko gerą darbą, padė
jo išaiškinti pavojingus 
banditus.

— Komjaunuolis ir mir
damas negali pasiduoti, — 
sakė Pranas.

Dabar buvęs liaudies gy
nėjas Pranas Žemkauskas 
gyvena Raseiniuose, dirba 
vairuotoju autotransp orto 
kontoroje. Dirba jis labai 
gerai, smarkiai viršija už
duotis. Dukra Genutė baigė 
devintąją klasę. Namuose 
Pranas saugo medalio gavi
mo pažymėjimą, kurį tą 
lemtingąjį vakarą turėjo 
kišenėje, greta komjauni
mo bilieto. Jame irgi yra 
peilio ašmenų žymės — pei
lio, kuris taikė į jo širdį.

A. Kadžiulis 
Raseiniai >

Atlanto padangėje
Lietuvių turistų grupe ir; mia į dangaus skliautus, 

apie 20 choristų, vado- Bet iš lėktuvo žiūrint pušys

Išgirsime iš Taikos Kongreso^ 
ir Dainy Šventes Lietuvoje '<

Šiomis dienomis Suomi- 
į sostinėje Helsinkyjevaujamų Mildred Stensler, ir eglės atrodo lyg žvagės— jos sostinėje Helsinkyje 

važiuojame į Tarybų Lietu- tiesios, aukštos. Rodos, kad įVyfc0 Pasaulinis Taik o s 
vą, kur yra švenčiamas Ta- iškišęs ranką per lėkutvo Kongresas, kuriame su pla- 
rybų Lietuvos 25-metis. flangą pasieksi jų viršūnes. j amerikine delegacija 

dalyvavo ir mūsų veikėja
rybų Lietuvos 25-metis.

Paliekame Kennedy aero
dromą liepos 12-ą, 8 vab va- 

fkare? Skandi n avi an Air

Va jau ir Stokholmas. 
Truputį lynoja. Penkta va
landa New Yorko laiku.

>

Todėl rengiamas jų pasiti
kimas. Ypač norėsime iš
girsti žinių iš pasaulinio 
kongreso. Tikimės, kad iš jo 
platų pranešimą žod ž i u

ra.
Kai vežimas dardėjo ties 

Šaltuonos upeliu, arklį kaž
kas staiga sustabdė. Trys 
vyrai priėjo prie vežimo. Jų 
rankose buvo šautuvai, nu
pjautais vamzdžiais. Pra
nas žvilgterėjo į jų veidus, 
ir širdis pradėjo pašėlusiai 
tvaksėti. Ak tai šitie dar 
slankioja naktimis! Jis ži
nojo jų pavardes. Paikus, 
Paulauskas, Vinčiūnas—vi
si trys iš Surmantų kaimo, jog tą naktį Pakarklis nak- 
Dieną jie vaidina ramius ir vojo namie, tačiau iš jo el- 
taikius, p i auna dobilus ir gesio matė—Pakarklis turi 
aria lauką, o dabar... Ak ryšį su nakties įvykiais. Po 
tai jie... Kas galėjo pama-i kelių dienų dešimtininkąra- 
nyti? Išsidavė paukšteliai! do po velėna pakastą. Pra- 
Pranas pakėlė akis. Žvites- dėjo ateiti vis naujos žinios: 
niai susikryžiavo. Jįs pa- naktiniai ten nušovė, 
matė, kad ir banditai jį pa
žino, suprato—gero nebus.

• —Kodėl, o kodėl aš nepa
ėmiau automato...

Jausdamas savo bejėgiš
kumą, Pranas iki skausmo; 
sukando dantis, 
šokti ir bėgti, bet kažkas 
kieta smogė į galvą, ir aky
se aptemo.
j Lyg pro rūką, lyg sunkia
me sapne Pranas jautė, kaip 
banditai išvilko jį iš vežimo.

—Šauti negalima. Netoli 
tie. — Pranas suprato, kad 
kalba apie jo draugus, liau
dies gynėjus.

Tada Pranas pajuto, kaip 
jam į krūtinę įsmigo peilis. 
Jis nejučiomis krūptelėjo, ir 
kartu pajuto, kadšimtasiū- 
lis gerokai sušvelnino smū
gį. Dar smūgis, dar. Smū
gis į kaklą. Pranas jau ne
betikėjo, kad jis gyvas, bet, 
sukaupęs visą valią, liovėsi 
krūpčiojęs.

