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KRISLAI
Gerai, kad priminė, bet. . , 
Kam tas jėgų didinimas? 
Apie “Medicare”.
Pagerbimas gimtadienio 

i proga
Sv'arbu dalyvauti.

Rašo A. Bimba

Savo vėliausioje kalboje 
apie Vietnamą prezidentas 
Johnsonas prisiminė 1954 me
tų Ženevos sutartį. Sakė, kad 
reikia “grįžti prie tos sutar
ties”.

Ką sako jaunuoliai Lietuvoje dar kartą didžiai
apie karą Vietname

Būsime Vietname 
sako Johnsonas

Washingtonas. — Liepos f 
28 dieną laikraščių kores
pondentams prezi d e n t a s 
Johnsonas sakė: “Mes bū
sime Vietname... Jeigu 
pasitrauktume, tai jokia 
valstybė netikėtų Jungtinių 
Valstijų pasižadėjimams... 
Jokia militarinė jėga neiš- 
stums mūs iš Vietnamo...

Ir paskelbė, kad dvigu
bai jaunuolių bus šaukia-

pagerbtas Rojus Mizara
Vilnius. — Dar kartą di-1 

dienraštis pinuosi ne vien tik apie sa-įdžiai pagerbtas Rojus Mi- Į
“Daily News” yra agresy- ve, bet ir apie mano kole-!zara liepos ^9_d.^ Rašytojų 
vios politikos rėmėjas. Jo gijos draugus. Jeigu mus.sąungos posėdžių salėje 
korespondentas klausinėjo šauks tarnybon, tai suar- i susirinko visuomeninių or- 
jaunuolius, ką jie mano dys mokslo planus.” ,anmynmii atstovai. Lietu-
apie JAV plečiamą karą 
Vietname.

Liepos 29 d. dienraštis

New Yorkas.—New Yor- 
ko tabloidinis

S. Tainsky sakė: “

i 1 ,
Betgi toje sutartyje yra du įtalpino dešimtes atsaky- 

dentas mus> žinoma, taikant tų, 
: kad kurie pasisakė už karo po- 

" litiką.
šiaurėje) turės įvykti balsavi- aplenkti ir tų, kurie yra ka- 

Amerikos palaiko- rui priešingi. Čia paduo- 
Vietnamo diktato- dame keleto pareiškimus.

punktai, kuriuos prezidentas 
“pamiršo”. Jis pamiršo, 
buvo sutarta, jog abejose 
Vietnamo dalyse (Pietuose ir Bet visgi negalėjo

i posėdžių salėje 
i susirinko visuomeninių or- 
į ganizacijų atstovai, Lietu- 

N. Salcedo sakė: “Man 'vos vadovaujantys darbuo- !, . . i i _ i___ __ ;
visai nepatinka prezidento 
karo plėtimo politika.”

M. Weiss pareiškė, kad jis 
visai nesidžiaugia preziden
to pareiškimu, bet, jeigu 
jau reikės, tai turės eiti. 

Cris Quildon, 19 metų

neleido rinkimams

sutarties punktas

mai. Bet 
mas Pietų 
rius Diem 
įvykti.

Antras
griežtai pasako, kad jokia už
sienio militarinė jėga neturi 
lĮfit įleidžiama į Vietnamą. O 
k® Pietų Vietname veikia mū-

si, šitą punktą sulaužė mūsų 
vyriausybė.

Frank Krupp išreiškė 
viltį, kad gal karas baig
sis pirm negu jis bus pa
šauktas. D. Moshlak sakė, 
jog jis norėtų baigti ko-

sų militarinės jėgos? Vadina- legiją , o ne kariauti. R. 
Hardie ir H. Gendell sakė, 
kad jie pasirengę vykti ten, 
kur juos valdžia siųs.Viskas, ko reikia, tai laiky

tis 1954 metų sutarties. Turi 
būti leidžiama Pietų Vietna
mo žmonėms nusibalsuoti, ko
kios santvarkos ir vyriausybės 
jie nori. O svarbiausia, kad 
visos užsienio militarinės jė-' 
gos tuojau iš Pietų Vietnamo 
išsikraustytų.

tojai, mokslo, kultūros ir 
meno veikėjai pagerbti 
mielą svečią Rojų Mizarą 
Liaudies rašytojo vardo! 
suteikimo proga. I

, _ iMalonu, kad mūsų tarpe 
. , tiek daug svečių iš užjūrio, 

sakė: “Man tai didelė prob- —kalba Rašytojų sąjungos, 
lema:
esu negras: kur man kovo
ti—Vietname, ar Jungtinė
se Valstijose prieš segre
gaciją ir negrų persekioji
mus? Ką pikto mums pa
darė vietnamiečiai?”

Tą dieną įvykusiose de
monstracijose prie mobili
zacijos centro jaunuoliai 
grasino padegti namą.

ga perduoda Lietuvos Kul
tūrinių ryšių su tautiečiais 
užsienyje komiteto pirmi
ninkas Karvelis.

—Mes Jums jaučiame di
džiulę pagarbą, — sveikin
damas sako rašytojas Bal
tušis, — už taip liaudies 
mylimas knygas. O kad jas 
mėgsta liaudis, kalba rekor
diniu greičiu išperkami ti
ražai. Leiskite palinkėti, 
kad ir ateityje Jūs būtume- ma į militarinę tarnybą, o 
te toks pat kūrybingas, į Vietnamą dar bus pasiųs- 
jaunas, nenurimstantis. ta 50,000 vyrų armijos.

Pirmu kartu prezizdentas 
želaitis. — Jūs kartu su i laimės palinki ir Mizaros j pareiškė, kad Vietname ei

Kaip tu matai, aš valdybos pirmininkas Mie-I Rašytojas Baltušis didelės
1 C"

mumis pagerbiate mūsų įžy-! gyvenimo draugei Evai Mi-jna Jungtinių Valstijų ka-
mųjį tautietį Rojų Mizarą. 
Prieš du mėnesius mes taip

zanenei.
Tarybų Lietuvos daili-

čia susitikome pažymėti ninku linkėjimus jubiliatui 
Rojaus Mizaros septynias- perduoda Dailininkų, sąjun- 
dešimtąsias gimimo meti- £’os valdybos pirmininkas
nes, bet tada jo nebuvo mū
sų tarpe. Darbo žmonės

Kuzminskis.
Nuoširdžiais žodžiais

ras. Pirmiau jis ir JAV 
valdininkai sakydavo, kad 
JAV tik teikia patarimus 
ir pagalbą Pietų Vietnamo 
militaristų valdžiai.

aukštai įvertino ištikimo Liaudies rašytoją sveikina

Spaudos atsiliepimai apie 
JAV karą Vietname

New Yorkas. — Liepos 
Niekas nėra užstojęs kelio 29 d. “New York Times” 

prie jos sugrįžti. Visas reika- redakc i n i a m e sako, kad 
las mūsų prezidento rankose, prezidento par e i Š k i m a S 

Kai žeTevok posėdžiauja! Į?iški^.Junginės Vals- 
Jungtinių Tautų nusiginklavi- į tljos įsitraukė į pavojingą 
mo komisija ir visas pasaulis karą Azijoje, kuris kiekvie- 
kalba apie baigimą ginklavi- ną dieną pareikalaus vis 
mosi lenktynių,^ ateina prane- daugiau žmonių, kraujo ir 

pinigų.
Kaip žinia, “N. Y. Times” 

per kelis mėnesius reika
lavo, kad karas Vietname 
būtų baigtas pasit arimų 
keliu. Nesutiko su Šiaurės 
Vietnamo bombardavimais 
ir JAV karo plėtimo po
litika.

New Yorkas, — “New 
York Times” davė ištraukų 
iš eilės Jungtinių Valstijų 
ir kai kurių užsienio laik
raščių apie karą Vietname. 
Kartų pareiškė, kad plėti
mas karo Vietname neve
da prie gero. Jis reikalau
ja, kad nesutikimai būtų 

žmo- ] pasitarimais sureguliuoti.
Philadel h i j o s “The In

quirer” rašo, kad dabar jau 
yra aišku ir Valstybės de
partamentui, jog vietnamie
čiai nenusigando nei JAV 
bombonešių, nei marininkų, 
nei pėstininkų... Jie drą
siai kariauja.

San Francisco “Chron
icle” rašo, kad JAV karo 
politikai turi būti padaryta 
pabaiga, kad milit a r i s t ų 
planams ir veiklai turi būti 
galas, kad Vietnamo reika
lus privalo svarstyti Kon
gresas.

“Kansas City Starr” ra-

šienas iš Washington©, kad 
mtisų šalies ginkluotos jėgos 
b®s tuoj padidintos dar 330,- 
000 vyrų. Po ginklu turėsime 
3,000,000 vyrų. Niekados ši 
šalis nėra turėjusi tokių gink
luotų jėgų taikos metu.

