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KRISLAI JAV daugiau bombarduoja I T. Sąjungoje įvyko
Girnakalio girnos 
Nobelio laimėtojai 

buvo programoj 
FiTmas apie Kiniją

A. Žilėnas
- “Vienybės“ I 
Girnakaliui baisiai nepatinka, 
kad 2,700 Amerikos pastorių, 
kunigų ir rabinų paskelbė vie
šą manifestą spaudoje, reika
laujant sulaikyti karą Vietna
me. Tie dvasiškiai savo atsi
šaukimą užvardijo “In the 
name of God, STOP IT!” 
(“Vardan Dievo, SUSTABDY
KITE!”

Girnakaliui tie dvasiškiai ne 
tik nepatinka (tai jo privile
gija), bet jis juos demagogiš
kai puola. Jis kalba apie 
2,700 “dvasiškių” (kabutėse), 
tuo lyg duodamas suprasti, 
k£d gal tai ir ne tikri dvasi
ninkai. Jis juos vadina “bal
tais, juodais ir paraudusiais”. 

^Visai panašiai reakcininkai 
pųjbla ir tuos Amerikos dva
sininkus, kurie dalyvauja neg
rų kovose už laisvę. Rasistai 
apie anuos irgi sako, kad tai 
“ne tikri dvasininkai”.

Faktinai kiekvienas tų pasi
rašiusių 2,700 asmenų yra1 ži
nomas dvasiškis. Tarp jų ran
dasi šimtai vadovaujančių pro
testantų ir reformistų žydų 
dvasiškijos asmenybių ir eilė 
žinomų liberaliniai nusiteiku
sių katalikų kunigų.. “Vieny
bės” bendradarbis šiuo klausi-

Šiaurės Vietnamą

bendradarbiui riams sakg.

Į Washingtonas. — Liepos 
28 dieną prezidentas John- 

j sonas laikraščių reporte- 
________ ; Jungtinės 
Valstijos dar siųs į Vietna
mą 50,000 vyrų armijos ir 
marinninkų, tai jau ten bus 
125,000. Bus šaukiama jau
nuolių į militarinę tarnybą 
apie 35,000 per mėnesį. Sa
kė, kad parašė Jungtinių 
Tautų sekretoriui laišką, 
ragindamas jį ieškoti kelių 
padarymui taikos Vietna
me.

Washingtonas. — Penta
gonas paskelbė, kad liepos 
27 dieną Jungtinių Valsti
jų bombonešiai ir daugybė 
apsaugos mūšio lėktuvų 
atakavo Šiaurės Vietnamo 
įrengimus raketomis šau
dyti į lėktuvus.

Puolimas buvo tik 40 my
lių į vakarus nuo Hanojaus. I

PRICE 10c

METAI 54-ieji

i svarbus teismas
Lietuvoje aplankė Trakų 

pilį ir Pirčiupius
Pentagonas sako, kad vie
ną raketų šaudymo įrengi
mą sunaikino, o kitą suga
dino. Bet valstybės depar
tamento sekretoriaus pa
galbininkas Arthur Sylves- 
teris sako, kad tie įrengi
mai judanti, tai yra, galinti 
keisti savo poziciją, ir nau- ! 
ji galima įrengi per 24 ar- mo metu anglo Gerald 
ba 48 valandas. -Brooke, 28 metų amžiaus.

Maskva. — Tarybų Są- boms ir užsiima siuntimu 
jungos žinių agentūra šnipų į Tarybų Sąjungą, 
Tašs sako, kad Vakarai (leidžia prieštarybinę pro- 
platesnius ryšius su Tary- pagandą, falsifikuoja 
bų Sąjunga kultūros reika
lams vartoja >šnipavimui ir 
propagandai prieš tarybinę 
santvarką.

Tas pilnai paaiškėjo teis-

“Pravdos” numerius, turi 
radiją tiems tikslams, — 
sako TASS agentūra.

Teisme buvo įleisti Va
karų korespondentai, kada 
G. Brooke prisipažino prie 
kaltės. Jis sakė, kad dabar --- ---- ----------- į z 7

Pentagonas sako, k a d j Brooke pirmiau p e r šeše- į rusų pabėgėlių gauja tar- 
puolimo metu JAV neteko rius metus mokėsi Mask- 
trijų bombonešių. Šiaurės vos 
Vietnamas sako, kad šešis laisvai vartoja rusų kalba, 
nušovė. Jis pereitą balandžio mė-

Pencagonas praneša, kad ^es! atvyk° 1 Tarybų Sa
bus šaukiama apie 200,000 
rezervistų ir pad i d i n t a s 
ėmimas jaunuolių į milita- .11 
rinę tarnybą. Tas rodo, !lov^ J° kambaryje.

Vilnius.— Lietuvoje lan
kosi “New York Timeso” 
korespondentas Theod oras 
Šabadas. Jis jau aprašė 
keletą savo įspūdžių, jų 
tarpe aplankymą Trakų pi-

universitete ir todėl

Sekmadienį, liepos 25 d., 
! skaitlingai žmonių buvo 
aplankytas Pirčiupio kai
melis, kur hitler i n i n k a i 
1944 metais gyvais sudegi
no 119 žmonių, jų tarpe 49 
vaikus.

Dabar Pirčiupio kaimelis 
naujai atstatytas, pastaty-

kad Jungtinės Valstijos įsi- 
vels į didelį ir sunkų karą, 
kuris gali virsti pasauliniu.

Ir biznieriai reikalauja 
baigti karą Vietname

New Yorkas. — Sekma- politika, kurios besilaikant
mu' atsistojo šalia reakcin* dienį, liepos 25 dieną, “The buvo remiamos Pietų Viet- 
giausių gaivalų mūsų šalyje. New York Times” įdėjo namo valdžios, neveda prie

Prieš karą Vietname pasi
sako Nobelio premijų laimė
tojai. Pranešama, kad šiomis 
dienomis pasirodys šimtų jų 
viešas pareiškimas. Šie pasau
lio mokslo, meno ir literatū- 

korifėjai mato reikalą pra- 
L nurodyti, 

i gręsia

korifėjai mato 
biYti kolektyviai, i 

didelis pavojus 
pasauliui.

Ar atsiras liliputų, 
drįs vadinti juos “Nobelio lai-J 
mėtojais” — kabutėse?... i

kurie

Atidžiai perskaičiau Lietu
voje įvykusios didžios dainų 
šventės aprašymą “Tieso
je”. Programa, man atrodo, 
buvo puikiai balansuota, idė
jiniai tiksli. Vyravo mūsų 
tautos tautinės-liaudinės dai
nos, reiškiančios meilę tėviš^ 
kės dirvonams, l 
laukams, motinai Lietuvai.

New York Times” įdėjo namo valdžios, neveda prie 
apie 100 biznierių pareiški- taikos.
iną, kurie yra susiorgani- T* 1 1 1 1 “
zavę į Businessmen’s Com
mittee on Vietnam, New 
Yorko mieste.

Jie, nurodę į tai, kad 
Jungtinių Valstijų karo 
plėtimo politika neveda 
prie taikos, kreipiasi į pre- 
z i d e n t ą ragindami per- 
savrstyti Jungtinių Valsti
jų politiką ir ieškoti kelio, 
kuris vestų prie taikos.

Biznieriai sako, kad JAV reikalų.

Jie sako, kad nuolatinis 
Jungtinių .Valstijų didini
mas militarinių jėgų Pietų 
Vietname ir rėmimas Pie
tų Vietnamo valdžios veda 
Jungtines Valstijas prie di
dėjančio karo.

Todėl jie ragina prezi
dentą, kad jis veiktų tam, 
kas ragintų vietnamiečius 
prie baigimo karo ir taikos 
keliu sureguliavimo šalies

landžio 25 dieną buvo su
imtas pas Jurį Konstanli-

Pas 
Brookę jo bagaže surado 
prieštar y b i n i ų brošiūrų, 
propagandai paruoštų sten- 
celių ir kitokios medžiagos.

Brookę prisiuntė rusų 
pabėgėlių centras iš Frank
furto, Vakarų Vokietijos. 
Pabėgėliai Antrojo pasau
linio karo metu ėjo su Hit
leriu iš TSRS belaisvių or
ganizavo Hitlerin inkams 
batalionus, verbavo į išda
viko generolo Vlasovo pul
kus. Dabar jie tarnauja 
JAV ir Anglijos žvalgy-

nauja Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų s šnipavimo agen
tūroms. Jam jie įteikė Ju- 
rio Konstantinovo vardą ir 
adresą kaip jų agento. Bet j ti gražūs gyvenimo namai, 
pasirodė, kad Konstantino-; Tragedijos vietoje pastaty- 
vas buvo TSRS kontr-žval- ta 18-os pėdų aukščio mo- 
gybininkas ir gelbėjo Va- terš statula, kurią sukūrė 
karų agentą suimti'. į Gediminas Jokubonis.

Brookei .jie sakė, kad jei- i Buvo aplankyta ir par- 
gu Konstantinovo jis ne- tizanų buveinė Rūdninkų 
rastų, tai kad medžiagą 
perduotų Anglijos ambasa
dos trečiajam seekretoriui; 
Anthony Bishop. j

Teisme Brooke tivrtino, ■ 
kad Tarybų Sąjungos prie- » 
šai jį įtraukė į prieštary- ] “Tėvynės Balso” Nr. 50-as 
binę veiklą, kurios žalos jis • Lietuvos 2 5-ųjų metinių 
nesuprato.. . proga palygino nuo 1940 iki

Po dviejų dienų teismo į 19^4 metų mėsos ir svies-

miške, kur jie vadovaujami 
Henriko Zimano per dve
jus metus būdami kovojo 
prieš hitlerininkus.

Taipgi buvo aplankyta 
Trakų ežere pilis, kurią 
per kelerius metus Lietu
vos vyriausybė rekonstra
vo. Trakai savais laikais 
buvo Lietuvos sostinė pirm 
Vilniaus įkūrimo.

’ Buvo aplankytos Lietuvos 
šios istorinės vietos 25-ių 
metų tarybinės santvarkos 
sukakties proga.

Vilnius. — Čia lankėsi 
“New Y’o r k Timeso” ko- 
responde n t a s T. Šabadas, 
Jam Vilnius patiko, ypa
tingai jo gražios gatvės ir 
istoriniai namai nuo 15-ojo 
amžiaus.

• Lietuvoje daug daugiau
paruošė mėsos ir sviesto

tarybinis teismas nuteisė jį ' 
penkeriems: metams prie 
verstino darbo.

JAV Atstovų Butas balsavo 
prieš žalingą įstatymą

nų, 1964 metais jau 771,- 
400 tonų. Gelžbetonio su-, 
renkamosios, tai yra gata
vos statybai medžiagos 
1958 metais buvo paga- 
minta 226,000 kubinių met
rų, o 1964 metais jau 938,- 
000 kub. metrų.

Kaip žinome, nuo Antro
jo pasaulinio karo pabai-t 
gos Lietuva padarė milži
nišką progresą gyvenimo 
namų statyboje, pasigami- 
nime avalynės ir drabužių, 
įvairiausios mašinerijos ga- 
myoje, mokslų ir kultū
ros reikaluose.

to gamybą.* '
1940 . • metais Lietuvoje 

buvo pagaminta 56,300 to
nų mėsos, 1958 metais — 
75,000 toną, o jau 1964 me
tais pagamino 131,600 to
nu.

1940 metais buvo paga
minta 16,000 tonų sviesto, 
1958 metais—18,600 ir 1964 
metais—27,100 tonų.

1958 metais cemento bu
vo pagaminta 326,300 to

Washingtonas. — Liepos 
26 dieną Atstovų Butas 248 
balsais prieš 177 balsavo už 
atš a u k i m ą Taft-Hartley 
įstatymo 14 (b) paragrafo, 
kuris sako, k a d “žmogus 
turi teisę dirbti.”

Šį įstatymą labai plačiai 
vartojo fabrikantai, ypatin
gai pietinėse vals t i j o s e , 
prieš darbo unijas. Jie pri
sidengdami įstatymu, kad

“žmogus turi teisę dirbti,” 
apsaugodavo streiklaužius.

Prieš ši žalingą įstatymą 
jau seniai darbo unijos ir 
visi pažangiečiai kovojo. 
Jis buvo priimtas 1947 m.

■ Už jo atšaukimą balsa
vo 236 demokratai ir 12 
respublikonų, o prieš bal
savo 126 respublikonai ir 
45 demokratai.

ARABAI SUPYKĘ
Kairas. — Arabų valsty

bių spauda labai piktai rašo 
prieš prezidentą Jobnsoną 
už paskyrimą A. Goldbergo 
JAV ambasadoriumi Jung
tinėse Tautose.

Laikraštis “Al Difaa” ra* 
šo: “Johnsonas vartoja me-' 
todus nesiskaityti su pasau-

JAV ir Prancūzijos 
santykiai blogėja

Paryžius. — Prancūzija 
atmetė Jungtinių Valstijų 
pasiūlymą sušaukti pasau
linę konvenciją pagerinimui 
tarptautinės pinigų siste
mos.

Prancūzija įteikė Jungti- įįu> jėgos smūgius ir nepai 
nėms Valstijoms aštrų pro- Symo tarptautinių teisių

TSRS prieš NATO 
karinę žvalgybą

Maskva. — TSRS prem- 
; Kosyginas kalbėjo 

toriu kunigą John Thomą, į ir -SaAkė’
- I kad NATO, ypatingai An

glijos ir Jungtinių Valsti
jų karo laivai dažnai įsi- 
briauna į Tarybų Sąjungos 
šiaurių teritorinius vande
ns. 1

A. Šelepinas kalbėjo Se
ver omorske TSRS jūrei
viams ir ragino juos būti 
budriais. Tarp kitko jis sa
kė: “Ne šiaurių vėsumai 
ir kokie gražumai paskati
no Jungtines Vals t i j a s į 
tuos vandenis siųsti ledlau
žį “ North wind,” bet ne-

MOTERIS NUŠOVĖ 
KATALIKĄ KUNIGĄ

Los Angeles. — D. M.
gimtiesiems Bressie, 55 metų amžiaus 

moteris, slaugė, n u š o v ė j .
Toliau, socialistinės tėvynės kardinolo McIntyre sekre-1 j?1??

patriotinės dainos simbolizavo 
lietuvių liaudies tamprius ry
šius su broliškomis tarybinė- 32 metų amžiaus, 
mis tautomis. Rusų, baltarusių 
ir lenkų dainos simbolizavo | kinti.
amžiną draugystę su Lietuvos rėjQ matyti patį kardinolą, 
artimiausais kaimynais, ypa- ------- -
tingai turint omenyje daugia
nacionalinį Vilnių, kur festi- Prancūzijos 30 keleivinių 
»lis vyko. Ir puiku, kad bu-ljaįv^ perve£e daugiau kaip

ssa” (“Raudonoji vėliava”), tonų krovinių, 
tuomi saliutuojant visa pasau
lio dirbančiuosius.

Motyvai dar nėra išaiš- 
Sakoma, kad ji no-

Paryžius. — 1964 metais

J ! VIETNAMO ŽMONĖSGubernatoriai pries | drąsiai kariauja

Šiomis dienomis gavau laiš
ką nuo rašytojo Bonoskio, ku
ris vieši Lietuvoje. “Tik pa
galvok,” jis sako, “ką tas rei
škia, ilsėtis sanatorijoje pušy
nų kvapo pilnuose Druskinin
kuose, kur tau įsakoma, taip, 
įsakoma, po pietų miegoti, 
vietoje to, kad mūsų triukš
mingame, benzino dujų pilna
me Niujorke nepajėgi užmig
ti ir nakties metu...”

Bet jis ne vien ilsisi. Grį
žęs iš Druskininkų į Vilnių, 
jis dabar studijuoja vietinį 
kultūrinį gyvenimą, planuoja 
l^silankyti Latvijoje ir Estijo- 
jS, paskui gal vyks į kai ku
rias liaudies demokratines ša
lis. SugrįŠiąs po kelių mene- 
uis* ... . . _

Jau kelintas mėnuo, kaip 
Carnegie Hall kino-teatre New 
Yorke rodomas dokumentinis 
filmas “Kinija!” Jį pagami
no britų žurnalistas Stephen 
Greene, kuris Kinijoje lankė
si ir parašė knygą.

Teatras iš pradžių skelbė, 
kad filmas bus rodomas tik 
kokią savaitę. Bet susidomė
jimas pasirodė esąs toks dide
lis, kad po tiek laiko teatras 
dar vis pilnas kas vakarą. 
Dauguma lankytojų studentai, 
jaunimas, inteligentai. Įdomu, 
kad publikoje nemažai ir vie
tinių kinų. Kai kurie jų yra 
reakcininkai, nusistatę prieš 
naują Kiniją, bet neištveria ir 
ateina pamatyti, kaip jų sena 
tėvynė dabar atrodo.

Patartina visiems šį puikų, 
spalvotą filmą pamatyti*

karą Vietname
Minneapolis. — Čia įvy

ko gubernatorių metinis 
suvažiavimas. Visa eilė 
gubernatorių kritikavo 
prezidento Johnsono karo 
politiką Vietname.

Gubernatorius Hatfieldas, 
iš Oregono, sakė, kad jis 
negali remti Johnsono karo 
Vietname. Hatfieldas rei
kalavo, kad Johnsonas arba 
tą reikalą perduotų Jung
tinėms Tautoms, arba rei-

Saigonas. —Bien Hoa ba- 
zėn tapo iškelta JAV Pir
mosios pėstininkų divizijos 
kareiviai. Vietnamo liau- 
diečiai užpuolė juos ir per 
tris dienas bombardavo iš 

j mortirų.
JAV majoras B. McJilton 

sako: “Aš Korėjos karo ve
teranas, bet iki dabar nie
kur nemačiau priešus taip 
drąsiai kariaujant”.

testą prieš jų militarinio 
lėktuvo skraidymą ir foto- ■ 
grafavimą Prancūzijos mi-Į 
litarinių įrengimų, ypatin
gai atominių ginklų sričių.