— Į širdį, į širdį jam! — 
sušvogždė balsas.

Ir vėl smūgis. Į kairiąją 
krūtinės pusę. Ašmenys 
pervėrė palaidinę, komjau
nimo bilietą, medalio kny
gutę ir vėl įsmigo į kūną. 
Kažkur pasąmonėje juto, 
kad jis dar girdi ir jaučia, 
—dar gyvas.

—Pribaik jį! 'Pribaik!
Kai Pranas atgavo sąmo

nę, buvo jau visai tamsu. 
Visas kūnas nuo šalčio su
stingęs. Jis' sunkiai pasL 
kėlė, įsiklausė. Čia pat čiur
leno Šaltuona, Vadinasi, ke-

/

, ten 
pakorė, ten kirviais sukapo
jo žmones, kurie prijaučia 
Tarybų valdžiai ir sveikina 
jos pertvarkymus.

Tada Pranas nusprendė— 
gana. Jis išėjo į liaudies gy-

Norėjo I nėjų būrį, čia rinkosi jo li- 
i vi l Iri m n rl vmi rr«a i Tnn'ic dvirvaakimo draugai. Jonas Grigas 

iš Kiečių kaimo — irgi nuo 
dviejų hektarų. Biednioko 
vaikas Viktoras Puodžiulis. 
Miestelio varguolio sūnus 
Kazys Šagždavičius. Visi 
jie buvo jauni. Pranas ta
da turėjo septyniolika. Ta
čiau jie buvo gerai patyrę 
vargo skonį, išnaudojimą, 
ir nenorėjo skursti, kaip 
skurdo jų tėvai. Tarybų 
valdžia buvo jų vienintelė 
šviesesnės ateities viltis, ir 
jie ėjo kautis už tą ateitį.

Būdamas liaudies gynėjų 
būryje, Pranas iš arti pa
matė banditų piktadarybes, 
nes žmonės apie jų nužudy
mus pirmiausia pranešdavo 
liaudies gynėjams, ir šie 

i skubėdavo įvykio vieton. 
Į Tai buvo šiurpūs reginiai. 
Jų niekaip neišdildysi iš at
minties. Ir Pranas prisiekė 
— nenuilstamai kovoti su 
liaudies priešais, neduoti 
jiems ramybės nei dieną, nei 
naktį.

Pranas daug kartų žvelgė 
mirčiai į akis. Jam teko su
sidurti su banditais susišau
dymuose ir pasalose. Kartą 
jis su automatu rankose 
įėjo į gryčią, o ten stovėjo 
banditas, atkišęs pistoletą.

—•Rankas auakštyn!—ryž
tingai riktelėjo Pranas1 ir

Svečiai
Penktad i e n į “Laisvės’" 

raštinėje lankėsi Kazys 
Aleksynas (Charlie Alex) 
iš Miami, Fla.

Čaliukas anksčiau gyve
no Brooklyne, priklausė 
prie Aido choro.,Virš metai 
jis išvyko į Miami ir ten 
prižiūri Lietuvių Sočia 1 į 
klubą.

Proga menininkų išleis
tuvių, Aleksynas atvyko į 
New Yorką dalyvauti tose 
išleistuvėse. Ne tik dėl to, 
bet jis bendrai pasiilgsta 
savo draugų brooklyniečių.

Paklausiau Alek s y n o, 
kaip patinka jam gyventi 
Miamyje, atsakę, kad ne- 
perblogiausia. Miamiečiai- 
klubiečiai labai jam geri, 
draugiški, apart to, di
džiuojasi, kad turi labai 
gražų daržą, kuriame jis 
prisodino ir augina visokių 
gėlių ir tropiškų vaisių. Rū
pinasi, kad kas nors jo dar
žą prižiūrėtų iki jis par- 
vyks į Miami.

Pasisvečiavęs Brooklyne 
ir apylinkėj, Čaliukas vyks 
į Frackville, Pa., pasimatys 
su broliu Frank ir sesers 
dukteria Mrs. Leona Mor
gan. Iš ten grįš į Miami.