Kaip tas Amerikos žygis 
veiks kitas šalis? Aišku, kad 
ir jos griebsis ginklavimosi. 
Vadinasi, Amerika pradėjo 
naujas ginklavimosi lenkty
nes.

sunkiai buvo kovo- 
daug džiaugtis ne-

Laimėjimas nėra

“Medicare” įstatymą jau tu
rime, bet jis pradės veikti tik
tai kada nors ateinančiais me
tais.

Ilgai ir 
ta, o per 
apsimoka,
pilnas. Kova turės eiti toliau.

Pagal šitą įstatymą, i 
gus, sulaukęs 65 metų am
žiaus, gaus tik tiek, kad už 
ligoninės patarnavimą reikės 
primokėt tiktai pirmutinius 
$40. Paskui jau jis galės per 

dienų sirgti ir gulėti ligo
ninėje nemokamai.

Bet pats turėsi pasimokėti 
už daktaro paslaugas, už vai
stus ir t.t. O tas, kaip žinia, 
visuomet sudaro dideles išlai
das, ypač jei dar tenka atsi
gulti “po peiliu”.

Praėjusio penktadienio “Lai
svėje” skaitėte Administraci
jos pranešimą, kad rugsėjo 5 
d. Brooklyne įvyks didžiulis 
parengimas mūsų redaktoriui 
ir rašytojui Rojui Mizarai pa
gerbti jo 70-ųjų metinių pro
ga. Atkreipkite dėmesio į 
Administracijos prašymą.

Aišku, kad Rojus jau bus 
sugrįžęs iš Lietuvos ir perduos 
savo įspūdžius iš tos įdomios 
viešnagės.

MUTaip pat turėkime mintyje 
rugpjūčio 8 d. popietę “Lais
vės” salėje. Bus svarbus Ksa
veroj Karosienės pranešimas

prezidento par e i š k i m a s

iš pasaulinio taikos kongreso, 
kuriame ji dalyvavo kaip na
rė skaitlingos amerikiečių de
legacijos. Taipgi jau bus su
grįžus antroji turistų grupė. 
Daugelis jų dalyvaus mūsų 
sueigoje ir papasakos savo įs
pūdžius iš didžiosios Dainų 
šventės Vilniuje, kurioje jie 
dalyvavo, _ ,

šo, kad amerikiečiai j a u 
pradeda jausti, kad karas 
Vietname, tai nėra lengvas. 
Ir jeigu nebus padarytas 
jo plėtimui galas, tai 100,- 
000 JAV militarinių vyrų 
ten nepakaks.

Londone “The New States
man” rašo, kad Jungtinės
Valstijos įsivels j taip didelį I R . . Mį 
karą, jog ir pusės milijono! 
vyrų nepakaks. v

Tokio, “Japan Times” ra
šo, kad karas gali būti la
bai ilgas ir sunkus, nes j 
JAV nenorės pasitraukti ir) 
pasauliui pasirodyti, kad 
džiunglėse negalėjo įveikti 
Vietnamo liaudiečių.

savojo krašto sūnaus nuo
pelnus, suteikdami jam 
Liaudies rašytojo vardą.

Leiskite įteikti Liaudies 
rašytojo diplomą ir litera
tūrinės visuomenės vardu 
dar kartą jus pasveikinti, 

) palinkėti gerbs sveikatos, 
kūrybinės sėkmės.

Akademikas Korsakas 
perduoda jubiliatui Lietu
vos Mokslų akademijos pre
zidiumo bei Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto dar
buotojų sveikinimus.

Nuoširdžius sveikinimus 
•ai Liaudies ra

šytojo vardo suteikimo pro-

Daugiau Vietnamui 
armijos ir pinigų
New Yorkas. — “New 

Yorko Timeso” militarinis 
kolumnistas Hanson Bald
win rašo, kad su preziden
to Johnsono pareiškimu,•
jog Jungtinės Valstijos 
Vietname yra kare, tai bai-

žurnalistas Laurinčiukas.
Brangų svečią apkabina 

ir visų tarybų Lietuvos kom
pozitorių vardu sveikina 
profesorius Vainiūnas.

Su nepaprastu dėmesiu 
susirinkusieji klausosi tai
kos šalininkų judėjimo at
stovės,, pažangios lietuvių

Naujas viršininkas 
“Voice of America”
Washingtonas. — Liepos 

28 dieną prezidentas John- 
s o n a s paskyrė “Voice of 
America” viršininku John 
Chancellorą, buvusį Balto
jo Namo? korespondentą.

Prezidentas sakė, kad
veikėjos Karosienės kalbos, atsteigs “Voice of Ameri- 

Ji sako, kad Liaudies ra
šytojo vardo suteikimas Ro
jui Mizarai — tai garbė ne 
tik pačiam rašytojui, bet ir 
visam pažangiajam užsienio 
lietuvių judėjimui.

(Tąsa 6-me puslapyje)

ca” gerą vardą, nes bus 
“pasauliui sakoma tiktai 
tiesa” per to radijo tinklus.

“Voice of America” įstai
ga įkurta propagandai. Ir 
prisiėjo pakeisti viršinin
ką, nes skelbiamos “žinios” 
susilaukė aštrios kritikos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ženeva. — Septyniolikos 
valstybių nusiginki avimo 
konvencijoje Tarybų Są
jungos delegacijos pirmi
ninkas Semionas Carapki- 
nas pareiškė: Jungtinės 
Valstijos, apeidamos Jung- 

I tines Tautas, puola Šiaurės 
Vietnamo respubliką, ka
riauja prieš Pietų Vietna
mo liaudį, tai tuomi jos 
kenkia nusiginklavimo su
sitarimui.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo radijas nurodo žmo
nėms, kaip saugotis nuo 
JAV bombonešių puolimų. 
Jis sako, kad Jun g t i n ė s 
Valstijos nepaiso nei tarp
tautinių teisių, ne pasau
lio žmonių protestų ,nei 
pačių JAV žmonių balso, 
bet plečia karą Azijoje.

Paryžius. — Prancūzijos 
radijas sakė, kad preziden
tas Johnsonas, plėsdamas 
karą Vietname, daro labai 
pavojingą žingsnį, kuris 
pasaulį stumia į karą.

Maskva. — Tarybų Są
jungos radijas sakė, kad 
kaip kiekviename klausime' 
yra riba kantrybei, taip ji 
bus ir Jungtinių Valstijų 
ginkluotiems puolimams 
pietryčių Azijoje.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Generali
nis sekretorius U Thantas 
pareišk, kad jis viską da
rys baigimui karo Vietna
me.

Londonas. — Anglijos 
premjeras Wilsonas pasisa- 
kad jis remia prezidento 
Johnsono karo politiką

Maskva. — Tarybų Są
junga vėl bandys už 7,500 
mylių atstos siekimo rake
tas į Ramųjį vandenyną. 
Bandymai įvyks tarp liepos 
28 ir spalio 15 dienų. Ji 
paskelbė kordinatus, įspė
dama, kad laivai neplauktų 
į tas sritis.

Maskva. — C. Brooke 
teismo metu kaltinamasis 
nurodė, kad šnipavimo rei
kalais jis turėjo susirišti 
su Anglijos ambasados sek
retoriumi K. A. Bishopu.

Dabar TSRS vyriausybė 
įsakė Bishopui tuojau iš
važiuoti.

gėsi pridengimo politika. ; V1 
Pirmiau JAV tik “rėmė” I AzlJ°Je-

ariaus prieš

Pietų Vietnamo valdžią, 
ten laikė apie 75,000 mili
tarinių vyrų, o dabar jų 
kiekį padidins dar 50,000 
ir atvirai
Vietnamo liaudiečius.

Pirmiau Pietų Vietnamui 
per metus skyrė $700,000,- 
000 pagalbos, be tų išlai-, 
dų, kurios reikalingos JAV 
militarinėms jėgoms už
laikyti, o dabar reikės žy
miai daugiau pinigų.

Cincinnati.—U. S. Court 
of Appeals nepakeitė pir- 
mesnio teismo J. Haffos ap
kaltinimo. Žemesnis teis
mas nuteisė jį 8 metams 
kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės bausmės. Hoffa ape
liuos į JAV Aukščiausiąjį 
Teismą.

Ženeva. — Septyniolikos 
valstybių atstovai susirinko 
į nusiginklavimo konvenci- 

Bet tikslo pasiekimui 
mažai yra vilties, kada 
JAV plečia karą pietryčių

Maskva. — Vyriausias 
žydų rabinas Yehudi -Leib 
Levinas sakė JAV rabi-

ti i - A r i • Jonnsono Karo pomiKąPaskyrė A. rortasą į Vietname.

Aukščiausiąjį Teisiną SS
Washingtonas. — Liepos JAV karo plėtimo

29 dieną prezidentas John- Putryčių Azijoje.
sonas paskelbė, kad vieton Washingtonas. — Per 
A. Goldbergo j JAV Aukš- ^umpą a1^ Jun_g 1i nj U . 
čiausiąjį Teismą skiria Wa- YaIstijų militarinės jėgos 
shingtono advokatą Abę ^us padidintos 330/)00~vy- 
Fortasą.

