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KRISLAI Mokslininkai ragina žmones | K«| raiškia Graikijos | Lietuvos 25-sios Metines
Druska ant žaizdos 
Desperacijos balsai

Keturi prieš vieną 
KSs ji “užmušė?” 
Nebeliko jokio pasiteisinimo!

— Rašo A. Bimba —

Prezidentas Johnsonas nusi
lenkė prieš pietinių valstijų 
rasistus, paskirdamas buvusį 
Mississippio valstijos guber
natorių James P. Colemaną į 
labai aukštą Apeliacijų Teis
mo nario postą. Nieko nereiš
kė negrų ir visų civilinių tei
sių šalininkų protestai.

Toje vietoje sėdėdamas po
nas Colemanas bus rasistų in
teresų sargyboje. Taip jo pa
skyrimą supranta visi, kurie 
yra susipažinę su situacija pie
tuose.

Tarybų Lietuvos pasiekimai 
ir laimėjimai per pirmąjį šimt- 
nuečio ketvirtį visiškai sumai
šę kortas lietuvių tautos prie
šas. Tiek daug ir taip ilgai 
jie plepėjo apie nelaimę ir 
pražūtį, o čia gyvenimas pa
rodė gražiausią Lietuvos su
klestėjimą mene, moksle, kul
tūroje, pramonėje, žemės ūky
je.

Kur dabar dėti akis? Kaip 
pasiteisinti ?

Padėtis rimta, padėtis des
peratiška. Tai ot ir pasipylė 
kaip iš baisiausio gausybės ra
go jų spaudoje (“Drauge,” 
“Darbininke,” “Naujien o s e, ” 
“Dirvoje,” “Keleivyje”) nieki
nimas ir neigimas visko, kas 
Lietuvoje laimėta. Net ir ta 
džiaugsmo daina, kuri veržėsi 
iŠ šaunaus Lietuvos jaunimo 
krūtinės ir kurioje skendėjo 
Vilniaus didysis Vingio parkas 
ir gatvės liepos 17-18 dieno
mis, tos spaudos skiltyse buvo 
įversta kažin kokio pasibai
sėjimo ir pasišykštėjimo him- 
rfb. Tie amerikiečiai, kurie tu-

kovoti prieš baisy karą žmonių protestai?
dar galima jam pastoti ke-| Atėnai. — Jau kelinta 
lią, bet žmonės turi tuojau J diena šimtai ir tūkstančiai 
veikti. Jis ragina tuojau i žmonių protestuoja prieš 
siųsti telegramas ir rašyti. karaliaus sauvališkumą, o 
prezidentui Johnsonui rei- j liepos 21 dieųą prie uniyer- 
kalaujant tuojau sulaikyti! siteto demonstravo virš 
Šiaurės Vietnamo bombar- j 10,000 žmonių.

Trečiojo pasaulinio karo davimus ir eiti prie reikalų

New Yorkas. — Liepos 
22 dieną “The New York 
Times” laikraštyje tilpo 
mokslininkų atsišaukimas, 
kuris užėmė visą puslapį. 
Jame buvo tarakono pa
veiksi a s ir pareiškimas: ■«r— — - ....
laimėtojas”.

Mokslininkai sako, kadike>iu- l pasitarimus turi 
Tretįjį pasaulinį karą ne-1 bati pakviesti ir Pietų Viet- 
laimėtu nei Jungtinės Vals- jnamo liaudiečių atstovai, tavo, 
tijos, nei Tarybų Sąjunga,1 Komitetas ragina telegra- C 
nei Kinija, nes jis būtų vi-; mųarbakuškų kopijas siųs- stracijos prasidėjo po 
siems pražūtingas žmonės ' jūsų valstijos senato- i pasalino piemjei ą Papan- 
pal visai išnvktu. išsižudv-! riams. į dreou, kuris rodė liberaliz

mo.
Demonstracijos vyksta ir

gal visai išnyktų, išsižudy- 
tų ir išmirtų nuo kilusių li
gų, liktų tik tarakonai ir 
kiti vabzdžiai.

Šimtai JAV mokslininkų, 
daktarų, kunigų, rabinų ir 
politinių veikėjų yra apsi- 
jungę į Natianal Commit
tee for a Sane Nuclear Po
licy. Prie komiteto priklau- * *1** 1 1 1 • V I

Karališka policija žiau-
sureguliavimo pasitari m ų riai puolė demonstrantus.

Vieną studentą užmu š ė, 
130 sužeidė ir apie 200 areš-

Graikijos žmonių elemen
to.

Saigonas. — Nušovė ' _ .
Jungtinių Valstijų patarė- kituose miestuose. Solonikų 
ją Pietų Vietnamo reika- mieste virš 20,000 
lais Jacką E. Ryaną ir sek
retorę. Policija areštavo 
amerikietį R. V. Kimballą 
ir kaltina, kad jis juos nu
šovė.

žmonių

so ir eilė . mokslininkų iš į Saigonas.— Šiaurės Viet-
Puerto Rico, Ka n a d o s, 
Anglijos, Švedijos, Vokieti
jos, Indijos ir eilės kitų ša- jĄy greitasis karo lėktu- 

vas. JAV militaristai ma-

name, apie 40 mylių nuo 
Hanojaus, buvo nušautas

Atžymėta Iškilmingai
Liepos 17 d. — Vakar va

kare turėjome generales re
peticijas Vingio Parke, pri
siruošimui šiam vakarui — 
Dainų Šventei.

Estradoje buvo jau susi
rinkę iš visos Lietuvos dai
nininkai — apie 20,000 jau-

buvo susirinkę stadione ir 
reikalavo grąžinti Papan
dreou į premjero vietą.

Graikija yra Balkanų pu
siasalyje. Ji užima 51,840 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi 9,000,000 gyventojų. 
Didelė dalis jos teritorijos 
yra ant salų Jojaniškose ir nu vyrų ir moterų. O žiūro- 
Ageano jūrose.

Po Antrojo pasaulinio 
karo Graikijos žmonės ko
vojo už respubliką, bet mo- 
narchistai su Anglijos ar- gyvenime kada nors turėsi
mi jos talka revoliuciją pa- me tokį įvertinimą kur ki- 
smaugė.

Atėnai. — Įvyko masinės j 
laidotuvės policijos nušauto, dirigavo vienai dainai,

vų irgi buvo suėję nemažai. 
Kai mes įžengėm į parką, 
pasitikimas buvo labai dide
lis, — nežinau, ar mes savo

Per kelias , dienas jau te
ko dalyvauti atidar y m e 
dailininkų parodos, o vakar 
buvo atidaryta liau dies 
ūkio ir kultūros pasiekimų 
paroda.

Sveikinu visus draugus. 
Kaip smagu būtų, jeigu visi 
galėtume kartu čia daly
vauti.

studento. Tūkstančiai 
žmonių lydėjo jo karstą.

tu r.
Mūsų Mildred Stensler

“Mergužėle, lelijėle”, ir tai 
išėjo labai gražiai.

Visi turistai ir daininin-

Ieva Mizarienė
DAINŲ IR ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ
VILNIUS, liepos 20.—Lie- 

į pos 17 d. Vingio parke įvy
ko įspūdinga jubiliej i n ė 
Dainų šventė. Prie dvide
šimties tūkstančių choristų 
prisijungė ir JAV lietuviai 
dainininkai. Jų balsai, sim-

, kai atrodo gerai nusiteikę. Uar apie buvusia istai He,en Smith (janu'y- e •• e *• !tė), iš Worcesterio, sako
invaziją Kuboje i

Washingtonas. — 1961 
metų balandžio 17 dieną 
būva padarytas ant Kubos 

j užpuolimas. Pabėgėlių jė- 
I gos, su JAV pagalba, buvoliu.

Komitetas, išdėstęs karo no, kad jį nušovė tarybi- •§'£pę’ftgs įlankoje? Bet po
pražūtingumą, sako, kad nės raketos, . kelių dienų kovų Kubos ar- 

=== mija ir milicininkai jas 
! įveikė, vienus privertė bėg- 
1 ! ti į laivus, o virš 1,000 suė

mė į nelaisvę.
Dabar žurnale “Life” Ar-

. thur Schlesinger, buvęs ar- 
Washingtonas. — Jungti- sostinę, kas vestų prie atvi- jtimas prezidento Kenedžio 

nių Valstijų prezidentas ro karo su Kinija, o_gal ir bendradarbis aiškina nepa- 
Johnsonas ir Gynybos sek- Tarybų Sąjunga.

Numato Jungt. Valstijoms 
didelį karo pavojų

Times” sisekimo priežastis.
Jis sako, kad invazija ne

jos spaudos Rė, kad į JAV militarines karo būtų dar didesnis pavyko todėl kad Kenedis 
"‘Jėgas bus šaukiami rezer- JAV žmonių žudymas, negu nepriėmė Pentagono virši- 

vistai.
Liepos 21 d. “The New į

York Times” redakciniame tinęs Valstijos, 
aiškino, kad Jung t i n ė s vieną po kitai Pietų Vietna- 
Valstijos Vietname, prieš mo 
mokslininkų ir liaudies pro- priėjo prie to, kad gali įsi- 
testus, įsivėlė į didelį karą.

Dienraštis nurodo, kad

rėjo laimės dalyvauti didžio- retorius McNamara pareiš- aiškino, kad toks išplėtimas 
joje šventėje, 
skiltyse apspiaudyti dvokian
čiais skrepliais.

Apie sąžinę? 
rūmą? Apie 
Ką čia ir bekalbėti, 
ieškotum su milijono žvakių 
pajėgumo žiburiu.

Ką jie laimėjo? Ką jie pa
siekė tuo negirdėtu melo srau
tu ? Gal tiktai tiek: gal dabar 
jausis r a m e s n i, atlikę savo Pentagone jau kalba apie 

siuntimą į Vietnamą 200,- 
000 vyrų armijos. Kraštuti
niai politikieriai ir Penta
gonas reikalauja bombar
duoti Šiaurės Vietn amo

Apie pado- 
žmoniškumą ?

Veltui

buvo Korėjoje.
“Times” sako, kad Jung- 

remdamos

ninku plano, nepanaudojo 
karo lėktuvų nuo lėktuv-

man per repeticiją: “ 
tik pamatymas šio spektak
lio Vingio parke (o gi tai 
dar tik repeticijos), duoda 
jausmą, kad jau pilnai ap
simokėjo atvykimas. Kur gi 
kitur galėtume pamatyti ir 
išgirsti tiek žmonių dainuo
jant...” k ’ J J

Po repeticijų“ vykome ' į 
cy) pasiūlymą ją padaryti ' Karių ksLpiis, kritusiems už 
iš Pigs įlankos. • ?' I

Suprantama, visos šios 
išvados daromos neįkainuo-1 
jant Kubos darbo liaudies ' 
ūpo, jos nusistatymo ginti 
savo iškovotą laisvę. Ne
svarbu kur būtų buvusi in
vazija, Kubos gynybos jė
gos užpuolikus būtų atmu- 
šę, nebent, jeigu jau JAV 
būtų plačiai vartoję savą
sias militarines jėgas.

nėšio “Essex” invazijos pri
dengimui, ko reikalavo ad
mirolas Burke, taipgi vieto
je Pentagono plano daryti 
invaziją ties Trinidad prie
plauka, priėmė Centrinės 
Žvalgyb o s Age n t ū r o s 
(Central Intelligence Agen-

laisvę ^didvyriams pagerbti. |

tuvą mylinčių emigrantų 
d balsus, skambėjo kartu su 

Vien didžiąja širdžių simfonija 
Tėvynei. Atliekant lietuvių 
liaudies daina “Mergužėle 

l lelijėle” milžiniškam cho
rui grakščiai, energingai 
dirigavo Aido vadovė Mild
red Stensler. Jai ilgai plojo 
šimtatūkstantinė publika.

Sekmadienį, liepos 18 d. 
Žalgirio stadione praėjo 
nuostabi Šokių šventė;

A. Vaivutskas

Lotynų šalys už 200 mylių 
teritorinius vandenis

militaris t ų valdžias,

velti į labai pavojingą karą 
pietryčių Azijoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

“uždavinį.”
Palaiminti ubagai dvasioje, 

nes ten jie apturės “dangaus 
karalystę.” Negailėkime jiems 
jų baisaus likimo.

čikagietis Juozas Šlajus la
bai bara tuos, kurie liepos 17 
d. nedalyvavo “žygyje.” Ma
tyt, vyras nusivylęs tuo cirku. 
Piktai klausia: “O ar visi at

bėgome, ar visi susirinkame ?” 
Ifinoma, ne. Girdi, “gaila tų, 
kurie dėl mažų priežasčių čia 
nedalyvavo.”

Chicagos lietuviai nusivylę 
VLIKo ir ALTo raketieriais. 
Jais netiki. Jų neklauso.

Bet taip ir gerai. Taip ir 
reikia. Šlajus be reikalo juos 
bara.

šitaip dabar galvojama Ir 
argumentuojama Washingto
ne: Nugalėjimui Pietų Viet
namo liaudiečių reikia armi
jos, keturis kartus didesnės, 
skaitlingesnės, negu liaudiečių 
ginkluotos jėgos! Tam reikė
sią 800,000 vyrų, iš kurių 
250,000 turėsią būti amerikie
čių.'. .

Keturi prieš vieną ? ! Negir
dėtas dalykas. O mums dažnai 
pasakojama, kad Pietų Viet
namo žmonės tik laukia mūsų 
jų išlaisvinimo iš “komuniz
mo.” Jeigu kuris jų esąs at
sidūręs partizanų gretose, tai 
iš prievartos!

Iš “prievartos” jis kariauja, 
bet jo nugalėjimui reikia net 
keturių šauniausių ginkluoti) 
Amerikos kareivių!

Adlai SteVensono mirtiš su
kėlė daug spekuliaęijų. Buvę 
aišku, kad jis Jungtinėse Tau
tose gynė militarines interven
cijas Dominikos Respublikoje 
ir Pietų Vietname ne iš įsi
tikinimo. Sakoma, kad tas jį 
labai slėgė. Kaip tik toks 
dvasinis kankinimasis pakir
tęs jo sveikatą.

Sunku tikėti, kad jis būtų 
neslskaitęs su savo sąžinės 
diktavimu ir pasilikęs prezi
dento ambasadoriumi Jungti
nėse Tautose.

RŪKYMAS YRA 
PELNINGAS

1965 
Ameri-
turėjo

m.New Yorkas. — 
antrame ketvirtyje 
can Tobacco Co. 
$21,400,000 pęlno. 
Grace Co. pelnė $16,000,000, 
o Worthington Co. $5,800,- 
000.

Paryžius. — Iš Prancūzi
jos spaudos galima supras
ti, kad prezidentas De 
Gaulle smarkiau išstos 
NATO sąjungoje prieš 
JAV ir Vakarų Vokietijos 
įsigalėjimą.

Maskva. — TSRS admi
rolas Vladimiras Kasatono
vas sako, kad TSRS karo 
laivynas pilnai pasiruošęs 
kirsti triuškinantį atsaky
mo smūgį.

JAV jau ruošiasi 
dideliam karui

San Francisco, Calif. — 
Jungtinių Valstijų karo lai
vynas ima laivus iš stovyk
lų, kur jie buvo pastatyti ir 
apiprunkšti.

Čionai į veiklą paėmė 
“Repose” laivą ligoniams 
su 1,400 lovų. Taipgi du ra
ketomis šaudančius laivus 
“Carronade” ir “White Ri
ver”.

Philadelphijoje aktiviza-

Kopenhaga. — JAV led
laužis “Northwind” išplau
kė į šiaurių jūras jūriniais 
tyrimo sumetimais. Jis 
plauks ir į TSRS vandenis 
Novaja Zemlia srityje.

Atlanta, Ga. —N e g r a s 
Jese Meadows, kuris buvo 
paskirtas Crawfordvill e s 
policijos viršininku, rezig
navo. Jis sakė, kad prie esa
mų sąlygų negalėtų atlikti 
tų pareigų.

Lima. —Čionai įvyko Pi r- daikčių muitus, 
masis Lotynų šalių parla
mento suvažiavimas. Daly
vavo atstovai nuo 13-kos 
valstybių.

Po keturių dienų posė
džiavimo suvažiavimas pa
skelbė, kad Lotynų Ameri
kos šalys laikysis teisių per 
200 mylių nuo jų krantų 
jūros teritorinių vandenų. 
Pirmoje vietoje jos draus 
tuose plotuose kitoms 
valstybėms žvejoti. Iki da
bar tokio nusistatymo lai
kėsi tik Peru, Čilė ir Ekva
doras.

Lotynų suvažia v i m a s 
taipgi svarstė pasiūlymus 
apjungti jų prekybos laivy
nus ir sumažinti ant žalia-

Lotynų šalių parlamento 
prezidentu išrinko Luisą A. 
Leoną iš Argentinos, o sek
retoriumi T Ezcurrą iš Pe
rų.

Prieš keleris metus buvo 
tarptautinė konvencija rei
kale nustatymo jūrų terito
rinių vandenų ribos. Bet ji 
baigėsi be rezultatų. Jung
tinės Valstijos siekė padik
tuoti, kad teritoriniai van
denys būtų tik per tris my
lias nuo krantų, tai yra, lai
kėsi labai seno suprati
mo, nuo 1625 metų. Socia
listinės valstybės stojo už 
12-kos mylių teritorinius 
vandenis. Amerikos Loty
nai turėjo savo poziciją.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Šastris sako, kad 
indusų senoji medicin o s 
tradicija turės pagelbėti 
nugalėti ligas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sutiko su 
Kongreso nariais, kad jis 
baigtų posėdžius su Darbo 
(Labor) diena.