Beje, Aleksynas perdavė 
laisviečiams geriausių lin
kėjimų nuo draugų ir Mia- 
mio, ir nuo M. S. Klubo val
dybos ir narių. Jiems ačiū 
už tai. O nuo savęs, Aleksy
nas įteikę laikraščiui “Lais
vei” dovanų $10.

Laimingai, linksmai* pra
leisk atostogas Čaliuk, ir 
sveikas grįžk į namus. Iki...

L. K—te

New Yorkas. — Policija 
areštavo kubietį Dr. Luis. 
Bulas Barųuetą. Kaltina 
aborcijų darome*

kalifornietė Ksavera Karo- padarys delegatė Karosie- 
sienė. O liepos 18 d. Vilnių- nė rugpjūčio 8 d.. Progra- 
je buvo didžioji dainų šven- ma prasidės 3 vai. po pietų.
. > a • n a • Tr i zzT • m —• t *

Service (SAS) lėtuvas dide- Laukiame tarybinio lėktuvo
Apie 70 kuns nes mus į Maskvą. ___

uvivių. . šį rašinėlį baigiant | ^os ųetuvių skaitlinga tu- Ruošia Apšvįetos moterų
Jau saulei nusileidus pa- dar pora valandų lau-1 rjstu įr dainininkų grupė, i
......................................... Vimn vipnn In.j Pagal planą visi jie su- ruoškitės dalyvauti. Visus

lis. eKleivių 140. 
lietuvių.

te, kurioje dalyvavo Ameri- Įvyks “Laisvės” sa 1 ė j e.

kylame šešias mylias į erd
vės mėlynę. Pakilus aukš
tai ji ir vėl sušvito, nes to
kiame aukštyje horizontas 
pasistumia Žemės apvalume 
žemyn ir saulutė vėl pasi
rodo. Tačiau po pusvalan
džio ji ir vėl antru kartu 
tą pačią dieną, liepos 12-ą 
nusileido!

Bet saulutei nusileidus, 
dar gražesnis vaizdas gam
tos p a n o ramoje atsiveria. 
Saulėlydis, nušvitęs visomis 
vaivorykštės spalvomis, 
slinko šiauriniu horizontu iš 
vakarų į rytus, pakibęs tarp 
tamsios dangaus mėlynės ir 
dar tamsesnio Atlanto van
denyno.

Pasitaikė sėdėti gretimai 
su Jonu Juška ir mūsų gru
pės vadu Jonu Grybu. Visi 
gėrėjomės šia sielą žavin
čia gamtos panorama. Bet 
mūsų choro vadovei Mild
red Stensler neteko dairytis. 
Ji buvo įnikus į muziką, ku- 
Irią ji atliks vadovaudama 
chorą Vilniuje ir gal kai 
kur kitur.

New Yorko laiku 2 vai., 
liepos 13-ą, ir vėl saulė pa
tekėjo. aKip'tai? Tik tre
jetas valandų nakties? Ogi 
taip: mūsų1 žemės rutulys 
rieda į rytus 1,000 mylių 
per valandą,:;p> mūsų plieno 
paukštis skrenda 600 mylių 
per valandą ir gi į rytus, 
tas ir sutrumpino naktį.

New Yorko laiku 3 vai. 
mūsų lėktuvas1 praslinko 
virš Baltijos jūros, surado 
lyg paukštis gūštą Danijos

kimo. Mintys veja viena ki
tą lyg balandžiai.

Prieš penkiasdešimt tre- ~ 
jus metus, kaip važiavau į ‘ 
Ameriką kelionė ėmė visą Į g I 3 1 Š k U 
mėnesį laiko. Šiandien pa- ■ ‘r.........
siekėme Daniją per 7 valan- Gerbiami “Laisvės”leidėjai, 
das!

klubas. Tai įsitėmykite ir

Bevardis
Stockholmas
1965 m. liepos 13 d.

Iš Stockholm®
Brangūs Laisviečiąi
Mes atvykome gerai į 

Stockholmą. Oras Čia ne
koks, lyja. Čia pabūsime 4 
valandas ir paskui vyksime 
toliau. Sveikatoje visi lai
komės gerai. Gamta aplin
kui turi panašumo į Lietu
vos gamtą.

Duosime žinoti, kaip vis
kas vyks toliau.