Jis yra 55 metų amžiaus, 
artimas prezizdento bičiu
lis.

Washing tonas. — Per

rų, o iki metų pabaigos 
Vietname bus 200,000.

New Yorkas. — Daugiau 
kaip 400 žmonių, daugumo-

Bona. — Kalėjime pasi
korė Hitlerio gvardijos ka
rininkas Alois Knabel, 63 
metų amžiaus. Antrojo pa
saulinio karo metu jis daug 
išžudė ukrainiečių, ypatin
gai žydų tautos žmonių.

Varšuva.—Lenkijos teis
mas nuteisė kolegijos mo
kytoją Zigmuntą Modze- 
lewskį tris su puse metų 
kalėjimo už priešvaldišką 
veiklą.

Washingtonas. — Adlai 
Stevensono kėdę, kurioje 
jis Baltajame Name sėdė
davo, pardavė už $134,50. 

J Belgradas. — Atvyko A. 
Harriinanas ir Indijos 
premjeras Šastris.

Dabar Kongreso nariai i je jaunuolių, pikietavo JAV 
Rkiisiioin skiriamai© tin-' militarinių jėgų mobihzaci-diskusuoja skiriamojo tinnams, kad jie ir bile žydai kamumąJ tai vietai

bus pasveikinti, jeigu jie į 
TSRS atvyks nusistatę už 
taiką ir tautų sugyvenimą.

Windsor Canada. — Virš 
10,000 laiškanešių, daugiau, 
10,000 laiškanešių, daugiau 
kaip 40-yse mieestų strei
kuoja už geresnes darbo 
sąlygas.

CHICAGOJEI 20,000 
DEMONSTRAVO

Chicago. — Per kelias 
dienas čionai lankėsi neg
rų vadas D r. Martin Lu
ther King. Pirmą dieną už 
civilines laisves demonstra
vo 10,000, o antrą dieną — 
apie 20,000, ir šaligatviuose

Washingtonas. — Iš nau-4buvo apie 100,000 žmonių.
jos rūšies metalo gamina 
dešimtukus ir kvoderius, 
kurių bus pagaminta už 
$42,000,000 vertės.

PROESTAS PRIEŠ 
J. VALSTIJAS

Tokio. — Čionai atsidarė 
Vienuoliktoji pasaulinė 
konvencija už panaikinimą 
atominių ginklų. Kalbėto
jai kritikavo Jungtines 
Valstijas už karą Vietna
me, o lauko pusėje masės

San Diego, Calif. — Trys demonstravo, reikalauda- 
JAV karo laivyno bombo- mos neįleisti JAV atominių 
nėšiai susidūrė ore 15,000 submarinų į Japonijos prie- 
pėdų aukštyje.

Greensboro, Ala. — Poli
cija areštavo apie 300 de
monstrantų, kurie demons
travo prieš segregaciją.

plaukas.

jos centrą ant Whitehall 
gatvės. Jie nešiojo plaka
tus su užrašais: “Prezi
dentas skelbia karą, o mes 
norime taikos.... Mūsų 
tauta neturi būti žmogžu
džių tauta.”

Saigonas.—Apie 400 JAV 
bombonešių ir malūnspar
nių bombardavo Pietų 
Vietnamo liaudiečių pozici
jas Bienhoa srityje, o ke
li tūkstančiai JAV pėsti
ninkų puolė vietnamieičus 
Mekongo upės srityje.

Į Nhatrango prieplauką 
dar pribuvo keli tūkstan
čiai JAV pėstininkų.

Maskva.—TSRS spauda, 
atsiliepdama apie preziden
to kalbą, sako, kad prezi
dentas pasirinko labai pa
vojingą kelią Vietnamo rei
kalais.

Hanojus,—Į šiaurės Viet
namą atvyko Ganos amba
sadorius.
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i Vietnamo karui plėsti planai
. PREZIDENTO JOHNSON O pranešimas liepos 28 

d. spaudos konferencijoje pritrenkė visus, kurie dar vis 
buvo nepraradę vilties Pietų Vietnamo karo plėtimui 
kelia užstoti. Jie tapo skaudžiai su vilti. Prezidentas 
pasakė, kad karas bus plečiamas toliau dar gi padidintu 
tempu. Mūsų militarinės jėgos trumpiausiu laiku bus 
beveik padvigubintos ir pasieks 125,000 vyrų. 0 jeigu 
pasirodytų, kad ir tokios armijos neužtenka karui lai
mėti, tai bus pasiųsta daugiau. Nebus jokių ribų!

Ir tai bus daroma be atsiklausimo Kongreso bei 
Amerikos žmonių nuomonės.

Kokia Amerikos žmonių nuomonė? Kelios dienos 
tam atgal Gallup firma, kuri, matyt, entuziastiškai 
užgiria prezidento politiką, pravedė apklausinėjimą. Net 
ir šitas apklausinėjimas, pravestas taip nusiteikusios 
įstaigos, parodė, kad iš visų paklaustų, ką jie mano apie 
Vietnamo karą, tiktai 48 procentai pasisakė pritarią da
bartinei vyriausybės užsienio politikai. Daugelis aiš
kiai pasisakė prieš, daugelis buvo abejojančių. Vadi
nasi, vyriausybės politika plėsti karą neturi Amerikos 
žmonių daugumos pritarimo.

Didžioji dainų šventė, ku
ri Liepos 18-ą įvyko Vingio 
parke Vilniuje, atėjo ir pra
ėjo. Pas mus nemažai buvo 
rašyta apie prisirengimus 
tai šventei, tilpo paskui ir 
trumpi tuojautiniai prane
šimai apie ją. Kaip žinia, 
toje šventėje dalyvavo apie 
20,000 dainininkų. Liepos 
20-os vilniškėje “Tiesoje” 
telpa išsamus aprašymas 
apie tą didžią šventę. Iš ten 
paimame ištraukas ir in
formaciją.

Geras įstatymas
DABAR jau turime įstatymą, kuris privers tabako 

trustą prie kiekvienos cigarečių dėžutės pridėti pastabą: 
‘‘Pasarga, cigarečių rūkymas gali būti kenksmingas jūsų 
sveikatai.” Aišku, kad tokia pastaba nepaveiks užkie
tėjusių rūkorių, bet nuolatinis priminimas bent jau 
pradedančius rūkyti privers pagalvoti, ką jie daro. Ne 
vienas pagalvos apie savo sveikatą ir nebenorės būti 
jos priešu.

Kongresą galima pagirti už įstatymo priėmimą.

Ar respublikonai susipras?
ŠIOMIS DIENQMISgubernatoriai laikė savo kon

ferenciją. Beveik visos diskusijos siejosi su Pietų Viet
namo karu. Visi demokratai pasisakė už dabartinę vy
riausybės politiką. Bet tiktai kai kurie respublikonai 
tą politiką užgyrė. Kai kurie jų šitą politiką kritikavo. 
Ypač Oregono valstijos gubernatorius Mark O. Hatfield 
aštriai pasisakė prieš. Jis reikalavo, kad prezidentas 
atsiklaustų Kongreso.

Kiek švelniau prieš prezidentą pasisakė Michigano 
valstijos gubernatorius George Romney.

Atrodo, kad respublikonai ruošiasi ateičiai. Jie 
jaučia, kad Pietų Vietnamo karas gali užsitęsi net iki 
kitų prezidentinių rinkimų. Galimas daiktas, kad su 
laiku jie pereis į opoziciją ir pradės kalbėti: “Išrinkite 
mūsų žmogų prezidentu, ir taika bus atsteigta.” Juk 
panašiai anais metais jie padarė su Korėjos karu.. Iš 
karto jį karštai rėmė, o paskui gen. Eisenhowerio lū
pomis pažadėjo karą užbaigti. Nusivylę žmonės Tru- 
mano politika ir karu, balsavo už Eisenhowerį.

Vakarų Vokietijos atominis 
ginklavimasis

KAIP ŽINIA, Jungtinės Valstijos seniai darbuo
jasi, kad NATO globoje būtų sudarytas atominis lai
vynas. O tai reikštų, kad ir Vakarų Vokietija būtų 
prileista prie atominio ginklo. Prieš tai griežtai ko
voja Tarybų Sąjunga.

Šis klausimas, aišku, bus vienas iš svarbiausių 
klausimų, kuriuos teks svarstyti Ženevoje atsinaujinu
siuose Jungtinių Tautų sudarytos nusiginklavimo ko
misijos posėdžiuose..

Ką apie tai galvoja patys vokiečiai? Šitą klausi
mą atsako jie patys. Štai TASS-ELTOS pranešimas iš 
Vakarų Vokietijos sostinės Bonos liepos 13 d.:

“VFR užsienio reikalų ministras Šrederis paskelbė, 
kad Vakarų Vokietija, galimas dalykas, “įsigis” savo 
branduolinį ginklą bundesverui. Apie šiuos Bonos ke
tinimus jis pranešė, duodamas interviu laikraščiams 
“General-ancaiger” ir “Diuseldorfer nachtrichten,” taip 
pat Vakarų Berlyno laikraščiui “Der tagesšpigel.”