Stevensonas paliko 
$550,000 turto

■ Waukegan, Ill. — Adlai 
Stevensonas paliko $550,000 
turto. Jis savo testamente 

_____ pinigus padalino trims sū- 
Bukareštas. — L. Brež- ™ms: Adjajui, kuris yra 34 

nevas ir Kinijos Komunis- amžiaus, Bordenui— 
tų partijos sekre torius ^2 metų ir John Fall, 29 
Teng Hsiao-pingas bėgyje m^. a5lziav,’ 
savaitės du kartus tarėsi.

Washingtonas. — Penta
gonas ruošiasi prie šauki
mo JAV rezervistų. Tuo 
pat kartu tvirtina, būk 
Jungtinėms Valstijoms yra 
stoka ginklų ir amunicijos.

Bukareštas.
32 metų ir John Fall, 29

Dabar jau turime visų Do
minikos grupių pasisakymą. 
Visos jos reikalauja, kad A- 
merikos ginkluotos jėgos iš jų vo lėktuvnešį “Kula Gulf”, 
žemės kuo greičiausiai pasiša- 0 New Yorko apylinkėje 

... /apie 10 militarizmo reika-
Vadinasi, joms ten pasilikti»]arns transportinių laivų.

apie 10 militarizmo reika-
nebeliko jokio pasiteisinimo. 
Tai kodėl neišsikrausto ? Ko
dėl jų mūsų prezidentas ne
ištraukia ?.

Rumunijos Komunistų 
partija turi 1,450,000 narių.

Londonas. —Lordų tary
ba 204 balsais prieš 104 nu- 
t a r ė panaikinti mirties 
bausmę.

Washingtonas. — Dabar 
Jungtinių Valstijų baltųjų 
žmonių vidutinis amžius 
yra virš 67 metų.

Santo Domingo. — Domi
nikos konstitucinė vyriau
sybė vis daugiau gauna 
žmonių pritarimo.

Taipgi paliko $5,000 Ste- 
vensono farmos prižiūrėto
jui Frank Hbllandui, $3,000 
namų prižiūrėtojai Viola 
Ready ir po $3,000 Jungti
nių Tautų pareigūn a m s 
Roxane Eberlein ir Carol

Bratislava, čekoslovaki- Evans.
ja. — Dunojaus upė buvo —a— 
išsiliejusi ir padarė daug Londonas 
nuostolių.

SUŠAUDĖ PULKININKĄ 
Už JAV KRITIKĄ

Saigonas. — Pietų Viet
namo policija sušaudė pul
kininką Phamą N g o c ą 
Thao už tai, kad jis kriti
kavo Jungtines Valstijas.

Birželio 4 dieną jis, per 
žurnalo “Newsweek”' ko
respondentą L. B. Norma
ną, pasiuntė Pentagonui 
laišką, kuriame sakė, kad 
jeigu JAV dar daugiau į 
Vietnamą prisius bombone
šių ir bombų, tai jos neteks 
vardo. Taipgi jis reikalavo 
Pietų Vietname reformų, o 
ypatingai žemdirbių nau
dai.

i. — N u k rito 
Anglijos užsienio prekyba.

Pekinas. — Atvyko And
re Malraux, Prancūzijos 
kultūros ministras.
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Jau rūpinasi 1966 metais
MŪSŲ Amerikos Darbo Federacija - Industrinių 

Organizacijų Kongresas (trumpai, angliškai —AFL- 
CIO) turi Politinei Apšvietai Komitetą (angliškai 
COPE). Komitetui pavesta darbo unijų narius politi
niai šviesti ir mobilizuoti rinkimuose. Ypač kai ateina 
federaliniai rinkimai kamįteto veikla pagyvėja.

Visiems aišku, kad mūsų darbo unijos gerai pasiro
dė praėjusiuose prezidentiniuose rinkimuose. Unijų už
ginti kandidatai į Kongresą, dauguma Demokratų parti
jos sąrašu, buvo išrinkti. COPE raportuoja, kad daugiau 
kaip 50 Atstovų Buto narių, kurie buvo unijų remiami, 
gerai, teisingai laikosi Kongrese. Jie balsuoją už darbo 
žmonėms naudingus sumanymus. Jie, pavyzdžiui, balsa
vo už Civilinių Teisių Bilių, taip pat už Medicare Bilių.

Bet unijų Politinei Apšvietai Komitetas vėliausia
me savo aplinkraštyje primena, kad jau laikas rūpintis 
1966 metų kongresiniais rinkimais. Pavojus esąs labai 
didelis, kad daugelis kiek liberališkesnių kongresmanų, 
kurie buvo išrinkti kartu su Johnsono išrinkimu preziden
tu, gali pralaimėti ateinančiais metais. Taip būna tarp 
prezidentinių rinkimų. Pav., 1936 metais Rooseveltas 
laimėjo rinkimus didele balsų dauguma ir su juo kartu 
įėjo į Kongresą keletas, desėtkų jo politikos šalininkų. 
Betgi 1938 metų kongresiniuose rinkimuose net 71 At
stovų Buto narys nebebuvo išrinkti. Beveik ta pati isto
rija buvo po išrinkimo prezidentu gen. Eisenhowerio. Tik 
dvejiems metams prabėgus po jo didelio laimėjimo, 1958 
metais kongresiniuose rinkimuose 48 Atstovų Buto na
riai, jo šalininkai, pralaimėjo.

COPE direktorius A. F. Barkan bijo, kad ta istori
ja gali pasikartoti ir 1966 metais* Atstovų Butas gali pa
tekti į reakcinių respublikonų rankas.

• Tiek COPE direktorius Barkan, tiek kiti AFL-CIO 
vadai, matyt, neabejoja, jog su savo dabartine karine 
užsienio politika prezidentas Jbhnson^s ir jo tos politi
kos sekėjai iki 1966 metųjbus’ savo vardą ir prestižą 
Amerikos žmonių akysė'jįhi labai nupiildę. Ypač jų pres
tižui suduotų didelį smūgį, jeigu Vietnamo karas nebū
tų baigtas, jeigu Amerikos jame nuostoliai pradėtų.dras
tiškai didėti. Demokratų partijos žmonėms būtų sunku 
•bepasirodyti.

Jausdami ir numatydami tą, unijų vadai jau dabar 
muša trivogą. Barkan ragina unijistus jau dabar mobi
lizuotis tiems kongresiniams rinkimams. Pirmoje vieto
je, girdi, reikia susirūpinti rinkiminės kampanijos finan
savimu. AFL-CIO turi apie 15 milijonų unijistų. Tegu 
tik kiekvienas unijistas tam politiniam reikalui paskiria 
po vieną dolerį, ir pamatysite, kaip greitai ir lengvai tos 
kampanijos finansavimo reikalas bus išspręstas!

Lengva pasakyti, bet nelengva padaryti. Jeigu vi
suose kituose piliečiuose prezidento ir jo partijos presti
žas bus nupuolęs, jeigu užsieninė politika įvels šitą kraš
tą į didelį karą, tai juk tas prestižas nepakils ir darbi
ninkuose, ir unijistuose. Juk jie irgi galvoja. Juk didžių
jų darbo unijų nariai negali susižavėti didelio baisaus 
karo perspektyva. Juk ir jų sūnūs bus šaukiami pakloti 
savo galvas džiunglėse už dešimties tūkstančių mylių 
nuo savo namų.

Ar apie tai AFL-CIO vadai pagalvoja? Jeigu pagal
voja, tai ką jie daro tam karui užstoti kelią? Ogi nedaro 
nieko. Dar priešingai. Dar jie visomis jėgomis tą politi
ką palaiko. Jie Visomis keturiomis padeda prezidentui 
Johnsonui Vietnamo karą paversti pasauliniu konfliktu.

Kas liečia užsienį, kas liečia tarptautinius santy
kius, tai, kaip žinia, George Meany ir kompanija stovi 
beveik priešakyje pačių reakcingiausių jėgų. Šiandien, 
kai mūsų šalies akademinė bendruomenė, kai mūsų stu
dentija, kai mūsų jaunimas, kai mūsų šauniosios mote
rys, kovojančios už taiką, reikalauja karą nutraukti ir 
pasitraukti iš Viętnamo, nė vienas iš stambiųjų unijų 
vadų dar nėra pridėjęs savo balso prie to reikalavimo.

Vadinasi, tuo keliu eidami, unijų judėjimo vadai ir 
jų Politinei Apšvietai Komitetas (OOPIE!) padeda prezi
dentui Johnsonui purenti dirvą 1966 metų rinkimams 
pralaimėti.

•Tiesa, tą politiką remia ir respublikonų partijos va
dovybė; tiesa, kad Dirksenas ir Fordas (pirmasis Sena
te respublikonų frakcijai vadovauja, o antrasis—Atsto
vų Bute) lošia rolę, bet už katastrofą, kurion mūsų 
kraštas ir pasaulis yra tempiami, atsakys demokratai.

Kaip tiktai taip atsitiko su Korėjos karu/Respubli
konai irgi sušilę rėmė prez. Trumano politiką ir karą. 
Bet vieną dieną, kai Amerikos žmonės pavargo ar pra
dėjo tai nelemtai politikai priešintis, pakilo gen Eisen- 
noweris ir pareiškė: Išrinkite mane prezidentu ir aš 
jums tą karą užbaigsiu! Ir piliečiai už jį balsavo. Ir de
mokratai su Trumanu priešakyje buvo iš vadovybės iš
šluoti. x u.

Šiandien respublikonai, rėkdami už Johnsono užsie-

KOVOTA Už LIETUVOS 
NARYSTĘ JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

- Clevelando smetonininkų 
“Dirvoje” (liepos 16 d.), 
kalbant apie 1945 m. Jaltos 
konferenciją, straipsny j e 
“Sovietai siūlo Lietuvą į 
Jungtines Tautas,” skaito
me:

Molotovas reikalauja, kad į 
JT visuotiną susirinkimą pilno
mis teisėmis būtų įsileista ne 
tik pati Sovietų Sąjunga, bet 
dar Ukraina, Gudija ir Lietu
va. Toks reikalavimas mo
tyvuojamas tuo, kad tos trys 
tarybinės respublikos daugiau
siai nukentėjusios nuo vokie
čių. Rooseveltas tačiau neke
lia Lietuvos statuso klausimo, 
vietoje to jis aiškina Stalinui, 
kad jam bus namie sunku iš
aiškinti, kodėl sovietai turės 
kelis balsus, o JAV tik vieną, 
čia dar reiktų pridurti, kad 
Molotovas pabrėžė, jog Ukrai
na, Gudija ir Lietuva nuo 1944 
m. esančios praktiškai savisto
vios respublikos su savom už
sienio reikalų ministerijom. Jis 
tačiau gale savo pareiškimo 
sutiko, kad blogiausiu atveju 
sovietai pasitenkintų tik pir
mųjų — Ukrainos ir Gudijos— 
įtraukimu į JT. Dėl to Lietu
vos statusas greičiausiai ir ne
buvo keliamas.

Vadinasi, ir čia Tarybų 
Sąjunga užtarė ir gynė Lie
tuvą. Kovojo, kad jinai būtų 
pilnateisė Jungtinių Tautų 
narė. Deja, iš Jungtinių 
Valstijų pusės buvo tam pa
sipriešinta.

“PAVERGTA” KINIJA
Kapitalistinėje spaudoje 

be galo ir be krašto spė
liojama ir spekuliuojama 
apie nesutikimus tarp Tary
bų Sąjungos ir Kinijos. “Ke
leivis,” vienas plepingiausių 
lietuviškų laikraščių,; ne tik 
neatsilieka, bet pralenkia 
kitus. Kiek ten neprirašy
ta buvo apie tai, kad Ki
nija ir Tarybų Sąjunga, 
girdi, randasi prie atviro 
konflikto prarajos!

Išeitų logiškai, kad jeigu 
tarp Kinijos ir TSRS verda 
toks aštrus konfliktas. Ki
nija, mažių mažiausiai, yra 
nepriklausoma, TSRS jai 
nediktuoja.

Bet “Keleivio” gudruoliai 
vienas dalykas, o logika — 
kitas. Štai jie rašo (liepos 
21 num.), kad Kinija yra 
Tarybų Sąjungos pavergta... 
Ilgas “pavergtų” šalių sąra
šas paduotas: Lenkija, Ven
grija, Estija, Latvija, Lietu
va, Ukraina, Čekoslovakija, 
Rumunija, Rytų Vokietija, 
Bulgarija, Kinija, Armėni
ja, Azerbaidžanas, Gruzija, 
Šiaurės Korėja, Albanija, 
Idel-Uralas, Tibetas, Kaza
chija, Turkestanas, Šiaurės 
Vietnamas...

Stengtasi sąrašą padaryti 
kuo ilgiausiu. Todėl ir tas 
“Idel-Uralas.” “Keleivio” 
galvočiai būtų galėję pridėti 
ir kitokias mažiukes autono
mines sriteles: čukčiją, Ose- 
tiją, Kareliją, Birobidžaną 

ninę politiką ir kurstydami Vietnamo karą plėsti iki pa
saulinio konflikto, padeda demokratams kasti sau duo-- 
bę. Jie būtų didžiausi trumparegiai, jeigu jie už kelių 
mėnesių ar už metų neiškeltų iš savo tarpo kokio nors 
Eisenhowerio, kuris pažadės mūsų kraštą iš tos nelai
mės išgelbėti.

Ar AFL-CIO vadų iš unijistų išmelžti doleriai išgel
bės demokratus 1966 metų rinkimuose iš pralaimėjimo? 
Gal išgelbės, o gal ir ne. Dabar dar per anksti pranašau
ti. Pavojų jie teisingai numato, bet gelbėti ruošiasi ne 
tuo keliu.

Nori padėti “darbininkų draugams” 1966 metų rin
kimuose laimėti? Gerai. Tegu tuoj prideda savo balsą 
prie tų, kurie reikalauja, kad Vietnamo karas būtų nu
trauktas ir kad Amerikos karinės jėgos iš' Pietryčių Azi
jos kuo greičiausiai išsikraustytų. Tegu teh žmonės pa
tys sielojasi ir rūpinasi savo reikalais ir likimu.

ir tuzinus kitų. Matyti, pri
trūko geografinio žinoji
mo...

Bet pažvelgkime į tuos 
kuriozus rimtai. Iš vienos 
pusės “Keleivis” vis rapor
tuoja, kaip šiaurės Vietna
mas ir Rumunija laikosi 
“pusiausvyros” ir t. t., o iš 
kitos pusės sako, kad tie 
kraštai yra Sovietų paverg
ti satelitai.

Rimtesnieji “Keleivio” 
skaitytojai, be abejo, jau 
pradeda suprasti, kad soci
alistiniame pasaulyje nėra 
satelitų, kad visi viršminė- 
ti tokių atsilikusių skaity
tojų, kurie tikėtų, kad, sa- 
teresus ir norus, o ne pagal 
švilpuką Maskvoje (įskai
tant Kubą ir Jugoslaviją, 
kurias “Keleivis” kažkodėl 
pamiršo).

Bet jeigu dar gali atsiras
ti tokių atsilikkusių skaity
tam, kurie tikėtų, kad, sa 
kyšime, Bulgarija arba Ry
tų Vokietija yra satelitai, 
ar yra ir tokių kvailių, ku
rie patikės, kad Kinija ir 
Albanija klauso TSRS ko
mandos?

Amerikoje yra tokis ma
tas: I. Q. (intelligence quo
tient), kas reiškia — proti
nio išsilavinimo matavimas. 
Būtų įdomu žinoti kai ku
rių lietuviškų reakcinių laik
raščių rašeivų I. Q....

DĖKOJA LAISVIEČIAMS
Chicagos “Vilnyje” (lie

pos 21 d.) skaitome:
Liepos 12 d“. įvyko “Vilnies” 

direktorių t ar y b o s\ posėdis. 
Dalyvavo veik, visi direktoriai, 
išskyrus F. Černauską, kuris 
nepasirodė.

Posėdyje dalyvavo admi- 
nistratorius J. Pauliukas ir 
redaktorius V. Andrulis,. Pas
tarasis buvo ką tik grįžęs iš 
rytinių valstijų, kur dalyvavo 
keliuose piknikuose. Piknikai 
buvo rengiami. “Laisvės” nau
dai, bet drg.» Andrulis posėdy
je raportavo, kad draugai ry
tiečiai gausiai, parėmė ir “Vil
nį.” Varde direktorių tarybos, 
ačiū draugams rytiečiams už 
paramą.

Labai gražu, kad laisvie- 
čiai prie progos gražiai pa
remia “Vilnį.” Vilniečiai 
taip pat nepamiršta “Lais
vės.” Toks bendradarbiavi
mas stiprina abudu laikraš
čius.

TALINAS GRAŽIAI 
ATRODO

..Talinas, — Estijos sosti
nė dabar turi 300,000 gy
ventojų. Miestas gražus, 
karo palikimai likviduoti.

Mieste yra 288 įvairių 
reikmenų krautuvės, 225 
maisto krautuvės, 245 gat
vių kioskai, kur gauna
mi laikraščiai, žurnalai ir 
kitko, 373 valgyklos ir 21 
vaistinė.

Bukareštas. — Į Rumuni
jos Komunistų partijos su
važiavimą atvyko daug va
dų kitų komunistų partijų.