Prancūzai sako, 1----
JAV lėktuvas vien vienoje 
vietoje nutraukė 175 pa
veikslus, 1 
Prancūzijos radaro įtaisy-. 
mai.

ŽIAURIAI KANKINA 
VIETNAMIEČIUS

New Yorkas. — Liepos 
L a į 27 d. “New York Times” 

įtalpino tris pavei k s 1 u s, 
kur parodoma, kaip Pietų

tą užrekordavo Vietnamo militaristai žvė- 
- - . riškai kankina liaudiecius.

draugiški sumetimai prieš klautų Kong^ kad ofi.
Tarybų Sąjungą.”

KUBA PASIGAMINS 
DAUG CUKRAUS

Havana. — Kastro sakė, 
kad visi Jungtinių Valstijų 
“specialistų” spėlioj i m a i, 
būk Kuba pasigamins tik 
apie 3 milijonus tonų cuk
raus, nuėjo niekais.

1965 metais Kuba paruo-

cialiai karą paskelbtų.
Guberna torius George 

Romney, iš Michigano, 
tarp kitko, sakė: “Užten
kamai JAV padarė klaidų 
Vietname... Aš priešingas 
veiksmams, kurie JAV 
įveltų į pasaulinį karą.”

INDONEZAI PIKTAI 
PASITIKO ATSTOVĄ
Jakarta. — Atvyko Jung-

AREŠTAVO 39 NEGRUS
Covington, Tenn. — Poli-

Tripolis, Libija. — Su
sprogo JAV Standard Oil 

še 6,050,530 tonų cukraus. Co. trys patalpos, kuriose 
Gi sekamais metais ji dar buvo po 268,000 galionų ga- 
daugiau jo pasigamins. - žolino.žolino.

tinių Valstijų ambasado- cija areštavo 39 negrus, 
rius M. Green ir įteikė!kurie protestuodami prieš 
įgaliojimus Indonezijos’ 
prezidentui Sukamo.

Tuo kartu lauko pusėje 
virš 2,000 indonezų de
monstravo nešiodami pla
katus su užrašais: “M 
Green, važiuok namo....
Jankiai, važiuokite namo.”

Maskva. — TSRS moks
lininkai jau 76-ą “Kosmos” 
satelitą iššovė į erdvę.

segregaciją ir draudimą pi- 
kietuoti, buvo paskelbę sė
dėjimo streiką.

Jie buvo susėdę prieš 
Paul’s Sandwich Shop, ku
rioje atsisako maistu pa
tarnauti negrams.

Richmond, Va. — Ame-

Viename paveiksle muša 
suimtą liaudietį, kitame jie 
muša 13-os metų berniuką, 
reikalaudami pasakyti, kur 
yra liaudiečiai, o trečiame 
nužiūrėtą žmogų užrišto
mis akimis kankina.

KOMITETAS TYRIMUI 
KRIMINALYSČIŲ

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas paskyrė 
19 žmonių į komitetą, kuris 
tyrinės kriminalysčių prie-1 
žastis. 1964 metais krimi
nalinių prasikaltimų pa-rikos nacių partija ruošiasi 

statyti Virginia valstijoje daugėjo 13 procentų lygi- 
kandidatus. ' Inant su 1963 m.
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Lenino ordinas Lietuvai
RYŠIUM su 25-osiomis tarybų valdžios atkūrimo 

Lietuvoje metinėmis Tarybų Sąjungos vyriausybė ap
dovanojo Lietuvą Lenino Ordinu. Tai tikrai nepapras
tas istorinis įvykis. Tuo savo žygiu Tarybų Sąjungos 
vyriausybė parodė Tarybų Lietuvai labai aukštą pasi
tikėjimą, labai aukštą jos pasiekimų įvertinimą.

Nereikia nė kalbėti, jog šitą žinią visa Lietuvos 
liaudis pasitiko ir priėmė su negirdėtu entuziazmu. 
Bet tai įpareigoja Lietuvą dar didesniems žygiams at
eityje. Nėra abejonės, kad lietuvių tauta neapvils kitų 
tarybinių tautų. Ženklų pilna, kad jeigu tiktai pasau
lyje klestės taika, jeigu tiktai kokia baisi audra vėl 
neužstos kelio, tiek Tarybų Lietuvai, tiek visoms kitoms 
tarybinėms respublikoms durys plačiai atdaros į nau
jus didžiulius laimėjimus visose gyvenimo ir kūrybos 
srityse.

Tasai negirdėtas džiaugsmas ir entuziazmas, su 
kuriais buvo atšvęstos 25-osios metinės, dabar pradės 
reikštis įmonėse, kolūkiuose, mokyklose, teatruose, insti
tutuose, akademijose, — visur, kur tik reikia rankų 
ir proto pastangų naujiems darbams, naujiems žygiams, 
kad naujojo gyvenimo saulė dar skaisčiau šviestų.

Kurioje pusėje intelektualai?
KAIP spaudoje buvo minėta, birželio 27-ą New Yor- 

ko “Times’e” tilpo apie 600 Amerikos intelektualų pa
reiškimas prieš intervenciją Vietname, už taiką. Po tuo 
pareiškimu pasirašė vadovaujantieji rašytojai, dailinin
kai, muzikai, artistai ir t. t. įvairių pakraipų ir politinių 
nusistatymų.

Tas pareiškimas, sudaręs didelį įspūdį, aišku, la
bai nepatiko reakcininkams. Sakoma, kad jie bandė 
suorganizuoti atsakymą, po kuriuom būtų pasirašę kon- 
servatyviniai kultūrininkai, o gal dar bando. ,

Vienaip ar kitaip, praeitą sekmadienį atėję,jų at
sakymas. Irgi pilno, puslapio, irgi “Times’e.” Jį suorga
nizavo konservatyvė politinės apšvietos įstaiga “Free
dom House,” kurios vyriausias veikėjas yra Leon Cher- 
ne. Ir kas po tuo pareiškimu pasirašo? Ogi tuzinas 
kitas asmenų, to “Freedom House” direktorių taryba!

Prie pareiškimo, kuris giria Johnsono politiką (ir 
apšaukia birželio 27-os pareiškimą pasirašusius raudo
naisiais), pridėtas pagyrimo laiškas nuo... paties prez. 
Johnsono. Jie jo politiką remia, jis remia juos

Bet kur jų intelektualai? Jų mažai yra, nors galėtų 
kiek sukrapštyti, ir galimas daiktas, kad sukrapštys 
ateityje. Bet geriausios Amerikos meno pasaulio, lite
ratūros pasaulio, mokslo pasaulio jėgos eina su taikos 
jėgomis.

Graikija bus respublika!
JAUNAS Graikijos karalius Konstantinas vedė dar- 

jaunesnę karalaitę, kuri jam ant greitųjų pagimdė sūnų. 
Ta “džiaugsminga žinia,” sakė Atėnų radijas, “entuzi
azmu pripildė šalį...”

Taip buvo keletas savaičių atgal. Šiandien visai 
kitokia giesmė. Sudaręs suokalbį su reakcininkais, ka
ralius pašalino liberalinį premjerą Papandreau, kuris 
norėjo apvalyti armiją nuo fašistų. Premjeru pasta
tytas atviras reakcininkas. Į žmonių demonstracijas 
atsakyta kulkomis. Liaudis masinėmis demonstraci
jomis reiškia savo didį pasipiktinimą.

Mums atrodo, kad netoli laikas, kuomet Graikijos 
monarchijai ateis galas. Pagal tradicijas Graikijos 
monarchija yra ultra-reakcinė. Graikijos karališka šei
ma nepasitenkina ceremoniale role, kaip tai yra Bri
tanijoje arba Skandinavijoje. Dabartinio karaliaus 
Konstantino motina, karalienė Frederika, vokietė, kuri 
savo jaunystėje buvo Hitlerio Jaunimo narė, manipu
liuoja savo jauną sūnų.

Graikijos žmonės jau praeityje buvo beveik atsi
kratę monarchijos. Labai galimas dalykas, kad Alek
sandras suras, jog jis vėją sėjęs audrą piaus, ir jog jam 
gal teks nešdintis, kpr nešdinosi Jugoslavijos Petras, 
Rumunijos Michailas, Italijos Umbertas ir tie visi kiti 
viduramžiški archaizmai.

Kubos išsilaisvinimo švente
*4 ■ ' /

i. LIEPOS 26-ą Kuba šventė savo revoliucines sukak
tuves. Tai data, kuomet Fidelis Kastro 1953-iais metais 
paskelbė, kad Kubos liaudis gali atsikratyti diktatūrinio 
Batistos jungo. 1959-ais metų sausio mėnesį iš Maestro 
kalnų ir provincijos lygumų atėję partizanų būriai įrie
dėjo į Havaną, kur juos entuziastiškai sutiko liaudies 
masės. Batistinė diktatūra subliūško.

Pradžioje Kubos išsilaisvinimas buvo plataus, anti- 
^įjctatoriško, liaudiško pobūdžio. Liepos 26-os judėjime

Penktad., liepos (July) 30, 1965

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Brangus susitikimas <4.
> (Laiškas is Vilniaus)

APIE BŪDUS KOVAI SU 
GIRTUOKLIAIS

f

Liepos 16 d. “N. Y. Times” 
padavė iš visos eilės šalių 
duomenų apie tai, kaip ir 
kur yra elgiamasi su gir
tuokliais. Gal protingiau
siai į pasigėrusį žmogų se
niau žiūrėdavo japonai. Jie 
jį laikydavo “laikinai išpro
tėjusiu”. Jeigu girtas žmo
gus papildydavo krimina- 
lystę, tai jis būdavo trak
tuojamas lygiai taip, kaip 
beprotis. Jis neatsakingas 
už savo darbą! Bet dabar 
toks požiūris į girtuoklius 
pakeistas. Girtas žmogus 
suareštuojamas ir per naktį 
^laikomas kalėjime. Paskui 
pįaleidžiamas.

Airijoje girtuoklis paso
dinamas į kalėjimą ir ant 
rytojaus paleidžiamas. Turi 
pasimokėti $2.80 už “nak
vynę”.

Švedijoje girtuoklis sulai
komas, išlaikomas per nak
tį kalėjime, o ant rytojaus 
paleidžiamas, pasimokėjus 
10 dolerių.

Prancūzijoj girtas triukš
madarys įmetamas į kalėji
mą išsipagiriojimui. Jeigu 
jis nėra nuolatinis girtuok
lis, tai jam užtenka pabari
mo.

Maskvoje yra specialios 
išsipagiriojimui į s t e i gtos 
stotys. Ten sulaikytas gir
tas žmogus palaikomas per 
naktį ir paleidžiamas.

Vakarų Vokietijoje did
miesčiuose steigiamos spe
cialios stotys dėl išsipagi- 
riojimo. Už “nakvynę” gir
tuoklis turi pasimokėti vie
ną dolerį. ?

' Londone girtuoklis užda
romas kalėjime išsipagirio
jimui. Ant rytojaus turi pa
simokėti porą dolerių už 
nakvynę.

Brazilijoje girtą žmogų 
policija palieka .ramybėje 
ten, kur jis nuvirtęs. Kam, 
salco, jį areštuoti ir jo bė
das didinti? Išsimiegos ir 
pareis namo. į

----------- JL
PASIKALBĖJIMAS SU 
KSAVERA KAROSIENE

Pasirodo, kad mūsų įžy
mioji veikėja Ksavera Ka- 
rosienė iš Helsinkyje įvy
kusio taikos kongreso nuvy
ko į Lietuvą. Ir ten Vil
niaus “Tiesos” £ korespon
dentas turėjo su ^viešnia pa
sikalbėjimą. Jis rašo:

— Negaliu atsidžiaugti — 
aš vėl manojoj Lietuvoj,—pa
sakė K. Karosienė.—« Ketvirtą 
sykį širdis atvadina tyane į tė
vų žemę. Ir kaskart vykstu į 
Lietuvą ne kaip j svečius, bet 
tarytum grįžtu namo.-Pirmiau
sia noriu išsakyti sayp sveiki
nimus visai lietuvių tąutai jos 
didžios šventės proga. Jau 
ketvirtis amžiaus Lietuva yra 
draugingos Tarybų šalies šei
mos narys. Ketvirtis amžiaus 
Lietuva spėriais žingsniais ko
pia aukštyn. Todėl jos šven
tė, jos sėkmės džiugina visus, 
kas trokšta jai laimės, tame 
tarpe ir pažangiąją ^Lietuvos 
išeiviją anapus. įabfii apgai
lestauju, kad netekoįsu visais 
dalyvauti Tarybų Lietuvos ju
biliejaus iškilmėse, pasigrožė
ti lietuvių liaudies džiaugsmo 
švente, stebėti daintl ir šokių 
paradą. Dalyvavau ^saulinia
me kongrese už taiką, naciona-)

Į linę nepriklausomybę ir visuo
tinį nusiginklavimą Helsinky
je. Iš čia kelias ir atvedė ma
ne į Lietuvą.

— Nieko nėra brangesnio 
už draugystę, žmonių drau
gystę. Tautų draugystę,—kal
ba toliau viešnia. Draugystė — 
tai taika. Ir kaip džiugu, kai 
matai, kad vis claugiau žmo
nių tai supranta, kad taikos 
reikalas žemėje tampa kiek
vieno žmogaus asmeniniu rei
kalu.
' Devyniasdešimt aštuonios 
šalys pasiuntė savo atstovus į 
Pasaulinį taikos kongresą. Jie 
čia susibūrė aptarti pačiai 
svarbiausiai ir aktualiausiai 
mūsų meto ir mūsų planetos 
problemai. Taikos kongresuo
se aš jau ne naujokė. Dalyva
vau visuose, pradedant nuo 
1932 metais įvykusio pirmojo 
Pasaulinio taikos šalininkų 
kongreso Amsterdame. Ir man 
atrodo, kad Helsinkio — pats 
didžiausias ir sėkmingiausias.

Be abejo, pagrindinis skau
džiausias svarstytas klausimas 
buvo Vietnamas. Nė vienas 
doras pasaulio žmogus negali 
būti abejingas įvykiams Viet
name, nes abejingumas — tai 
žmogžudysčių pateisinimas.

Kongresas išreiškė visų tų, 
! kuriems brangi taika žemėje, 
reikalavimą — neatidėliotinai 
nutraukti karo veiksmus Viet
name.

Vis daugiau šalių sutrauko 
'kolonializmo pančius, išsiva- 
Iduoja iš priespaudos. Mus 
■ džiugina kiekviena laisvai at- 
l sitiesusi tauta. Pakito Afrikos 
, žemyno politinis žemėlapis.
Helsinkyje Afrika buvo gau
siausiai atstovaujama — atvy
ko 27 šalių delegatai. Laisvės 
vėliavos suplevėsavo juodaja
me kontinente. Ir todėl dar 
skaudžiau mes atjaučiame ko
lonializmo galerose surakintų 
tautų dalią. Kolonializmas bu
vo vienas svarbiausių kongre
so svarstymo punktų. Prqtes- 
to balsą prieš Amerikos dislo
kuotas bazes Ldrynų Ameri
koje tarė Puertorikos ir Ko
lumbijos atstovai. “Jankiai, 
lauk iš Dominikos“, skambėjo 
iš kongreso tribūnos. Prie jų 
reikalavimo savo balsus pri- 
'jungė visi kongreso dalyviai.

LENKIJOS ATGIMIMO 
DIENA LIETUVOJE

Lietuvos žinių agentūra 
“Elta” praneša, kad liepos 
22 d. Vilniuje ir Kaune įvy
ko dideli, iškilmingi susirin
kimai, kuriuos buvo atžy
mėtos 21-osios Lenkijos at
gimimo metinės.

“Elta” rašo:

VILNIUS.— Gražia tradici
ja tapo paminėti respublikos 
sostinėje reikšmingas kaimy
ninės Lenkijos datas. Ir šian
dien — Lenkijos atgimimo 
dieną — šventiškai papuošta
me Valstybiniame akademi
niame dramos teatre susirin
ko Vilniaus visuomenės atsto
vai- Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugija kartu su 
TSRS—Lenkijos Draugystės 
draugijos Lietuvos skyriumi 
surengė čia iškilmingą vaka
rą, skirtą pažymėti 21-osioms 
metinėms nuo tos dienos, kai 
buvo pradėtas Lenkijos terito
rijos vadavimas nuo vokiškų
jų fašistinių okupantų.

Iškilmingame vakare daly
vavo Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas J. Paleckis, Lie
tuvos KP CK sekretorius A- 
Barkauskas, Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos Pirmininko pa
vaduotojas L. Diržinskaite, 
partijos Vilniaus miesto komi
teto pirmasis sekretorius K. 
Mockevičius, kiti vadovaujan

dalyvavo plati koalicija. Bet laipsniškai jėgos kristali
zavosi, svyruojantieji elementai atpuolė, ir judėjimas, 
Kastro, Guevaros ir kitą vadovybėje, suartėjo su komu
nistais. Šiandien Kuboje gyvuoja Suvienyta Socialistinės 
Revoliucijos partija. Kuba yra tvirta socialistinio pa
saulio dalis.

Dešimt metų atgal tokį dalyką būtų buvę sunku 
įsivaizduoti. B'et štai, faktas: beveik prie pat Amerikos 
krantų gyvuoja marksizmu-leninizmu pagrįsta valstybė.