Pasak Šrederio, VFR' vyriausybė “įsigis” savo bran
duolinį ginklą, jeigu jai nebus suteikta galimybė gauti 
šį ginklą pęr “daugiašales Atlanto branduolines pajė
gas arba kitu lygiaverčiu sprendimu.” Remdamasis 
“saugumo poreikiais,” jis pareikalavo sudaryti “Va
karų sąjungoje atominę organizaciją,” kurios dalyvėms 
tttri būti NATO šalys, savarankiškai negaminančios 
branduolinių ginklų. Tik šiuo atveju, pasakė Šrederis, 
Vakarų Vokietija “galės atsisakyti ketinimo įsigyti savo 
atominį ginklą.”

Vadinasi, jeigu po NATO vokiečiai negaus ato
minio ginklo, tai pradės jį patys gaminti. Vienaip ar 
kitaip, Vakarų Vokietija mojasi įsigyti atominį ginklą. 
Tai nauja žmonijai grėsmė.

1

* ——----- y......................... —.... -

Ta diena Vilniuje buvo 
puiki, saulėta. Šventės pra
džią Vingio parke pranešė 
trimitai. Į estradą įbėgo 
tautiniais drabužiais apsi
rengę 25 jauni vaikinai, 
simbolizuojantys 25-as me
tines. Šventė atidaryta. 
“Tiesa” rašo:

Jauniausieji šventės dalyviai 
įteikia dirigentui batutą. Di
dingai skamba TSRS ir LTSR 
valstybiniai himnai. Orkestrui 
diriguoja Tarybų Sąjungos 
liaudies artistas B. Dvarionas. 
Geriausieji saviveiklininkai pa
kelia į stiebus TSR Sąjungos, 
Lietuvos TSR ir Respublikinės 
dainų šventės vėliavas. Šiau
rinio estrados kuoro aukure 
tvyksteli liepsna. Garbė už
degti šventės ugnį suteikta 
Politechnikos instituto dainų 
ir šokių ansamblio dalyviui E. 
Kaminskui — Šiaulių darbi
ninko sūnui, mokslo pirmūnui.

Pirmajai dainai, kurios 
žodžiai mums gerai žinomo 
jauno poeto Justino Marcin
kevičiaus ir muzika V. Lau- 
rušo, dirigavo J. Švedas. 
Ta daina — “Su Lenino 
vardu”. Sekė B. Dvarionio 
maršas “Vilnius” ir paskui 
St. Šimkaus lietuvių liau
dies daina “Motulė mano”. 
Šią dainą dainavo tritūks- 
tantinis vaikų choras — Lie
tuvos jaunoji karta pareiš
kė savo meilę motulei—kon
cepcijai, kuri apie tėvelius, 
tėvynę, praeitį...

Įdomų numerį dirigavo A. 
Juozėnas: Italijos darbinin
kų kovingą dainą “Bandera i 
Rossa” (“Raudonoji Vėlia
va”). Ji buvo dainuojama 
dalimis trimis kalbomis — 
lietuvių, rusų ir originalia 
— italų. Ta daina Lietuvos 
liaudis lyg saliutavo darbo 
žmones kraštuose, kuriuose 
socializmas dar yra išsvajo
tas siekis, už kurį kovoja
ma.

Prisimenant praeitį, “Tie
sa” rašo:

.. . Garsėja Dainava dainom 
ir dainiais. Bet kai 1905 me

tais Krokialaukyje buvo su
rengtas pirmas lietuviškos dai
nos vakaras, chorą išblaškė iš 
Kalvarijos sujoję žandarai. O 
LTSR nusipelnęs gydytojas 
Stasys Kudirka, ilgus metus 
dainavęs alytiškių chore, me
na tas pokario dienas, kai ne
retai į sceną patekdavo grasi
nimas: “Greičiau nešdinkitės, 
o jei ne — pasigailėsit!” Me
na, kaip buržuaziniai naciona
listai sviedė granatą į Dau
gų kino teatrą — ten buvo 
rodomas kino filmas. Meno 
saviveiklininkų krauju nutaš
kytas tarybinio veikalo deko
racijas. Senas gydytojas atli
ko tūkstančius operacijų, gel
bėdamas žmones nuo mirties. 
Sužeistųjų tarpe buvo nemaža 
žmonių, kurie tą įtemptą me
tą nešė liaudžiai tarybinį žo
dį, tarybinę dainą.

šiandien visu balsu dainuo
ja Lietuva. Vien iš Alytaus ra
jono į Vilnių, į didįjį dainos 
forumą, atvyko 450 žmonių. 
Jų tarpe geriausi iš šimto šio 
rajono chorų.

Dalyvaujantieji chorai bu
vo įvairaus amžiaus. “Tie
sa” pamini, kad Lietuvos

žemės ūkio akademijos cho
ras “Daina” jau turi apie 
40 metų, o vienas jauniau
sių, Elektrėnų mišrus cho
ras.

Apie amerikiečių lietuvių 
choristų dalyvavimą didžio
joje šventėje jau buvo rašy
ta. “Tiesa” taip apibūdina 
šį dalyvavimą.

... Į dirigento pakylą leng- 
• vai įkopia liekna, tauraus vei
do moteris. Ją choro dalyviai 
sutinka audringomis, ovacijo
mis. M. Stenslerienė į Dainų 
šventę su grupe lietuviškų cho
rų dalyvių atvyko iš už jūrų 
marių, iš tolimos Amerikos. 
Grupė Amerikos lietuvių ištir
po milžiniškame chore, ir jų 
balsai, simbolizuoją visų Ta
rybų Lietuvą mylinčių emi
grantų balsus, skambėjo kar
tu su didžiąją širdžių simfo
nija gimtinei.

“Tiesos” korespondentui 
Stenslerienė sakė:
— Diriguoti dviejų dešimčių 

tūkstančių chorui — man di
delis netikėtumas ir didelė 
garbė. Labai jaudinausi — ar 
supras mane? Bet muzikinė 
kalba — viena, o choras nuo
stabus. Aš laiminga!

Chorai ne viskas. Vienas 
didžiausių pasaulyje jungti
nių dūdų orkestrų reiškėsi 
tą dieną Vingio parke. Skai
tome:

“Gaisrininkų dūdų orkest
ras!” — dažnai dabar girdi 
atsiliepiant apie pradedan
čiuosius pučiamųjų kolekty
vus. ši linksma ironija kažka
da buvo tikra tiesa — prieš
karinė Lietuva iš viso negalė
jo pasigirti žalvario dūdomis. 
Šiemet į šventę atvyko 1422

žmogus stebi gamtą, ap
linką, mato j o jex vykstančius 
reiškinius, stengiasi juos 
pažinti. Kiekvienam aišku, 
kad po žiemos bus vasara, 
po nakties—diena. Žino ir 
kodėl taip yra: Žemė suka
si aplink savo ašį, o drauge 
ir aplink Saulę. Dabar tai 
nekelia niekam jokios abe
jonės. Yra daugybė reiški
nių, kurių priežastis žmb- 
gus žino: gali tiksliai nusa
kyti, kas vyks po vieno ar 
kito reiškinio.

Mokslininkai, pavyzdžiui 
tiksliai 
muosius 
apie tai 
visiems.
jeigu neįvyktų laukiamo 
užtemimo.

Saulės užtemimai, ypač 
pilni, ne tokie jau dažni 
reiškiniai. Ne kiekvienas sa
vo amžiuje juos pamato. Se
novės žmonės nežinojo, ka
da įvyks saulės užtemimai, 
todėl bijojo jų. Bet įsivaiz
duokime žmogų, kuris jau 
tuomet sugebėjo apskaičiuo
ti būsimus saulės užtemi
mus ...

Senovės Graikijoje gyve
no garsus mokslininkas, 
vardu Empedoklas. Jis — 
graikų farmakologijos tė
vas, ištyrė daug ir fizikos 
reiškinių. Jam buvo žino
mos tikrosios saulės užtemi
mo priežastys.

Dabar pamėginkime įsi
vaizduoti, kaip Empedoklas, 
apskaičiavęs būsimo užte
mimo tikslų laiką, paskel
bia žmonėms, kad jis užpy
ko ant savo tėvynainių ir 
dėl to atimąs iš jų saulę.

apskaičiuoja būsi- 
saulės užtemimus, 
iš anksto praneša 
Kaip nustebtume,

dūdoriai. Kai į estradą įžygia- < Ir • • • staiga pradeda temti, 
vo šis didžiulis friuzikantų bū-;kyla didžiulė panika. Žmo- 
rys, visi jį sutiko karštais plo- nės puola maldauti pasigai- 
jimais, o moterų chorai bal- įėjimo, o Empedoklas di- 
tomis vėliavomis. Tarp lygių Jžiadvasiškai pareiškia pa- vvi’ii ncrntn namorvti ir. * *vyrų gretų galima’ pamatyti ir 
linksmus merginų veidus. Dau
guma jų — Lentvario kilimo 
fabriko pučiamųjų orkestro, 
šiuo metu vienintelio Lietuvo
je moterų orkestro, dalyvės. 
Altais pučia fabriko kontrolie
rės M. Lukšytės ir M. Radze
vičiūtės, o tarp bosų išsirikia
vusios — audėja T. Liudvina- 
vičiūtė ir siūlų sukėja S. Drau- 
gūnaitė. Merginos labai lai
mingos, kad pirmąkart daly
vaują tokiose didžiulėse iškil
mėse.