Viso geriausio visiems!
Nellie

i

grįš apie rugpjūčio 2 dieną.

Priduodu pinigų perlaidą 
vertės $20. Sunaudoki! 
“Laisvės” reikalams.

Šiais metais mudu su žmo
nele praleidom du svarbius 
gyvenime įvykius. Gegužės 
26 d. sukako 50 metų nuo 
mūsų sutuoktuvių. Nieko 
svarbaus neturėjom tą die
ną, laiką praleidom namie 
su žmona ir šeima.

Birželio 7 dieną man su
kako 80 metų amžiaus, nes 
metrikuose pažymėta, kad 
gimiau 1885 metų birželio 7 
d. Gimtadienį praleidau 
farmoje Connecticut valsti
joje pas giminaitę Mary 
Klish. Tą dieną daug gi
minių ten pribuvo: M. Kli
mas ir jo žentųkąs su šei
ma, mano sesutė Uršulė 
Sinkus ir jos žentukas Al.Jauniausias iš Lietuvoje 

dabar besisvečiuojančių tu
ristų Konradas^ Venta iš įr jaugjau draugų ir pažįs- 
kehonės laisviečiams ' Buk- j 
niams rašo: .• • > ' 
Mieli Naste ir Frank,

Laimingai atskridome į 
Stockholmą, netoli tiuo Lie
tuvos. Visi sveiki* bet vi
sai nėhiigę. 'Ne-ūž ilgė skri
sime. Maskvbn/:Oras čia lie
tingas. . ' ■''''

Su meile, Mainytė ir Aš

Mes jau Stockholme. Ke-
salukėje ir nutūpė Kopen-(lione sekėsi, kol kas, labai
hageno orlaukyje. Ten kei
čiame lėktuvą, sėdame į kitą 
sprūsminį S AS lėktuvą ir 
lekiame į Švedijos Stokhol
mą.

Iš aukšto žiūrint, vaiden
tuvę krečiantis vaizdas: lyg 
žaisleliai po viduržiemio 
venčių eglutėje, eilių eilėmis 
raudonais stogais nameliai, 
kruopščiai apželdintos pie
vutės tarp pušynų gojelių, 
kaspinai mirgančių vieške
lių sudaro išvaizdą puikiau
sio įvairiaspalvio kilimo.

Peršokę siaurą vandens 
sąsmaugą tarp Danijos ir 
Švedijos, matėme irgi ne
prastesnį vaizdą — tokį pat 
pievų, miškų ir vingiuojan
čių vieškelių audinį; tokius 
pat raudonstbgiūs namelius. 
Bet Švedijos, pušynai ir eg
lynai turbūt neturi sau ly
gių pasaulyje. Nuo žemės 
žiūrint, turbūt atrodo, kad

gerai. Rytoj būsime Vilniu
je. Čia oras šaltas ir lyja. 
Keliauninkai visi smagūs, 
gerame ūpe.

Sveikinu visą “Laisvės” 
štabą.

G. Waresonas

AKMENINĖ “GALVA” 
JAU PARODOJE

New Yorkas. — Pasauli
nėje parodoje, prie Meksi
kos paviljono, jau pastaty
ta akmeninė “žmogaus gal
va”, kuri yra 16-kos tonų.

Manoma, kad ji yra apie 
2,500 metų senumo, paga
minta Meksikoje indėnų. 
Prieš kiek laiko ją ten su
rado raiste.

kviečiame. Rengėjos

Mieste pasidairius
Turime ant rankų naują 

skandalą. Į jį yra įvelti po
licininkai ir mokyklų in
spektoriai. Susekta, kad sa
vanaudžiai ir grafteriai tu
ri rankas prikišę prie 17 mi
lijonų dolerių, kuriuos mies
tas yra paskyręs mokyklų 
prižiūrėjimui. Visa eilė po
licininkų jau patraukti at-, 
sakomybėn. Kai kurie pa
šalinti iš vietų.