Lietuvoje 1963 m. viešnagės 
metu. Ji televizijos žiūro
vams pranešė, kad į jubilie
jinę dainų šventę atvyks iš 
Amerikos lietuvių choras, 
kad jis savo daina taip pat 
pašlovins tėvų kraštą. “Mes 
visą gyvenimą dainavome 
ir dabar tebedainuojame, 
—pasakė Ieva — Tik nepa
galvokite, kad visada iš 
džiaugsmo dain u o j a m e. 
Mes dainuojame pirmiausia 
tam, kad mūsų daina tar
nautų pažangiajam Ameri
kos lietuvių judėjimui”.

Draugas Rojus pareiškė 
džiaugiąsis suklest ė j u š'Fa 
Tarybų Lietuva, kad įįs 
neapsiriko jau prieš ke
turiasdešimt metų tvirtin
damas, jog tikrai ateis 
laikas, kai Lietuvos liaudis 
nusimes nuo pečių engė
jus ir pati ims vairuoti 
savo likimą. Ir štai tas 
įvyko : Lietuva laisva, 
naujajam gyvenimui paki
lusi, septynmyliais žings
niais eina į šviesią ateitį.

Pasididžiavimo jausmas 
apima kiekvieną dorą lie
tuvį, kai matai, kad Lie
tuva ir išeivių tarpe turi 
tokių karštų patriotų kaip 
brangūs Rojus ir Ieva.

Pirmasis susitikimas su 
jais man paliko maloniau
sius įspūdžius. Tokių d>* 
nų gyvenime nedaug tebū
na.

tys partiniai ir tarybiniai dar
buotojai, taip pat Lietuvoje 
viešintys svečiai iš Lenkijos A. 
ir Z. Stoberskiai, S. Pševalska, 
A. Matjašas.

įžanginiu žodžiu vakarą ati
darė TSRS—Lenkijos Draugy
stės draugijos Lietuvos sky
riaus valdybos pirmininkas 
profesorius J. Žiugžda. Iškil
mingai skamba TSRS, Lenki
jos Liaudies Respublikos ir 
Tarybų Lietuvos Valstybiniai 
himnai.

Pranešėjas M. Požarskas pa
pasakojo apie Lenkijos liau
dies ūkio laimėjimus per 21- 
enerius metus, kalbėjo apie 
vis tvirtėjančią lenkų ir lietu
vių tautų draugystę.

Labai šiltai vakaro dalyviai 
sutiko svečio iš Lenkijos, Len
ki j os—Tarybų Sąj ungoš Drau
gystės draugijos Vyriausiosios 
valdybos prezidiumo nario, 
Lenkijos mokytojų profsąjun
gos centro komiteto atsakingo
jo sekretoriaus M. Valčeko 
pasisakymą.

Iškilmingo minėjimo daly
viai vieningai nutarė pasiųsti 
sveikinimo telegramą Lenkijos 
—Tarybų Sąjungos Draugys
tės draugijos Vyriausiajai val
dybai Varšuvoje.

Po iškilmingosios dalies va
karo dalyviams buvo parody
tas nacionalinis spektaklis 
“Ratas“.

KAUNAS.— Miesto darbo 
žmonės plačiai pažymėjo Len
kijos atgimimo 21-ąsias meti
nes. Ta proga čia lankėsi Ta
rybų Lietuvoje viešintys Len
kijos—TSRS draugystės drau
gijos Vyriausiosios valdybos 
prezidiumo narys M. Valec
kas, jo žmona Daniel Valček 
ir Lenkijos—TSRS Draugys
tės draugijos Krokuvos sky
riaus atsakingas darbuotojas 
Adamas Matjašas.

Svečiai apžiūrėjo miestą, pa

buvojo M. K. Čiurlionio vardo 
dailės muziejuje bęi vitražo ir 
skulptūros galerijoje, IX for
to muziejuje.

Respublikinėje Kauno klini* 
kine j e ligoninėje įvyko Lenki
jos Liaudies Respublikos 21-ų- 
jų metinių minėjimas. Prane
šimą padarė TSRS—Lenkijos 
Draugystės draugijos Kauno 
skyriaus pirmininkas ligoninės 
vyr. gydytojas P. Jašinskas.

Svečių grupės vadovas M. 
Valčekas papasakojo apie 
Liaudies Lenkijos ekonomikos 
ir kultūros laimėjimus, perda
vė minėjimo dalyviams sveiki
nimus ir linkėjimus.

“STEEL LABOR”
Prieš mus plieno darbi

ninkų unijos (United Steel
workers of America) orga
no “Steel Labor” liepos mė
nesio numeris — turtingas, 
16 puslapių laikraštis, iliust
ruotas, gerai apdirbtas.

Bet verčiant puslapį po 
puslapio net liūdna darosi: 
Rašoma apie viską, o ne 
apie gyvybinius reikalus. 
Pavyzdžiui, Vietnamo karas 
nei \ žodeliu nepami n ė t a s. 
Negrų kovos už civilines tei
ses ir laisvę----- irgi ne.

Tiesa, ne visi unijų laik
raščiai tokie jau. Didžiules 
auto- darbini nkų unijos 
(UAW) organas plačiai ra
šo apie negrų kovas, pasisa
ko, nors švelniai ir atsar
giai, už taiką Vietname. 
Atviriau ir kovingiau pasi
sako laivų, krovikų ir kitų 
kairesnių unijų leidiniai. 
Pasisako šiek tiek ir siuvė
jų unijų organai. Bet to
kių leidinių kaip “Steel La
bor” daugiau negu anų. Tai, 
galima sakyti, Amerikos 
tragedija: kad tuo tarpu, 
kai jaunimas, studentija, 
intelektualai, net kai kurie 
dvasiškiai, išsijudina į veik
lą už taiką ir negrų teises, 
eilės galingų unijų sužievė- 
ję oportunistiniai vadai lai
ko savo organizacijai nuo
šalyje.

Draugai Rojus ir Ieva 
Vilnių pasiekė liepos 11 d. 
Vos iškopę iš lėktuvo, jie 
pateko tiesiai į draugų, bi
čiulių, giminių glėbį. Kai 
jau man atrodė, kad bran
gūs svečiai po tolimos ke
lionės jau bus bent kiek at- 
sipūtę ir su dauguma apsi
sveikinę, nutariau ir aš 
juos aplankyti. Nors iki šiol 
su Mizarais asmeniškai ir 
nebuvo tekę susitikti, bet 
laikau save jų bičiuliu: 
mat, jau kuris laikas bend- 
radarb i a u j u “Laisvėje”, 
retkarčiais su Rojumi pasi
keičiame laiškais, žodžiu, 
mūsų bičiulystė iki šiol bu
vo lyy ir neakivaizdinė. 
Tiesa, 19o9 m. man Rojų te
ko matyti lankantis Lietu
vių kalbos ir literatūros in
stitute, kuriame dirbu, bet 
tuomet tarp mūsų dar ne- 
b u v o nė neakivaizdinės 
pažinties. Tada gerai įsimi
niau Rojų. Prisimenu ir vie
ną linksmą detalę iš jo ap
silankymo : išeidama s iš 
mūsų Instituto direktoriaus 
(akademiko K. Korsako) 
kabineto, Rojus šypsoda
masis tarė: “Kabinetas vi
sai nepanašus į boso kabi
netą”. Nepaisant to, kad 
mūsų įstaigoje dirba per 
šimtą žmonių, direktoriaus 
kabinetas iš tikrųjų labai 
kuklus, “nebosiškas”: rašo
masis stalas, spinta, keletas 
kėdžių...'

Tad pasidrąsinęs liepos 
13 d. po darbo skambinu į 
“Neringos” viešbutį, kur 
apsistoję • Rojus su Ieva. 
“Jeigu nori susitikti, atva
žiuok tuoj pat; nes vėliau 
būsiu užimtas reikalais,” 
tarė svečias. '

Po keliolikos minučių jau 
tvirtai spaudžiamės ran- > 
kas. Man atrodo, kad mes 
visada ir buvome pažįstami. 
Ir tą valandą prisiminiau, 
kad Rojų pažįstu nuo 1955 
metų, kai Tarybų Lietuvo
je pasirodė jo pirmosios 

(knygos. Malonu buvo pa
spausti ranką ir mielai Ie
vai.

“Matai, — aiškina Rojus, - 
—nedaug teturime laiko: 
už pusvalandžio turiu va
žiuoti į televizijos studiją. 
Prašo tarti žodį kitą žiūro
vams, perduoti Tarybų Lie
tuvai pažangiųjų Amerikos 
lietuvių linkėjimus. Šį kar
tą mudu susipažinome, o 
vėliau, po jubiliejaus šven
čių, kai būsiu laisvesnis, su
sitiksime ilgesniam pokal
biui. Pašnekėti, manau, 
turėsime apie ką”.

Netruko prabėgti pusva
landis. Kai pakilau atsisvei
kinti, Rojus padavė • man 
naujutėlį parkerį. “Tai nuo 
“Laisvės” kolektyvo, —pri
dūrė jis. — Už rašinius ir 
apsakymus”. Miela priimti, 
pasakyčiau, tokią simboliš
ką dovaną. Ir šį laišką jau 
juo rašau. Širdingai dėkoju 

vaną.
Vos spėjau namo parvyk

ti, jau ir Rojus su Ieva tele
vizoriaus ekrane. Jie perda
vė širdingiausius linkėji
mus tautiečiams, papasa
kojo apie pažangiųjų Ame
rikos lietuvių veiklą. Ypač 
džiugi buvo Ieva: ji ranko
je laikė ką tik iš spaustuvės 
gautą; savo pačios knygą 
“Jaudinantys susitikimai”, 
kurią Vilniuje išleido lei
dykla “Mintis”. Šioje kny
goje Ieva pasakoja savo 
įspūdžius, patirtus Tarybų

7

J. Petronis
Vilnius, 1964. VII. 14

Caras Petras Didysis 
ir ‘verkianti”

4 . 1 y ‘

dievo motina v
1

Šiaurės karo metu Petras 
1, pravažiuodamas pro ne
didelį Lomžos gub. miestu
ką, sužinojo, kad bažnyčio
je yra stebuklinga dievo 
motinos statula, kuri pamal
dų metu neretai ašaroja. 
Atsirodo ir to stebuklo liwL 
dininkų. Caras susidomė> 
ir, palydovų lydimas, nuvy
ko jos pasižiūrėti. Netoli 
altoriaus stovėjo ištaigin
gai papuošta dievo motinos 
stovyla. Iš akių tikrai rie
dėjo ašaros. Stovyla buvo 
aukštai iškelta. Kol bažny
čioje vyko pamaldos, Pet
ras neparodė jokio nusiste
bėjimo. *

Pasibaigus pamaldo m s, 
jis liepė uždaryti duris ir 
paduoti kopėčias. Dvasinin
kai sumišo, tačiau kopėčios 
buvo paduotos. Palypėjęs 
prie stebuklingosios stovy- 
los , Petras ėmė kruopščiai 
ją apžiūrinėti. Pagaliau jis 
pastebbėjo mažas skylutes 
statulos akyse. Pasirodė, 
kad po didžiuliu apdangalu^ 
galvos vietoje buvo įstatyW 
tuščia žmogaus kauko® 
Nuėmęs ją, Petras išvydo 
išskaptuotą įdubą, kurioje 
iki akių vietos buvo pripil
ta vandens ir plaukiojo

Laisvės” kalektyvui už do- smulkios žuvytės. Nuo su-
keltų bangučių vanduo pu 
truputį sunkėsi į akių sky
lutes, ir todėl jos “verkė”

Petras 1 nulipo nuo kopė* 
čių, o kunigai nežinojo kur 
akis dėti.

i

JAV-ose 1964 metais 
streikavo 1,600,000 žmonių., 
arba 650 tūkstančių dau
giau, negu 1963 metais. Itin 
stambūs streikai vyko au
tomobilių, anglies ir popjer 
riaus pramonėje, geležinkff 
lių transporte ir prekyboj j 
lūivyne.
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S. Zavis

Mūsų viešnagė Tarybų Lietuvoje
mo. Vieni sąmoningai, kiti | srautas auto mašinų 
per nežinojimą blaškosi, ne-|kio tipo plaukia. Ne 
si jungia į gyvenimo srovę, 
dalydami žalą sau ir šaliai.

Auga naujas lietuvis
Man įdomiausia b-u v o 

vaikučių auklėjimas darže
liuose. Pas mano gimines jų 
yra trys. Visi penkiamečiai, 
ar kiek mažiau. Jie švarūs, 
gražiai aprengti. Tėvai 
juos, o jie tėvus kaip mei
lės angeliukai myli. O tokie 
pipirukai, kaip jie žavingai 
eiles deklamuoja apie ma
mytę, tėvuką ir Lietuvą!

Vaikučių mandagumas, 
vaikiškai nekaltas artistiš
kumas tiesiog žavėte žavi. 
Tai štai kur auga NAU
JAS LIETUVIS

Apžiūrinėjame Vilnių
Sekamą dieną Inturistas 

davė mums automobilį ir 
gidą, ir leidomės apžiūrėti 
senąjį ir naująjį Vilnių. 
Asmeniškai Vilniuje nebu
vau buvęs, tai jį tik iš apra
šymų pažinojau. Kiek jo po 
karo yra sveiko išlikę, tai 
tas Vilnius byloja apie seną 
senovę. Gatvės siaurutėlės, 

, o jau bažnyčių- 

kaip grybų po lietaus apie 
kelmą pridygę! Vienos jų 
veikia kaip bažnyčios, kitos 
muziejiniai istorijai palik
tos, o dar vienur kitur ir 
kunigas kyštelia. Aušros 
vartų koplyčioje keletas da
vatkėlių meldžiasi. O ant 
laiptų į koplyčią keletas 
ubagų rožančių zulina. Sa
ko, kad dar ir į kai vari j as 
po keletą žmonelių kai kada 
užsuka.

Architektams senajame 
Vilniuje yra daug palygina
mos medžiagos, o jau artis- 
t a m s - piešėjams siužetų 
tiek ir tiek.

Prie to, toji miesto dalis 
yra visu kūnu susijusi su 
Lietuvos istorija ir veltui 

I lenkų patriotai pretenzijas 
reiškia prie Vilniaus. Nors 
ponai labai daug švaistėsi 

barėmės, ginčijomės ir bu- P° VilmU if ii lenkino,^ bet 
čiavomės.

Ant rytojaus, vos pusry- j 
čius pavalgėm, jau laukė ! . . . .
su automobiliu pas kitus jos laikais Vilniuje tebuvo 
gimines važiuoti. Jie visi mažiau kaip desimtas pro- 
jauni. Vyrai ir moterys centas lietuvių gyventojų, 
dirba ir kartu mokosi vaka- jr j^vėje vengė lietuviškai 
riniuose kursuose. Jų vai
kučiai vaikų darželiuose už
laikomi. Tėvai pasiima juos 
trečiadieniais ir savaitga- 

1 liais. U/ž vaikučių užlaiky
mą turi mokėti po 15 rublių 
į mėnesį.

Kaip vyrai, taip ir mote
rys gauna po $120 rublių 
algos į mėnesį. Mokslas In
stitute nemokamai. Darba- 

|vietė, tiems, kurie mokosi, 
^alia sekmadienio, duoda 
dar vieną liuosą nuo darbo 
dieną be išskaitymo iš al
gos. Dirba 7 valandas į die
ną. Gyvenamieji kambariai 
ankštus, bet sutelpa. Jau ir 
šaldytuvus ir skalbiamas 
mašinas turi. Televizorius 
taipgi turi, nors tuos daly
kus dar sunku gauti, ka
dangi pirkėjų yra daugiau 
negu mašinų.

Kasdieninių prekių krau
tuvėse yra ir žmonės jas 
perka. Nors kainos brango
kos, bet vis tik tiek perka, 
kas parodo, kad žmonės tu
ri išteklių pirkti.

• Savaime suprantama, yra 
ir išimčių. Po visų karų ir 
perversmų, yra žmonių, ku
rie nepritapo prie naujų są
lygų, atitrūko nuo gyveni-

Mes, keturi miamiečiai: 
aš su žmona ir Jonas Koch 
su savo Maryte gegužės 9 
d. anksti rytą Kochių Lin- 
kolnu leidomės New Yorko 
link. Geg. 13 d. puošnusis 
laivas SS France išplaukė 
iš New Yorko uosto ir 
pūkšnodamas Atlanto ban
gomis nešė mus rytų link.

Vėliau parašysiu mūsų il
gą travelogą po Europą. Šį 

, kartą trumpai apibrėš i u 
* tik tai, ką matėm ir girdė
jome Lietuvoje.
□Naujutėliu ir puošniu Ta- 

ivbų Sąjungos traukiniu iš 
dbningrado į Varšuvą lini
ja slinkom Vilniaus link. 
Palikus Latvijos Daugavs- 
pilį, jau pradėjom kvėpuoti 
Lietuvos oru. žingeidžiai 
pradėjome tėmyti taip arti
mą ir lietuvio širdžiai malo
niai žavinti laukų, giraičių, 
upelių ir ežerėlių besikaita
liojantį peizažą.

Kaip Tarybų Sąjungoje 
bendrai, taip ir Lietuvoje, 
šis pavasaris visu mėnesiu 
suvėlavo. Jau gegužės 29 
d., o be palto nė nemanyk 
eiti laukan! Tad, nors lau
kuose augalai žaliavo, bet kreivos, 
dar visai prie žemės, ir j bažnytėlių viena prie kitos 
laukuose žmonių nesimatė. —1------ ’— -----
g Pagaliau Vilniuje

Į Vilniaus stotį įriedėjom 
1 vai. dieną. Pradėjo lyti. 
Mūsų gidas turėjo gauti 
net tris taksi mašinas, kad 
sutalpintų mus ir mūsų ba
gažus nuvežimui į viešbutį.