Paskutinis dainos šventės 
etapas buvo masinio miš
raus choro pasirodymas. 
Dainuota “Apynėli Žalia- 
sai”, jauno kompozitoriaus 
Žigaičio “Jaunimo daina”

Čia paėmėme iš “Tiesos” 
tik vieną kitą šventės epi
zodą. Apimti viską beveik 
neįmanoma. “Tiesa” taip 
apibūdina dainos šventės 
pirmos dienos pabaigą. (Se
kančią dieną, sekmadienį, 
dar vyko didžiulis muzikos 
ir šokių festivalis):

Nuaidi, nulinguoja paskuti
nė daina. Klausytojai ploji
mais sutinka estradoje iš ma
žų vėliavėlių išklostytą raudoj 
ną TSRS ir raudonai-baltai-ža- 
lią LTSR vėliavas. Saliutui ai
dint, jos pakartojamos. Choro 
dalyviai skuba prie dirigentų 
pakylos, apdovanoja ąžuolų 
vainikais, gėlėmis dirigentus 
L. Abarių, M. Abugovą, R. 
Balčiūną, J. Dautartą, B. Dva
rioną, P. Jankauską, A. Jozė-, 
ną, K. Kavecką, A. Krogertą, 
A. Liberį, A. Mačikėną, N. 
Nazarovą, H. Perelšteiną, A. 
Pulauskienę, S. Sinkevičių, P. 
Sližį, M. Stenslerienę, Č. Šid
lauską, J. švedą, V. Urbona
vičių, J. Vanagą, E. Verniką, 
J. Žitkevičių, Dainų šventės 
režisierius K. Kymantaitę, S. 
Surkevičienę, 
dailininkus
čius, visus tuos, 
triūso įdėjo, rengiant 
pakartojamą, šventę, 
šiemet skambėjo kaip

H. Vancevičių, 
A. ir V. Nasvy- 

kurie daug 
šią ne- 

Daina 
niekad

sigailįs ir grąžinąs saulę... 
Kuo ne “stebukladaris” 
Empedoklas!

Egipto žyniai balzamavi- 
mo metu tardavo įvairius 
užkeikimus ir darydavo pa
slaptingus gestus. Šias ap
eigas stebintiems žmonėms 
susidarydavo įspūdis, kad 
tai ir yra balzamąvimo prie
žastis, o apie žynių varto
jamus vaistus ir jų sudėtį 
niekas nieko nežinojo. Ši 
paslaptis būdavo perduoda
ma iš kartos į kartą, ir tai 
sudarydavo apie žynius mis
tikos aureolę.

Kas iš mūsų nėra girdė
jęs apie indų fakirus. Tai 
žmonės, kurių elgesio, ne
žinodamas įtaigos, sugesti
jos reiškinių, niekaip nepa
aiškinsi: jo ir gyvatė klau
so, jis ir peiliais vaikšto. Ir 
šiandien Indijos jogas gula 
po mašina, ši per jį perva
žiuoja, ir nieko: sveikas,gy
vas. Tiesa, dabar vargu, ar 
kas tiki jų stebuklingumu. 
Jogai savo triukais tik duo
ną pelno.

Įsigilinkime į reikalo es
mę. Fakiras arba jogas, iš- 
sitreniravęs taip, kad jam 
paklusnus kiekvienas rau- 
menukas, sugeba, stovėda
mas ant aštraus peilio, neį- 
sipiauti. Jis žino žmogaus 
psichologiją, gyvulio elgesį.

sutartinai ir galingai, patvir
tindama tiesą, kad Lietuva — 
dainų tėvynė, kad ji socializ
mo dėka pasiekė aukštas kul
tūros viršūnes.

Viršum estrados pakyla zon
das su LTSR vėliava, zondai 
su šūkiais, gėlėmis. Orkestras 
groja B. Dvarionio maršą 
“Gimtinės laukais”...

Ir ilgai dar iš parko nesi- 
skirsto žmonės — reikia at
vėsti įspūdžiams, reikia kuo 
ilgiau išlaikyti pakili^ šventės 
nuotaiką.

Tai jis pasiekė savo nepa
prasta valia ir darbu. O 
iš pirmo žvilgsnio atrody
tų, kad jogas kitoks žmo
gus. Senovėje pasitaikyda
vo, kad jis hipnozės pagal
ba įtikindavo savo auką, 
jog, pavyzdžiui, paralyžuos 
ranką. Žmogus iš siaubo 
patikėdavo. Faktiškai ne
įvykdavo jokių fiziologinių 
pakitimų, o žmogus rankos 
nevaldydavo tik dėl to, kad 
buvo tikras, jog negalįs val
dyti. išgydyti galima tik at
virkščia įtaiga.

Ne visi fakirų eksperi
mentai pavykdavo. Nepa
vykusius pamiršdavo, bet 
apie tuos, kurie pasisekda
vo, pasakodavo iš kartos į 
kartą. L>ndien žinome, kad 
žmogus gali įsikalbėti “ligą” 
arba atvirkščiai, įsitikini
mas, kad pasveiks, padeda 
gyti. Greičiau gyja tas li
gonis, kuris visiškai pasiti
ki gydytojų autoritetu. Vi
sus šiuos reiškinius vadina
me įtaiga, ir jie tapo psi
chologijos* mokslo tyrimo 
objektu. Anksčiau įtaigos 
reiškiniai nebuvo pažinti, 
todėl juos perkeldavo į ste
buklų sferą.

Įvairių religijų atstovai 
bando įtikinti, kad atsitikti
niai reiškiniai negali būti 
žmogaus suprasti, kad tai 
dieviškos valios pasireiški
mas ir jie neturi absoliučiai 
jokios priežasties, apart die
viškos valios. Jie gali įvyk- 
gali ir neįvkti. Tokius reiš
kinius religija vadina ste
buklais.

Taip įvairios religijos ban
do paaiškinti įvairias stichi
nes nelaimes, vadindamos 
jas dievo bau s-mėmis už 
nuodėmes.; Ugnikalnių išsi
veržimo pagrindu susifor
mavo ir biblijinę legenda 
apie Sodomą ir Gomorą.

Štai kaip šių miestų gy
ventojai buvo nubausti už 
nuodėmes: “Ir papylė vieš
pats ant Sodomos ir Gomo- 
ros lietum sierą ir ugnimi iš 
viešpaties danagus... Ir 
pažvelgė (Lotas — B. G.) į 
Sodomą ir Gomorą, ir visas 
apylinkių platybes, ir pama
tė: štai nuo žemės kyla dū
mai, kaip iš pečiaus” (Bū
ties kn., 19 sk., 24, 28 eil.).

Dar ir šiądien mokslinin
kai neturi realių galimybių 
tiksliai apskaičiuoti žemės 
drebėjimų, ugnikalnių išsi
veržimų laiko.

Nesugebėjimas suprasti 
atsitiktinių reiškinių ir to
liau dirgina žmogaus religi
nius jausmus, palaiko jo 
prietaringumą...

Žiūrėk, staiga naktį reli
gingas žmogus pamato dan
guje “kruvinus stulpus.” 
Pamatęs neįprastą vaizdą, 
jis išsigąsta, o išgąstis su
teikia ir formas, žmogus 
daro analogiją: girdi, prieš 
karą panašiai buvo, vadina
si, ir dabar bus karas—dan
gus įspėja!

Be abejo, panašių atsitiki
mų būta ir daugiau, tačiau 
jei jie nesusiję su jokiomis 
stichinėmis nelaimėmis, lie
ka užmiršti, o šie įstringa į 
atmintį, nors ir įvyko prieš 
daugelį metų... Pamėgink 
dabar įtikinti, kad prieš ka
rą tokio nebuvo... Jo mo
čiute matė. Gyvas liudinin
kas. O kad tai eilinė šiau
rės pašvaistė ar panašus 
reiškinys, religingas žmo
gus neišsiaiškina. Tačiau ir 
šiaurės pašvaistė pas mus 
buvo matoma dėl tam tik
rų dėsningų priežasčių, ku
rių iš anksto neaptikome. 
Jos gali būti mokyta ištir
tos. Vadinasi, atsSiktinių

įvykių priežastis sužinome 
vėliau. Štai vienas papra^ 
tas pavyzdys. Eina žmogus / 
gatve. Nukrenta nuo stogo 
luitas ledo ir užmuša jį. At
sitiktinai! Taip. Bet iš ki
tos pusės, susidarė tokios 
sąlygos, kad ledas vis tiek 
būtų nukritęs, nežiūrint to, 
ar čia kas eitų, ar ne. o žmo
gui reikėjo eiti pro šią vie
tą. Vadinasi ir ledas tu
rėjo kristi, ir žmogus turė
jo eiti. O kad abu atvejai 
būtinai sutapo — atsitikti
numas. Žinoma, jei kas bū
tų užlipęs ant stogo, pama
tęs ledą ir nuėmęs, nelai
mingas atsitikimas neįvyk
tų.