Mikromegas

Žiūrint pro mano akinius
binę santvarką, socializmą 
ar komunizmą. (Gal taip 
yra dėl to, kad knyga ra
šyta prieštarybiniu laiku?) 
Autorius daug kalba apie 
audras, sunkų gyvenimą, 
perkūnus, žaibus, kartuves, 
mirtį, kraują, kovą, pergalę, 
laisvę, brolybę, lygybę ir 
pan. Tačiau jis savo teigi
mų nekonkretizuoja, kalba 
abstrakčia prasme. Viskas 
pas jį subendrinta, suvesta 
į subjektyvių motyvų sferą. 
Dauguma kovingųjų eilėraš
čių persunkti gryna simbo
lika. Tačiau yra ir švelnių 
lyrinių niuansų. Knyga ga
na įdomi, iliustruota daili
ninko M. Bulaukos medžio 
raižinius.

Gaila, kad autoriui, išgy
venusiam vos 60 metų, teko 
skirtis su gyvenimu. Daug 
jo darbų liko dar nebaigtų, 
rankraščiais. O jis buvo la
bai gausus rašytojas. Tar
si nujausdamas artėjančią 
mirtį, viename eilėraštyje 
jis skundžiasi:
Oi vėjau, vėjau! Per anksti dar, vė- 
tu graudžią dainą mums švilpi. [jau, 
Aš viską padariau, ko niekad 
tiktai nepabaigiau, kaip [nežadėjau, pabaigė kiti.

Eilėraštis tikrai prana
šingas !

* * *
Neseniai Vilniaus leidyk

la “Mintis” išleido gerai ži
nomo amerikiečių veikėjo, 
rašytojo, žurnalisto ir vi
suomenininko Leono Prū- 
seikos laikraštinių straips
nių rinktinę, pavadintą 
“Publicistika.” Tai 334 pus
lapių knyga, kurią sudarė 
“Vilnies” redaktoriai S. J. 
Jokubka ir J. S. Mažeika; 
suredagavo T. Lietuvos ra
šytojas Robertas4 Žiugžda^ 
kuris šiuo metu gyvena 
Niujorkė kaip reporteris 
laikraščio “Moscow News.” 
Knygai pratarmę parašė S. 
J. Jokubka.

Nuo 1912 metų pradžios 
iki \1960 m. galo, t. y. per 
48 metus,, velionis L. Prū- 
seika parašė nesuskaitomą 
daugybę straipsnių - straips
nelių, neskaitant jo svarbes
nių knygų bei brošiūrų — 
originalių ir verstinių. Šio
je rinktinėje telpa tik 87 
straipsniai, daugiausia pa
imti iš dienraščio “Vilnies.” 
Nors kai kurie straipsniai 
buvo išspausdinti prieš dau
gelį metų, bet jie ir šiandien 
nėra nustoję savo vertės, 
yra įdomūs ir skaitytini.

Tokio produktingo rašyto
jo, kaip Leonas Prūseika, 
kūrybos negalima nušviesti 
vienu tomu; tai būtų per- 
silpnas pasimojimas. Taigi 
ir ši rinktinė, nežiūrint kaip 
stropiai ji buvo sudaryta, 
negali pilnai atspindėti viso 
L. Prūseiįos darbo. Tačiau 
gera ir tai, jog T. Lietuvos 
veikėjai susidomėjo velio
nies pastangomis ir parodė 
mūsų tautiečiams užjūryje 
bent dalelę jo didžiulio dar
bo. Knygą gaus ir Liet. Li
teratūros Draugijos nariai.* * *

Vilniuje gyvena ir veikia 
gerai žinomas gydytojas 
dr. J. Skliutauskas, kurio 
tėvelis, dr. J. Skliutauskas, 
irgi tame pačiame mieste 
gydytojauja. Tačiau šį kar
tą mes norime kalbėti apie 
d-rą J. Skliutauską ne kaip 
sumanų gydytoją, bet kaip 
rašytoją ir visuomenininką. 
O rašytojai J is yra tikrai 
geras. Dr. J. Skliutauskas 
pasirėdė T. Lietuvos perio
dikoje su moksliniais, isto
riniais ir publicistiniais 
straipsniais, jis rašo apsa

Naujosios literatūros 
baruose

Tarybų Lietuvoje šiuo me
tu išleidžiama gana daug 
knygų: mokslinių, istorinių, 
beletristinių, visuomeninių, 
poezijos ir kitais žanrais. 
Ką tik išėjo Vilniuje poeto 
Antano Miškinio poezijos 
rinktinė “Arti prie žemės.” 
Tai daugiausia buitinėm te
mom eilėraščiai. Autorius 
savo žodyje (aplanke) sako, 
jog nebandąs skrajoti pade
besiais, norįs būti visiems 
prieinamas, visų pasiekia
mas:

“Šioje knygelėje man no
rėjosi būti kuo arčiau že
mės, t. y. nerengti ir kas- 
dieniškiausių reiškinių. Vėl
gi, daugelis Čia tilpusių ei
lėraščių yra tarsi dienoraš
tis — mano stebėjimų ir iš
gyvenimų vaisius apie žmo
nes ir įvykius, kurie, kaip 
man rodosi, verti ne mano 
vieno dėmesio.”

Poetas daug vietos skiria 
naujam šviesos miestui E- 
lektrėnams ir Kauno jūrai, 
kurios HES turbinos suka 
dinamo motorus, gaminan
čius elektrą, teikiančią švie
są bei energiją didelei Lie
tuvos daliai. Jis savo eilė
raščiuose kalba apie didžiu
lę statybos eigą, apie kuria
mą naują, gražesnį gyveni
mą; apie kylančią pramonę, 
modernias gyvenvietes, kur 
vietoj senovinės spingsuo- 
lės dabar šviečia elektra; 
apie kaimą bei kolūkius, kur 
žmonės džiaugiasi radijo 
bei televizijos patogumais; 
apie išsiplėtimą meno bei 
mokslo įstaigų tinklo, ir apie 
bendrai kylantį. Lie. t u v o s 
kulturinį lygį. Kas tuo ne
tiki, kas sako, jog tai tik 
“propaganda,” jis tokius 
“neviernus Tamošius” kvie
čia atvykti į Lietuvą ir pa
tiems tai pamatyti:
Atvažiuokite patys išvysti 
Mūsų miestų, laukų ir sodų— 
Kokį tempą esam išvystę, 
Kaip dabar Lietuva atrodo!

Kalbėdamas apie save po
etas sako, jog jis nebando 
skaitytojui įsipiršti lėkštais 
gudravimais ar metafizi
nėm misterijom, jog jis ro
do gyvenimą tokį, kokį maj 
to ir pažįsta:
Paslaptims neieškojau rakto, 
Noriu aiškus likt iki galo — 
Aš pasaulį imu ne abstraktų: 
Koks yra ir koks būti privalo.

A. Miškinis pateikė skai
tytojui tikrai gražų poezijos 
tomelį.

* * *
Šįmet Vilniuje mirė įžy

mus Lietuvos rašytojas, po
etas, visuomenininkas, ko
votojas, filosofas, svajoto
jas — Kazys Boruta. Mir
damas jis mums paliko ne
mažą lentyną knygų — iš
leistų ir dar neišleistų. Be
ne tik paskiausiai skaityto
jui į rankas patekusi kny
ga, tai velionies poezijos 
rinktinė “Suversti arimai,” 
kurioje telpa 159 eilėraščiai 
bei ilgesnės poemos. Knyga 
suskirstyta į devynias da
lis.

Gaila, kad nepažymėta da
tos, kada tie eilėrašičai bu
vo sukurti, dėl to jų ir ne
galima vertinti istoriškai. 
Tačiau matosi, kad jie buvo 
parašyti dar prieš antrąjį 
pasaulinį karą. Tik vienas 
pažymėtas “per karą Vil
niuje,” o kito tema rodo į 
pokario laikus.

Visoje 338 puslapių kny
goje nė vienu žodžiu nepri
siminta apie tarybas, tary

kymus bei apybraižas. Jis 
reiškiasi net kelių žanrų 
srityse.

Paskiausias d-ro J. Skliu- 
tausko kūrinys išspausdin
tas Vilniuje leidžiamame li
teratūros, meno ir kritikos 
žurnale “Pergalėje” š. m. 
nr! 5. Tai penkių veiksmų 
drama “širdies liga.” Veiks
mas vyksta šiuo metu J. 
Amerikos Valstijose. Auto
rius parodo lietuvių nauja
kurių (dipukų) gyvenimą, 
atskleidžia jų ideologinį 
nuosmukį ir moralinį suge
dimą. M 1

“Dipukas” prof. Norman
tas, pasidavęs minios Nuo
taikoms, karo pabaigoje, kai 
Raudonoji Armija hitleri
ninkus iš Lietuvos išgrūdo, 
— kartu su kitais pabėgo “į 
Vakarus.” Jo žmona Vokie
tijoje miršta, o jis su dukra 
pasiekia Ameriką. Čia duk
tė išteka už nemylimo Ame
rikoje gimusio lietuvio gy
dytojo; ji nori lengvo gyve
nimo. Tėvas, žento prote
guojamas, gauna vietą vie
noje vaistų dirbimo labora
torijoje. Ten jam pavyksta 
išvystyti naują antibiotikų 
rūšį, iš kurios jis bando pa
sipinigauti. Tačiau jo žen
tas dalykus taip susuka, jog 
Normantas iš to nieko ^te
gauna, net ir iš laboratori
jos pašalinamas. Neturėda
mas iš ko gyventi, Norman
tas tampa vaistų firmos 
agentu (nešioja gydytojams 
vaistų “sampelius”).

Nusivylęs ir apgautas, 
Normantas pradeda svajoti 
apie grįžimą į Tėvynę. Kiti 
“dipukai,” buvę jo draugai, 
už tai jį paskelbia “raudo
nų'’ jr jp šalinasi. Tąčiaų 
širdies smūgio ištiktas ‘ jis 
ūmai miršta.

Gi duktė, suslnesa su ki
tu vryu, pirmąjį pameta ir 
labai skursta. Norėdama 
kaip nors gyventi, ji eina į 
valgyklą indų plauti, kur 
reikia dirbti 12 valandų per 
dieną. Autorius parodorir 
kitų “dipukų” moralinį nuo
smukį.

Tai šių dienų gyvenimo 
paveikslas, kurį dr. J. Skliu
tauskas gana vykusiai su
kūrė ir parodė visuomenei.

120,000 amerikiečių 
vedė užsienietes

Washingtonas. — Per 20 
metų 120,000 amerikiečių 
užsienyje apsivedė. Dau
giausiai vedė Anglijoje, bū
tent 35,000; Vakarų Vokie
tijoje virš 13,000; Italijoje 
ir Prancūzijoje po 9,000; 
čiang Kai-šeko Kinijoje — 
5,000; Japonijoje virš 2,000, 
o kitose šalyse po mažiau.

Daugumoje vedė Jut#- 
tinių Valstijų tie jaunuo
liai, kurie tuose kraštuose 
eina militarines pareigas.

Kai kurioms JAV mote
rims, ypatingai senesnio j o 
amžiaus, tas nepatinka. Jos 
reikalavo vald žios, kad 
draustų militariniams žmo
nėms užsienyje vestis.

J. VALSTIJOS SULAIKĖ 
PAKISTANUI PAGALBĄ

Karačis. — Jungti nes 
Valstijos sulaikė Pakis ta
nui pagalbos už $250,000,- 
000, kurią pirmiau buvo pa
žadėjusios. Tą padarė to
dėl, kad Pakistanas palaiko 
draugiškus ryšius su Kin&K 
ja, kritikuoja JAV inter
venciją pietryčių Azijoje ir 
suartėjo su Indonezija, x ,
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U SNO IR DABARTINĖ PADĖTIS

(Pabaiga)
Demokratinė Kinijos 

Respublika
Reikia atsteigti teisę Ki

nijai prie SNO. Reikia su
prasti, kad taika negali bū
ti palaikyta be Kinijos. Be 
Kinijos negali būti norma
lios veiklos taikos organiza
cijoje. Kuomet 650 milijonų 
žmonių atstumti, aišku, kad 
taikos organizacija neatsto
vauja pasaulio žmonių nuo- 

, monės link taikos.
JAV valdžia savo veiklo

je ^prieš Kiniją 1950 m. pa- 
snjntė septintąjį karo laivy- 
n* į Taivano vandenis ir 
davė smūgį jaunai demo
kratinei respublikai. Taip 
elgėsi, nes negalėjo įtikinti 
kitus SNO narius stoti prieš 
tą šalį. Nuo to laiko išaugo 
dabartinės problemos su Ki
nija ir Azija. Jei JAV bū
tų pripažinusios Kinijos tei
sėtą valdžią taip, kaip Pre
zidentas Trumanas tuomet 
planavo net iki kovo mėn. 
1950 metų, Kinijos žmonės, 
kurie sudaro beveik ketvir
tą dalį pasaulio žmonių, bū
tų buvusi SNO nare, Taiva- 
nas nebūtų jokia problema, 
Indo-Kinija būtų buvusi ne
priklausoma ir Indonezija 
nebūtų pasitraukusi iš SNO.

"SNO galėtų užgniaužti ka
ro grėsmę kur tik tokia pa
sirodytų. Tą galima atlikti 
tik tuomet, kuomet visų 
grupuočių nesutikimai iš
klausomi. '

Nors visos neutralios ša
lys, net ir tos, kurios rube- 
žiuojasi su Kinija, kaip In
dija, Indonezija, Burma, 
Nepalas ir Afganistanas, 
argumentavo, kad Kinija 
turi būti įsileista į SNO, bet 
JAV prezidentai, nuo Ei- 
senhowerio iki Johnsono, 
atsakė, kad ne.

Tol, kol JAV bus tos po
zicijos, neutralios šalys su
pranta, kad “šaltasis karas” 
bus tęsiamas ir įtempimas 
nesumažės. Tolimuosiu o s e 
Intuose sunku bent kam 
įsitikinti, kad bile Tolimųjų 
Rytų klausimas gali būti iš
spręstas be Kinijos.
Ar atims Tarybų Sąjungai 

balsą ?
Daug buvo rašyta ir kal

bėta apie SNO finansinę 
krizę. Konge ir Vidurry- 
čių veikloje padaryta sko
lų. Tos skolos buvo pada
rytos čarterio paneigimo 
veikloje. Čarteris sako, kad 
tik Saugumo Taryba viena
tinė turi galią palaikyti 

i tarp tau tinę taiką ir turi au
toritetą uždėti mokesčius. 

, Generalinė Asamblėja gali 
tik diskusuoti klausimą ir 
patarti veikti.

Bandyta priversti Tarybų

Rašo Ksavera
SNO militarinė veikla Vi- 

durryčiuose ir Konge tapo, 
kaip Tarybų Sąjunga per
spėjo, tik lietsargiu, po ku
riuo JAV ir kitos šalys ve
dė intervencijas prieš naci
onalinį išsilaisvinimo judėji
mą.

JAV per mūsų ambasado
rių Stevensoną pranešė, kad 
Tarybų Sąjungos pirmas 
balsavimas bus kontestuo- 
tas Asamblėjoje. Tas turėjo 
įvykti 19-oje Asamblėjoje, 
bet dėl Afrikos ir Azijos ša
lių manevravimo sesija už
sidarė be tų numatomų re
zultatų. Todėl, nors JAV 
pasisekė sukurstyti Asamb
lėjos sesiją, bet nepasisekė 
atimti Tarybų Sąjungai bal
są. Be abejo, pagal “Inter
national Affairs” žurnalo 
kovo mėnesio apr a š y m ą : 
“JAV neturėjo jokio noro 
surasti tam išeitį,” bet no
rėjo tik pertraukti sesiją, 
kad ten nekiltų diskusijos, I 
kur JAV būtų susilaukusios 
daug kritikos dėl Azijos

manymą dėl Tolimųjų Rytų 
ir Paėifiko apsaugos. To
kių pasiūlymų vertė*negali 
būti debatuojama, bet Va
karų vadai ignoruoja.

Socialistinės šalys taipgi 
davė pasiūlymus, kad dau
giau šalių, nebūtų ginkluo
jamos branduoliniais gink
lais, kad raketos nebūtų 

j įsteigtos šalyse, kurios dar 
nuo tikros padėties taip va-Į jų neturi, 
dinamųjų humaniškų para
šiutininkų intervencijos 
Konge, JAV spauda neap
sakomu tempu puolė visus, 
neišskyrus SNO.

ir kad didžiuma dabar ran
kose mažų šalių, tūlų jų ma
žai atskiriamų nuo gentinių 
grupių.

Kuomet pereitą gruodį ir 
sausį Afrikos tautos iššaukė 
debatus ir atplėšė kaukę

Tai buvo sąžiningi bandy
mai sumažinti ginklų lenk
tyniavimą, bet Vakarai ir šį 
sumanymą ignoravo. JAV 
neapskaitliavo žmonių stip- 

v. , - ! raus ryžto n u s i g i n klavi-Vašingtonas venge per- . giekio sie taikin. 
duot! Vietnamo karo svars- ^enim0> įad tuo at- 
/wnP’ % ngl ZmT siekti universalaus gerbū- 
kad 1965 metais negales | j 
gauti užtvirtinimą taip,į 
kaip gavo Korėjos karo 
1950 metais. Kuomet SNO 
Generalinis sekretorius ne 
sykį bandė patarti, kad 
klausimas būtų perduotas 
SNO, tai dešiniųjų šėlimas 
buvo neapsakomas. Iowa 
atstovas Miller reikalavo U 
Thanto rezignacijos už ne- 

! rėmimą JAV karo politikos.
Vakarų šalys dabar mažu-

duoti Vietnamo karo svars-

vio.
Dar yra viltis, kad taikos 

siekis pasaulyje gali išsipil
dyti, jei žmonės už tai pasi
sakytų. Bet mūsų šalyje 
birčistai, goldwateriai, ra
sistai, Ku Klux Klanai ir

Pie^yčiu? Vidurinių Rytų, JĄV vis pa-
Kongo, Karibų veiklos. Tas 
būtų buvę bloga išvakarėje 
20-metinio jubiliejaus, kuris 
turėjo greitai įvykti.