Neringos viešbutis neiš- 
takingas, bet moderniškai 
įrengtas, švarus ir kuklus. 
Nors mes su Kochiais turė
jome gretimus kambarius, 
bet juos apsupo jų gimi
nės, o mus mūsų, ir Vilniu
je mes tik retkarčiais susi
durdavome šiaip pasitari
mams.

Su mielaisiais giminėmis

Ž Jaunieji iš mano giminių 
/vena Vilniuje, tad iki vė- 
i tą vakarą pas vieną iš jų 

baliavojome, džiaugėm ė s,

jis buvo ir yra Lietuvos 
j sostine.

Jei caro ir lenkų okupaci-

viso- 
taip 

mus,

auto-

i jas

dalyje 
namų

prie didesnių pastatų, lie
tuviškos stubelkos atrodo 
kaip tai mažiukės, o, prie 
to, kadangi jos nėra dažo
mos, tai atrodo skurdžios. 
Didžiųjų kolūkinių pastatų 
šalia kelio nesimatė.

Pravažiavom Elektrėnus 
ir jau šalia Kauno. Kauno 
jūra tai jau labai imponuo
jantys vaizdai

Dėl šalto ir lietingo oro 
žmonių laukuose nesimatė: 
tik kur ne kur du ar trys 
triūsiasi

Apie kolūkiečius
Teko, kalbėtis su giminė

mis kolūkiečiais. Vieni iš jų 
Debeikiečiai, kiti Alytaus. 
Jie nesiskundžia kolūkiniu 
gyvenimu. Jie sako, kad jų 
gyvenimas dabar daugiau 
užtikrintas ir saugesnis. 
Jaunajai kartai atsida r ė 
durys siekti mokslo ir švie
saus kultūrinio gyvenimo. 
Daugumoje kolūkiečiai ne
sutiktų grįžti į senąją ūki
ninkavimo sistemą.

Į Kauną įvažiavom jau al
kani, tai pirma, negu eiti 
pas gimines, užsukom į 
Tulpės kavinę, Laisvės alė
joje. Ten skaniai papietavo
me.

Tiesą pasakius: Tulpėje 
daug geresnis pasirinkimas 
valgių negu Vilniaus val
gyklose.

Su kauniečiais
Mano giminės ten irgi vi

sai arti Laisvės alėjoje gy
vena. Kai sužinojo, kad mes 
jau Kaune, tai bematant 
giminės ir ne giminės susi
rinko muš matyti. Ir va, 
vietoje man klausinėti juos, 
kaip jie gyvena, tai jie ma
ne iš visų pusių pila klausi
mais, kaip žmonės Ameri
koje gyvena.

Kadangi Kaune mes la
bai trumpai buvome, tai 
taip dąugybė tų klausimų ir 
liko neišrišti. Kaune, kaip 

, vienur stato

buvo nuvykęs pagilinimui 
savo žinių.

Bilietai buvo išparduoti 
iš anksto, ir mums tik kaip 
turistams, ką nors nu- 
skriausdami, suteikė vietas.

Dainavimas ir vaidyba 
labai vykę. Noreika, matyt, 
yra vilniečių mylimas dai
nininkas. Jis turi aukštą, 
tyrą tenoro balsą, kurį

Keliaujanti ugnis

kalbėti, tai šiandien lietu
vių jau yra daugiau kaip 
keturiasdešimtas pro c e n- 
tas, ir visur lietuviškai su
sikalbėsi.. Mokyklose dėsto
moji kalba yra lietuviška, o 
rusų privaloma kaip antra 
kalba.

Nors senieji Vilniaus gy
ventojai, kiek jų ten yra li
kę, kurie lietuviškai ir mo
ka, bet, sako, vengia lietu
viškai kalbėti. Su kiekvie
nais metais j Vilnių dau
giau lietuviško jaun i m o 
privažiuoja, — ne tik stu
dentų, bet ir darbininkų. 
Tai jau savaime aišku, kad 
Vilnius sparčiais tempais 
lietuvės ir zaunos tarybinės 
Lietuvos priešų apie rusifi
kaciją yra tik saldi jų save 
patenkinanti iliuzija.

Naujasis Vilnius
Naujasis Vilnius visai ki

toks. Gatvės plačios, tiesios. 
Namai tvarkingi, daug 
gražių aikščių, padabintų 
stovylomis, ornamentiniais 
krūmais, gėlėmis ir me
džiais. Medžiai visur jaunu
čiai, — tai vis vaisiai po
karinio sodinimo ir miesto 
gražinimo.

Gatvėmis nenustojantis

jau tirštas, kaip pas 
bet gana daug.

Lenino prospektas 
busais užsikimšęs, nes čia, 
mat, miesto centras ir čia 
randa pradžią ir pabaigą 
visos autobusų linijos.

Centrinės gatvės dieną ir 
naktį pilnos žmonių. Ma
tyti žmonių ir skurdžiai 
apsirengusių, bet daugumo
je mažai kuo skiriasi nuo 
amerikiečių.

Vilniuje, kaip ir visur 
Europoje, žmonės ant šali
gatvių ar gatvių nespjaudo, 
popiergalių bei cigarečių 
nuorūkų bile kur nemėto. 
Šaligatviuose yra pastaty
tos tam tikros dėžės ir į 
ten turi danešti ir 
mesti.

Nors centrinėje 
miesto daug naujų
yra statoma bei remontuo
jama, bet didžiosios staty
bos plečiasi priemiesčio ra
jonuose. O tų statybų, pa
prastai sakant, labai daug.

Petro ir Povilo bažnyčia, 
pagarsėjusi savo puošnu
mu, reikalauja kapitalinio 
švarinimo. Viskas padengta 
storu sluoksniu dulkių, ir 
bokšto langai, žiemos le
dais, krintančiais nuo sto- 
go, išdaužyti ir netaisomi. 
Artas darbas priklauso ku
nigams ar valdžiai, to aš ne
žinau. Man daug geriau pa
tiko Vilniaus katedra, da
bar muziejus.

Nors paveiksluose kated
ra atrodo žemutė ir neįspū
dinga, bet priėjus arti ir 
įėjus į vidų pasirodo labai 
imponuojantis past a t a s. 
Tai žavingas klasikinis še
devras. Dabar tik ką naujai 
nudažytas, taip, kaip visas 
Vilniaus miestas jubiliejaus 
šventėms yra remontuoja
mas, švarinamas ir graži-1 ir Vilniuje, 
namas. O kiek tų istorinių i daugybę daugiaaukščių na- 
paveikslų katedros sienas! mų, kitur, kaip tai devinto 
puošia! Aš niekados nema- forto apylinkėje, pristaty- 
niau, kad tiek daug tos is- ta labai daug naujų, vienos 

ar dviejų šeimų namukų. 
Tie nameliai jau nudažyti 
ir labai gražiai atrodo.

Buvome ir devintame for
te, bet jus visi žinote, kas 
jis yra ir kas ten vyko, tai 
aš jį šį kartą mėginsiu už
miršti'.

Iš Kauno skubino mes 
grįžti į Vilnių, nes rytdieną 
turėjom bilietus į operą 
Akademiniame Operos ir 
Baleto Teatre. Vaidino Ru
činio “Bohemą”. Vadovau
jančias roles vaidino: B. 
Leonaitė ir V. Noreika—tik 
ką sugrįžęs iš Italijos, kur

torinės paveiksluose užfik
suotos medžiagos yra likę.

Katedra, katedros aikštė 
ir atstatytas Gedimino kal
ne bokštas su plevėsuojan
čia trispalve tai yra Vil
niaus perlas, jo širdis. Aš 
sakau trispalve, taip: rau
dona, balta ir žalia. Skirtin
ga nuo smetoninės, bet 
spalvė.

Visi jie įamžinti 
Lietuvos širdyje

Eidami pro šalį užsuko
me į Revoliucijos ir karo 
muziejųBežiūrinėjant eks
ponatus, žiūru, didelė stora 
bonzinė knyga. Atverčiu 
ją. Na gi, Tai mūsų, Ame- ■ 
rikos lietuvių vardai. Tų 
lietuvių, kurie, karui pasi
baigus, aukojo lėšas pirki
mui aparatūros Vėžio Ligų 
Tyrimo Institutui Vilniuje. 
Greitomis pavartau knygos 
bronzinius lapus su įlietais 
vardais, daugumoje visi 
vardai man žinomi, pažįsta
mi. Visi jie įamžinti Lietu
vos širdyje Vilniuje. Lietu
va neužmiršo mūsų.

Neringos viešbučio name 
yra dvi valgyklos: Neringa 
ir Palanga. Abejose vaka
rais pilna valgytojų. Abejo
se orkestrai groja, o Palan
goje antrame aukšte kaip 
amerikiečiai džiazą šoka.

Taksiku važiuoj ant iš 
Vilniaus į Kauną, artimai 
matai kolūkiečių sodybas. 
Mums, amerikiečių akimis 
žiūrint ir pripratusiems

tri-

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jai 50 metų. Per tą laiką ji 
išleido daug puikių knygų. 
Jos atkeliaudavo ir į Lietu
vą. Jos padėjo kovoti su fa
šizmu. Tik gal pažangie
čiai, tų knygų finansiniai 

i rėmėjai nežino, kad lietu-
meistriškai valdo. Kiti atli-j viski fašistai 1927-1940 tas 
kėjai - dainininkai irgi visi knygas, lyg vagis, suareš- 
operos veteranai - meistrai.: tuodavo prie Lietuvos sie-

Publika į operą atėjo'nos Kybartų muitinėje, 
šventadieniškai pasir ė d ę. 
Visi linksmus, pakilusiame 
ūpe.

Pasikalbėjome su buvu
siu generolu VI. Karveliu, 
L. Kapočium ir J. Stasilio- 
niu apie mūsų Amerikos 
lietuvių zaunijančius ele
mentus vadavimui Lietuvos 
ir skelbiančius visam pa
sauliui, kad Lietuvoje nieko 
daugiau nėra kaip tik skur-, 
das, netikinčius, kad Lietu
voje yra kas nors rimto at
siekta, ir abelnai apie mūsų 
“vaduotojų” visas pasakas, 
kuriomis jie nori pateisinti 
savo priešišką Liet u v o s 
liaudžiai veiklą. V. Karvelis 
nusišypsojo, ir sako: Mes 
jų siekius ir jų širdperšą 
labai gerai suprantame. O 
tuos, kurie jau užkietėju
siai netiki mūsų atsieki- 
mais, sudėkite juos visus į 
čemodaną, atsiųskite pas 
mus, mes persiuntimo lėšas 
apmokėsime! Ir mes jiems 
parodysime, ką jie turėjo ir į 
ką mes turime, ir tegul jie 

R Į tada patys sprendžia, ar 
mes tik giriamės ir propa
gandą varome, ar tas mūsų 
gyrimasis yra konkretus 
faktas.

Mūsų ketveriukė galėjom 
gauti leidimus važiuoti Lie
tuvoje kur norėjom, tik bė
da, kad mūsų laikas buvo 
apribotas. Mūs dar laukė 
10,000 mylių kelionė po Eu
ropą. Aš su žmona važiavo
me į Kauną. Kochiai važia- 
vi į Pasvalį ir Pirčiupio 
apylinkes.

Svarbiausia: turi pinigų, 
nori juos praleisti, gauk 
oficialų leidimą ir važiuok.

Lietuvoje mes matėme ką 
mes norėjom matyti. Tik 
keletą mūsų planų sutruk
dė lietus.

Mes visi savo viešnage Lie
tuvoje pilnai esame paten
kinti. O jeigu ten yra kokie 
trūkumai, tai juos palieka
me patiems vietiniams lie
tuviams išlyginti. Jie visi 
jauni, pilni energijos ir ga
bumų, ir jie savo proble
mas labai gražiai išriš. Jie 
ten žino, kuris darbas turi 
gauti pirmenybę, kuris yra 
skubiausias ir kuris, gali 
palaukti.

Šiaulių miesto kultūros namuose visuomeniniais pagrin
dais veikia liaudies meistrų mokykla. Audėjų, mezgėjų, me
džio drožėjų darbai jau buvo eksponuojami “Aušros” mu
ziejuje. Nemažai darbų atrinkta į respublikinę jubiliejinę 
liaudies meno parodą Vilniuje.

'Nuotraukoje: medžio drožėjas Edmundas Krikštanavi- 
čius eiliniame! mokyklos užsiėmime. Jo medžio darbai 
“Į žūklę” ir “Gyvačių gaudytojas” atrinkti į respublikinę 
parodją. ■ /

Bet visgi daug veikalų “be 
vizų” atkeliavo į Nemuno 
šalies miestus ir kaimus.

1928 m. viena jų ir mane 
pasiekė. Tai Žarėnų Vinco 
“Kaip žmogus sutvėrė die
vą”. Ji Zarasuose slaptai 
keliavo “per rankas”. Per
skaičiau. Nuo tos knygos 
man liko šviesiau. Ji mok
sliškai pasakojo apie ko
vą, apie Volgos šalį, apie 
Leniną. Ją slėpiau ant auk
što — piuvėnuose. Tik gai
la — ligi šiol nepasisekė su
žinoti, kas tas Žarėnų Vin
cas?

O 1930 m. žiemą trium- 
fuote triumfavau! J. Kaš- 
kaitis prisiuntė tos draugi
jos keletą stambių veikalų: 
— Barbiuso “Ugnis” ir ki
tas knygas. Barbiuso “Ug
nį” skaičiau lyg apsvaigęs. 
Gėrėjausi lyg romanu ir 
Pokrovskio istorija apie

Rusiją. Man jau buvo 
įgrisę karaliai, kunigaikš
čiai. Ir štai pirmą kartą su
sitikau su pagrindiniu isto
rijos herojumi — masėmis. 
Patiko ir Hekelio “Pasau
lio stebuklai”. Tai veikalas, 
moksliškai nušviečiąs gam
tos reiškinius. Pritrenkė 
mane ir Hamsuno herojus 
— badaujantis žurnalistas. 
Su šio norvegų rašytojo 
veikėju susipažinau jo ro
mane “Bade”.

Tos knygos padėjo man 
sklaidyti miglas, padėjo 
tvirčiau atsistoti ant žemės, 
padėjo žvelgti į aro aukšty
bes. Gal pirmieji tų raštų 
leidėjai mirė. Bet jų už
degta ugnis ir nūdien spin
di it žvaigždė.

Nuoširdžiai sveikinu Lie
tuvių Literatūros draugiją 
su 50-čiu, linkiu daug sėk
mės. Dėkui Jums už puikias 
knygas! Dėkui mirusiems 
ir gyviesiems, kurie įžiebė 
ir žiebia ugnį. Man malo
nu žinoti, kad Draugijos 
veikloje gilią vagą pravarė 
Jonas Grybas. Ta proga ir 
jį nuoširdžiai sveikinu ir 
linkiu būti sveiku, kaip 
sveikas ąžuolas ant Nemu
no kranto. Šioji ugnis nie
kad neužgęs.

A. Liepsnoms 
1965—VII—20, Kaunas

Mirusius kartais gali atgaivinti
“Gamta - žūklė-medžioklė”. 
1960 m. kovo mėnesį vieno 
Kazachstano tarybinio ūkio 
traktorininkas Vladimiras 
Charinas, kilus pūgai, pa
klydo ir buvo užpustytas 
sniege. Rytą elektrikai, tai
sydami nutrūkusius elekt-

Ilgą laiką buvo manyta, 
jog širdies veiklos ir kvėpa
vimo išnykimas reiškia or
ganizmo mirtį. Tačiau da
bar šis organizmo stovis 
vadinamas klinikine mir
tim. Tikroji mirtis įvyksta 
tik tada, kai, sustojus šir-1 
dies veiklai bei kvėpavimui,‘Ybš1 laidus, sniego pusnyje 
nutrūksta ir smegenų veik
la. Paprastai tai įvyksta po 
4—6 minučių sustojus šir
džiai. Įvykus staigiai mir
čiai dėl širdies veiklos su
stojimo, nedelsiant pradė
jus išorinį širdies masažą 
per krūtinės'ląstą ir perio
diškai įpučiant per burną 
oro neretai 
atgaivinti.

Kadangi sėkmingas at
gaivinimas 
laiku, tai pastaruoju metu 
visame pasaulyje intensy
viai ieškoma priemo n i ų 
šiam laikotarpiui prailgin
ti. Praėjusių metų rugsėjo 
mėnesį Maskvoje įvykusia
me tarptautiniame simpozi
ume aktualiais gaivinimo 
klausimais prof. V. Negovs- 
kis su savo bendradarbiais 
pademonstravo gana įdomų 
eksperimentą. Vilkinis šuo 
buvo atšaldytas iki 12 C 
laipsnių ir po to jam buvo 
nuleistas kraujas. Tai reiš-

mirusįjį galima

yra apribotas

peš tebėjo žmogaus batuš. 
Atkasus ir skubiai nugabe
nus žmogų į vietos ligoni
nę, gydytojas konstatavo 
mirtį ir kojų bei rankų nu
šalimą. Tačiau nepaisant 
to, jis buvo pradėtas gai
vinti. Kūnas buvo šildomas 
karšto vandens pūslėms, į 
širdį buvo suleista adrena
lino. Taikytas dirbt i n i s 
kvėpavimas. I arteriją bu
vo perpiltas kraujas. Po 40 
minučių pasirodė pirmieji 
gyvybės požymiai, o po 12 
vai. ligonis atgavo sąmonę. 
Paaiškėjo, jog Charinas iš
buvo sniege apie 3 valan
das. Šiuo metu Charinas 
yra gyvas. Ir nors jo ran
kos ir kojos dėl nušalimų 
buvo operuotos, jis ir to
liau sėkmingai dirba tame 
pat tarybiniame ūkyje.