Susiorganizavo veiklus ko
mitetas ir renka piliečių pa
rašus dėl sugrąžinimo pro
porcinės atstovybės miesto 
rinkimuose. Už proporcinę 
atstovybę, kaip žinia, yra 
pasisakęs miesto majoras. 
Pagal tą sistemą, miesto ta
ryboje vietos partijoms pa
dalijamos pagal už jas pa
duotą balsų skaičių. Tokioje 
sistemoje gali laimėti tary
boje atstovybę ir mažosios

Dobinis iš Brooklyn, N. Y., | partijos. Dabar gi jas visas 
'turi užgrobę demokratai ir 
respublikonai.tarnų. Mat, tą pat dieną bu

vo ir1 išleistuvės M. Klish į 
Lietuvą. Ji iškeliavo birže
lio. 9 d. su. pirmąją turistų 
g^upę.r .Palinkėta M. Klish 
laimingos kelionės,, o man 
s.vęikatoš ir iliąusiO gyveni
nio, : J,-..

Mudu ' su žmonele ir M.

Grįžo iš atostogų
Ketvirtadienį “Laisvės” 

raštinėn užėjo aidietė Marė 
Tamelieųė. Sakė, kad buvo 
išvykus! atostogų N. Yorko 
valstijoj, Speculator apylin- 

Klišh Visiems giminėms ir kėj. Labai patenkinta poil- 
draugams daug kartų taria- siu, ir dėkinga savo drau- 
me ačiū už’ gęrtis linkę ji- gei Mrs. Šegauskienei už 

; jos vaišingumą, ir už nuve
žimą ir priėmimą ne tfrk 
Marytės, bet ir jos seserį. 
Vieta labai puiki, aplinkui 
daug kalnų — oras labai 
vėsus, sako Marytė.

Džiugu, kad Marytė grį
žo iš atostogų energinga, ir 
vėl matysime ją mūsų pa
rengimuose.

tų medžių viršūnės atsire-

New Yorkas. —Sulaukęs 
59 metų amžiaus mirė Dr. 
Morris B. Jacob, iš Colum
bia universiteto.

mus. : • -
Aš ir mano žmonelė Ka- 

ziūnė pasilikom farmoje ke
leto savaičių atostogoms. 
Prabuvom iki, birželio 30 d., 
kada pirmoji turistų grupė 
sugrįžo iš Lietuvos, su ja ir 
M. Klish sugrįžo laiminga ir 
sveika ir labai džiaugiasi, 
kad buvo pasiryžusi pama
tyti, kaip šiandien mūsų 
Lietuva smarkiai progre
suoja kultūroje ir ekonomi
koje. Ten susitiko daug 
artimų giminių ir pažįsta
mų, apsilankė kaime pas ar
timas gimines, sesutes, kur 
gimė ir augo. Net ir žemės 
žiupsnelį parsivežė. Sako, 
niekas jų nepersekiojo, vi
sus pasitiko su. didžiausia 
meile. Lietuvoje žmonės 
yra tokią drąugiški, kad, ro
dos, jie tau viską suteiktų.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y. 

LKSB direktoriams
Lietuvių Kooperatinės Spaudos 

Bendrovės Direktorių Tarybos po
sėdis jvyks šj pirmadieni, liepos 26, 
paprastu laiku ir vietoj. Direktoriai 
prašomi nepamiršti. Sekretorius 

(57-58)

žodžiu sakant, kelionė jai 
labai patiko.

S. Radusis
Bayonne, N. J. j

1

Liūdnas Prisiminimas

K. VIDIKAS (Tauras)
Liepos 21 d., 1962 metų, mirė K. Vidikas- 

Tauras. Jau trys metai kai mirtis atskyrė jį iš 
mano minčių, nes jis paliko daug gražių mano 
širdyje atminimų.

I

Jis suprato mano troškimą prie mokslo ir 
šviesybės. Jis man padėjo apeiti/sunkias aplin
kybes. Jis buvo vienas iš tūkstančio, kuris mo
teriai mokslo nepavydėjo, ją skatino ir prigel- 
bėjo.

—DRAUGĖ

-- ,—r_t__—................... ..... ................
Užtikrinkite Savo Giminėms Dovanas
Būkite tikri, kad firma, iš kur jūs užsakote dovanas, 

turi įautorizaciją 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 į 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
goje,, purvo voniose Odessoje, Druskininkuose, ir t. t.

Ateikite j mūsų demonstravimo salę, pasirinkite dovanų giminėms.
PRAŠYKITE MOŠŲ ILIUSTRUOTO KATALOGO