TAIKOS ORGANIZACI
JAI SMŪGIAI

Dabar vis mažiau ir ma- j

laiko didžiumą vietų visuo
se organizacijos postuose. 
Paimkime kad ir Generali
nio sekretoriato skyrių. 
Apart trijų narių iš socia
listinių šalių, ten riogso Į 
penki nuo Čiang Kai-šeko, 
32 amerikiečiai, ll'prancū-

žiau skaitomasi su SNO ^ų, 8 anglai 4 Kanados ir 
Vis daugiau neasitikėjimo BeĮvijos. ^ldele dahs^Af-
ir organizacijos ateitis abe- rikos sahų turi tik du zmo- 
jonėje. JAV reakcinė spau-i nes- 
da vis daugiau pašiepia ir Į 
puola bile SNO sekretoriaus 
U Thanto kalbą už taiką. 
Matome rasistinius užmeti
mus delegatams, kurie šian
dien sudaro beveik didžiu
mą Asamblėjoje. SNO nie
kad neturėjo savo pastovios 
jėgos už taiką. Didžiosios 
šalys turėjo tam areną savo 
manevrams.

Tautų Lygą nieko neveikė 
prieš agresijas. Ji buvo be
jėgė net tokiame atvejuje, 
kaip Italijos agresijoje prieš 
Etiopiją 1935 metais, Japo
nijos agresijoje Mandžuri- 
joje 1931 metais. Lyga tais 
metais buvo tik debatų 
draugija. Antrojo pasauli
nio sekretoriaus reikalavi- 
naikino Tautų ’Lygą.

SNO dabar atrodo tokia 
pat bejėgė. SNO Generali
nio sekretoriaus reikalavi
mas siekti derybų Vietna
me lieka ignoruotas. Kovo 
12 d., 1965 m., be jokio atsi- 
klausimo Prez. Johnsonas 
paskelbė, kad bombardavi
mas Šiaurinio Vietnamo yra 
kaip įspėjimas komunis
tams. Jei Šiaurinis Vietna
mas, Kinija ir Tarybų Są
junga nuspręs, kad tieji už
puolimai nepakenčiami, tai 
galėtų įvykti karas pilna to 

^Sąjungą mokėti, kaip sako- žodžio prasme — karas, ku- 
i^a, ilgai lauktą skolą. Jei 
nemokės, sakyta, atims jai 
balsą. Tarybų Sąjunga aiš
kina, kad tai nelegalūs mo
kesčiai, uždėti dėl karinės 
intervencijos suverenėse A- 
zijos ir Afrikos valstybėse. 
Taipgi dėl Anglų-Prancūzų- 
Izraelio agresijos prie Sue- 
zo kanalo ir dėl 1960 metų 
Belgijos inte rvencijos 
Konge, kuomet SNO kariuo- 
nė, pasiųsta prašymu prezi
dento Patrice Lumumbos, 
vietoje to, buvo JAV pastan
gomis panaudota Belgijos 
neokolonializmui palaikyti.

Tarybų Sąjunga sako, kad 
SNO finansinė krizė, tai po- 

, litinė. Pasiųsti tas karines 
Wtytfgas nubalsavo Generalinė 

Asamblėja, o ne Saugumo 
. Taryba, kuri vienatinė turi 

f teisę tą padaryti.

riame galėtų būti paleisti 
branduoliniai ginklai.

“U. S. News” ir “World 
Report” ragino šalį išsi
traukti iš SNO dėl to, kad 
toji “išslydo iš JAV rankų,

nes.

Graži mūsų Tarybų Lietuva
Pastaraisiais metais mes 

atžymime vieną po kitos 
mūsų tautos, mūsų šalies 
istorines datas. Pereitais 
metais Tarybų Lietuva mi
nėjo dvidešimtmetį nuo to 
laiko, kai buvo išvaduota 
Lietuva iš fašistinės okupa
cijos. Ta proga įvairiose 
respublikos vietose, priklau
somai kada buvo išlaisvin-1 
tas tas ar kitas miestas, bu-1 
vo organizuotos atitinka
mos iškilmės. Šių metų ge
gužės 9-ąją mes kartu su 
tarybine 'liaudimi ir visa 
pažangiąja žmonija atžymė
jome pergalės dieną prieš 
aršiausiąjį žmonijos priešą 
—hitlerinį fašizmą.

Šia proga respublikos dar
bo žmonės lenkė savo galvas 
fašizmo kankinių kapams, 
saugodami savo širdyse 
šventą didvyrių atminimą.

jų šalininkai Pentagone, E- Jie lenkė galvas revoliuei-
uropoje ir Vakarų Vokieti
joje bando nedaleisti tam 
sapnui išsipildyti.

Reikia pakartoti, ką ra
šiau 20 metų atgal, kuomet 
raportavau apie SNO stei
giamąjį susirinkimą, kad 
“taikos viltis glūdi nuolat- 
niame milijoninių masių ju
dėjime, glūdi įų įsisąmoni
nime ir ryžte nugalėti ka- 

I rinę psichozę. Toji auksuo
ta knyga, kurioje išspaus
dintas SNO čarteris ir sudė
ta pasaulio šalių taikai vil
tys, reiškia nei daugiau, nei 
mažiau, kaip tas, ką žmonės 
'reikalaus, kad ji reikštų.”

ciją, SNO pasisekė perkel
ti taikos klausimą iš Sau
gumo Tarybos į Generalinę 
Asamblėją ir tuo aplenkė 
Tarybų Sąjungos veto. Rei
kia priminti tą faktą, kad 
JAV pozicija SNO nusilp
nėjo ir todėl naudojo šias 
priemones.

Pradžioje SNO didžiuma 
mažų šalių, kurios turėjo po 
lygų balsą kaip ir didžio
sios šalys, Generalinėje A- 
samblėjoje buvo priklauso
mos nuo JAV. Dabar, kuo
met kolonijinės imperijos, 
kaip Prancūzija, Britanija, 
Olandija, Italija suskilo ir 
išdygo daug naujų šalių, 
tai Generalinės Asamblėjos 
kokybė persikeitė. Naujos 
šalys nesilaiko jokios dis
ciplinos šaltajame kare. 
JAV imperializmo atstovai 
pradėjo atsižvelgti į SNO su 
nepasitikėjimu.
Nuo atomo laisvos zonos

Socialistinių šalių atsto
vai prieš penkerius metus 
pateikė planus taikai su šū
kiu “Pasaulis be ginklų! 
Pasaulis be kolonijų!” Va
karų atstovai bandė paže
minti tas mintis sakydami, 
kad pasaulinis karinis įtem
pimas ne dėl šalių ginkluo
tės, bet dėl “bendros bai
mės ir nepasitikėjimo viens 
kitam.”

Socialistinės šalys įsteigė 
Europoje ir Balkanuose nuo 
atominių ginklų laisvas zo
nas. Kinija davė panašų su-

i.

Pasaulis gyvena karo še
šėlyje ir karas gali išsi
veržti bile dieną. Tas pri
pažintas faktu daugelio 
tarptautinių taikos konfe
rencijų.

Taika Afrikoj, Azijoj ir 
branduolinių ginklų sulaiky
mas Europoj, ypatingai Va
karų Vokietijoj, tai svar
biausias šių dienų reikalas. 
Šį perspėjimą išleido tarp
tautinės konferencijos, lai
kytos New Delhi, Berlyne, 
Hanoj, Paryžiuj ir kitur.

Pasaulinis Taikos Kon
gresas, laikytas Helsinkyje, 
Suomijoje, kaip kulminaci
nė veikla visų tų konferen
cijų. Kongresas įvyko lie
pos 10-15 dd. Ten suvažiavo 
įvairių pažiūrų delegatai iš 
įvairių pasaulio šalių su vie
nu tikslu, kad išspręsti, 
kaip geriau kovoti, kad iš
gelbėti pasaulį nuo sudegi
mo.

onieriams kovotojams, pa
aukojusiems savo gyvybę 
kovoje už Tarybų valdžią, 
patriotams, žuvusiems fa
šistiniuose kalėjimuose ir 
fortuose, kritusius nuo hit
lerinių budelių ir buržuazi
nių nacionalistų rankos.

Lietuvių tauta su rūsčia 
neapykanta dar kartą pa
smerkė hitlerinį fašizmą, 
nešusį tarybinei liaudžiai, 
visai žmonijai, pasaulio kul
tūrai ir civilizacijai sunai
kinimą ir mirtį.

Liepos 21 d. sukanka 25 
metai, kai Lietuvoje pa
skelbta Tarybų valdžia ir 
sukurta Tarybų Lietuvos 
respublika.

Daug minčių, daug prisi
minimų sukelia praėjusieji 
metai. Taip jau priimta, 
kad minint istorines datas, 
žmogus pažvelgia praeitąjį 
kelią, įvertina atsiektus lai
mėjimus. O laimėjimai iš
ties dideli. Jie matosi kiek
viename mūsų respublikos 
kampelyje.

Graži Lietuva su savo svy-

Dar šiais metais energeti
nius pajėgumus papildys 
ketvirtoji turbina, kurios 
pajėgumas 150. tūkstančių 
kilovatvalandžių. Ši Lietu
vos šiluminė elektrinė ga
mins elektros 5 kartus dau
giau, negu gamina jos visos 
dabar veikiančios Tarybų 

į Lietuvos elektrinės.
Kam gi prireikė Lietuvai, 

kuri turi palyginti nedidelę 
teritoriją, tiek daug ener
gijos? To pareikalavo ne
paprastai sparčiai auganti 
pramonė, plačiai vykdomi 
elektrifikavimo darbai. Juk 
1964 metais buvo užbaigti 
elektrifikuoti visi respubli
kos kaimai. Tūkstančiai 
naujų žiburių džiugina ke
leivio akį vakarais. Iki 1965 
metų pabaigos numatoma 
mechanizuoti gamybos pro-, 
cesus: galvijų fermose—75-1 
80%, kiaulių ferjnose—100 valdžios uždavinių nuo
procentų. . pat pirmųjų dienų buvo už-

Sparčiais tempais respub- tikrinti liaudžiai visas sąly- 
llkoje vystoma chemijos 
pramonė. Ji vystoma trimis 
pagrindinėmis kryptimis:

1. mineralinių trąšų ga- 
gamyba,

2. dirbtinio pluošto gamy
ba lengva jai pramonei,

3. plastmasės dirbinių ga
myba respublikos pramonei 
ir statybai.

Per trumpą laiką paleis
tas Kėdainių chemijos kom
binatas, kuris jau pasiekė 
projektinį pajėgumą.

asmenims, kurie į ją žiūrė
jo, visų pirma, iš komerci
nės pusės. Laikraščių ir 
knygų tiražai buvo labai 
negausūs. Kaime tik kur- 
ne-kur veikė kultūros įstai
gos, kurios beveik visos bu
vo tautininkų-fašistų ir kle
rikalinių organizacijų įta
koje. Pagrindinė kaimo 
gyventojų dalis nematė ki
no, nes kaimo vietovėse ki
no įrengimų beveik visai ne
buvo. Lietuva atsiliko nuo 
kaimynų kinomatograf i jos 
srityje.

Mūsų liaudis nuo seno 
mėgo dainas. Pažangių mu
zikų pastangomis buvo ban
dyta organizuoti jungtines 
dainų šventes. Tačiau nuo 
1930 metų dėl fašistinės 
valdžios reakcinės politikos 
jos nebebuvo rengiamos.

Vienas svarbiausių tary-

pat pirmųjų dienų buvo už-

gas naudotis kultūros vai
siais.

Iš buržuazijos mes pavel
de jome nepavydėtiną paliki
mą: 180 tūkstančių visiškų 
beraščių, apie 250 tūkstan
čių mažaraščių. 69—gimna
zijose ir 27 — progimnazi
jose tuomet mokėsi apie 30 
tūkstančių turtingųjų ar la
biau pasiturinčių tėvų vai
kų, ir vis dėlto jau tada 
buržuaziniai vadeivos šne
kėjo apie “šviesuomenės\ nėjo apie sviesu u m e u e s

Parengiamieji darbai kito j pertekiių,” kūrė planus liau- 
respublikos chemijos milži- dies švietimui apriboti.
no — Jonavos azotinių trą
šų gamyklos — statybos Visai kita padėtis dabar.
'aikštelėse buvo pradėti 19601 Vaškai likviduotas neras- 
metų viduryje, o dabar ji tingumas. Tarybų valdžios
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^tempai^‘mo7tuoTami ^g° liaudiP švietimas.
jau veikia. Taip pat spar
čiais
įrengimai Kauno dirbtinio 
pluošto gamykloje.

Lietuvių tautos kultūra 
turi senas tradicijas. Tačiau 
niekada ji nebuvo taip su
klestėjusi, kaip Tarybų val-

metais neregėtu mastu iš-

ruokliais berželiais ir mėly-,^zios metais. Ekonominių

“BOVIJOSI” SU SENO 
LAIVO SKANDINIMU

Cape Henry, Va. —Jung
tinių Valstijų karo laivai 
nuskandino seną prekybos 
laivą “Coastal Mariner”, 
5,000 tonų įtalpos, 75 my
lios nuo sausumos.

Žinoma, tai buvo milita- 
riniai bandymai. Bet šiais 
laikais jie jau visai nerei
kalingi, nes karo metu to
kios praktikos jau turėjo 
pakankamai.

9

išlipi

Medžio drožėjo Edmundo Krištanavičiaus darbai

ir politinių pasiekimų pa
grindu vykstanti mūsų kraš
te kultūrinė revoliucija, 
kaip sudėtinė viso revoliuci
nio proceso dalis, tarybinės 
santvarkos Lietuvoje metais 
tiesiog iš esmės pak e i- 
tė Lietuvos darbo žmonių 
dvasinį pasaulį. Per tuos 
metus Lietuvoje buvo likvi
duotas gyventojų neraštin
gumas, darbo žmonės ga
vo galimybę naudotis moks
lo, kultūros vaisiais, susifor
mavo socialistinė lietuvių 
literatūra ir menas, išaugo 
liaudies inteligentija. Paki
lęs gyventojų kultūrinis ly
gis savo ruožtu turėjo tei
giamą įtaką ekonominiam 
gyvenimui. Jis vaidino ak
tyvų vaidmenį vykdanti mū
sų krašte socialinius per
tvarkymus.

Mūsų krašto kultūrinės 
statybos pasiekimai per 25 
metus, visų pirma, visus 
džiugina savo užmočiu ir 
apimtimi.

Lietuvos buržuazija per 
dvidešimt su viršum savo 
viešpatavimo metų abejin
gai žiūrėjo į nacionalinės 
kultūros reikalus. Švietimo, 
mokslo, literatūros ir me- 

__ v no klausimai buržuazinei 
ežeras. Tai — dirbtinė bū- vyriausybei tik tiek terūpė- 
simosios galingos elektrinės jo, kiek jie galėjo stiprinti 
vandens talpykla, kurios pa- buržuazijos diktatūrą, slo- 
viršiaus plotas sudarys 10 
kvadratinių kilometrų. Ši 
elektrinė bus 1,200 tūkstan
čių kolovatų galingumo. Jau 
dabar ji teikia 450 tūkstan
čių elektros energijos. Kar
tu buvo didinami Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos šilumi
nių elektrinių pajėgumai.

nais ežerais. Bet keliauda
mas po kraštą, įsitikin
si, kad šiandien jo didžiau
sias papuošalas — nauji 
stambūs fabrikai, milžiniš
kos įmonės ir gamyklos. 
Jas visur sutiksi, ir tarp 
Aukštaitijos kalnų, ir Su
valkijos lygumų, ir Dzūki
jos smėlynuose, o ypač jų 
daug Vilniuje ir Kaune. 
Neatpažįstamai pap i k e i t ė 
Lietuvos vaizdas. Iš agrari
nio, atsilikusio užkampio ji 
pavirto industrine respubli
ka.

Prieš penkerius metus, 
1960 metų vasarą, pusiau
kelėje tarp Vilniaus ir Kau
no prie Anykštų ežero ty
vuliavo pelkės, klegėjo lau
kinės antys. O dabar čia iš
augo naujas Lietuvos mies
tas — Elektrėnai su dau
giaaukščiais namais, didele 
mokykla, vaikų darželiu ir 
lopšeliu, puikiais kultūros 
namais. Važiuojant auto
strada iš tolo matosi 150 
metrų aukščio dryžuotas 
dūmtraukio kaminas, šalia 
—erdvi mašinų salė ir pa
galbiniai energetikos milži
no — Lietuvos šiluminės 
elektrinės pastatai.

Plačiai išsiliejo Anykštų

pinti darbo žmonių pažan
gią mintį.. .

Todėl visiškai nenuosta
bu, kad tarybų valdžia, at
kurta Lietuvoje 1940 me
tais, gavo menką materiali
nę kultūros bazę. Spauda 
buržuazinėje Lietuvoje dau
giausia priklausė privatiems

šiūb metu daugiau kaip ke
turiuose tūkstančiuose mo
kyklų, jų tarpe 433-jose vi
durinėse ir 910-yje aštuo- 
mečių mokosi 466 tūkstan
čiai darbo žmonių vaikų.