Taigi, kiekvienas reiški
nys turi savo konkrečiu 
priežastį, kurią mokslas iš4^ 
aiškina. Atsitiktinis reiški
nys skiriasi nuo būtino tuo, 
kad anksčiau nebuvo paste
bėtas ir ištirtas. Kadangi 
įvairių reiškinių yra bega
lybė, mokslas jų visų negali 
aprėpti. Tie reiškiniai, ku
riuos mokslas jau pažįsta, 
nelaikomi atsitiktiniais. Be 
abejo, ne visi atsitiktiniai 
reiškiniai ir esmės yra bū
tini, todėl tik vėliau gali bū
ti ištirtos jų priežastys.

Atsitiktinumo, kaip reiš
kinio, nesupratimas ir duo
da tam tikro pagrindo reli
gingiems žmonėms tikėti 
stebuklais.

B. Genzelis^
(“Tarybinė moteris”)

BROLIAI IR RUGIAI
Buvo laikas,
Buvo dienos. —
Brolių daug,
O dalgis—vienas.

Bet užteko, 
Nes rugių— 
Koks desėtkas 
Pradalgių!

Plaka dalgį
Brolis vienas,
Antras pusto
Dalgio plieną,
Trečias mosteli
Dalgiu...
Atsidūsta...—
Po rugių. ’ 'b

Naujas laikas, 
Naujos dienos.—
Dalgių daug,
Bet brolis—vienas.

O rugių,.
Savų rugių— 
Milijonai 
Pradalgių.

Vienas, karo
Vėtrai ūžiant,
Lyg ir tas rugys
Palūžo

Prie Alaušo
Mėlynų, 
Linažiedžių 
Vandenų 

Slogios naktys 
žvaigždėm lijo...
Antrą brolį
Vokietijon

Išgabeno
Traukiniai 4
Išgabeno 
Amžinai.

Traukia skambią
Darbo dainą
Brolio trečiojo
Kombainas,

Traukia,
Klodamas rugių 
Milijonus 
Pradalgių.

Pranas Raščius

SUSITARĖ
Paryžius. — Prancūzija 

susitarė su Alžyro respub
lika bendrai išnaudoti Sa
charos naftos versmes. 
Mat, prancūzai surado Sa
charoje naftos, bet nutięsL^ 
mui naftolaidžų AlžyrliP 
neturi nei pinigų, nei tech
nikinių įrengimui
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I Neregėto džiaugsmo dienos Lietuvoje
M. Gedvilas

Lietuvos TSR Švietimo ministras

Paėmęs iš Vilniaus “Tie
sos”, perspausdinimas, kiek 
sutrumpintą, šį M. Gedvilo 
straipsnį iš atsiminimų apie 
1940 metų įvykius Lietuvo
je.

Kilus pasaulyje hitleriz- 
mo pavojui, Lietuvos liau
dis jokiu būdu negalėjo pa- 
stikėti dviveidiška Smeto
nos fašistinės valdžios poli
tika, kuri, laužydama 1939 
m. savitarpio pagalbos su
tartį su TSRS, neabejotinai 
stūmė Lietuvą į Hitlerio 
vergovę. Daugelyje vietų 
sįįsidarė revoliucinė situaci
ja. Darbo žmonės, komunis
tų vadovaujami, aktyvino 
savo veiklą. Raudonosios 
Armijos įgulų buvimas Lie
tuvos teritorijoje kėlė nuo
taikas. Pasigirdo balsų, 
vyriausybės atsistatydini
mo, amnestijos politiniams 
kaliniams. Ir kai 1940 metų 
birželio dienomis paaiškėjo 
vyriausybės provokacijos 
prieš Raudonosios Armijos 
įgulas, buvo demoskuota 
veikla, nukreipta prieš Ta
rybų Sąjungą, kai TSRS 
vyriausybė pareiškė Lietu
vos vyriausybei tuo klausi
mu griežtą protestą, o pats 
<jpktatorius Smetona, pabū
gus atsakomybės už provo
kacijas, sudėjo savo mantą 
ir su šeima bei pasisavinta 
valiuta paspruko iš Lietu
vos, tai buržuazinis, fašisti
nis režimas sprogo kaip 
muilo burbulas. Smetona 
pabėgo ten, kur buvo jo šei
mininkai — į hitlerinę Vo
kietiją. Bepigu jam buvo 
bėgti. Užsienyje, kaip rašė 
Antanas Bimba savo kny
goje “Naujoji Lietuva”, jis 
turėjo nemaža turtų: vilą 
Prancūzijoje, apelsinų plan
taciją Palestinoje, ( kavos 
plantaciją Brazilijoje. Be 
to, nemažų indėlių turėjo 
Niujorko, Londono, Šveica
rijos bankuose.

Liaudies vyriausybė
Premjeras A. Merkys pa

gal veikiančią konstituciją 
laikinai perėmė prezidento 
pareigas. Sena vyriausybė 
toliau nepajėgė valdyti, rei
kėjo sudaryti naują vyriau
sybę. Tuomet A. Merkys 
pavedė sudaryti vyriausybę 
žinomam visuomenininkui, 
žurnalistui J. Paleckiui.

Priėmęs pasiūlymą, J. Pa
leckis tarėsi su pažangiais 
visuomenės sluoksniais, 
konsultavosi su Lietuvos 
Komunistų partijos CK ir 
sudarė naują vyriausybę, 
kuri buvo pavadintai Liau

nų urve. Nejaukios buvo 
pirmos dienos toje ministe
rijoje. Iš paviršiaus atrodė 
visiškas pavaldinių paklus
numas, bet iš žvilgsnių bu
vo matyti, kad pasiryžę, jei 
galėtų, mane sunaikinti. 
Kitaip ir būti negalėjo—juk 
dauguma jų buvo seni žval
gybininkai.

Pirmas darbas: reikėjo 
nusikratyti, ir kuo greičiau
siai, viceministru. Jo vieton 
atėjo komunistas Aleksand
ras Guzevičius, dabartiniu 
laiku žymus rašytojas. Pa
sidarė lengviau, prasidėjo 
Vidaus reikalų ministerijos 
aparato valymas. Nedel
siant, visoje respublikoje 
turėjo būti pakeisti apskri
čių viršininkai ir policijos 
vadai. Iki šiol šias vietas 
buvo užėmę tautininkai ar
ba krikdemai.

Išspręsti svarbūs 
klausimai

Liaudies vyriausybei per 
trumpą laiką teko išspręsti 
daug svarbių klausimų: po
litinių kalinių paleirimas iš 
kalėjimų, Komunistų parti
jos ir komjaunimo sąjungoš 
legalizavimas, Liaudies ka
riuomenės organizavimas, 
Šaulių sąjungos ir buržua
zinių partijų uždarymas. 
Netrukus buvo paleistas 
buržuazinis seimas ir pa
skirti naujo Seimo rinki
mai. Rinkimams susidarė 
komunistų ir nepartinių 
blokas: “Lietuvos darbo są
junga”. Prasidėjo rinkimi
nė agitacija. Atsimenu, kaip 
praeidavo mitingai Telšių 
apygardoje, kur aš buvau 
renkamas į seimą. Entuzia
stingai nusiteikę žemaičiai, 
pasisakydami mitinguose, 
vaizdavo sunkią praeitį, 
sveikino permainas, kėlė 
buitinius klausimus, blogu 
žodžiu minėjo budelį Ple
chavičių ir t.t.

Kuo skyrėsi liaudies 
seimas?

Liepos 14-15 dienomis įvy
ko Liaudies Seimo rinkimai. 
Jie sutapo su garsiosios 
Bastilijos sugriovimo meti
nėmis ir dėl to alegoriškai 
buvo pavadinti lietuviškos 
Bastilijos šturmu. Tokia 
Bastilija buvo paimta ?— 
Liaudies Seimas išrinktas. 
Kuo skyrėsi Liaudies Sei
mas nuo buržuazinio sei
mo? Rinkimuose į buržua- 
zin. seimą balsuodavo pilie
čiai nuo 24 metų amžiaus, 
ne visi galėjo rinkimuose

’’’Be
sakius įžanginę kalbą, Krė
vė-Mickevičius, Liaudies vy
riausybės vardu, atsistaty
dino. Buvo išrinktas Liau
dies Seimo prezidiumas: 
pirmininkas — L. Adomaus- 
kas, vicepirmininkai M. Ge
dvilas ir J. Grigalavičius, 
sekretoriai — P. Cvirka ir 
A. Venclova. Pradėjome 
svarstyti pirmą visiems rū
pimą klausimą apie busimą
ją valstybinę santvarką. 
Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komitetas pave
dė man, kaip komunistui, 
padaryti šiuo klausimu pra
nešimą. Pasiūlymas įvesti 
tarybinę santvarką buvo 
priimtas su ovacijomis. 
Perskaičiau deklaraciją apie 
tarybinę santvarką, ji buvo 
neapsakomai entuziastingai 
priimta.