Šis atvejis yra labai įdo
mus ir vaizdžiai parodo, 
jog ribotas ir tam tikros 
trukmės kūno atšaldymas

kė jo mirtį. Tokioje būklėje f?^na. zm°£aus smegenų 
šuo buvo paliktas 2 vai ir ^ei J° organų gyvybis-
paskui pradėtas gaivinti. ^umą^ _ . _ _ _
Šuo buvo atgaivintas. Kaip i 
pareiškė jugoslavų prof. 
Ehdžius, jam pavykę atgai
vinti šunis net po 7 vai., pa
laikant sumažintą jų kūno j 
temperatūrą. Visa tai rodo, 
jog dirbtinis organizmo at
šaldymas prailgina tą taip1 
ribotą sėkmingo atgaivini
mo galimybės laiką. Teigia
mas šalčio poveikis aiškina
mas tuo, kad, esant žemes
nei kūno temperatūrai, su
lėtėja medžiagų apykaita, o 
tai ir apsaugo smegenis bei 
kitus gyvybei svarbius or
ganus nuo greito žuvimo.

Kūno atšaldymo reikšmė 
sėkmingam atgaivinim u i 
buvo įrodyta ir praktikoje. 
Apie tai kaip tik ir buvo 
pranešta per valandėlę

šuo buvo paliktas 2 vai ir bei kitų jo organų gyvybiš-

Gyd. A. Lukoševičiūte

GARLAIVIS “JULIJOS 
ŽEMAITĖS” VARDU

Klaipėda. — Aštunti me- 
i tai kartu su kitais Lietuvos 
Į laivais po plačiąsias jūras 
plaukioja “Julijos Žemai
tės” garlaivis. Dabar laivas 
grįži iš du mėnesius truku
sios’ kelionės, pabuvo j ę s 
Šiaurės jūroje, Didžiojoje- 
Niūfaundlendo seklumoje, 
ir atgabeno į Klai pėdą 
tūkstanččius cen t n e r i ų 
menkių, jūros ešerių ir ki
tokių žuvų.

Kapitonas Jonas Jonaitis 
ir kiti jūreiviai didžiai ger
bia rašytojos, kurios vardu 
pavadintas jų laivas, atmi
nimą.
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SPALIO MĖNESIO LAISVĖS
Nelaimingas susitikimas su policija
Spalio mėnesyje į Zanavykų Rajonų 

atvyko J. Paršai tis-Gabrys. Jam labai 
rūpėjo sulietuvinti mokyklas, nes visose 
pradinėse mokyklose buvo mokoma tik 
rusų kalba. Tokias mokyklas jis norėjo 
uždaryti, tik neturėjo pagalbininkų, tai 
kreipėsi į Zanavykų Rajoną, kaip geriau
siai susiorganizavusį. Rajone atsirado 
norinčių jam padėti ir drauge su juo 
išvyko: Naudžius, Štrimas, Jurgis Balt
ūsis ir dar keli kiti. Pirmiausia jie iš
vyko į kapsus.

Pirmąją dieną uždarė Paežerių, Gižų, 
Keturvalakių ir dar kelias kitas mokyk
las. Kitą dieną persikėlė per upę ir už- 
darnėjo mokyklas Sasnavos ir Vincų 
apylinkėse. Antrąją dieną dirbo tie pa
tys, tik Naudžius buvo nuo jų atsiskyręs.

Kai antrosios dienos darbas buvo 
baigtas, jie leidosi atgal, nes norėjo dar 
tą pačią dieną pasiekti Žiūrių-Gudelių 
kaimą, kur manė pernakvoti. Ties Mi
kų kaimu tilto per Šešupę nebuvo, rei
kėjo važiuoti brasta. Besileidžiant nuo 
kranto į Šešupę, susitiko priešais atva
žiuojantį Mariampolės policijos viršinin
ką su vyresniuoju policininku. Jie tą 
dieną medžiojo. Policija norėjo sulaikyti 
ir patikrinti mūsų keliauninkus.

Pusberniukas, kuris valdė arklius, nu
sigandęs nušoko nuo vežimo ir spruko į 
alksnyną. Nevaldomi arkliai priėjo prie 
vandens ir sustojo. Užvažiavę ant upės 
kranto policininkai ėmė šaudyti į va
žiuojančius, o tie, slėpdamiesi už vežimo, 
atsišaudė. Policija iš medžioklinio šau
tuvo šovė į arklius. Arkliai, gavę šūvį, 
pašoko ir per vandenį perbėgo į kitą pu
sę. O kitoje pusėje kelias iš abiejų šonų 
buvo aptvertas tvora, nes abiem kelio 
pusėm buvo ūkininkų sodybos. Perva
žiavę Šešupę arkliai užkliuvo už tvor
os ir sustojo. Netekę priedangos už
pultieji metėsi į pakrantės karklus ir 
pasislėpė. Policija jų nesivijo.

Policijai nuvažiavus, likusieji apsižiū
rėjo kas ir kaip yra. Štrimas buvo su
žeistas į blauzdą. Paršaitis gulėjo ant 
smėlio visas apsipylęs krauju. Šratai 
jam pataikė į veidą. Nebuvo aišku, ar 
jis miręs ar tik apalpęs. Kai kurie norė
jo greičiau pasišalinti Paršaitį palikę, 
bet Štrimas užprotestavo:

—Ar gyvą, ar mirusį, o turime jį iš 
čia išvežti!

Paršaičiui apiplovė veidą ir jis atsiga
vo. Šiaip taip nuėjo iki Žiūrių-Gudelių 
kaimo, ten pernakvojo, o anksti rytą 
Paršaitį nuvežė į Pilviškių geležinkelio 
stotį. Iš ten traukiniu jis nuvažiavo į 
Kauną gydytis.

Arklius policija nugabeno į Mariam- 
polę, privertę važiuoti pirmą pasitaikiu
sį valstietį. Arkliai buvo Domeikų kai
mo ūkininko Matulaičio, už kurio buvo 
ištekėjusi Prano štrimo sesuo. Savaitei 
praėjus po to susišaudymo, policija ban
dė tais arkliais važinėti keliais ir sekti, 
arjie nesuks kur nors į kiemą ir tuo 
būdu išaiškinti jų savininką, bet arkliai 
buvo jauni ir pro savo kiemą praėjo. 
Taip policijai ir nepavyko tuomet suži
noti, kas arklių savininkas.

Po kiek laiko Matulaitis savo arklius 
iš policijos atsiėmė. Jisai teisinosi, būk 
tai iš jo prievarta arklius paėmė nepa
žįstami apsiginklavę vyrai ir ji ilgai ne
žinojęs, kur jie dingę.

Kunigai caro valdžios agentų 
vaidmenyje

Nors laisvės buvo žadėtos ir žmonės 
tomis laisvėmis naudojosi taip, kaip kas 
išmanė, tačiau kunigai per pamokslus 
vis1 tiek socialistus niekino ir ragino 
žmones 'caro valdžiai nesipriešinti. Zana
vykų ■ Rajono komitetas buvo nutaręs 
visus tuos kunigus, kurie jau perdaug 
skelbia caro valdžiai paklusnumą, bausti 
pinigine nuobauda.

Višakio Rūdos klebonas štrimas mėg
davo t per pamokslus pabarti socialistus 
ir pakurstyti savo parapijoms, kad jie 
socialistų neklausytų ir valdžiai nesiprie- 
Šintų. Vieną dieną Baltrušaitis, Laury- 
naitis ir Naudžius nuėjo pas Višakio

Rūdos kleboną. Nuėję pas jį ir sako:
-—Tamsta, klebone, neteisingai ir per

daug šmeiži socialistus per savo pamoks
lus. Mes esame socialistai ir atėjome 
pareikalauti, kad taip nedarytum. Kaip 
įrodymą, kad taip nedarysi, turi paauko
ti kiek nors pinigų socialistų partijos 
naudai.

Kunigas nenusigando ir drąsiai atsi
liepė :

—Vaikeliai, gal aš jus mažyčius krikš- 
tinau, o dabar šitaip jūs mane užsipuo- 
late. Kaip aš galiu aukoti socialistų par
tijai! Juk toji partija yra bedieviška.

Andrius Baltrušaitis atsistojo priešais 
kleboną ir griežtai jam tarė:
/ —Mes savo reikalavimo nepakeisime. 
Jūs, klebone, privalote kiek nors paau
koti partijai, kad būtų įrodymas, jog 
pasižadate daugiau jos nešmeižti.

Klebonas davė penkis rublius ir pasi
žadėjo socialistų nešmeižti.

Visi kunigai savo pamokslais baisiai 
bjaurodavo socialistus ir girdavo caro 
valdžią, bet užvis labiau pasižymėjo Gi
žų klebonas Staugaitis. Beveik visada 
jis savo pamokslus užbaigdavo maždaug 
tokiais pamokymais:

—Mano mieli parapijonys! Neklausy
kite socialistų, nesipriešinkite valdžiai. 
Caro valdžia yra dievo leista ir visi jos 
įsakymai yra šventi, kaip paties dievo 
žodžiai. Būkite klusnūs ir nuolankūs, 
kaip avelė, kuriai ir vilną kerpa, ir kailį 
lupa, o ji nė lūpų nepraveria. Taip ir jūs, 
mieli parapijonys, būkite tylūs ir kant
rūs, kaip ta avelė, nepraverkite burnos 
prieš valdžią, kad ir kažin ką ji jums 
darytų. Už tai jūs nusipelnysite amžiną 
linksmybę ir laimę danguje.

Tokie pamokslai labai pykino ne tik 
socialistus, bet ir visus tuos, kurie norėjo 
vienaip ar kitaip pagerinti gyvenimą šio
je žemėje, o tokiam pagerinimui didžiau
sia kliūtis buvo despotiška caro valdžia. 
Vietiniai socialistai nedrįso ką nors da
ryti kunigui Staugaičiui, tai apie jį vis
ką išpasakojo Zanavykų Rajono komi
tetui, prašydami kaip nors tą kleboną 
sutramdyti.

Gižų klebonas nubaustas už jo 
melagingus pamokslus

Lapkričio mėnesio pradžioje vieną sek
madienį Andrius Baltrušaitis, Brazaus
kas, Zubrickas, Štrimas ir dar keli drau
gai anksti rytą išvyko į Gižus ir tenai 
apsistojo pas vietinį veikėją Lingį. Prie 
jų prisidėjo ir Juozas Rimša. Visi bend
rai aptarė, kada patogiausiai būtų nu
eiti aps kleboną Staugaitį. Susitarė pas 
jį eiti tuojau po pamaldų, kol dar sve
čiai nesusirinkę ir kol dar neišsiskirstę 
žmonės, tarp kurių būtų galima pasislėp
ti, jeigu reikėtų. Taip ir padarė.

Tuojau po pamaldų visi sąmokslininkai 
nuėjo prie klebonijos. Gižų veikėjai ir 
dalis atvykusiųjų sustojo aplink klebo
niją Įvairiose vietose saugoti nuo neti
kėtų pavojų, o Baltrušaitis, Lingys, Rim
ša ir Štrimas suėjo į kleboniją. Šeiminin
kei pasakė, kad jie nori pas kleboną, ir 
šeimininkė juos tuojau įleido. Kleboną 
Staugaitį rado vieną savo kambaryje.

Įėję mandagiai ir katalikiškai pagar
bino. Paskui Baltrušaitis kreipėsi į kle
boną tokiais žodžiais:

—Tamsta, klebone, pamokslus sakai 
melagingus ir labai šmeiži socialistus. 
Visi žmonės trokšta laisvės ir už ją ko
voja, o tamsta ne tik pats tai kovai prie
šiniesi, bet ragini priešintis ir savo pa
rapijiečius. Dėl to socialistai nutarė pa
reikalauti iš tamstos tokių pamokslų 
daugiau nesakyti, o už tuos, kuriuos jau 
esi pasakęs, nubausti tamstą dviem šim
tais rublių. Skirtą pabaudą prašome tuo
jau užsimokėti.

Klebonas Staugaitis, nieko nesakęs, 
atidarė stalo stalčių ir, atskaitęs du šim
tus rublių, padavė Baltrušaičiui, kuris 
išrašė kvitą ir uždėjo partijos antspau
dą. Visi mate, kad stalčiuje buvo daug 
pinigų, bet daugiau nereikalavo ir visi 
išėjo. ' y. .

Kunigas Krupavičius Vilniaus seime 
lapkričio 21 dieną šitą įvykį su Gižų 
klebonu Staugaičiu pavartojo kaltinda
mas socialistus, kad jie dar ekspropri- 
acijas pas klebonus. Gižų gyventojų at
stovai jtame seime pirmą kartą išgirdo, 
kad jų klebonui taip atsitiko. Dėl to par

važiavę namo ir susitikę kleboną Stau
gaitį, pareiškė jam užuojautą, kad tie 
padaužos socialistai jį nuskriaudė. Bet 
kun. Stugaitis jiems atsakė:

—Ne, jie ne padaužos, o padorūs vai
kinai. Jie labai mandagiai elgėsi ir paė
mė iš mnęs tik tiek, kiek buvo iš anksto 
nutarta paimti. Jie matė, kad aš turėjau 
daug pinigų, ir galėjo visus atimti, bet 
neėmė,

Už gautus iš kun. Staugaičio pinigus 
Juozas Rimša nupirko Prūsuose ginklų.

Po Vilniaus seimo
Lapkričio 21-22 dienomis Vilniuje įvy

ko valstiečių seimas. Ten buvo daug at
stovų iš įvairių Lietuvos vietų. Ir pir
miau atvažiuodavo į Vilnių lietuviai pa
vieniai ir būriais, su reikalais ir kaip 
maldininkai. Bet pirmiau jie būdavo ne
drąsūs, lyg bijodavo, kad kas jų neapi
bartų. O dabar, paliesti laisvų vėjų, at
vyko džiugiai ir drąsiai vaikščioja Vil
niaus gatvėse. Užpildė jie visus Vilniaus 
viešbučius ir nakvynės namus. Dauge
lis jų niekad nebuvo buvę Vilniuje ir ne
žinojo, kur rasti seimo salę, bet nenusi
mena, o drąsiai bet kurio pasitaikiusio 
vilniečio klausia, kur bus seimas. Vil
niečiai nustebę žiūri, iš kur čia lietuvių, 
dargi kaimiečių, tokia drąsa. Pečiais 
trauko ir kartoja: “Litwa powstala.”

Susirinko erdvioje miesto salėje,.netoli 
Aušros vartų. Girdėjo jie ten daug įvai
rių kalbų, bet tai nebuvo jiems įprastos 
kalbos, kokias girdėdavo iš kunigų lūpų. 
Ir čia buvo erdvu, kaip bažnyčioje, ir čia 
buvo daug žmonių, kaip bažnyčioje, bet 
kalbėjo ne taip, kaip bažnyčioje. Bažny
čioje girdėdavo tik barimus ir baugini
mus amžinomis pragaro kančiomis, o 
čia kalbėjo apie kasdieninius žemiškus 
reikalus: apie perdidelius mokesčius, 
apie caro valdininkų ir policijos sauvalę, 
apie visokias žmonėms daromas skriau
das. Čia nebarė valstiečių, o guodė juos, 
ragino šalinti ir policiją ir netikusius 
valdininkus, o rinkti kitus, savus žmo
nes. Paprasti valstiečiai savo amžiuje 
tokių kalbų nebuvo girdėję, dėl to dabar 
girdėdami stebėjosi ir džiaugėsi.

Seimui pasibaigus, atstovai pradėjo 
skirstytis, pilni įvairiausių įspūdžių, 
linksmų vilčių į geresnę ateitį grįžo, at
stovai, kiekvienas į savo valsčių ir kai
mą. Parsivežė seimo nutarimus, kurie 
aiškino, ką daryti. Parvažiavę, kiekvie
nas pasakojo savo įspūdžius kaip mo
kėjo ir kaip suprato, o kaimynai godžiai 
klausėsi. Kiekvienas atstovas savo apy
linkėje pasidarė autoritetingas, daug ži
nąs asmuo.

(Bus daugiau)

Vilnius-Vingio parkas dainų 
ir šokių šventėje

(Specialiai “Laisvei”)
Šiandien jau visa savai

tė kaip Vilniuje. Šiandien— 
liepos 20ta. Prieš pietus 
užkvietė mus Lietuvos kom
pozitoriai. Mes ten suti
kome Kavecką, Glovą, Dva
rioną ir kitus. Tiek ten bu
vo malonių išsireiškimų ir 
širdingų linkėjimų, kad čia 
turėdamas tik trumpą va
landėlę laisvo laiko to visko 
aprašyti negaliu. Tačiau 
turiu priminti, kad mūsų 
dirigentė Mildred Stensler 
ir usterietė Sukackiene pa
sakė labai gražias prakal- 
bėles ir labai tiksliai nu
švietė amerikiečių meninin
kų veiklą. Prof. Kaveckas 
ir kiti Lietuvos muzikolo
gai irgi labai šiltai mus 
sveikino ir linkėjo mums 
geriausios kloties. Muziko
logas Tamaliūnas mus vi
sus asmeniškai pristatė 
Lietuvos kompozitoriams.