Išaugo mokytojų gretos. 
Jeigu paskutiniais buržuazi
jos valdymo metais respub
likoje dirbo 9 tūkstančiai 
mokytojų, tai 1964-65 moks
lo metais liaudies švietimo 
sistemoje dirba daugiau 
kaip 31 tūkstantis mokyto
ju ’ . v

Liaudies respublikos aukš
tosiose mokyklose mokosi 
42,340 studentų, o specialio
se vidurinėse—daugiau kaip 
53 tūkstančiai. O paskuti
niaisiais buržuazijos valdy
mo metais Lietuvoje aukš
tosiose mokyklose mokėsi 
tiktai 3,657 studentai, speci
aliose valstybinėse bei pri
vačiose vidurinėse — 2,656 
moksleiviai. Koks milžiniš
kas skirtumas!

Lyginant su 1941 metais, 
aukštųjų ir specialiųjų vi
durinių mokslą baigusių 
specialistų skaičius išaugo 
5.7 karto. 1926 metų pra
džioje tokių specialistų res
publikoje buvo 121,000. Dau
giau kaip 49,000 iš jų yra 
baigę aukštąjį mokslą, tai 
7 kartus daugiau, negu 1940 
metais. Tarybų Lietuvos 
liaudies ūkyje šiandien dir
ba 30,247 inžinieriai ir tech
nikai.

Buržuazinėje Lietuvoje 
k v a 1 i f ikuotas medicininis 
aptarnavimas buvo sunkiai 
prieinamas darbo žmonėms, 
ne tik dėl to, kad buvo ma
ža gydymo įstaigų, bet ir 
dėl to, kad medicininis ap
tarnavimas buvo labai bran
gus. 1939 metais dešimčiai 
tūkstančių gyventojų Lietu
voje buvo maždaug 17 lovų 
ligoninėse ir 7 gydytojai.

(Pabaiga 5-me psl.) j
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ZANAVYKŲ RAJONO REVOLIUCINE
VEIKLA 1905 METAIS
(Tęsinys) būk tai “cicilikų” vardu. Tie vėl kreip-

I DALIS

REVOLIUCIJOS PRADŽIA
Buvo ir daugiau vietų, kur būdavo ga

lima susirinkti ir, reikalui esant, per
nakvoti. Reakcijai, užėjus, persekioja
mieji tik tokiose vietose ir slapstėsi. Štai 
kelios tokių vietų:

Netoli Zyplių, Katilių kaime, ūkinin
kas Mockaitis. Jis turėjo brolį, kurį lei
do į Mariampolės gimnaziją. Nors dar 
visai jaunas būdamas, gimnazistas pa
gelbėdavo socialistams. Ten buvo pa
togi vieta užeiti. Reakcijos metais gim
nazistas Mockaitis išvyko į Ameriką ir 
ten pasivadino Bekampiu.

Netoli Sintautų, Veršių kaimo gyven
tojas Rajeckas. Jo duktė Liudvika išpla
tindavo daug atsišaukimų. Pas jį bū
davo patogu užeiti, nes iš dviejų pusių 
buvo tankūs alksnynai. Tenai būdavo 
galima nueiti niekam nematant.

Tupikių kaime, netoli žvirgždaičių, 
vyskupo Justino Staugaičio tėviškėje. 
Vyskupas tada buvo dar tik kunigas ir, 
kaip visi kunigai, per pamokslą “cicili- 
kus” pabardavo, bet nei jo tėvai, nei ki
ti namiškiai “cicilikų ne tik nebijodavo, 
bet mielai pas save priimdavo.

Netoli Lukšių, Akėčių kaime, socialis
tai rasdavo prieglaudą pas Keblinską.

Apie pusantro kilometro nuo Kudirkos 
Naumiesčio, Meižtų kaime, ant Šešupės 
kranto gyveno Puskunigis. Jis turėjo vė
jinį malūną. Malūno balkyje buvo pasi
daręs slėptuvę literatūrai laikyti. Rei
kalui esant, pas jį ir prieglaudą būdavo 
galima rasti. Jo sūnus Pranciškus, dar 
gimnazistu būdamas, 1905 metais išvyko 
į Ameriką ir ten išėjo medicinos moks
lus, tapo gydytoju.

Rūpesčiai dideli, nauda neaiški
Tai, ką Zanavykų Rajono nariai darė 

kaime arba miesteliuose, iš pradžių jiems 
atrodė, kad tai labai svarbūs ir dideli 
darbai. Bet juo labiau jie gilinosi į po
litikos reikalus, juo daugiau skaitė slap
tų raštų, tuo aiškiau jiems ėmė rodytis, 
kad tokia savo veikla nieko ypatingo ne
pasieks.

Tuo laiku kaime esamomis sąlygomis 
dirbti politinį darbą buvo labai sunku. 
Kaimo žmonės per daug toli vienas nuo 
kito gyvena, susižinoti ir susirinkti ne
patogu ir užima daug laiko. Kaimo gy
venimas yra toks, kad jis atbaido kiek 
nors prasilavinusius, kiek nors mokslo 
turinčius.

Miestuose visai kas kita. Ten didelės 
dirbtuvės, kuriose susibūrę daug dar
bininkų, ten lengva jiems susieiti, pasi
kalbėti ir susitarti. Miestuose yra mo
kytų žmonių, kurie gali duoti gerų pa
tarimų. Miesto darbininkų streikai la
biausiai ir neramina valdžią. O kaimas 
ką gali padaryti? Kaimas toli negali 
prilygti miestui.

Tokios, gali sakyti, liūdnos mintys at
eidavo ne vienam Rajono nariui pagal
vojus apie tai, kas buvo padaryta iki 
salių mėnesio. Ką tik jie darė, atsiras
davo piktanaudžių pamėgdžiotojų. Kuo
met Rajono nariai pradėjo daužyti mo
nopolius, manydami, kad taip darydami 
pakenks valdžiai, atsirado gobšių sava
naudžių, kurie ėmė plėšti monopolius sa
vo naudai. Kada Rajonas liovėsi dau
žyti monopolius, o ėmė jų pinigus konfis
kuoti partijos naudai, kaimo girtuokliai' 
sugalvojo dar blogesnį dalyką. Jie suor
ganizavo šutves ir pradėjo iš susirin
kusių į jaunimo vakarėlius arba vestu
ves reikalauti duoklės taip pat neva par
tijos naudai. Pasklido visokių gandų ir 
šmeižtų apie socialistus. Reikėjo eiti 
ir tvarkyti tokius nenaudėlius, griežtai 
įspėti, kad taip nedarytų.

Rajonui ėmus taip savanaudžius tvar
kyti, pradėjo į socialistus kreiptis su vi
sokiais skundais ir prašymais įvairiausi 
žmonės, dažniausiai irgi savanaudiškais 
tikslais. Tarp jų buvo tik du ar trys 
bernai, kurie pasiskundė, kad jups šei
mininkai nuskriaudę, sutarto atlyginimo 
neužmokėjo. Daugiausia pagalbos pra
šydavo girtuokliai, kurie girtuokliauda
mi gavo į kailį nuo kitų tokių pat gir
tuoklių. Kai socialistai atsisakydavo 
jiems padėti, jie patys ramdydavo kitus 
mušeikas ir atkeršydavo savo priešams 

davosi prašydami socialistų užtarimo. 
Kurie buvo iš savo kaimynų pasiskolinę 
pinigų, prašydavo socialistų įbauginti 
skolintojus, kad tie nedrįstų skolos rei
kalauti. Ir vėl, socialistams atsisakius, 
jie rasdavo tokius, kurie tą atlikdavo so
cialistų vardu. Nukentėjusieji vėl kreip
davosi, kad juos socialistai gelbėtų.

Kokia nauda tokiais reikalais užsiimi
nėti?

Patys Rajono nariai turėjo ir savo 
asmeniškų rūpesčių. Įaudrinti 1905 metų 
politinių neramumų ir pradėję daugiau 
užsiimti ruošimu prakalbų, susirinkimų 
ir išvykų, jie daug kartų turėjo apleisti 
savo namų darbus, o ne kartą panaudoti 
darbinius arklius kur nors nuvažiuoti. 
Dėl to kildavo rimtų ginčų su tėvais. Ir 
patys pamatė, kad jų dažni išvykimai iš 
namų kenkia visam šeimos ūkiui. Tai ne 
laiku įsėja, tai ne laiku šienas plaunamas 
ir suvežamas, tai pavėluotai nuimamas 
derlius. Ūkiui darosi nuostolis ir pini
gų sunkiau prasimanyti. Kai kuriems 
pasidarė sunku ir dešimts kapeikų na
rio mokesčio kas mėnesį užsimokėti, ne
minint jau kitų išlaidų. Buvo kuo susi
rūpinti.

Taip Rajono narius užgulė nauji ne
numatyti rūpesčiai, ir jie nežinojo, kaip 
su jais susidoroti. Pradėto darbo atsi
sakyti nesinorėtų, bet ir taip tampytis, 
kaip iki šiol, taip pat jokios naudos ne
matyt.

Tačiau nebuvo kada jiems rimtai apie 
tai nė pagalvoti, kaip atėjo spalių mė
nuo su visais savo audringais pasikeiti
mais ir visi mūsų vyrai, beveik negalvo
dami, pasinėrė į spalių mėnesio įvykių 
verpetus.

II DALIS
SPALIO MĖNESIO LAISVĖS

Atėjo spalio mėnuo su savo jaudinan
čiais įvykiais. Spalio ,13-16 dienomis vi
soje plačioje, Rusijoje kilo visuotinis 
streikas. Sustojo ne tik dirbtuvės mies
tuose, bet ir geležinkeliai, paštas, tele
grafas ir kitokios įstaigos. Visoje dide
lėje šalyje sustojo bet koks susisiekimas. 
Ir drąsiausi svajotojai neįsivaizdavo, kad 
tokį dalyką galima padaryti. Pirmas at
sitikimas pasaulyje, kad darbininkai vi
soje šalyje vienu laiku paralyžiuotų vi
sos šalies gyvenimą. Jau caras dabar nė 
kariuomenės negali niekur pasiųsti. Štai 
kaip reikia dirbti! Tai ne Zanavykų Ra
jono kuopų darbas.

Greitai pasirodė visuotiniojo streiko 
vaisiai. Spalio 17 d. caras paskelbė ma
nifestą, žadėdamas visokių laisvių ir Dū
mą sušaukti, o spalio 21 dieną buvo pa
skelbta amnestija. Iš kalėjimų išėjo po
litiniai kaliniai.

Klebonas aukoja pinigus partijai, 
o žandaras atsisako tarnybos

Revoliuciniai įvykiai keitėsi nuostabiai 
greitai. Kasdien ateidavo nauji gandai 
apie darbininkų kovą su caro policija ir 
kariuomene. Vilniuje ir Kaune vyko mi
tingai ir demonstracijos su raudonom 
vėliavom, su ugningom kalbom ir šū
kiais: “Šalin patvaldystė/’ Šalin caro val
džia!/’ “Tegyvuoja laisvė,“ ir t. t.

Spalio 20 d. įvyko stambi demonstra
cija ir mitingas kaimyniniame Vilkaviš
kyje, kur dalyvavo labai daug žmonių. 
Į Pilviškius parvažiavo Motiejus Baltū
sis, grįžo iš kalėjimo Kačergius ir Lozo
raitis.

Zanavykų Rajonas pirmąjį sekmadie
nį po manifesto paskelbimo Griškabū
dyje suruošė prakalbas; Kalbėjo And
rius Baltrušaitis, Brazauskas ir Jurgis 
Baltūsis. Ragino ’ valstiečius nemokėti 
mokesčių, neiti į kariuomenę. Žmonėms 
tokie raginimai patiko.

Tą pačią dieną Baltrušaitis, Baltūsis 
ir dar keli draugai nuėjo pas kleboną 
Marmą. Išbarė jį už socialistų keikimą 
ir pareikalavo aukų partijos reikalams. 
Marma pažadėjo daugiau socialistų ne
keikti. Sakydamas, kad ir jis pats socia
listas, davė penkių rublių auką.

Kitą dieną Blinviškiuose buvo sušauk
ta Griškabūdžio valsčiaus sueiga. Suei
goje buvo išaiškinta, kad dabar žmonės 
turi laisvę patys valdytis ir laisvai rink
ti valdininkus tokius, koki jiems patiks. 
Dėl to turi būti naujai perrinktas ir vaL 
tas. Baltrušaitis senajam vaitui nuka

bino nuo kaklo grandinę, kuri buvo jo 
tarnybos ženklas, ir paskelbė naujus 
rinkimus. Išrinko naują vaitą. Po rinki
mų besiskirstant kažkas padegė vals
čiaus raštinę. Sudegė visas namas su 
knygomis ir dokumentais. Kai namo 
nebeliko, valsčiaus raštinė buvo perkelta 
į Griškabūdį. Bet valsčiaus vadovybė ne
gali verstis neturėdama jokių žinių apie 
savo valsčių, dėl to turėjo samdyti raš
tininką, kuris iš apskrities knygų nu
rašytų bent Griškabūdžio valsčiaus gy
ventojų sąrašą.

Žiūrių-Gudelių kuopa sužinojo, kad 
Pilviškių stoties žandaras iš Andriaus 
Baltrušaičio buvo atėmęs brauningą. 
Dabar, laisvės laikais, atėjo atsiskaityti 
su tuo žandaru. Atėję į stotį ir žandaro 
neradę, nukabino nuo sienų caro pa
veikslą, numetė ant žemės ir pirmiau
siai buvo priverstas pats stoties viršinin
kas numestą caro paveikslą mindžioti 
kojomis, o paskui ir visi kiti stoties tar
nautojai. Tuo pačiu laiku ieškojo žan
daro. Sužinojo, kad žandaras baliavoja 

z pas vieną stoties tarnautoją. Ten buvo 
krikštynos. Nueina pas tą tarnautoją, 
bet ir ten žandaro nėra. Tur būt kas nors 
jam pranešė, kad yra ieškomas, tai pa
sislėpė. Bet niekas nematė, kad būtų iš 
čia išėjęs.; Pradėjo ieškoti ir rado žan
darą palindusį po lova. Ištraukė iš po 
lovos ir nuvedė į stotį. Ten ir jis turėjo 
mindžioti caro paveikslą. Paskui jį ap
kaltino, kam areštavo draugą ir jo brau
ningą atėmė. Be to, priskaitė dar daug 
kitų panašių nusikaltimų ir pasakė jam, 
kad už visa tai jis būsiąs pakartas. Žan
daras teisinosi, kad tokia esanti jo tar
nyba, o už brauningą jis užmokėsiąs. Ir 
užmokėjo 25 rublius auksiniais.

Geležinkelio stotyje tuomet buvo daug 
žmonių ir jie visi tą įvykį su žandaru 
matė. Socialistai paklausė žmonių, ką 
daryti su žandaru—ar pakarti, ar paleis
ti. Vieni žmonės sako vienaip, kiti ki
taip. Davė balsuoti: kurie nori, kad bū
tų žandaras pakartas—į vieną pusę sto
ti, kurie dovanoti—į kitą pusę. Dauguma 
nubalsavo dovanoti, ir žandarą paleido 
namo.

Po to įvykio žandaras atsisakė iš sa
vo tarnybos, žandarai buvo atimti ir 
iš kitų geležinkelio stočįų. Jų vietoje į 
kiekvieną stotį buvo atsiųsta po penkias
dešimt kareivių su karininku. Ir Pil
viškių stotyje atsirado kareivių. Jie bu
vo atsiųsti iš Mariampolės.
Kuopa kareivių su karininku pasiruošę 

pereiti į sukilėlių pusę
Kačergius patarė Rajono komitetui 

pasikalbėti su karininku geležinkelio sto
tyje. Sako, jis esąs sukalbamas. Komi
tetas svarstė ir šiaip, ir taip. Pavojingas 
dalykas tokiu reikalu kalbinti karininką. 
Komitete nėra nė vieno gerai mokančio 
rusiškai kalbėti. Pagalios tą reikalą ap
siėmė sutvarkyti Zubrickas. Jis susita
rė su vienu kuopų rajono draugu ir, nu
ėję įstotį, kad ir bijodami, užkalbino ka
rininką.

Pasirodė, kad tas karininkas prijau- 
čia revoliucijai. Mat, Kapsukas Mariam- 
polėje norėjo suruošti ginkluotą sukili
mą ir suagitavo ten kariuomenę. Taigi 
į Pilviškius atsiųstasis būrys buvo sua
gituotas. Toliau besikalbant karininkas 
pasakė, kad> kada tik reikės, visa kuopa 
su ginklais pasiryžusi pereiti į revoliu
cionierių pusę. Susitarę dar kitą kartą 
pasikalbėti, išsiskyrė.

Rajono komitetui Zubrickas visa tai 
papasakojo. Tai buvo> didelė staigmena 
ir visi svarstė, ką daryti. Rajonas gink
luotam sukilimui visai nepasiruošęs, ne
turi nei ginklų, nei plano tokiam suki
limui. Galvojo, kad ir karininkui reiktų 
taip pasakyti.

Besvarstant ką daryti, praėjo savaitė 
laiko. Po savaitės Zubrickas šu savo 
draugu vėl nuėjo į geležinkelio stoti, 
žiūri, kad ir kareiviai ir karininkas vi
sai kiti, o tų, kurie praeitą savaitę buvo, 
dabar nėra. Vaikštinėja juodu peronu ir 
kalbasi, ką daryti. z Praeinant pro ka
rininką, tas juodu užkalbina:

—Sveiki, piliečiai! Jūs turbūt būsite 
tie, kurie praeitą savaitę kalbėjotės su 
tokiu ir tokiu (pasako vardą ir pavar
dę). Aš taip spėju pagal jo nupasakotą 
jūsų išvaizdą.