Antras dienotvarkės punk
tas išplaukė iš pirmojo. Ka
dangi Lietuva —; Tarybų 
respublika, tai, savaime su
prantama, kilo klausimas 
apie jos įstojimą į TSRS 
sudėtį. Šį klausimą iškėlė 
A. Sniečkus, Vilniaus, Kau
no, Šiaulių, Liaudies Seimo 
atstovų vardu. Pasiūlymas 
svarstyti šį klausimą pri
imtas. Pranešimą darė tei
singumo ministras P. Pa- 
karklis. Visiems pritariant, 
buvo priimta atitinkama de
klaracija. Kilo naujos ova
cijos. Liaudies Seimas išrin
ko delegaciją į TSRS Aukš
čiausiąją Tarybą. Trečiu 
dienotvarkės punktu buvo 
klausimas apie žemės nacio
nalizavimą. Pranešimą da
rė žemės ūkio ministras M. 
Mickis. Visa žemė su jos 
gelmėmis nuo šiol priklau
so liaudžiai — taip skamba 
deklaracija. Ketvirtu die
notvarkės klausimu — apie 
pramonės, prekybos ir ban
kų nacionalizavimą prane
šimą darė M. Šumauskas. 
Visos stambios pramonės ir 
prekybos įmonės, bankai 
buvo nacionalizuota.

Lietuva priimta į 
TSRS sudėtį

Rugpiūčio 25-26 dienomis 
buvo sušaukta nepaprasta 
Liaudies Seimo sesija. Sesi
joje išklausytas, delegaci
jos, grįžusios iš TSRS 
Aukščiausios Tarybos sesi
jos, pranešimas apie LTSR 
priėmimą į TSRS, apie Bal
tarusijos deputatų pasiūly
mą sutikslinti Lietuvos-Bal
tarusijos sienas ir atiduoti 
Lietuvai tuos rajonus, ku
riuose gyventojų daugumą 
sudarė lietuviai. Toliau Sei-

dies vyriausybe. Į vyriausy
bę įėjo: premjeras ir, Mer
kiui atsistatydinus, laikinai 

, ^einąs prezidento pareigas 
*4. Paleckis; pavaduotojas— 
prof. V. Krėvė-Mickevičius. 
Be to, Liaudies vyriausybės 
ministras buvo generolas V. 
Vitkauskas, E. Galvanaus
kas, P. Pakarklis, M. Mic
kis, A. Venclova, L. Koga- 

. nas, L. Adomauskas, St.
Pupeikis, M. Junčas-Kučin- 
skas, M. Gedvilas.

.Nejaukios buvo pirmosioe 
dienos

Man teko Liaudies vy
riausybėje dirbti Vidaus 
reikalų ministru. Ministeri
joje mane sutiko senas bur
žuazinis viceministras pul
kininkas Giedraitis su visu 

< personalu. Atraportavo, 
Kaip pridera: “Jūsų eksce
lencija, pone ministre” ir 
t.t., tačiau jaučiaus, lyg tig-

dalyvauti — jie buvo cen- 
zuoti. Balsuodavo tik apie 
3Q—40 procentų rinkėjų. 
Paskutiniame seime “tautą 
atstovavo” 49 deputatai, iš 
jų 43 tautininkai, 1 krikde
mas ir 5 nepartiniai. Nė 
vieno darbininko, nė vieno 
darbo valstiečio, nė vieno 
tikro inteligento nebuvo 
buržuaziniame seime. Nie
ko bendro šis Seimas netu
rėjo su darbo žmonėmis. 
Liaudies Seimą rinko visi 
piliečiai, nuo 21 metų am
žiaus. Balsavo 95 proc. rin
kėjų. Buvo išrinkti 78 at
stovai, jų tarpe: 21 darbi
ninkas, 25 valstiečiai, 27 in
teligentai ir kiti — 5. Tai 
buvo išties Liaudies Seimas.

Pirmieji Seimo žingsniai
Liepos 21 dieną Liaudies 

Seimas pradėjo savo darbą. 
Posėdžiai vyko Kauno teat
ro salėje. J. Paleckiui pa-

mas priėmė naują Lietuvos 
Konstituciją, tarybinę Kon
stituciją, pagal kurią Liau
dies Seimas tapo LTSR 
Aukščiausią j a Taryba. 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku išrinktas Balys 
Baranauskas, Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
pirmininku J. Paleckis, pa
vaduotojais K. Didžiulis ir 
D. Ročius, sekretorium St. 
Pupeikis. Buvo sudaryta 
tarybinė vyriausybė—Liau
dies Komisarų Taryba, ku
rios pirmininku išrinktas 
M. Gedvilas, pavaduotojais 
patvirtinti St. Brašiškis ir 
P. Glovackis. Be to, liaudies 
komisarais buvo patvirtinti 
M. šumauskas, J. Laurinai
tis, V. Girdzijauskas, M. Mi
ckis; M. Gregorauskas, P. 
Pakarklis, A. Venclova, M. 
Junčas-Kučinskas, L. Ado
mauskas, I. Vaišnoras.

Visiems laikams atkurta 
Tarybų valdžia!

Tarybų valdžia, kuri buvo 
pasmaugta 1919 metais, ta
po galutinai atkurta, Lietu
va pasuko nauja kryptimi. 
Lietuvoje buvo 275,000 že
mės ūkio savininkų, iš jų 
27,000 ūkių (10 proc.) pri
klausė turtingiems žemval
džiams bei dvarponiams, 
vienuolynams, bažnyčioms. 
Jie valdė apie 1,5 milijono 
hektarų žemės, daugiau 
kaip vieną trečdalį visos 
dirbamos žemės. Iš šių sa
vininkų buvo nusavinti že
mės pertekliai ir atiduoti 
tiems, kurie jo labai mažai 
turėjo (mažažemiams) arba 
visai neturėjo (bežemiams). 
Tuo būdu, daugiau kaip 70,- 
000 tokių valstiečių šeimų 
gavo 600 tūkstančių ha že
mės. Tarybų valdžia nacio
nalizavo 1,137 stambias pre
kybos ir 600 pramonės įmo
nių, kurių vertė siekė 550 
milijonų litų. Iki šiol jos 
priklausė 2,500 turtuolių 
šeimų. Trečdalis visų Lie
tuvos turtų buvo jų ranko
se, nors jie nesudarė nė pu
sės procento gyventojų skai
čiaus.

Plačiai atsivėrė darbo 
žmonėms aukštųjų ir vidu- 

I rinių mokyklų durys. Įve
dus tarybinę santvarką, 
pradėjo steigtis įvairios mo
kyklos, kursai, liaudies uni
versitetai/ teatrai, filhar
monija, liaudies ansambliai, 
mokslų akademija. Buvo 
nutrauktas konkordatas su 
Vatikanu, bažnyčia atskir
ta nuo valstybės, įvesta ci
vilinė metrikacija, nemoka
mas mokslas, nemokamas 
gydymas, socialinis aprūpi
nimas, bedarbiai buvo įdar
binti, prasidėjo beraščių 
mokymas.

- t* <

Bet priešas nesnaudė...

i Viskas klojosi gerai, ta-i 
,čiau priešas iš anapus sie
nos, tas priešas, kuris atė
mė Klaipėdą, pavertė j4 Me
meliu, o dabar kėsinosi į 
Lietuvos laisvę, nesnaudė. 
Nuo pat pirmųjų gyvenimo 
dienų hitlerinė Vokietija 
kliudė Lietuvai ramiai dirb
ti. Hitlerininkai, su pabė
gėlių pagalba, siuntė iš ana
pus sienos ginkluotus, di- 
varsantus, šnipus bei pro
vokatorius. Kerštu prieš 
darbo žmones degė buvę 
t u r t uo 1 i ai, aukštieji 
valdininikai, įvairaus rango 
policininkai, kalėjimų dar
buotojai, buržuazinių parti
jų veikėjai, kurie buvo nu
varyti nuo šiltų ir pelningų 
vietų. Iš visų tų “nuskriaus
tųjų” tarpo vokiečiai slap
tai augino sau penktą kolo
ną. Dideli buvo Tarybų Lie- 

i tu vos užmojai, bet užgriuvo 
1941 m. birželio 22 d. — ka
ras !

O jeigu ne ši pergalė?