Šią popietę mes laisvi ir 
pavargę. Tačiau negalima 
gaišti. Netenka Vilniuje 
būti dažnai. ,Taigi norisi 
iš Vilniaus padangės pasi
dalyti įspūdžiais kuo grei
čiausiai ir trumpi ausiai. 
Kai sugrįšim į Jungtines 
Valstijas, turėsim daugiau 
laiko, tai bus galima pla
čiau aprašyti.

| Tiek tų įspūdžių, kad 
žmogus nebežinai nė nuo 
kurio galo pradėti. Liepos 
13 pietų laiku jau buvome 
Vilniuje. Koks jis gražus, 
koks jis pasipuošęs šiai 25 
metų sukakčiai, tai žo
džiais negalima nupiešti. 
Reikia jį matyti. Mes bu
vome taip užimti, kad sun
ku net ir atsikvėpti. Cho
ro repeticijos, uniformų 
paruošimas choristams įr 
kiti reikalėliai, ruošiantis 
tai didelei šventei, reikala
vo daug energijos ir pa
stangų iš mūsų visų—dau
giausiai iš mūsų dirigentės 
Mildred Stensler.

Pagaliau, 8 vai. vakare 
mes Vingio parke, čia, Lie
tuvoje 8-niose vakare da
bartiniu laiku saulutė dar 
aukštai. Ji laikas nuo lai
ko išlenda iš palšo debesė
lio ir maloniai šypsosi.

Vingio parke — šimta
tūkstantinė minia. Dau
giau kaip 20,000 daininin
kų ! Eilių eilės choristų 
išsirikiavę, kiekviena eilė 
aukščiau kitos stadione po 
stogu, kuris atrodo lyg mil
žiniškos kepurės kazirkas. 
Po juo dvidešimt tūkstan
čių jaunų, energingų ir ga
bių Lietuvos choristų vei
dų jūrą. Prievakarinė sau

PRAEITIS NEGRĮŽTA...
Iki šiol vadeivos nestoja sapnuoti, 
Kad teks sugrąžint brangią smetoniją. 
Didingai naujovei jiems nepasiduoti 
Už turtus, ką buvo lengvai įsigiję.
Jie niekina, šmeižia didžią rusų tautą 
Kaip mūsų krašto baisią pavergėją. 
Laiminga mūsų žemė patekus į sriautą, 
Kuris sudorojo ne vieną engėją.

Paneigto vargdienio jausmai, viltys, svajos 
Išgyveno amžių tą liekną baisią, 
Išvesdamas liaudį iš gilios prarajos 
Tarybos jai davė žmoniškumo teisę.

Jie Dėdės maldauja, kad ten įsibriautų 
Jų buvusį turtą kad jiems sugrąžintų, 
Kaip dabar Vietname: naikintų ir griautų 
Ir nekaltus žmones masiškai žudytų.

Bet niekais pavirsta jų viltys, jų noras: 
Net ir dolerukų gausumą išsenka, 
Nes kasdien plonėja jų kišenis storas, 
Savo darbo vaisiais jiems maitintis tenka.

Taip juosius kamuoja nepasisekimai:
Jų riksmo tik retas ponas pasiklauso, 
Į gurbus keliauja “svarbūs” pareiškimai, 
O ir patys tūzai nebesusiklauso.

Dėl nesėkmės savo jie baisiai supykę: 
Taip kaip tie čiučiukai niurzgia prieš mėnulį. 
Nors nykstančios gretos nenustoja klykę 
Bet tuomi jie laimi tik didžiausią nulį.

O tėviškėj sėkmė brandumu banguoja, 
Užliedama gilią praeities tamsybę, 
Į didingus siekius liaudis reaguoja 
Ir jų įsigyja nemenką gausybę.

Nubrauktos į šalį kenkėjų intrygos, 
Nauji horizontai iškyla nušvinta, 
Pažangos plitimas, laikraščiai ir knygos 
Liaudyje, kaip niekas, versmėmis paplinta.

Iš carizmo jungo per kovas išnirus 
Karais didžių mostų baisiai sužalotas, 
“Pranašų” troškimais: daug kartų yr’ mirus: 
Milžiniškais smūgiais buvo užsimota...
Naujos tvarkos ūgį sunaikinti mojos 
Hitlerinės galės žiaurūs legijonais 
Bet Tarybų žemėj suklimpo jų kojos; 
Daug žalos padarė, sprogo nevidonai.

Liaudis nusikračius nenaudų, engėjų 
Kurie ją visokiais būdais išnaudojo, 
Pritapo, pakilo prie naujų idėjų, 
Už kurias ji ilgai ir sunkiai kovojo.
Tai kas gi norėtų grąžinti vergiją 
Kurioj kąsnį duonos buvo sunku gauti ?! 
Tiktai smetonėlės centrus įsigiję 
Progos neturėję skurdo paraugauti.

Už tai dabar klykia, “vaduoja” tėvynę, 
Kad laikai palaimos ir vėlei sugrįžtų, 
Kad kas jiems įteiktų senąją gadynę, 
Kur jie kitų darbo sultis vėlei žįstų.

V. Žilvitis

lutė pro vakarinės stadijo- 
no sienos langelius švel
niai nušviečia jų veidus 
auksinės spalvos spindu
liais. Nuo jų į rytus, di
rigento pastolis. Toj vei
dų jūroj, jos centre, šimta- 
dūdis orkestras. Jis lyg per
lai žvilga savo' instrumen
tais ir uniformomis. Tame 
veidų kilime, šen ir ten, lyg 
sagutės, ketvirtainiai plo
teliai. Tai bortai, saugo
jantys laiptus, vedančius iš 
stadiono į Vingio parko 
vakarinį šoną.

Nuo stadiono į rytus vi
sas Vingio parkas paplūdęs 
minia. Ne tik visą Vingio 
parką ir kalnelį, bet net ir 
pušyną minia užliejo. Ne 
tūkstančiai, ne dešimtys 
tūkstančių, bet šimtai 
tūkstančių lietuvių susi
rinko pasiklausyti lietuviš
kos dainos. Man atrodė, 
kad visos Lietuvos dainiai 
čia dainuoja ir visa Lietu
va jų klausosi. Lietuviš
kos dainos aidai nuskamba 
pušynais ir Neries kran
tais.

Iš minios taškaregio žiū- Į 
rint į besileidžiančią saulę, 
į dirigento pastolį ir į dvi
dešimties tūkstančių cho
ristų minią, susidaro toks 
vaizdas, kurį turi savo aki
mis matyti, o ne žodžiais 
nupiešti. Lietuviškos dai
nos garsus turi girdėti. Ne
įmanoma ją irgi' žodžiais 
išreikšti.

Amerikiečius choristus

pastatė pačioj pirmoj eilėj, 
prieš pat dirigento pastoliu 
Aš negaliu suprasti, kodėi< 
Lietuvos žmonės mus taip 
myli ir gerbia. Juk mūsų 
buvo tik mažytis lašelis 
Lietuvos liaudies jūroje. 
Prieiname programoje prie 
dainos “Mergužėle lelijėle.” 
Pakviečiama mūsų Mildred 
Stensler diriguoti ne tik 
mūsų amerikiečių chorą, 
lašelį jūroje, bet visą dvi- 
dešimtūkstantinę Lietuvos 
dainių jūrą! ' Choristų ir 
klausytojų griausm i n g a s 
delnų plojimas suūžė. Mild- 
reda užeina ant pastolio ra
miai ir malonia šypsena nu
šviečia visą Vingio parką, 
nulenkia galvą prieš minia 
ir prieš choristus. Na, 
diriguoja mūsų liaudie^ 
dainą “Mergužėle lelijėle.” 
Nereikia nė sakyti, kad po 
dainos dar garsiau sugriau
dė delnų plojimas.

Prieš “Mergužėlę lelijėlę” 
dainavo “Dainą apie pla
čiąją žemę.” Dirigavo J.< 
Šidlauskas. Po Mildredos 
dirigavimo dirigavo V. Ur
bonavičius. Viso katalogo 
dainuotų dainų ir dirigentų 
čia neminėsiu todėl, kad jei 
tai bus įdomu, “Laisvė” 
galės Respublikinės dainų 
šventės programą persi
spausdinti.

Gana, jau šaukia vaka
rienės. S

Dar trumpai noriu pr^ 
minti, kad kostiumai buvo 
visų vaivos spalvų. Tam 
tikra dirigentė su vėlia- 
vuke nuo diringento pa- 
pėdės dirigavo spalvo
tų vėliavukių j h d ė j i m ą 
choristų minioje. Kiekvie
nas choristas, tėmydamas 
dirigentę, vartydavo savo 
vėliavukę taip, kad sudary
davo žalią ir mėlyną spal-r 
vą visos choristų minios ir 
banguodavo kaip Nemuno 

’ bangos. Laikas nuo laiko 
susidarydavo raudonų vė
liavukių figūra 25, na, ir 
panašiai visokie Dainų 
šventės obalsiai. Pirmoji 
choristų eilė buvo 800 p^ 
dų ilgio geriausių Lietis 
vos chorisčių su jų skanfl 
biais balsais. Jos buvo bal
tais kostiumais, lyg vaidilu
tės Perkūno šventovėj.

Visas Vingio parkas bu
vo panašus į Graikų teatrą 
po atviru dangumi.

Bevardis
Vilnius, 1965-VII-20

Rūkymas be dūmų
Grupė jaunų Varšuvos 

Mėsos pramonės instituto 
chemikų pasiūlė nerūkyti 
mėsos dūmais. Jie išanali
zavo mėsai rūkyti naudoja
mus dūmus ir rado juose 
apie 1,000 komponentų, o. 
tyrimai parodė, kad mėso&T 
rūkymui reikalinga tik 3(r 
medžiagų — acto rūgštis, 
fenolai, kreozotas, formal
dehidai ir kt. Šios dūmų su
dėtinės dalys pasižymi bak
tericidinėmis savyb ė m i s, 
jos suteikia mėsai būdingą 
skonį, aromatą, spalvą, pa
deda išlaikyti ją ilgą laiką. 
Likusieji dūmų komponen
tai nenaudingi, o kai kurie 
net kenksmingi.

Chemikai išskyrė reika
lingas medžiagas ir paga-. 
mino dūmų ekstraktą. Ištir
pinę nedidelį jo kiekį alyvo
je, moksl i n i n k a i gavo 
“skystus dūmus,” pasižy
minčius nepaprastomis sa- 
vybėmis.—tonai mėsos 
rūkyti” užtenka tik 20 gra
mų naujojo preparato.
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PHILADELPHIA, PA
Teko patirti , kad Phila- 

delphijos apylinkėje šią va
sarą įvyks dvi išvykos. Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 6-to j i Aps
kritis ruošia draugišką su
eigą. Draugai Ramanaus
kai Sellersville rengia Ra
manauskui gimtadienio po- 
kiiį savo ūkyje rugpiučio į 
29 d. Draugas Ramanaus
kas sulaukė gražaus skai
čiaus metų. Jis philadelphie- 
čiam gerai pažįstamas. Tie, 
kurie praeityje buvo pas 
Ramanauskus, žino jų vai
šingumą, gražų priėmimą, 
gerą maistą. Visi paręngi- 
mų$ mylėtojai pasižymėkite 
diejftą. Skaitlingai dalyvau
dami, pagerbsime seną vei
kėją, organizacijų narį.

Įvykusiame LLD 10 kuo
pos susirinkime liepos 10 d. 
neteko dalyvauti, bet drau
gų pranešimu, iš įvykusio
pikniko Eastone, bus gra
žios paramos “Laisvei”. Pir
mas šūvis Eastone nusise
kė. Sveikiems sulaukus ki
tų metų, Eastonas nebus 
pamirštas.

Sveikatai pakrypus į blo
gąją pusę, gavau nemažai 
atviručių ir laiškučių su 
linkėjimais pasveikti. Ačiū 
visiems už prijautimą.

|)aktaro įsakymu, iš na
mų toli vykti negaliu. Nesu 
ligonis, gulintis lovoje, bet 
nesu ir sveikas. Ateitis nu
sakys likimą.

Ačiū Valentam ir Žalnie- 
raitienei, kurie aplankė. To
limiausias lankytojas buvu
si filadelfietė Pletienė, kuri 
dabar gyvena Floridoje, ve
dusi su kitu vyru, bet jo pa
vardės nežinau. Ji viešėjo 
pas dukterį Levittown ir 
pas Žalnieraičius Philadel
phijoje.

Atvirutė su linkėjimu pa
sveikti nuo draugų Bulau- 
kų iš No. Andover, Mass., 
įdomi tuo pasakymu, kad, 
girdi, Maple parkas parduo- 
ds&ias. Prieš daugelį metų, 
gjįyendamas Naujoje Ang
lijoje, netoli Lawrence, daž
nai jį lankiau. Buvome jau
ni, pačiame gyvenimo links
mume. Bulaukai sako, grau
du, kuomet tiek darbo įdė
ta, sulaukus senų metų, ne
sant jaunų jėgų, reikia par
ką prarasti.

Išvažiavimas Pas Bekampius 
Pasimatyti ir Papietauti

Iš Philadelphijos ir apylinkės daugelis rengiasi 
važiuoti pas Bekampius į Avalon, N. J. —147 13th 

• Street. Čia bus malonus laiko praleidimas. Kuo 
didesnis būrys suvažiuos, tuo bus linksmiau. Taigi 
Bekampiai kviečia visus atsilankyti. Puikus karš- 

Ičiuose atsivėdinimas pajūryje. Linksmi pasimaty
si mai su daugeliu senai matytų.

TARYBŲ LIETUVA—PANEVĖŽYS
Atminčiai staigiai 1965 m. gegužes 15 d. mirusios

Jadvygos Marcinkevičienės
Mes, Jadvygos draugai ir draugės, kurie prieš 
30 metų bendrai su Ja ir Jos vyru Jonu Mar
cinkevičiais, tuomet gyvenusiais Lawrence, 
Mąss., pažangiose ^organizacijose dirbome, reiš
kiame velionės vyrui 

jų giminėms
J. ir M. Milvidai
J. ir A. Šupetriai
A. ir O. Večkiai
V. ir EL Kralikauskai
S. Večkys

Nieko nepadarysi, likimas 
viską nusako.

Draugas P. Pucdis, LLD 
10 kuopos organizatorius, 
LDS 5 kuopos pirmininkas 
jau 79 metų, bet sveikata 
nenusiskundžia. Linkiu su
laukti šimto metų!

Josephine Lukas mirė lie
pos 15 d. Buvo pašarvota 
Ramanausko šermeninėje. 
Palaidota Holy Cross kapi-
nese.

Laišką gavau nuo sesers 
iš Lietuvos nuo Merkinės., 
Rašo: Sveikata menka, pa
vasaris šaltas, pasėliai ir 
bulvės nukentėjo, bet tikisi, 
kad šiltesniam orui atėjus, 
dalykai pagerės.

Majoras Tate sako, kad 
paduota peticija į Harris- 
burgą, prašant valstijos 
$675,000 parkų ir žaislavie- 
čių plėtimui Philadelphijoje.

Lee Tire Rubber kompa
nijos darbininkai pikietuoja 

i įmonę. Kompanija uždarė 
; dirbtuvę 1963 metais liepos 
mėnesį, atsisakius darbinin
kams nusimušti 30-tą nuo-
šimtį uždarbio, vėl > atidarė 
dirbtuvę šių metų liepos 7.

Lower Makefield Town
ship Sewer System inžinie
riai priklausantys Union 
of Operating Engineers lo- 
kalui 542, streikuoja prieš
F. F. Smith Construction 
kompaniją.

Pilietis

New Haven, Conn
Girdėjau, kad tik sugrį

žusiai iš Lietuvos Marei 
Klišienei Wai 1 i n g f o r d e 
žmonės stato daug klausi
mų. Mat, visiems yra įdo
mu, kaip ten žmonės gy: 
vena, kokie pasikeitimai. 
Kai kurie, prisiskaitę prie
šų spaudos, klausia: Ar 
Lietuvoje žmonės turi ką 
valgyti ?

M. Klišienė atsako, ką 
matė, — kad Li e t u v o j e 
žmonės gyvena gana gerai, 
maisto turi daugiau, negu 
mes galime įsivaizduoti. Ji 
sakė, kad ponų nėra. Su
prantama, čia tiems, kurie 
skleidžia melus apie Lietu
vą, jos atsakymai nepatin
ka. Mat, jie bijosi tiesos.

J. Kunca

Jonui Marcinkevičiui ir 
gilią užuojautą.

J. šleivienė
J. Kodis
J. ir A. Rudžiai
Ig. Čulada
A, Butėnas

Miami, Fla.
Gyvenimas klosis taip, 

kaip tu jį išnaudosi
Liepos 25-ą Lietuvių So- 

cialio Klubo svetainėje šau
niame bankete mūsų geras 
draugas Vincas Stankus 
minėjo savo 80-ąjį gimta
dienį, kuriame daugiau 
kaip šimtas jo draugų ir 
pažįstamų dalyvavo.

Kad tinkamai atžymėti 
šią svarbią sukaktį, Vincas 
ir Elzbieta Stankai apmo
kėjo klubui už pagamintą 
valgį ir paaukojo Aido 
chorui $10. Klubas, vely
damas jam dar daug gim
tadienių sulaukti, dėkoja 
už paramą, o choras, irgi 
linkėdamas to paties, vado
vybėje Jono Veličkos svei
kino jubiliatą su keletu 
linksmų dainelių.

Kaip yra linksma ir įdomu 
dalyvauti tokioje sueigoje, 
kur žmogus mini tokią sa
vo gyvenimo nueitą ilgą 
kelią. Skaičiau “Laisvėje” 
Vinco atsiminimus ir ma
tau, kad jo gyvenime ma
žai laiko veltui praleista. 
Smagu žmogui džiaugtis, 
žiūrint į saulėlydį, prisime
nant, kad tą dieną daug 
naudingo darbo atlikai.