Zubrickas, nežinodamas, ar prisipa
žinti,' ar ne, stovi ir žiūri į jį.

—Nebijokite manęs, — sako karinin
kas.—Anas karininkas man viską papa
sakojo, apie ką jūs kalbėjotės, žinau, 

kad jūs susitarėt vėl ateiti pasikalbėti, 
bet jis jau iškeltas kitur. Tuo reikalu 
galite su manimi kalbėti. Aš taip pat 
pasiryžęs su visa kuopa pereiti į jūsų 
pusę.

Zubrickas karininkui paaiškino, kad 
ginkluotam sukilimui dar nėra pasiruoš
ta. Į tai karininkas sako:

—Jeigu karo veiksmams nepasiruošę, 
niek nepadarysi. Tokiam darbui reikia 
gerai pasiruošti, bet mes vis tiek nenori
me tąrnauti carui. Aš esu pinigingas 
žmogus ir galiu visą kuopą savo pini
gais nuvežti už jūrų. Perveskite mus 
per sieną, o mes savo ginklus jums palik
sime.

—Tą tai mes galime padaryti,—atsakė 
Zubrickas.—Po poros dienų pasakysime, 
kada ir kur pervesime per sieną.

—Gerai,—sako karininkas. — Tik visa 
tai mes turime padaryti šią savaitę. Ki
tą savaitę mes būsime iškelti kitur, o 
kur—nežinome.

Rajonas tuojau susižinojo su pasienie
čiais draugais ir per sieną pervedimo rei
kalas buvo sutvarkytas. Sutartąją dieną 
ir sutartoje vietoje karininkas atėjo su 
dešimčia kareivių. Sakė, kad kiti atsisa
kę vykti į užsienį. Civilės kepurės ir ap
siaustai buvo parūpinti iš anksto. Dviem 
vežimais nuvežė juos į pasienį. Tą pačią 
dieną pervedė juos per sieną į Prūsus. 
Jų ginklai liko Zanavykų Rajonui.

(Bus daugiau)

PAVASARINIS ILGESYS

Pažvelk! Kalnai jau užsidėjo 
Žalias gegužės kepures.
Ir plaiksto pavąsariai vėjai 
Lapus—lyg mažytes bures.

Pažvelk! Jau vieškelį išrašė 
Plieniniai traktorių vikšrai.
Ir aitrų kvapą neša
Virš dirvų plaukiantys garai.

Pažvelk! Kaip čia gaivu ir jauna! 
Paukšteliai džiugina ausis.
Ir širdį nejučiom pagauna 
Pavasarinis ilgesys.

Ir rodos man, kad tai ne klevas, 
O aš lapeliais plevenu.
Drauge su saule atkeliavęs, 
Pražyst puriena ketinu.

Ir rodos man, kad aš tas kalnas 
Su žalio milo kepure,— 
Mane rytais gaivina šalnos 
Ir puošia purpuru žara.

Kad aš-—ta žemė Žemynėlė, 
Kuri štai po žiemos šaltos 
Gyvent iš naujo prisikėlė...— 
Ir taip per amžius, visados...

Algimantas Baltakis

Be agonijos
x ** - •

> r t V I
Tu augai vyriausias namuos, 
Buvai talkininkas darbuos;
Vaikystė pirkioje slinko liūdna

Ir pilka...

Metų tarpais trumpais
Prie tavęs prieidavo tėvas staiga 
Ir žodžiais kažkokiais neįprastais, 
Toks susirūpinęs, bet ir švelnus, 
Liepdavo eit į kaimynų namus 
Ir lig vakaro žaist su vaikais,— 
Jie namie be tavęs, mat, apsieis...

Grįžus namo tau į pirkią, 
Vos duris atidarius, 
Kvyksmas atsklisdavo tuoj iš kamaros, 
Ir tu jau žinojai----- -tėvai tau nupirko

šiandieną
Broliuką-sesutę dar vieną...

■% .v » 
O .dabartiniuose metuos
Kai jauną gimdyvę iš pirkios toliausios 
Priglaudžia palatos

Su chalatais 
Balčiausiais,

Tavoji karta tapma pirmoji,
Kuriai gimdymo riksmo,

Mirštančių klyksmo 
Girdėti neteko;

Mokslo galia įstabioji
Praskina taką
Ateit į pasaulį užgimstančiam džiaugsmui 

Be skausmo,
Be agonijos... riksmo, be skausmo...

^Mokslas jau skina taką
Užgimt į pasaulį tam, kas laukta, kas nauja,

Be agonijos... kraujo, 
Nušvist didžiam džiaugsmui 
Be gimdymo skausmo, - 
Kai širdis, valią sutelkus, 
Į ateitį smelkias.

1 t J. Subata

Iš laiškai/
Gerb. Draugai:

Labai ačiū už patalpintą 
korespondenciją “Laisvėje” 
apie LDS 8-os apskrities 
konferenciją.

LLD 87 kuopos susirinki
mas buvo geras: narių su
sirinko nemažai. Padarėme 
kelis gerus tarimus. Nu
tarta pasveikinti LLD su 
auksiniu jubiliejumi per 
“Laisvę,” taip pat ir LDS 
160 kuopa pasiųs pasveikini
mą per “L”; pavieniai irgi 
neatsilieka nepasveikinę tos 
garbingos organi z a c i j o s. 
Jau turiu su pasveikinimais 
$41. Taipgi LLD 87 kuopa 
dar nutarė pridėti dvideŠjįi- 
tinę prie išlaidų išleisti aįag- 
lų kalba knygą apie Lietu- 
vą ir keletą dolerių sudėjo 
pavieniai, pirmiau tam pa
čiam reikalui paaukojome 
daugiau kaip $40.

Kaip matyti spaudoje, tai 
gražus skaičius laisviečių iš 
New Yorko svečiuojasi T. 
Lietuvoje. Geros laimės lin
kiu visiems!

Klausiu patarimo. Pas 
mus Pittsburghe jau gero
kas laikas ir dabar eina 
skandališki įvykiai:

1) Pittsburgh policijos pa
reigūnas buvo federalinio 
teismo teisiamas už nusuki- 
mą daugiau kaip 100 tūks-. 
tančių dolerių nemokėlis 
federalinei valdžiai taksais; 
pajamų turėjo daugiau kaip 
pusantro tūkstančio dolerių 
nuo raketierių ir tų pajamų 
neraportavo valdžiai. Teis
mas tęsėsi keletą savaičių. 
Apginti tą “nelaimingą” 
žmogų atėjo buvęs Pennsyl- 
vanijos gubernatorius, vals
tijos teisėjas ir miesto gas- 
padoriai. Ir tas “teisingas” 
sutvėrimas po ilgų teismo 
dienų buvo pripažintas ne
kaltu !

2) Pittsburgho Universi
tete (kur ir lietuviai turi sa
vo kambarį) įvairios komi
sijos veda tyrinėjimus. Mat, 
per paskutinius 10 metų 
universitetui stambios kor
poracijos buvo suaukojusį 
daugiau kaip šimtą milijonų 
dolerių, ir dabar tas uni
versitetas, prasiskolinęs 17 
milijonų dolerių, negalėjo 
išmokėti darbininkams al
gų. Greitomis Pennsylvani- 
jos valstija davė pustrečio 
milijono dolerių (reikalauta 
buvo penkių milijonų!).

Apie tokius skandališkus 
įvykius, gal reikėtų kiek ir 
į spaudą parašyti?

Viso geriausio Jums,
J. K. Mažukna

Nuo Redakcijos: Žinoma, 
būtų puiku, jeigu tokie 
skandališki didmiesč i u o s e 
įvykiai atsispindėtų mūsų 
spaudoje. Prašome rašinėti. 
Tiktai reikia juos aprašyti 
trumpai, ir tada, kada jie 
vyksta.

-—2 
Prasidėjo Ku KIux ’’ 
Klano tyrinėjimai

Washingtonas. — Pagal 
prezidento Johnsono pa
tvarkymą Kong resinis 
priešamerikinio vei kimo 
komitetas pradėjo tyrinėti 
Ku klux Klano veiklą.

Išsiuntė 160 pakvietimų 
klaniečiams ir asmenims, 
turintiems apie juos infor
macijų. Taipgi ragina, kad 
liuosnoriai liudininkai at
vyktų į tyrinėjimo posė
džius.

Tuo pat kartu tyrinėtojai 
sakę, kad bus “sunkus dar
bas”, nes Ku Klux Klang^T 
nariai yra priėmę priesa
ką, kad jokių informacijų 
apie organizaciją neduos.
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>> Laisvės reikalai Puikus buvo mainieriŲ piknikas PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Per spaudos pikniką, įvykusį Easton, Pa., Pranas 
Buknys gavo aukų laikraščiui nuo sekamų rėmėjų:

L. Tilvikas, Easton, Pa...................................... $10.00
K. Naravas, Shenandoah, Pa.................................6.00
P. Griciunas, Philadelphia, Pa............................... 6.00
J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa............................5.00
F. Lešinskas, Philadelphia, Pa...............................1.00
Viso ?28.
Nuo kitų gerų laikraščio rėmėjų gauta sekamai:
Laisvietis, iš Floridos ............................... $41.00
K. ir S. Radušiai, Bayonne, N. J......................... 20.00
Marytė Baltulionytė, San Francisco, Calif. ... 20.00 
Rožė Samulionienė, St. Petersburg, Fla.......... 20.00
Charles Aleksynas, Miami, Fla......................... 10.00
S. J. Jokubka, Chicago, Ill................................... 10.00
F. Donikauskas, Chicago, Ill................... :...........10.00
M. Žiedelis, Nashua, N. H.....................................5.00

*F. B. Kelly, Glen Meyer, Ont., Canada.............5.00
■J Ignas Kamarauskas, Oakland, Calif......................5.00
* A. Čerkauskaitė, Scranton, Pa...............................5.00

J. Banza, Danbury, Conn.......................................5.00
P. Janiūnienė, Matawan, N. J............................... 5.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Calif..........................4,00
M. Čiberkienė, Far Rockaway, N. Y.....................3.00
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pat........................... 3.00
Andrew & Marie Stenes, Bronx, N. Y..................3.00
Philip Kunza, Brooklyn, N. Y........ .................... 2.00
K. Straukas, Easton, Pa.......................................2.00
Anna Urba, Bethlehem, Pa....................................2.00
Po $1: Paul Alekna, New Hyde Park, N. Y.; Jonas 

Kriaučiūnas, Brooklyn, N. Y.; G. Paulukonis, Shaft, 
Pa.; Chas Yuknis, White Plains, N. Y.; Wm. Goodis, 
Earlville, N. Y.; F. Zavis, Bethlehem, Pa.; Ig Urbonas, 
Miami, Fla.; E. Žilinskienė, Worcester, Mass.; Vincas 
Delnickas, Bridgeport, Conn.; K. Peslis, Yucaipa, Calif.; 
Mrs. C Yokubinas, Baltimore, Md.; John Kuniskas, Ne
wark, N. J.; M. Stolpinienė, Flint, Mich.; M. Pacenkie- 
n^| Wyoming, Pa.
j Dėkingi viršminėtiems prieteliams už jų dovanas 

la&raščiui. “Laisves” Administracija

Sekmadienį, liepos 18 die
ną, įvyko lietuvių mainie- 
rių piknikas. Oras pasitai
kė geras. Nors retkarčiais 
debesėliai užgaubdavo sau
lės spindulius, bet jie pa- 
padangėje greit išnykdavo 
ir grasinantis lietus pikni
ko dalyvių nepalietė.

Su mumis važiavo Guzo- 
nienė, Vaišvilienė ir Lietu
vaitė. Pikniko gojų pasie
kėme lygiai 11 valandą.

Nežiūrint, kad tai buvo 
ankstyvas laikas, pikniko 
rengėjai dirbo, prakaita- 
tavo, kad svečiai ir viešnios 
būtų viskuo aprūpinti. Visi 
puikiausioj nuotaikoj.

Mašinos viena po kitai 
slenka prie pikniko sodybos, 
ir tuoj judėjimas pagyvėjo. 
Už poros valandų jau buvo 
labai gražus būrys draugų 
ir draugių ne tik iš mainų 
srities, bet ir iš tolimų mies
tų. Susitinka senų laikų 
kovingi darbininkų judėji
mo veikėjai. Užsimezga 
naujos pažintys. Visi pasi
tenkinę, visi vaišinasi, už
kandžiauja. Visi jaučiasi 
kaip vienos šeimynos nariai. 
Oras gražus. Aplink žalu
mynai. Aukšti lapoti me
džiai pridengia piknikie- 
rius nuo saulės spindulių.

Skamba lietuviškos dainos.
Pokalbiuose girdi paįdo- 

mavimų, kur draugai niu-

kas, Motuzą, Naravas, Pi- 
kūnienė, Naravienė, Motu
zienė, Stankevičienė, Žio- 
bienė, Zambusevičienė, Ro
mikaitienė.

Pažangiečiai lietuviai dė
kingi už jų rūpestingą ir 
sunkų darbą, kurį jie atli
ko ir padarė gražios nau
dos.

Darbuokitės ir ateityje.
Piknikas buvo puikus, 

sėkmingas.
J. A. Bekampis

Atsiprašymas
Niujorkiečius išgąs d i n o 

oro biuras ir lietus. Iš ryto 
buvo ne tik tamsiai apsi
niaukę, bet truputį lynojo. 
O per radiją oro biuras pra
nešinėjo, kad užeis dar ir 
perkūnijos. Tai, o t, išsigan
dome ir į mainierių pikniką 
nebevažiavome. A. B. ;

Help Wanted—Male HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

Graži mūsų Tarybų Lietuva
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Viena iš pirmųjų Tarybų 
valdžios priemonių Lietuvo
je buvo nemokamo medici
ninio aptarnavimo užtikri
nimas. Buvo imtasi prie
monių gydymo ir profilak
tikos įstaigų tinklui išplėsti, 
šioms įstaigoms aprūpinti 
naujaisiais medicinos įren
gimais ir aparatūra.

Šiuo metu respublikoje 
yra apie 300 ligoninių (1940 
metais jų buvo 77) su 25.6 
tū#ist. lovų. (1940 m.—8.9 
ti^st. lavų.) Respublikos 
darbo žmonių sveikatos sar
gyboje budi 6 tūkst. gydyto
jų ir apie 18 tūkst. vidurinio 
medicininio personalo dar
buotojų. (1940 m. buvo 2 
tūkst. gydytojų ir 2 tūkst. 
vidurinio medicininio per
sonalo darbuotojų.)

Tokiu būdu, dabar kiek
vienai dešimčiai tūkstančių 
gyventojų tenka vidutiniš
kai po 87 lovas ligoninėse ir 
po 20 gydytojų.

Greta ligoninių respubli
koje yra apie 1,400 įvairių 
kitų medicinos įstaigų: po
liklinikų, ambulatorijų, fel
čerių ir akušerių punktų, 
medicinos punktų gamyklo
se, moterų ir vaikų konsul
tacijų, gimdymo namų. 
^Išvystyta sveikatos ap
saugos sistema davė apčiuo
piamus ir labai vertingus 
rezultatus. Gyventojų mir
tingumas respublikoje su
mažėjo, lyginant su buržu
azijos viešpatavimo laiko
tarpiu 40%. O skaičius at
vejų, kai moterys miršta 
gimdymo metu sumažėjo 15 
kartų. Keleriopai sumažė
jo iki vienerių metų vaikų 
mirtingumas.

Plataus profilaktinio dar
bo dėka žymiai sumažėjo 
susirgimai infekcinėmis vir 
kitomis pavojingomis ligo
mis skaičius. Visa tai greta 
darbo žmonių gyvenimo ly
gio kilimo žymiai prailgino 

< ^vadutinį žmogaus amžių.
~Šiuo metu intensyviai vyk- 

* domos priemonės sveikatos 
sistemai toliau vystyti. Res-

publikoje statoma eilė nau
jų ligoninių: Ignalinoje, 
Kėdainiuose, Prienuose, II- 
oji klinikinė ligoninė Vil
niuje ir kt. Prie Kauno res-

jorkiečiai, kad jų čia nesi
mato? Juk “Laisvėje” bu
vo pranešta, kad jie daly
vaus šiame piknike. Kas 
dabar paims aukas “Lais
vės” paramai?

Bematant susidarė komi

Bandys apsaugoti 
baltąsias meškas

Anchorage, Alaska. —! 
Baltosios meškos, tai gra
žūs gyvūnai, apie 10 pėdų 
ilgio, kartais iki dviejų to
nų. Gyvena šiaurės vande
nyne ant salų ir pakraš
čiais. Minta žuvimis, ruo
niais ir kitais tų kraštų gy
vūnais.

Dabar per metus nužudo 
apie 550 baltųjų meškų, 
daugiausiai norvegai, jie 
virš 300 nušauna vien spor

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)

PLASTERERS (2)
Must have experience. 

1 plasterers' helper, 
must have experience. 

WI. 6-7492. SK. 7-3572,

(56-59)

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)

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

conditions.
All benefits. Top rates paid.

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

2ND HAND BAKER WANTED

All around.
Day work. No Sunday.

Apply in person.
LAUNER & TOCHTERMANN

BAKERY
6612 Rising Sun.

(57-63)

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)

COOK
Sandwiches. Manage fountain.

Fast, good appearance.
BENSON PHARMACY

Jenkintown, Pa.
TU. 7-4450.

(58-63)

SUPERINTENDENT

Capable, fully experienced. 
48 family elevator building.

No. 6. Own tools.
Good salary.

Call PE. 5-7850.
(59-60)

to sumetimais. Danai nu
šauna tik apie 60, o Tarybų 
Sąjungos žmonės visai ne
šaudo meškų sporto sumeti
mais, taip sako Jack Lant- 
fer, Alaskos medžioki ė s 
viršininkas.

Rugsėjo 6 dieną, Alaskos 
univęrsitete, Fairb a n k e, 
šaukiama Alaskos, Kana
dos, Tarybų Sajų n g o s, 
Jungtinių Valstijų, Danijos 
ir Norvegijos atstovų kon
ferencija, kurioje bandys 
sulaikyti baltųjų meškų me
džioklę.

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

HARRY GERLACH, INC. 
1625 N. Willington St- 

PO. 3-3980.
(56-62)

------ .----- j------------------ .-------------  
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)

ELECTROPLATING
Some mechanical background 

required. Apply
TIBON

618 W. Washington St.
Norristown, Pa.

(58-59)

SHEET METAL MECHANIC
1st class. Able to work. 

Electronic chassis and precision 
metal work.

Call between 8—4:30 P. M.
609 - NO.3-5042.

(59-64)

PLUMBER
First class Fitter & Plumber.

Apply 
5300 Wayne Ave.

VI. 8-4220 Week Days.
(58-62)

MOLDERS
All types. Pouring foreman, Pattern 

maker, Slinger Operator. Good 
wages and fringe benefits.

WERNER FOUNDRY 
Landsdale, Pa.

An equal opportunity employer.
(58-64)

CABINET MAKERS 
Experienced on store fixtures 

Apply
ANTHONY DeCRESCENZO 

1324 So. 20th St. 
Philadelphia, Pa.

(58-64)

Help Wanted—Female

publikinės ligoninės prista-■teta®’ kuris pranese rengi- -1 . ° , . ( w-> z-. Irnvvii m n r> i L-nrl Izn Inro otomas naujas neurochirur
gijos korpusas. Kaune sta
toma taip pat nauja ligoni
nė Vilijampolės rajone. Res
tauruojama ir perstatoma 
ligoninė Palangoje.

Tarybų valdžios metais 
Lietuvoje sukurti vaikų dar
želiai ir lopšeliai. 1964 m. 
respublikos vaikų darže
liuose ir lopšeliuose buvo 
apie 38 tūkstančiai vaikų.

Dešimtys tūkstančių res
publikos darbo žmonių ilsisi 
ir gydosi šalies kurortuose. 
Pokario metais respublikos 
kurortai buvo žymiai išplės
ti ir sutvarkyti. Druskinin
kai, Palanga, Birštonas, Ku
lautuva, Likėnai ir kitos ku
rortinės vietovės labai pla
čiai žinomos ir už respubli
kos ribų.

Lietuvos kurortuose in
tensyviai toliau statomos 
gydyklos, kruopščiai tiria
mos kurortų gydyminės sa
vybės. Dabar kurortuose 
veikia 27 sanatorijos ir 11 
poilsio namų.

Daugiau kaip 30 tūkstan
čių moksleivių kasmet ilsisi 
pionierių stovyklose.

Lietuvių tauta, stojusi į 
socialistinį vystymosi kelią, 
prieš ketvirtį amžiaus gavo 
tikrąją nepriklausomybę ir, 
įveikusi didžiulius karo pa
darytus sugriovimus, pasie
kė puikių laimėjimų vysty
dama ekonomiją, keldama 
gyventojų gerovę ir kultū
rinį lygį.

Laimėjimai, kuriuos Lie
tuva pasiekė Tarybų val
džios metais visose srityse, 
akyvaizdžiai rodo, kad ji 
vystosi žymiai spartesniais 
tempais, negu buržuažijos 
valdymo metais, kad vysty
mosi tempai pralenkia ka
pitalistines šalis. Visa tai 
dar kartą parodo socialist 
tinęs santvarkos pranašu
mus prieš kapitalistinę san
tvarką. J. R.

zmo komisijai, kad keletas 
draugų pasakys po keletą 
žodžių ir po to bus parink
ta “Laisvei” aukų.

Trumpai kalbėjo I. Kle- 
vinskas, Bekampis ir Lip- 
čis. Po to aš ir Antanina 
Zambusevičienė per ėjome 
per publiką ir surinkome 
“Laisvei” $110.

Aukojo:
Zambusevičiai

Reading...............
Romikaitienė.........
Lipčius, Chester ...
A. Grigas, Chester.
Šlajus, Chester ....
Bekampiai, Avalon
K. Senkus,

Minersville .......
Mankauskas, 

Tunkhannock ...
Ant. Globičius.......
L. Tilvikas, Easton
Mot. Žioba,

Frackville...........
Ambros Zalenka ...
Walantai,

Philadelphia .....
A. J. Pranaitis, Phila. 

2—Puikus buvo main
E. Lietuvaitė, Phila.
Urš. Guzonienė
Gloucester City ...
K. Čiurlis,

Pattenburgh ....
K. Genys, Scranton
I. Klevinskas ”
Juozas Vaicekauskas,

Binghamton....... 2.00
J. Mikalojūnas, Bing. 1.00 
Bronė Ramanauskienė,

Sellersville .. ........
Po v. Valentą, Shenn.
Juozas Kreipovičius
F. Zavis, So. Bethl.
Frank . .................
J. J. Stašienė.........

Ignas Južinas

. $10 
5.00 

10.00 
2.00 
2.00 
5.00

10.0b

10.00
5.00
5.00

2.50
10.00

5.00
2.00

1.00

2.00

1.00
2.00
1.00

2.00 
2.00 
2.00 
1.00
1.00 
2.00 
2.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00

Mariutė, Baltimore 
Balukonienė, W-Bar. 
Valinčius, Pittston 
Rauduvė, ”
Piknike dirbo Kuržins-

Worcester, Mass.

Spaudos Naudai Piknikas
Rengia A.L.D.L.D. 11 Kuopa 7-tos Apskrities ribose

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 22 August
Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.

Bus Graži Meninė Programa: Dalyvaus 
HARTFORDO LAISVĖS CHORAS 

Dalyvaus ir kiti menininkai
Galėsite linksmai pasišokti ir tyrame orą linksmai 

laiką praleisti.
Kviečia Komitetas

CAMBRIDGE, MASS.

Liūdnas Prisiminimas

Jonas Gricius
Mirė liepos 27, 1961.

Taigi sukanka ketveri metai, kai mirtis atskyrė 
jį iš mūsų tarpo. Liūdime be vyro ir tėvo.

' Tegu jam bus amžina ramybė!..
Liūdintieji: , 

Žmona ONA 
Sūnus EDVARDAS 
Duktė AMILIJA 

GRICIAI

ROOFING & SIDING
MECHANICS

Steady work, lower Bucks Co.
NEptune 7-6897.

OPERATORS
Experienced front makers wanted.

Air conditioned factory.
Apply

LEE RICHARDS
1208 Race St., 4th floor.

(58-59)

(58-61)

ROOFERS
And Asbestos Siding Mechanics 

foi’ 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)

MOLDER
Experienced on Green Sand 

Machine Molding.
Used to production on 

Non-Ferous Castings.
SK. 7-6961.

(57-64)

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)

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)

MACHINIST
1st class, run all machines, own 

tools. Full or part-time.
Small shop.

GEISEL
3200 Oxford St., Phila., Pa.

(57-62)

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)

OPERATORS
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)

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
Single needle, experienced on men’s 

shirts. Must be neat 
and accurate worker.

Apply—
J. THEODORE CUTHBERSON 

2013 Sansom St. (57-59)

OPERATOR
Experienced on Neck zippers A 

on children’s dresses.
EISENBERG & O’HARA
1807 Market St., 2nd fl.

(57-61) '*

WOMAN Companion to share apt. 
with elderly woman, who should no 
longer be alone. Bedroom, board and 
modest salary in return for com
panionship and light responsibility.

Near Jenkintown Sta.
Phone OL. 9-3538.

(58-59) •

MALE and FEMALE

MAN & WIFE
Liv in, exp. housekeeping & main
tenance for private sub. home. Vic. 
Chestnut Hilf, business couple, no 
children. Good sal. Exc. refs, re
quired. Phone 10 A. M. to 12 Noon. 
ML 9-1014. (58-68).
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Apie Tar. Lietuvos jubiliejų
Šiemet progresyviams lie

tuviams čia, Amerikoje, 
‘svarbūs metai, nes sukanka 
25 metai, kai buvo įsteigta 
darbininkiška Tarybinė val
džia Lietuvoje. Šį mėnesį 
visa Lietuva iškilmingai 
mini tą istorinę sukaktį. 
Paminėjimas eina didelio 
džiaugsmo ženkle, nes ket
virtis šimtmečio parodė, 
kad Tarybinė sistema Lie
tuvoje labai pasekminga. 
Suvargusi, be industrijos 
šalelė patapo industrine ša
limi, kuri jau turi prekybą 
su dešimtimis šalių, ir ten 
jau netenka baimintis ne
darbu.

Labai pagirtinas dalykas, 
kurie turi progą, nuvažiuoti 
Lietuvon pamatyti ir prisi
dėti prie to džiaugsmo ju
biliejaus. Šių žodžių rašyto
jui jau teko pasimatyti ir 
pasikalbėti su K. Paciūnu, 
kuris buvo nuvykęs su pir
mąja grupe. Jis džiaugiasi, 
kad jam Lietuvoje atrodė 
viskas gerai. Užklaustas, 
kaip einasi prisirengimas 
prie jubiliejaus, atsakė: 
Prisirengimas, matyt, eina 
pusėtinai smarkiai. Nauji 
namai bandomi užbaigti, o 
senesni pagražinti, ypatin
gai prie didžiųjų gatvių. 
Reikia nepamiršti, kad Vil
nius yra labai senas mies
tas, su siauromis gatvėmis 
ir užkampiais, ir buvo pa
liestas dviejų karų. Todėl 
negalima tikėtis, kad jis vi
sas būtų atstatytas ir per
tvarkytas tokiu trumpu lai
ku. Tačiau pažanga pada
ryta milžiniška.

Prie to, Paciūnas negalė
jęs suprasti, iš kur atsiran
da tas didelis publikos, au
tomobilių ir busų judėjimas. 
Viešbutis buvęs moderniš
kas. Maistas buvęs geras,
pilnai patenkinantis. Mieste j 
švara nepaprasta, nes gat
vės naktį būna plaunamos. | 

Valdžios ^pareigūnai sma
gūs, mandagūs ir tinkami 
toms pareigoms. Ir jis iš
reiškė nuoširdžią padėką 
valdžiai už jo vežiojimą ir 
parodymą svarbiųjų Lietu
vos vietų.

Drg. Paciūnas papasakojo 
apie savo viešnagę pas bro
lį. Girdi, mano nuostabai, 
randu skaitlingą būrį žmo
nių ne tik mano giminių, 
bet ir kaimynų bei pažįsta
mų. Valgiu ir gėrimu sta
lai apkrauti ir visi linksmi 
ir jau pusėtinai įsismaginę. 
Ypatingai senosios kartos 
kaimynai ir pažįstami, kiek
vienas nori amerikoną pa
sveikinti, paspausti ranką.

Po tų visų pasisveikini
mų ir susipažinimų išsigė- 
rėm ir pamaži įsitraukėm į 
diskusijas apie dabartinį 
Lietuvos žmonių gyvenimą. 
Man, girdi, pastačius kelis 
klausimus, diskusijose daly
vauti neteko, nes jaunoji 
karta, jų vaikai, įrodė fak
tais, pavyzdžiais, sakydami: 
Taip, tėvai, jūs turėjote ga
balą žemės, bet jūsų gyve
nimas buvo daug kartų blo
gesnis negu dabar yra. Jūs 
neturėjote visų tų patogu
mų, kokius turite dabar.

Taip, turėjote sklypą že
mės, bet tos žemės tinkamai 
apdirbti nemokėjote ir į 
skolą buvote įlindę, o apie 
mokslą jūsų tėvai neturėjo 
progos nė užsiminti. Ir iš 
to “gerbūvio” su sklypu že
mės likote bemoksliai ir tik 
laikotės į privačią nuosavy
bę įsikibę, kuri nedavė nau
dos jūsų gyvenimui. Jeigu 
ta senoji sistema būtų pasi
likusi Lietuvoje, tai ir mes, 
naudoji karta, būtume likę

be mokslo, be amato; taip 
pas ir jūs, senoji karta, ne- 
būtumėt aprūpinti, kaip 
esate dabar prie Tarybinės 
sistemos.

Tai taip atsako naujoji 
karta.

Iš pokalbių su jaunąja 
karta, sako Paciūnas, paty
riau, kad visi pasitenkinę 
naująja Tarybine sistema, j 
nes visi mokyti ir visi dar
buojasi. Vieni profesionalai, 
kiti amatininkai, dar kiti ki
tokių užsiėmimų turi.

Dar vieną nepaprastą at
sitikimą papasakojo mano 
informatorius. Kuomet bu
vo organizuojami kolūkiai, 
tūlas ūkininkas griežtai at
sisakė prie kolūkio prisidė
ti. Jo duktė ėjo mokyklon, 
ir jai mokslas labai gerai 
sekėsi. Bet kuomet reikėjo 
eiti išlaikyti egzaminus, tai, 
bijojo, kad ji vis tiek ne
praeis, nes valdžia keršys 
tėvui, kam jis neprisideda 
prie kolūkio. Mergaitės mo
kyklos draugai labai tuo 
susirūpinb ir dėjo visas pa
stangas, kad įtikinti ją ir 
jos tėvus, jog valdžia jokių 
represijų bei kerštų nenau
doja, ypatingai už tėvų už
sispyrimą, ir kad nekaltos 
gabios mergaitės nebaus. 
Pagaliau tėvai sutiko ir 
mergaitė egzaminus išlaikė. 
Ir dabar jinai užimanti 
svarbią mokytojos vietą. Ir 
tuo, girdi, įtikino visą apy
linkę, kad valdžia jokių re
presijų nevartoja.

K. Paciūnas džiaugiasi 
savo atlikta kelione, nes 
pasimatė su savo giminė
mis, susipažino su jų gyve-, 
nimu ir šalies tvarka, ir j 
esąs įsitikinęs, kad jie ten' 
tvarkosi gerai. Ypatingai 
svarbu, kad užtikrintas ap
rūpinimas senatvėje.

Tenka pridėti dar ir tai, 
kad Lietuvoje naujoje kar
toje didelė atmaina. Mano 
žmona susirašinėja su jos 
brolio sūnumi Povilu Ado
maičiu, gyvenančiu Pakruo
jo miestely. Paskiausiame 
laiške rašo, kad jos vyres
nioji sesuo, Veronika, kuri 
maniškei buvo kaip ir mo
tina, nes motina paliko ją 
tik dviejų metukų, jau pasi
mirė. Veronika turėjo vie
ną sūnų ir dvi dukteris ir 
per ilgus metus našliavo. 
Pastaruoju laiku gyveno 
kaime ir ten mirė. Kad ją 
iškilmingai palaidoti, vietoj 

’senoviško būdo, jos vaikai 
pasamdė 6 dūdorius, du 
sunkvežimius, kurie pilni 
palydovų iš Vainiūnų kaimo 
atlydėjo į Pelaniškių kaimą 
ir iš ten nulydėjo į Pelaniš- 

I kio kalno kapines, kur jau 
; ilsisi jos broliai, seserys, tė
vai, seneliai ir proseneliai.

Ignas

TAIKLUS ATSAKYMAS
Okupavus hitlerininkams 

Prancūziją, j garsaus daili
ninko Pikaso atelje dažnai 
užeidavo vokiečiai karinin
kai. Kiekvienam jų daili
ninkas įteikdavo kopiją sa
vo žinomo paveikslo, ku
riame buvo pavaizduotas 
fašistų sugriautas Ispani
jos miestas.

Kartą į ateljė užsuko 
gestapo agentas. Išėmęs iš 
portfelio paveikslo kopiją, 
jis paklausė:

—Tai jūsų darbas?
—Ne, jūsų, — ramiai at

sakė Pikaso.

New Yorkas. — Socony 
Mobil Oil Co. 1965 m. ant
rame bertainyje turėjo 
$152,900,000 pelno*

Philadelphia, Pa.
“Laisvės” naudai 

išvažiavimas
Pereitais metais, man pa

sitarus su kitais LLD 6-tos 
apskrities nariais buvome 
surengę išvažiavimą pas 
Bekampius. Jis gerai pavy
ko ir davė gražios paramos 
“Laisvei”.

Pas Bekampius, Avalon, 
N. J., prie Atlanto vande
nyno, vieta labai patogi ir 
graži. Patogu Atlante pasi
maudyti, atsivėsinti, gra
žiai laiką praleisti.

Todėl LLD šeštosios ap
skrities komitetas nutarė 
vėl surengti išvažiavimą 
pas Bekampius.

Jis įvyko sekmadienį, 
rugpiūčio 8 dieną. Prašome 
tėmyti skelbimus.

A. Lipčius

Bethlehem, Pa. į
Įspūdžiai iš pikniko

Liepos 18 dieną Shenan
doah ir Mahanoy City LLD 
ir LDS kuopos buvo suren
gę spaudos naudai pikniką. 
Vieta labai graži ir patogi 
tarp Lake Wood ir Maha
noy city.

Suvažiavo nemažas būrys 
draugų iš plačios apylinkės. 
Buvo iš Philadelphijos, iš 
Avalon, N. J., dalyvavo Be
kampiai. Suėjau su Zelion- 
kais iš Frackvillės. Mielą 
draugę Mariutę, buvusią 
Bacvinkienę, nebuvau ma
tęs nuo 1927 metų. Moteris 
daug širdgėlos pergyvenusi 
po vyrų, dukros ir sūnaus 
mirties, bet gerai atrodo ir 
vikri. Iš Brooklyno Anta
nas Bimba, L. Kavaliaus
kaitė ir S. Sasna nepasiro
dė. (Jie nevažiavo, nes čio
nai tą dieną lijo—Red.)