Kaip velionis Antanas 
Žukuskas-Vienuolis yra pa
sakęs savo atsiminimuose: 
Rudens sezono laike irgi 
gražių dienų, tik reikia ar
čiau prisižiūrėti ir įvertinti. 
Kartais jos gražesnės net 
ir už pavasario dienas, kur 
kai kurių net nesinori nei 
prisiminti.

Taigi, drauge Vincai: ne
skaičiuok daržely lapų, nu
vytusių ir žemėn nukritu
sių, o skaičiuok tik žiedus. 
Prisimink tik auksines sa
vo gyvenimo dienų valan
das, o ne liūdnas ir tam
sias. Prisimink tik žvaigž
dėtas ir linksmas naktis, o 
pamiršk tamsias ir. audrin
gas. Neskaičiuok savo am
žiaus metų. Skaičiuok tik 
draugus.
Ne puotoj draugą pažinsi. 
Draugą pažinsi tik varge. 
Kai širdį tau spaudžia

ir ašaros byla, 
Draugas verks už tave.

Jer. šukaitis

Binghamton, N. Y.
Piknikas

Sekmadienį, liepos 25 d., 
LDS 6 kuopa rengė pikni
ką. Jis įvyko Mrs. Liepos 
kempėje. Gerai pavyko, 
diena buvo graži.

Sekamas LDS kuopos su
sirinkimas įvyks rugpiūčio 
2 dieną, vakare, slavų So- 
kolovne svetainėje. Bus iš
duotas raportas. Nariai 
raginami dalyvauti.

J. Vaicekauskas
Kp. pirmininkas

Dėmesio gediminiečiams
Rugpiūčio 6 d. bus svar-

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mano mylimo vyro velionio

Juozo A. Egerio
Mirė liepos 30, 1963

Su meile prismename jį

žmona CONSTANCE
duktė JOAN
sūnus JOSEPH EGERIS

Hudson, N. H.

Baltimore, Md.
Baltimorės miestas yra 

blogoje finansinėje padė
tyje. Miesto majoras Mc- 
Keldin siekia pataisyti pa
dėtį. Jis sako, kad yra trys 
keliai: kelti taksus ant 
nuosavybių, imti taksus 
nuo uždarbio arba taksus 
nuo žmonių perkamų daik
tų.

Nuosavybių taksus pakė
lus, jų savininkai turėtų 
sumokėti didesnę dalį rei
kalingų miesto pajamų. Ap- 
taksuojant uždarbį ir per
kamus reikmenis, miesto 
pajamų reikalai daugiau 
perkeliami ant darbo žmo
nių pečių. Todėl AF - CIO 
viršininkai išstojo prieš 
majoro pastangas aptak- 
suoti darbininkų uždarbį.

Automobilių apdraudos 
kompanijos pakėlė apdrau- 
dų kainas, tai tuomi apsun
kino biedne s n i e m s žmo
nėms apdraudą. Kai kurios 
kompanijos vartoja diskri
minaciją prieš negrus. J. 
R. Jewell, Motor Vehicle 
pareigūnas, tikrino ir kai 
kurios kompanijos prisipa
žino.

Jeigu senesnio amžiaus 
žmogui įvyksta automobilio 
nelaimė, nors ir dėl kito 
kaltės, apdraudos kompa
nija prisiunčia auto vai
ruotojui blanką ir reika
lauja, kad nueitų pas dak
tarą, patikrintų savo akis 
ir bendrai sveikatą.

Dėl įvairių tų priežasčių 
Baltimorėje apdraudos 
kompanijos jau atėmė 
tūkstančiams automobilių 
savininkų apdraudą, nors 
daugelio automobiliai buvo 
geroje tvarkoje.

Baltimorės kalėjimai yra 
perpildyti. Sąlygos baisios, 
dažnai tas kalinius įpykina, 
ir jie savo tarpe grupėmis 
mušasi. Didelė dalis kali
nių yra jauno amžiaus, tarp 
15 ir 25 metų. Jų tarpe 
daug yra alkoholikų, narko
tikų ir kitokių blogų papro
čių žmonių. Sakoma, kad 
kaliniai, kurie paliuosuoja- 
mi iš kalėjimų, trumpu lai
ku trečdalis jų vėl už pra
sikaltimus grįžta į kalėji
mą.

Reiškia, dabartinės ka
lėjimų sąlygos žmonių ne
pataiso, net ir tų, kurie bu
vo prasikaltę, o nekaltai 
ten patekusius tik pagadi
na, nes sudaro jiems laisva
me gyvenime sunkias sąly
gas — užtraukia blogą var
dą.

J. Balsys

bus Gedimino draugystės 
mėnesinis mitingas. Išgirsi
te raportą apie salės parda
vimą. Ir bus svarstoma 
draugystę liečiantys reika
lai. Nariai raginami daly
vauti, kas tik galėsite. Yra 
labai svarbu. —Rep.

Mahanoy City, Pa.
Mainierių piknikas, įvy

kęs liepos 18 d., buvo labai 
gražus. Oras daug mūsų 
draugų sulaikė nuo atva
žiavimo, bet pas mus pik
nike oras buvo gražus iki 
draugai iš arti ir toli nu
tarė grįžti į namus. Vienu 
žodžiu sakant, piknikas 
buvo sėkmingas, ir spaudai 
liko keletas dolerių.

Kada nuvažiavome į pik
niko ivetą, susi dėstėme 
daiktus į vietas, atrodė, 
kad publikos bus nedaug, 
visi pradėjo rinktis vėlokai, 
bet prisirinko draugų iš 
arti ir toli. Tai draugai, 
kurie mūsų ir mūsų spau
dos nepamiršta.

Linksmai laiką belei- 
džiant, draugai susiėjo į 
vieną vietą pasikalbėti apie 
spaudos reikalus. Nutarėm, 
kad kai kurie draugai tar
tų keletą žodžių apie mūsų 
ir mūsų spaudos padėtį. 
Pirmas kalbėjo drg. Kle- 
vinskas, puikiai nupiešė 
mūsų ir mūsų spaudos at
eitį. Antras — Bekampis, 
jis taipgi kalbėjo apie mū
sų spaudos reikalus. Tre
čias kalbėjo Lipčius, kuris 
taipgi gražiai nupiešė mū
sų reikalus. Visi prisiminė 
apie būtiną reikalą parem
ti mūsų spaudą, kiekvienas 
pagal savo išgalę. Ketvir
tas kalbėjo drg. Čiurlis, ku
rio gražiame sode Patten- 
burg, N. J., rugsėjo 12 d. 
įvyks puikūs pietūs, k u r 
taipgi p a r e m s i m e mūsų 
spaudą. Prašė visus drau- 

igus ir drauges atsilankyti.
Šiame susirinkime išrin

kome J. Bekampį ir Anta
niną Zambusevičienę per
eiti per draugus ir parink
ti aukų “Laisvės” reika
lams. Surinkta $110.

Draugai ir draugės atve
žė dovanų padidinimui pa
jamų.

Antanina Zambusevičie- 
nė—puikų mezginį.

Marytė — karolius.
Romikaitienė — kojines.
Marytė—dėl “Bobil Bet” 

lošių.
F. Mankauskas — butelį 

degtinės.
Kreipavičius — butelį 

! brandės.
S. K — dvi kvortas me

daus.
S. K—kvortą medaus.
Turėjome 8 dovanas, už 

kurias surinkome $22. Vi
siems didelis ačiū.

Darbu prisidėjo šie: Prie 
gėrimų baro—Matuza,' Na- 
ravas. Aponikienė, Pacaus- 
kas. Valgį pagamino ir 
dirbo už baro Motuzizenė, 
N a r a v i e n ė , Pikūnienė, 
Stankeviči e n ė ; pagelbėjo 
Romikaitienė ir A. Zambu- 
sevičienė. Tikėtus parda
vinėjo Žiobienė. Pečių pri
žiūrėjo J. Mikala u s k a s . 
Smulkmenas prižiūrėjo S. 
Kuržinskas.

Pelno liko $169. Nutar
ta aukoti sekamai: “Vil
niai” $50, “Laisvei” $119 ir 
taipgi jai surinktas aukas 
$110.

Rengimo komisijos susi
rinkimas įvyko liepos 20 d. 
pas Kuržinskus. Visi ren- 
gimo komisijos nariai ta
riame širdingi a u s i ą ačiū 
visiems atsilankiu s i e m s į 
mūsų pikniką ir parėmimą 
mūsų spaudos.

Malonūs draugai ir drau
gės,'prašome jus atsilanky
ti į mūsų draugų parengi
mus, tai rugsėjo 12 d. pas 
Čiurlius, o už savaitės pas 
Ramanauskus, kur būsime 
visi priimti ir pavaišinti.

Rengimo Komisija

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE
MOLDMAKER

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

2ND HAND BAKER WANTED
All around.

Day work. No Sunday.
Apply in person.

LAUNER & TOCHTERMANN
BAKERY 

6612 Rising Sun.
(57-63)

SUPERINTENDENT
Capable, fully experienced.
48 family elevator building.

No. 6. Own tools.
Good salary.

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

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

HARRY GERLACH, INC. 
1625 N. Willington St- 

PO. 3-3980.
’ (56-62)

MECHANIC
Experienced' in ornamental and 
miscellaneous iron workr 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)

ROOFING & SIDING
MECHANICS

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

(58-61)

MOLDER
Experienced on Green Sand 

Machine Molding.
Used to production on 

Non-Ferous Castings.
SK. 7-6961.

(57-64)

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)

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: Geo. Shimaitį arba K. Ustupą.

Geo. Shimaitis 
(59-60)

Philadelphia, Pa,
' Liepos 26 d. mirė Helen 
Kušleikienė. Šermenys pas 
laidotuvių direktorių J. Ka
valiauską, 1601 So. 2nd St. 
Bus laidojama šeštadienį, 
liepos 31 d., 1-mą valandą 
popiet.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

COOK

Sandwiches. Manage fountain.
Fast, good appearance.
BENSON PHARMACY

Jenkintown, Pa.
TU. 7-4450.

(58-63)

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)

MECHANIC
Experienced in ornamental and 

misc. iron work. Must be able to 
read blueprint. Immed. opening.

Call 275-9455, 9 to 4 P. M.
(60-62)

AUTO MECHANIC
Chrysler experience preferred. Ex

cellent working conditions. Fringe 
benefits. J Z MOTORS, Bethlehem 
Pike, Ambler. MI. 6-2080.

(60-62)

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)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER I
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)

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

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

OPERATOR
Experienced on Neck zippers 

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

(57-61)

( NURSE, RNs & LPNs, occupation
al Therapist. Good surroundingsand 
salary. All shifts. Please call Mrs. 
M. Sutphin 1-609-665-9500. MAPLE 
SHADE NURSING & CONVALES
CENT CENTER, Rt. 38 & Mill Rd., 
Maple Shade, N. J.

(60-68)

WOMAN
Mature, live in, pvt. room, TV, 

bath. Pleasant environment. N. E. 
light housekeeping, fond of'childreni 
recent refs, required. HO. 4-7191.

(60-61) *

MALE and FEMALE

MAN & WIFE
Liv in, exp. housekeeping & main
tenance for private sub. homeK Vic, 
Chestnut Hill, business couple, no 
children. Good sal. Exc. refs, re
quired. Phone 10 A. M. to 12 Nooik 
MI. 9-1014. (58-63).
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Banketas Pagerbti Rojų Mizarę
šiemet ilgamečiam “Laisvės” redaktoriui, prakalbi- 

ninkui, veikėjui ir rašytojui Rojui Mizarai sukako 70 
metų amžiaus, šia proga Lietuvos Rašytojų Sąjunga 
suteikė jam aukštą pripažinimą — Lietuvių Liaudies 
Rašytojo titulą.

“Laisvės” Direktorių Taryba nutarė taipgi šį aukš
tą mūsų redaktoriui pripažinimą atžymėti iškilmingu 
Banketu Rugsėjo-September 5 dieną, Polish National 
Hallėj, 261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Šiuo metu Rojus su žmona Ieva lankosi Lietuvoje. 
Jie grįš iš Lietuvos pradžioje rugsėjo mėnesio. Taigi 
pasitikime juos iškilmingai su gražiu banketu.

Banketui salė bus tinkamai papuošta, aptarnavi
mas pietais bus puikiausias, nes visą aptarnavimą at
liks specialistai, banketų paruošė jai,— bus “catered” 
aptarnavimas.

Pietūs bus duodami 1:30 vai. p. p. Kaina $6.00.
Taipgi bus trumpa, bet graži meninė programa.
Gauname daug kritikos iš publikos už tai, kad žy

mesnius banketus rengiame ankštose vietose. Taigi 
šį aukštu tikslu banketą rengiame puikioje salėje, kur 
yra oro vėdinimo įrengimai ir visi patogumai banketui.

Kviečiame atsilankyti pagerbimui žymiojo liaudies 
švietėjo, suteikime jam užsitarnautą pagarbą už atlik
tus didelius visuomeninius darbus.

Filmy festivalis 
New Yorke

Šiemet New Yorke įvyks 
Trečias Filmų Festivalis. 
Prasidės rugsėjo 17 d. ir 
tęsis iki rugsėjo 18 d. Įvyks 
Lincoln Center teatre. Taip 
praneša Festivalio direkto
rius Amos Vogei.

Taiipgi jis praneša, kad 
jau yra išrinkta dešimt 
filmų, kurie bus Festivalyje 
demonstruojami. Prancūzų 
filmu dire k t o r i u s Jean- 
Luck Godard duos filmus 
“Alphaville” ir “Le Petit 
Soldat.”

Indijos filmų direktorius 
S. Ray demonstruos popu
liarų filmą “Charulata.”

Direktorius George Fran- 
ju duos filmą “Thomas 
TImposteur.”

Ypatingai įdomus lenkų 
filmas “Walkover” bus vie

Mirė adv. Charles Rechtas

šįs banketas yra ne tik niujorkiečių reikalas, bet pla
čios apylinkės dalykas. Rengiame jį trijų dienų šventė
je todėl, kad patogiau būtų iš toliau atvykti, kad grįžus 
iš banketo būtų diena poilsiui. Kviečiame iš arti ir toli 
atvykti į šį svarbų banketą, rūpinkimės visi, kad jis pa- 
vyktų kuo puikiausiai. “Laisvės” Administracija

Avalon, N. J.
Mūs pareiga dalyvauti
Sekmadienį, rugpiūčio 8 

dieną, Bekampių rezidenci
joj, 147 13th St., Avalon, 
N. J., įvyksta lietuvių iš
važiavimas prie Atlanto 
vandenyno. Oras gražus, 
vanduo šiltas. Kurie mylite 
maudytis, pasiimkite mau
dymosi kostiumus.

Išvažiavimo “bosas” drg. 
—Lipčius iš Eddvstone, Pa. 
Jo pagalbininkai yra Šla
jus, Lietuvaitė, Pranaitis 
ir baltimorietė Jennie Sta
niene.

Visi ta dieną išsijudinki
me. atsikratykime nuo vi
sokių negalavimų ir trūku
mų ir jauskime, kad mums 
apeina Literatūros Draugi
ja ir “Laisvė,” ir susibur- 
kime į viena būrį ir jau
kioje; atmosferoje gamtiš
kame grožyje linksmai ir 
naudingai p r a 1 e i s k i m e 
dieną. Lai ta diena būna 
mūsų džiaugsmo ir links
mumo diena! Lai ji būna 
mums didelio pasitenkini
mo diena!

Kaip paprastai, svečiai ir 
viešnios būsite širdingai 
sutikti ir draugo Liuciaus 
vadovybėje būsite skaniai 
pavalgydinti ir gerai pavai
šinti.

Mes jūs lauksime.
Bekampiai

P. S. Nekviečiame drau
gų ant nakvynės, nes mūsų 
namas vasarai yra išnuo
motas. B.

Brockton, Mass.
“Laisvės” naudai pikni

kas įvyko liepos 4 ir 5 d., 
Ramova parke. Pirmiau 
nebuvo minėta darbininkių 
vardu, kurios dirbo virtu- 
vėje per abi dienas.

Geo. Shimaitis buvo pik- 
n i k o gaspadorius, Rose 
Stripinis j a m pagelbėjo.

Virtuvėj dirbo: K. Kal- 
velienė, Vasilienė, P. Pin- 
kevičienė, Ann Chestnut, 
Ann Markevičienė. K. Če- 
reškienė dirbo prie “bar- 
čekių.”

Už baro dirbo J. Šmitas, 
F. Markevičius, Lena Šmi
tienė, B. Navickienė.

S. Rainardas dirbo prie 
barčekių. F. Čereška patar
navo svečiams.

Draugės dirbo ir aukojo: 
K. Kalvelienė—3 pyragus, 
P. Sinkevičienė, K. čereš- 
kienė, B. Lapinskienė ir 
M. Baran — po pyragą, 
Ann Markevičienė — kuge
lį, Ann Chestnut — grikių 
bapką.

Kad ir pavėluotai, bet vis 
reikia priminti. Prie įžan
gos tikietų, kaip mes sa
kom, prie vartų, dirbo A- 
dam Pikarsky, o kito ten 
dirbusio asmens vardo ne
žinau.

Piknikas gerai pavyko.
K. čereškienė

na iš didžiausių atrakcijų 
šiame festivalyje. Filmo di
rektorius — Jerzy Skoli-r 
mowski. ;

Čekoslovakijos filmų di
rektorius Milos Forman 
perstatys filmą “Peter and 
Paula,” taip pat filmų lan
kytojai matys Jan Kodar 
ir Elmar Klos filmą “The 
Shop on High Street.”