Draugai, kurie lankėsi 
tarybinėje Lietuvoje, papa
sakojo apie jos atsiekimus.

Dabar Lietuvoje žmonės 
gyvena ne taip, kaip buržu
azinės santvarkos laikais. 
Daug yra fabrikų, dirbtu
vių, statyba didelė, darbų 
daug, elektra ir mašinos 
darbe. Ne vien miestai, bet 
ir kaimai statosi patogius 
gyvenimo namus.

A. Lipčius sakė, kad ne
matė Lietuvoje nei vieno 
vyžuoto, apsiavę batais, ap-1 
sirengę ir pavalgę. Negrū- 
dama ir religija. Sakė, kad 
po Antrojo pasaulinio karo, 
kurio metu tiek daug buvo 
nekaltų žmonių, išžudyta, 
mažai liko žydų tautos 
žmonių. Žudė juos hitleri
ninkai ir lietuviški naciona
listai. Žudė senelius, mote
ris ir vaikus.

Na, dabar, mieli draugai, 
ruoškimės pasimatyti pas 
Čiurlius sekmadienį, rugsė
jo 12 dieną, Pattenburg, N. 
J.

Frank Zavis

PAS DIEVĄ TĖVĄ
Prieškarinio Vii n i a u s 

universiteto chemijos pro
fesorius Kazimieras Sla
vinskis (1870—1941) buvo 
gerai žinomas ir populiarus 
mieste dėl ilgos ir vešlios 
barzdos. Slavinskiui prigijo 
“Dievo tėvo” pravardė. Už
tekdavo vežikui pasakyti: 
“Važiuok pas Dievą tėvą!”, 
ir tas jau žinodavo, kad rei
kia važiuoti pas Slavinskį.

New Yorkas. — Policija 
areštavo 9 pikietinink u s, 
kurie, protestuodami prieš 
karą Vietname, sėdėjo prie 
orlaivyno mpbiliz a c i j o s 
centro* (

Apie gyvenimo reikmenų 
kainas Lietuvoje

Besilankydamas Lietuvo
je stengiausi susipažinti su 
gyvenimo reikmenų kaino
mis. Drabužių medžiagos 
už metrą nuo 37 iki 41 rub
lio. Žinoma, yra ir branges
nių, gal yra ir pigesnių. To
kios kainos buvo Vilniuje. 
Metras yra 39 coliai ir 37 
colio šimtinės, tai bevek 39 
ir pusė colio.

Teiravausi kainų gatavų 
eilių (“siūtų”). Pasiūti iš 
prastos medžiagos kainuo
ja nuo 45 iki 75 rublių. Žie
minis apsivilkimas (“over- 
kautis”) vidutiniai apie 75 
rubliai.

Čeverykai iš Čekoslovaki
jos, kurie skaitomi geriau
sios rūšies, vyrams nuo 24 
iki 35 rublių, moterims nuo 
19 iki 25 rublių. Megztinu
kai (“sveteriai”) nuo 16 iki 
25 rublių.

Birželio 12 dieną Vilniuje 
vaikščiojau po krautuves. 
Maisto kainos buvo tokios:

K raku vos kilbasa 3 rub. 
30 kapeikų.
Maskvos kilbasa .... 3.80 

Vištiena 1-mos rūšies 2 
rub. ir 50 kapeikų: antros 
—1,60, trečios — 1.30.

Kilbasiukės 1.30, pusiau 
rūkytos 2.10, jautiena 1.90, 
aviena 1.80, bekonas 2.00, 
silkės 1.10, silkės marinavo- 
tos 1.25, ketveras pieno 14 
ir pusė kapeikos, sviestas 
3.50, duona 18 kapeikų, bal
ta 26 kap., cukrus 78 kap., 
kruopos 28 kapeikos.

Čia padaviau kainas už 
kilogramą. Vienas kilogra
mas turi amerikoniškus 2 
ir penktadalį svaro.

Kiaušinių ( tuzinas buvo 
rublis ir 20 kapeikų. Televi
zorius 348 rubliai, televizo
riaus antena 8 rubliai.

Kainos Anykščiuose
Plačiau pavažinėjęs po 

Lietuvą vėl grįžau į Anykš
čius pas savo brolį. Tuo 
kartu atvyko ir mano turis-

MIAMI, FLA.
Banditai nubausti

“Laisvėje” kovo 9 dieną 
buvo mano plačiai aprašy
ta, kad du banditai apiplė
šimo tikslais nušovė jauną 
lietuvių kilmės Food Fair 
manadžerį ir užveizdą, bu
vusį wilkesbarrietj Džimį 
(James)) Litviną, 44 metų.

Dabar, liepos 20 dieną, 
abudu banditai būtent, Ch. 
Odle, 24 metų, ir Robert 
Moret, 29 metų, nubausti 
viso amžiaus kalėjimu prie 
sunkių darbų su geležiniais 
pančiais ant kojų.

Visiems buvo nuostabu, 
kad po nušovimo Litvino 
banditai buvo paleisti už 
menką užstatą, tiktai už 5 
tūkstančius dolerių.

Dabar per spaudą paaiš
kėjo, kad jų apgynėjai ir 
advokatai šaukė ir rėkė, vi
saip kaip nurodinėjo, kad 
abu banditai nepilnapročiai, 
žodžiu sakant, durneliai, ir, 
kaip tokiems, geriausia vie
ta būtų pataisos namuose.

Daktarai turėjo daug dar
bo, kol ištyrinėjo jų ma
kaules ir atrado juos 100% 
sveiko proto. Apart to, po
licija surado jų prastus re
kordus apiplėšimo tikslais. 
Tai tokį užmokestį jie gavo.

• • •
Iš Easton, Pa., laisviečiai 

ir artimi giminės ir draugai 
sveikina mane su 80-osiomis 
gimimo metinėmis. Tai Paul 
ir Sophie švelnikai, Leonas 
Tilvikas, Anna Kulaitienė ri 
Stanley S h a r k ys - Lukaus- 

tų grupė. Ruošėmės mies
tą apžiūrėti, bet mieste ėjo 
labai plati statyba, daug 
buvo statoma 5 aukštų na
mų, tai prisiėjo nuo apžiū
rėjimo atsisakyti.

Anykščių mieste taip pat 
tyrinėjau pragyvenimo kai
nas. Štai jos:

Bulvių centneris (100 ki
logramų arva amerikoniš
kų 220 svarų) 3 rubliai ir 
50 kapeikų. Penkių savai
čių paršiukas 25 rubliai. 
Rugių centneris 11 rublių. 
Sviesto kilogramas nuo 2.80 
iki 3 rublių. 10 kiaušinių 
80 kapeikų. Naminė kilba
sa nuo 2.50 iki 3 rublių. Pie
no litras 24 kapeikos, grie
tinės 1 rublis ir 20 kapeikų, 
kilogramas rūkytų lašinių 
3 rubliai, pundelis burokė
lių arba svagūnų laiškų 10 
kapeikų.

Kada gyvenimo namą 
stato brigadininkai, tai yra, 
valdžios statybininkai, tai 
už 4 kambarių su pastoge 
(“audikui”) kainuoja iki 
4,000 rublių.

Mano sesers viena duktė 
norėjo greičiau pasistatyti 

j iš baltųjų plytų gyvenimo 
j namą, tai jiems kainavo iki 
; 5,000 rublių, nes jie patys 
j samdė mūrininkus, dailides 
ir kitus darbininkus.

Ji uždirba 110 rublių, kai 
išskaito, lieka dar 96 rub
liai. Kas uždirba 60 rublių, 
tiems nieko neišskaito. Ne- 
išrokuoja iš algų mechani
kams, kurie dirba prie 
traktorių, automobilių arba 
kitokių mašinų.

Amerikiečiui atrodo kai
nos per aukštos, bet Tary
bų Sąjungos gyventojai tu
ri daugybę kitų lengvatų, 
kaip tai veltui mokslą, ligo
ninių patarnavimą, nuomo- 
jantiems gyvenimo namus 
nuoma atsieina tik mažą jų 
uždarbio nuošimtį.

Alekas Mitchelis

EASTON, PA.
Mirė lietuviai

Vėlesniu metu Eastone 
mirė keturi lietuviai:

Stasys Yukna, sulaukęs 
tik 42 metų amžiaus. Buvo 
gimęs ir augęs Amerikoje.

Jonas Puplauskas, 72 me
tų, gimęs ir augęs Lietuvoj.

Povilas Klova, taipgi apie 
70 metų amžiaus.

Vincas Kaulius, 79 metų. 
Paliko liūdinčius žmoną, du 
sūnus, 2 posūnius ir daug 
anūkų.

Jis buvo augęs Lietuvoje. 
Atvykęs į šią šalį dirbo 
įvairius darbus, priklausė 
prie LDS 51 kuopos. Buvo 
laisvai palaidotas Eastono 
kapinėse liepos 20 d. Ilsėkis, 
Vincai, amžinai. Artimie
siems. reiškiu užuojautą.

Teko dalyvauti abiejuose 
piknikuose “Laisvės” nau
dai, tai yra, Katinio darže 
ir mainierių. Abu jie gerai 
pavyko.

..L. Tilwick

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departament a s 
sako, kad nebus padidinta 
Indijai pagalba.

kas, bridgeportietis Alfon
sas Švėgžda ir floridiečiai 
Natalija Lenigienė, Charles 
Dabulskis ir Kazimiera 
Dulkis. Tariu jiems širdin
gą ačiū, linkėdamas jiems’ 
patiems sulaukti mano am
žiaus.

V4 J* Stankus

IŠ VILNIAUS
Geriausių linkėjimų iš 

Lietuvos . sostinės! Labai 
džiaugiuosi turėdama pro
gą aplankyti mano tėvų 
žemę.

Stefanija Masytė

L. Kavaliauskaitei—Svei
kinu visus laisviečius iš Ta
rybų Lietuvos sostinės Vil
niaus. čia mus labai drau
giškai priėmė. Džiaugiuosi, 
kad atvažiavau. Vilni aus 
aerodrome daug valdininkų 
ir kitokių žmonių pasitiko.

Jonas Juška

SERGA
Sužinojome, kad praė

jusią savaitę buvo išvežta 
į ligoninę ir ten operuota 
Beatrice Briedienė, aidietė 
ir pažangietė veikėja. Ope
ruota ant tulžies. Guli Dr. 
Martin Luther ligoninėje.

Kaip žinia, drg. Klemen
sas Briedis lankosi Tarybų 
Lietuvoje.

Linkime mielajai draugei 
greitai pasveikti.

Rep.

i
>

Mirė
Sekmadienį, liepos 25 d., 

mirė Zigmas Kavoliūnas, 
78 metų amžiaus. Pašar
votas Shalins šermeninė
je, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhavene. Bus palaido
tas ketvirtadienį, liepos 
29 d., Cypress Hills kapi
nėse, 11 avi. ryto.

MARTINĮ IŠTEISINO
New Yorkas. — Bronx 

Supreme teisme, teisėjas S. 
J. Silverman išmetė kaltini
mus prieš G. Martinį kuris 
1963 rrtetais, girtas vairuo
damas, auto nelaimėje už
mušė 5 žmones. Martinio I ,
tėvas dabar yra mieste 
aukštesniojo teismo narys.

Miami, Fla. Policija areš
tavo Janę H. F^rrellę, 19 
metų merginą, kuri nuo 
tėvo - milijonieriaus pavo
gė pinigais $550,000.

Lawrence, Mass.
Sekmadienį, rugpiūčio 22 

dieną, Olympia parke, Wor- 
cesteryje įvyks spaudos 
naudai piknikas. Meninės 
programos išpildyme daly
vaus ir Laisvės choras iš 
Hartfordo.

Jau bus grįžę iš Lietuvos 
turistai, kurie ten dalyvavo 
Lietuvos laisvės 25 metų 
sukaktyje. Piknike jie gal 
teiks savo įspūdžių.

Drg. M. .Kazlauskienė, 
Havęrhillyje, prieš tris mė
nesius parsinešė mažytį 
paukštelį dagilį ir už
augino. Dabar jis skraido, 
yra linksmas, bet toli nuo 
namų neskrenda. Paskraidė 
ir grįžta į narvelį. Anglų 
laikraščio reporteris nu
traukė Kazlauskienės su 
paukšteliu paveikslą, kuris 
tilpo laikraštyje.

S. Penkauskas

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS,

L. L. D. 6 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, rugpiūčio 
2-rą d., Liet. Taut, namo kamba
riuose, 8 Vine St., Montello.

Mes jau praleidome porą susirin
kimų, todėl nariai prašomi atkreip
ti atydą ir ateiti į šį susirinkimą. 
Apkalbėsime apie mūsų piknikus. 
Tik iš anksto organiuotas veikimas 
duoda pasekmes.

Katrie norite busu važiuoti į 
spaudos pikniką, matykite komite
tą: Get>. Shimaitį arba K. Ustupą.

Geo. Shimaitis
(59-60)

Iš Taikos Kongresp^ir 
Dainy Šventės '

Prašome jsitėmyti, kad 
rugpiūčio 8 d. “Laisvės” sa
lėj bus svarbi lietuvių suei
ga. Ten pasitiksime sugrį
žusius iš Lietuvos antrosios 
grupės turistus ir išgi r s i- 
me Ksaveros Karosienės 
pranešimą iš Pasauli n i o 
Taikos Kongreso, kuris ne
seniai įvyko Suomijos sos
tinėje.

Susirinkimas prasidės 3 
vai. po pietų. Baigsis dar 
nesutemus. Bus ir lengvų 
vaišių. Rengia Moterų Klu
bas. Visi kviečiami naudin
gai ir gražiai praleisti po
pietę. v v

Rengėjas

Mirė Pranas Stankūnas
Š. m. liepos 15 d. mirė 

Pranas Stankūnas, išgyve
nęs 72 metu. Buvo gimęs 
Šakių rajone. Į JAV atvy
ko 1913 m. Vertėsi siuvėjo 
amatu. Pastaraisiais keliais 
metais gyveno Niujorke ir 
laisvalaikiu mokė kitus dai
nuoti. Palaidotas be bažny- 
t i n i ų paslaugų Cypress 
Hills kapinėse, Brooklyne

Kai buvo jaunesnis, Pr. 
Stankūnas daug pasitarna-. 
vo pažangies i e m s lietu
viams su daina koncertuose 
ir operetėse. Tuomet Bruk- 
lyno apylinkėje buvo susi
daręs smagus būrys meni
ninkų, kurie šauniai padai
nuodavo kairiosios srovės 
parengimuose, ypatin g a i 
operetėse. Tarp jų buvo Pr. 
Stankūnas, A. Arlauskas, 
A. Velička, S. Kažemėkas, 
S. Vaineikis, M. Česnavi- 
Čiūtė, K. Menkeliūnaitė, V. 
Tamkiūtė, A. Jeskevičiūtė, 
L. Kavaliauskaitė, A. Kli- 
maitė, B. Šalinaitė, H. Re- 
tikevičiūtė, O. Stelmokaitė 
ir kt. Su vaidyba operetėse 
prisidėdavo Jonas Valentis, 
Jonas Juška, R. Kručas, J. 
Judžentas, J. Nalivaika ir 
dar keli kiti. Pr. Stankūnas 
ypatingai daug yra kon<j|r- 
tavęs bendrai su K. Menfce- 
liūnaite. M

Nuo 1940 m. Pr. Stankū
nas iš kairiosios srovės ir iš 
lietuviškosios scenos paši- 
traukė.

A. P.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS. '

LLD 11 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugpiūčio 9 d., 2:30 
popiet. Kviečiame visus narius da
lyvauti; turime daug reikalų apkal
bėti ir gerai prisirengti ateinan
tiems parengimams — rugpiūčio 15 
dienos pietums Olympia parke ir 
spaudos piknikui rugpiūčio 22 d.

Sekr. Jaskevičius (58-59)

WORCESTER, MASS.

Pažangiosios spaudos naudai pik
nikas LLD 7-os apskrities ribose 
įvyks rugpjūčio 22 d. Olympia par
ke. Bus graži meninė programa Te
dalyvaus Hartfordo Laisvės cho*ws 
ir kiti menininkai-dainininkai. 1 Wa
lesite linksmai pasišokti ir tyrame 
ore laika praleisti. Komitetas

(58-59)

WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopa !r Aido choras 
rengia pietus rugpjūčio 15 d. Olym
pia parke. Kviečiame plačios apy
linkės lietuvius dalyvauti. Turėsi
te progą susitikti su tik ką iš Lie
tuvos sugrjžusiais turistais, kurie 
dalyvavo Tarybų Lietuvos 25-meČio 
atžymėjime, taipgi—kurie dalyvavo / 
Respublikinės dainų šventės progra
moje. (58-59)S'

LAWRENCE, MASS. •

Spalio (October) 3 d. ALDLD 
ir LDS kuopos rengia šaunius pie
tus kaip 1:30 dieną. Maple parke, 
Methuenuose, “Laisvės’ naudai.

Prašome pasžymeti šią dieną. Lai 
visi keliai veda į Maple parką.

Rengimo komisija prašo nega
minti pietų namie, o atvažiuoti 
Maple parką papietauti VLS^’|B| 
kartu. Rengimo komisija lauk^vP 
sų.

J. Kodis, Ig. Chulada 
V. Kralikauskas

(58-59) 'k