Bus rodomi ir kiti filmai. 
Manoma, kad šiemet filmų 
festivalis turės didelio pasi
sekimo. Rep.

Mirė adv. Charles Rechtas
Š. m. liepos 17 d. Niujor

ke mirė žymus advokatas 
Charles Rechtas, išgyvenęs 
78 metus. Velionis buvo gi
męs Pietų Bohemijoje, da
bar • Čekoslovakija. Būda
mas 13 metų amžiaus jis 
atvyko į Niujorką, o 1910 
metais čia baigė advokato 
mokslą.

Ch. Rechtas buvo progre
syvus advokatas. Jis gynė 
teismuose šimtus lietuvių, 
kai 1919 metais ir vėliau, 
reakcijos siautėjimo metu, 
daug jų buvo areštuota, 
įkalinta ar deportuota. Bė
don patekusiems pažangie
čiams lietuviams, rusams, 
lenkams, žydams ir kitiems 
Ch. Rechtas buvo kaip tė
vas. Jis daug padėjo LKS, 
LDLD nariams ir kitiems 
radikalams.

Be to, jis buvo faktinas 
Tarybų Sąjungos atstovas 
šioje šalyje po to, kai 1921 
m. Amerikos valdžia de
portavo jos atstovą C. A. 
K. Martensą, o diplomati
niai ryšiai tarp kalbamųjų 
kraštų nebuvo atsteigti 
iki 1933 metų. Jis buvo 
teisių patarėjas Tarybų • 
Sąjungos prekybinės 
organizacijos Amtor-1

go ir kt. Oh. Rechtas iš
kovojo, teismo keliu, pus
trečio m ii i j o n o dolerių 
tiems T. Sąjungos pilie
čiams, kurie iki 1917 m. gy
veno JAV ir čia buvo ap- 
sidraudę. Draudimo kom
panijos nenorėjo tų pinigų 
savo klijentams, gyvenan
tiems T. Sąjungoje, išmo
kėti. Velionis nebuvo Ko
munistų Partijos narys, bet 
jis sąžiningai gynė perse
kiojamus komunistus teis
muose. Dėl to 1939 m. t. 
v. Neamerikinis komitetas 
(tada Dies’o komitetas) jį 
visaip persekiojo ir tardė, 
kaltino esant KP aparato 
dalimi ir norėjo bausti, at
imti advokato teises.

Ch. Rechtas buvo ne tik 
geras, liberalus advokatas, 
bet ir literatas — novelis- 
tas bei poetas. Be kitų li
teratūrinių darbų, jis 1912 
m. išvertė dramaturgo Au
gusto Strin d b e r g o pjesę 
“Panelė Julija.” Tai buvo 
pirmoji Strindbergo drama, 
išversta į anglų kalbą.

Charles Rechtas buvo 
žymus žmogus ir vertas 
prisiminti veikėjas. Prisi
mins jį su pagarba visi, 
kuriems jis bėdoje padėjo.

A. P.

Gražusis miesto išlaiko
mas Jacob Riis Beach dar 
bus labiau pagražintas. Prie 
jo bus išvystyta didžiulė 
aikštė, kurioje bus įrengta 
daug visokių žaismaviečių. 
Viskas atsieis keletą milijo
nų dolerių.

Mieste tapo sudarytas 
negrų komitetas iš šimto 
narių. Jis apklausinės visus 
miesto majoro vietos ieš
kančius kandidatus ir pas
kui duos patarimą pilie
čiams, už kuriuos reikėtų 
balsuoti.

Miesto demokratų demo
kratų partijos vadai susirū
pinę būsimais majoro rinki
mais. Kiekvienas jų nori bū
ti partijos kandidatu. Pir
miniuose balsavimuose arba 
nominacijose įvyks smarki 
kova. Tuo tarpu respubli
konų - liberalų kandidatas 
Lindsay jau kuo plačiausiai 
vysto savo rinkiminę kam
paniją. Jis jau paskyrė de
mokratą Milton Mollen būti 
jo sąraše kandidatu į mies
to iždininkus. Manoma, kad 
Mollen patrauks daug de
mokratų.

Iv 1 • v ■s laiškų i
Vilnius, 65-VII-^

Jau praėjo mūsų jubilie
jinių švenčių svarbiausia 
dalis—Dainų, šokių ir Mu
zikos šventė, iškilmingi su
sirinkimai Vilniuje ir ki
tuose Lietuvos centruose. 
Baigia išvažinėti svečiai, 
atvykę iš broliškų respub
likų ir užsienio.

Su Rojumi, Ievute ir O. 
Jokubkiene buvome VII 21 
Panevėžyje, kur iškilmin
gas susi rinkimas įvyko 
naujuose, didinguose spor
to rūmuose, kur didžiojoje 
salėje buvo apie 3,000 žmo
nių. Tie rūmai — puiki 
švenčių dovana augančtem 
pramoniškam Panevėmii. 
Dabar Rojus su Ievute iš
vyko į Dzūkiją, o O. Jokub
kiene—į Šiaulius. Ir dau
guma kitų jūsiškių išvaži
nė ja į kaimus ir miestus 
pas gimines. Ačiū už Jūsų 
sveikinimus ir linkėjimus.

Labų dienų Jums visiems.
Beje, Panevėžy sutikau ir 

drg. Grybą.
Justas .

Avalon, N. J.
išvažiavimas pas 

Bekampius
Sekmadienį, rugpiūčo 8 

d., pas Bekampius įvyks 
“Laisvės” naudai išvažiavi
mas. Vieta lengvai suran
dama, 147—13th St.

Buvau pas Bekampius. 
Juozas gražiai įrengia, žolę • 
piauna, kad patogiau būtų 
susirinkusiems. Tai bus ir 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 50-ies metų sukakties

> minėjimas.
Valgio ir gėrimo turėsim 

pakankamai. Kvie č i a m e 
atvykti skaitlingai.

Iš Philadelphijos imkite 
Wildwood busą, 13th ir Fil
bert Sts. kampe. Jis eina 
per Avaloną ir 13th Strytą.

Ai Lipčius

■

Brockton, Mass.
Parengimai

Vasaros laikas labai grei
tai bėga. Nors Massachu
setts valstijoje jau turėjo
me du gerus piknikus, bet 
dar turės kiti du įvykti.

Pirmas—tai spaudos nau
dai piknikas sekmadienį, 
rugpiūčio 2 2 d., Olympia 
parke, Worcesteryje.

Antras — tai Montello 
Vyrų Dailės grupės pikni
kas sekmadienį, rugsėjo 5 
d., Ramova parke.

Į spaudos pikniką LLD 6 
kuopa nusamdė busą. Jis 
išeis rugpiūčio 22 d. nuo 
Lietuvių Tautiško Namo, 8 
Vine St., Montelloj. Kaina 
į abi puses tik $2.

LLD 6 kuopos susirinki
mas įvyks Lietuvių Tautiš
ko Namo kambariuose rug
piūčio 2 d., 7 vai. vakare. 
Prašome narius dalyvauti, 
turėsime aptarti spaudos 
naudai pikniko *ir kitus 
reikalus.

Geo* Shimaitis

Lawrence, Mass.
Prieš keletą dienų Au

gustas Večkys gavo laišką 
iš Jono Marcinkevičiaus, 
kadaise gyvenusio Lawren- 
cuje, o dabar gyvenančio 
Panevėžyje. Laiškas ski- 

J riamas visiems buvusiems 
i jo draugams amerikie
čiams.

Jonas su gailesčiu rašo, i 
kad:

į Šių metų gegužės 15 d. 
staigiai mirė jo žmona Jad
vyga Marcinkevičienė. Ry
tą išeidamas į darbą pali
ko ją sveiką ir linksmą, bet 
vėliau buvo pašauktas į na
mus, nes kaimynai rado ją 
parpuolusią vos gyvą. Kai
mynai pasakojo, kad Jad
vyga su jais anksčiau kal
bėjo, juokavo ir rengėsi ei
ti j krautuve maisto parsi
nešti. Nors buvo pašaukta 
greitoji pagalba ir nuvežta 
į ligoninę, bet atgaivinti jos 
nepavyko, nes kraujas bu
vo užliejęs jos smegenis.

Jonas taipgi rašo, kad 
kaimynai, giminės ir drau
gai daug pagelbėjo nelai
mėje. Darbovietė apmokė-

I jo visas laidotuvių išlaidas 
Į —karstą, mašiną, orkestrą 
ir pagelbėjo kitais dalykais.

Jonas priduria, kad jie 
j gyveno neblogai, gavo pen- 
jsiją ir dirbo, tai. reikalams 
i užteko. Jadvyga planavo 
važiuoti į Respublikinę dai
nų šventę Vilniuje, susitikti 
su amerikiečiais turistais. 
Bet likimas nusprendė, ki
taip ...

Draugai Marcinkevičiai 
prieš daugelį metų gyveno 
Lawrencuje ir priklausė 
darbininkiškose organizaci
jose. Kartu 1 su jais dai
navome Liaudies chore. 
Ypatingai Jadvyga buvo 
meno mėgėja: nebuvo 
tokio teatrinio veika- 
lėse ir visada atlikdavo jas 
gerai.

Mes, lawrencieciai, jos 
draugai, reiškiame jos vy
rui Jonui Marcinkevičiui 
širdingiausią užuojautą ir 
linkime ištvermės šį smū
gį pergyventu O Jadvygai 
lai" būna ramu ilsėtis gim
tojoje Lietuvos žemelėje.

O* V,

Mieste pasidairius
Dabar jau tikrai žinoma, 

kad Niujorke šį r u d ė n į 
gastroliuos didelis Maskvos 
Filharmoninįs O r k e stras. 
Taip pranešatna iš Mask
vos. Tokią sutartį ten pa
sirašė Mr. Hurokas. Kon
certai prasidės spalio 15 d. 
Carnegie salėje. Bus duo
ta net 11 koncertų.* ’

Nežinia,- alr ' šis pasauli
niai ' garsus orkestras ap
lankys ir kitus’ Amerikos 
didmiesčius. Tuoj paaiškės. 
Jų tarpe bus smuikininkai 
David ir Igdr Oistrachai, 
čelistas M. Jfil. Rostroopvič 
ir jo žmona įžymioji Bolšoi 
Teatro dainininkė Višnevs- 
kaja. Be to, sakoma, susi
tarta, kad prie Maskvos 
orkestro prisidės ir įžy
musis Amerikos pianistas 
Van Cliburn.

Mūsų miesto majoras 
Robert Wagneris vėl apsi
vedė. Vestuvės buvo pla
čiai išreklamuotos. Jo nau
joji žmona — Miss Barba
ra Joan Cavanagh.

Šliūbą jiems davė pats 
kardinolas Spellmanas. 
Mažesnio rango kunigais 
nepasitikėta. Kad juodvie- 
jų gyvenimas būtų labiau 
pasaldytas, jiems palaimini
mą prisiuntė popiežius Pau
lius VI tiesiai iš Romos!

Į Dabartinio miesto iždinin- 
1 ko B e a m e kandidatūrą į 
miesto majorus u ž g y r ė 
Bronkso demokratų parti
jos lyderis Ch. A. Buckley. 
Jis tuo džiaugiasi ir su pa
sitikėjimu laukia pirminių 
balsavimų (primaries) arba 
nominacijų..

Dabar demokratai ' turi 
keturis kandidatus: Scre- 
vane, O’Dwyer, Ryan ir 
Beame. Gal dar vienas ki
tas atsiras. Visiems ska
niai kvepia ta aukšta ir ge
rai apmokama vieta.

Neseniai Brooklyne, Bed
ford - Stuyvesant sekcijoje, 
policininkas Sheldon Liebo- 
witz nušovė negrą Nelson 
Erby. Kilo skundai ir pro
testai. Rasinės lygybės kon
gresas pareikalavo, kad vi
sas reikalas tuojau būtų 
valdžios ištirtas. Na, ir dis- 
trikto prokuroras Koota da
bar veda tyrinėjimą. Liudi
ninkų atsiranda' iš abiejų 
pusių. Kokie bus rezultatai, 
nežinia.

Žiauriai, brutališkai nu
žudyti Crimminų vaikučiai 
—berniukas 5 metų, o mer
gaitė 4 metų. Policija ieško 
žmogžudžio.

Naujasis policijos komisi- 
jonierius Vincent Broderick 
įsteigė taip vadinamą “Civi
lian Complaint Review 
Board,” kurio tikslas bus 
tyrinėti piliečių skundus 
prieš policiją. Manoma, jog 
tai padaryta kaip tik dabar, 
kai visam mieste kyla rei
kalavimas, kad būtų suda
ryta. civilinių žųionių tary
bą sprendimui žmonių skun
dų prieš policijos žiauru
mus^ Komisionieriaus įsteig
tą taryba susideda iš polici
ninkų.

Vėl kyla “nesusipratimas” 
katalikų Ct. John’s kolegi
joje tarp administracijos ir 
mokytojų. Mokytojai sako, 
kad kolegijos naujas prezi
dentas kun. Cahill laužo su
tartį ir nesiskaito su profe
soriais. Gali kilti naujas 
profesorių streikas.

New Yorkas. — Miesto 
taryba 27 balsais prieš 8 
užgyrė New Yorko Valsti
jos seimelio nutarimą imti 
po 5 procentus taksų nuo 
prekių pardavimo (sa 1 e s 
tax). Galion įeis su rugpiū
čio 1 diena.

Rep.

J. Lazauskui
Mielas Jonai!

Sveikinu su Tarybų Lie
tuvos 25 metų sukaktimi. 
Sutikau Jūsų malonią žmo
nelę, iš kurios gavau gi
žius Jūsų linkėjimus. Aį|ū 
už nuoširdumą.

Amerikiečiai dainavo 
Dainų šventėje drauge su 
visais, o Mildreda diriga
vo 20,000 chorui. Labai vi
si nuoširdžiai sutiko ir 

| plojo be galo labai ilgai.
Gražiai praėjo dainų 

šventė, kur šoko trys kar
tos: vaikai, jaunuoliai ir 
tėvai. . Dainų šventė visus 
labai jaudino.

Dabar mūsų svečiai iš
važiavo aplankyti gimines, 
o po to susipažins su Lie- 

! tuva.
Linkiu viso geriausio, ge

ros sėkmės. Stipriai spau
džiu dešinę.

Vytauhw
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Policijos departamentas 
griežtai atmeta jam prie
kaištą, kad jis leidžiąs 
mieste važinėti neapdraus
tais automobiliais. Kaltini
mas atėjo iš valstijos sos
tinės.

Sugrįžta iš Lietuvos
Antroji lietuvių turistų 

grupė, kuri išvyko liepos 12 
d. į Lietuvą, grįžta rugpiū
čio 2 d., pirmadienį. At
vyksta į Kennedy Airport, 
7:15 vai. vak., SAS linija, 
flight 915. Kurie galite, 
būkite aerodrome pasitikti 
turistus.

“LAISVEI” DAINA
Sena “Laisvė” garsiai šaukia, 
Į save lietuvius traukia.
Nevermai,' nevermai,
Kaip ją gausiu bus gerai.

Dėdė perša “Darbininką”, 
Teta sako neimk nieko.
Nevermai nevermai, 
Imsiu “Laisvę”, bus gerai.

Kad “Laisvutę” aš turėčiau, 
Daugiau nieko nenorėčiau. 
Nevermai, nevermai, 
Laukiu “Laisvės” nekantriai.

O t atėjo ir gadynė, 
“Laisvė” eina į tėvynę. 
Neyermai, nevermai, 
Skaito “Laisvę” Lietuvoj.

Siųsk rųan “Laisvę” visados, 
Neapleiski nei dienos.
Nevermai, nevermai, 
Skupėk siųsti būtinai.

Dainų Mėgėja Onute

MIRĖ
Antanas Balčiūnas, 67 

metų amžiaus. Mirė namie, 
Rocky Point, L. L, nuo šir
dies smūgio.

Velionis buvo žinomas 
brooklyniečiams kaip savi
ninkas Varpo kepyklos 
(Silver Bell), ant Stagg St., 
Brooklyne.

Kūnas pašarvotas S. A- 
romiskio koplyčioj, Brook
lyne. Laidotuvės įvyko lie
pos 30 d., Mt. Olivet kapi
nėse, Maspethe.

Liūdinčius paliko 2 duk
teris Ruth ir Lynn, sūnų 
Algirdą ir įsūnį Albertą.

SUGRĮŽO Iš LIGONINES
Ketvirtadienį sugrįžo iš 

ligoninės po operaciojs 
brooklynietė Beatrice Brie
dienė.

Ligonė sako, kad jaučia
si neblogai ir po biskį stip
rėja. Laukia sugrįžtant iš 
Lietuvos vyro Klemenso 
Briedžio, kuris grįžta su 
turistais pirmadienį.

SERGA
I Jau senokai negaloja wil- 
liamsburgietis M. Riskevi- 
čius, bet pastaru laiku jisai 
žymiai susilpnėjo ir per*fl| 
savaites negalėjo iš stubjj® 
išeit pasivaikščiot. Jį pri
žiūri jojo žmona, kuri dėl 
to turi panešt nemažai var
go. Riskevičius dar nese
nas vyras, bet liga jį jau 
gana seniai kankina.

Riskevičiai gyvena 125 
Stagg Walk, Apt. 291, 
Brooklyne. Š. >

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y. ,

LDS 1 kuopos susirinkimas įvyks 
antradienį, rugpiūčio 3 d., 7:30 vai. 
vakare, “Laisvas" salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime. Ku
rių duoklės neužsimokėtos, malonė^A 
kite ateiti ir užsimokėti, kad 
spenduotumėt.

( 60-61 >
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