Neseniai šventėme perga
lės dvi dešimtmetį. ; Mes 

j džiaugiamės šia pergale, 
žvelgiame į mūsų šalies, 
respublikos pasiekimus. Ir 
nejučiomis pagalvojame: o 
koks būtų mūsų tautos liki
mas, jeigu ne ši pergalė? 
Vieni būtume sušaudyti, ki
ti— mirties stovyklose su
deginti, kas buvo piemeniu, 
tas ir liktų piemeniu, o prie 
Nemuno ir Neries neliktų 
nė ženklo, jog čia gyveno 
lietuvių tauta. Praėjo štai 
jau 20 pokario metų. Prisi
minkime, kokius sunkumus 
pakėlėme. Iš griuvėsių pa
kilo miestai, įveikta okupa
cijos padaryta žala ne tik 
liaudies ūkiui, bet ir žmo
nių sąmonei. Praeitin nu
garmėjo nacionalistinis ban

ditizmas ir jo pasekmės. Iš
augo kvalifikuoti kadrai.

Neregėta pažanga
Per 20 pokario metų ne

atpažįstamai pasikeitė Lie
tuvos veidas, jos siela. Iš
augo ekonomika, kultūra, 
mokslas, technika. Energe
tikos ūkis — nepalygina
mas. Gaminame elektroni
nes skaičiavimo mašinas, 
radijo aparatūrą, televizo
rius, magnetofonus, auto
matus, stakles, šaldytuvus. 
Gaminame žemės ūkio ma
šinas, žvejybos vidutinius 
laivus. Išsiplėtė tekstilės, 
maisto, statybinių medžia
gų pramonė. Naujai sukur
ta chemijos pramonė. Į že
mės ūkį atėjo technika, vyk
domi melioracijos darbai. 
Statyba — nuo krašto ligi 
krašto. Mokslo įstaigose 
dirba 5000 žmonių. Liaudies 
švietimas! Kasmet vien 
technikumus baigia 8,000 
jaunuolių, aukštąsias mo- 
mokyklas — 3,600 specialis
tų. Materialinė mokyklų 
bazė kasmet gerėja. Pasta
tyta naujų mokyklų ir prie
statų daugiau kaip 220,000 
vietų, i

Šiuo metu liaudies ūkyje 
ir kultūros bei švietimo įs
taigose dirba apie 124,000 
specialistų (su aukštuoju 
mokslu 50,000 ir specialiu 
viduriniu mokslu 74,000). 
Jų tarpe vien moterų apie 
— 70,000.

Tokiais laimėjimais sutin
kame Tarybų Lietuvos dvi
dešimt penktąsias metines.

Tas jau neatsikels
D. Mendelejevo jaunystė 

nebuvo labai laiminga: jau
nuolis anksti neteko tėvo, 
sunkiai vertėsi, besimoky
damas aukštojoje mokyklo
je, be to, dažnai sirguliuo
davo. Ėmus spiaudyti krau
ju, gydytojai pripažino jam 
džiovą ir nepranašavo ilgo 
gyvenimo.

Mendelejevas gulėjo ligo
ninėje. Kartą gydytojas vi
zitacijos metu, manydamas, 
kad ligonis negirdi, garsiai 
pasakė:

—Tas jau, tur būt, neat
sikels...

Tačiau Mendelejevas ne 
tik atsikėlė iš ligos patalo, 
bet ir baigė studijas. Vis 
dėlto mirties grėsmė tebeli
ko. Rūmų gydytojui Edę- 
kaueriui patariant, Mende
lejevas nuvyko pas garsųjį 
gydytoją Nikalojų Pirogo- 
vą, gyvenusį tuo metu Kry
me. Kartu jaunuolis Nusive
žė Edekauerio rekomenda
cinį laišką.

Pirogovas Mendeleje v ą 
atidžiai ištyrė ir pareiškė:

—Jaunuoli, grąžink laiš
ką savo Edekaueriui. Pa
sveikink jį nuo manęs ir pa
sakyk, kad pergyvensi mus 
abu.

Pirogovo pranašystė pa
sitvirtino: Mendelejevas iš
gyveno 73 metus.'

AVARIJA DĖL KATINO
, Kartą Anglijoje, Roter- 
hemo mieste, įvyko didelė 
avarija, kurios priežastimi 
buvo... katinas. Norėdamas 
prasibrauti pro vielos ap
tvarą, saugantį transfor
matorių, jis padarė sujun
gimą. Dėl šios priežasties 
metalurgijos kombinate su
byrėjo turbina ir atšalo 
krosnys, 75 proc. namų li
ko be šviesos, užgeso gatvė
se visi šviesoforai, sustojo 
troleibusai, išėjo iš rikiuo
tės vandentiekis.

Džiugios naujienos lietuvių 
filologijos centre

(Laiškas iš Vilniaus)
Lietuvos TSR Respubliki-j 

nių mokslo ir technikos pre
mijų komitetas šių metų lie
pos 15 d. paskelbė autorius, 
kuriems už įžymius mokslo 
ir technikos darbus paskir
tos valstybinės premijos.

Premijuotųjų tarpe yra ir 
Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto mokslinių dar
buotojų grupė: Z. Jonikaitė,
J. Kruopas, A. Kučinskaitė, 
A. Liberis, J. Paulauskas,
K. Ulvydas, B. Vosylytė. 
Jiems paskirta pirmojo 
laipsnio premijos už akade
minio “Lietuvių kalbos žo
dyno” HI-VI tomus, kuriuos 
jie kolektyviai parašė. Jei
gu ne visos, tai |)ent dalis tų 
pavardžių yra ir “Laisvės” 
skaitytojams girdėtos. Pa
vyzdžiui, J. Paulauskas daž
nai parašo “Laisvei” apie 
laikraštines kalbos klaidas 
ir trūkumus.

Minimas Žodynas yra 
vienakalbis aiškinamasis žo
dynas, kurio tikslas užfik
suoti ir paaiškinti visus lie
tuvių šnekamojoje ir raštų 
kalboje vartotus ar vartoja
mus žodžius (išskyrus retas 
svetimybes, siaurai vartoja
mus terminus bei tarptauti
nius žodžius), duoti jų var
tojimo pavyzdžių, nurodyti 
žodžių paplitimą ir vartose
ną kalboje. Jame dedami 
žodžiai iš visų svarbiausių
jų rašytinių paminklų: nuo 
pirmosios lietuviškos kny
gos, pirmųjų žodynų iki da
bartinių laikraščių ir žurna
lų. Pastaruoju metu jau 
spausdinamas Žodyno VII 
tomas ir redaguojamas VIII 
t (jame tilps M, N ir O 
raidės). Iš viso numatoma 
Žodyno išleisti 15 tomų. Šis 
milžiniškas darbas galutinai 
bus baigtas 1980 metais.

Žodyno pre m i j a v i m a s 
Valstybine premija—tai vie
na gera lituanistų naujiena. 
Kita gera naujiena yra ta, 
jog šių metų liepos 9 d. 
TSRS Mokslų akademijos 
M. Gorkio vardo Pasaulinės 
literatūros instituto, kuris

yra Maskvoje, mokslinės ta
rybos posėdyje buvo suteik
tas filologijos mokslų dak- • 
taro laipsnis Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto 
direktoriui — akademikui 
profesoriui Kostui Korsa
kui.

Šis aukščiausias mokslinis 
laipsnis K. Korsakui suteik
tas ne atsitiktinai, o už įžy
mius nuopelnus lietuvių li
teratūrai. Naujasis dakta
ras yra daugiatomės akade
minės “Lietuvių literatūros 
istorijos” vyriausiasis re- 
redaktorius, šio stambaus 
veikalo mokslinis vadovas, 
eilės svarbių jo skyrių au
torius. K. Korsakas atliko 
didelį darbą tyrinėjant lie
tuvių literatūros ryšius su 
kitų tautų literatūromis, o 
taip pat sprendžiant įvai
rias senosios ir šiuolaikinės 
lietuvių literatūros proble
mas. Jis ne tik literatūros 
tyrinėtojas ir kritikas, folk
loristikos žinovas, bet ir 
plačiai žinomas lietuvių ta
rybinis poetas, kitų tautų 
poezijos, ypač latvių, vertė
jas. Mokslininko veiklos ba
lanse — keliolika stambių 
knygų, keli šimtai mokslinių 
straipsnių.

Valstybinės premijos gru
pei Instituto darbuotojų pa
skyrimas ir garbingo moks
linio laipsnio K. Korsakui ' 
suteikimas yra ne tik šių 
asmenų nuopelnų aukštas 
pripažinimas,' bet kartu ir 
visų lietuvių literatūros ir 
kalbotyros mokslo įvertini
mas respublikiniu ir visasą
junginiu mastu.

Tat argi ne džiugios nau
jienos Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto pastogė
je! Ir tegul šios naujienos 
bus dar vienas skambus ant
ausis tiems, kurie užsienyje 
akiplėšiškai meluoja, jog 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demija uždaryta, jog moks
las Tarybų Lietuvoje merdi.

J. Petronis
1965. VIII. 16

Nauji raštai

Knyga apie tėvų žemę
“Aš tau viską papasako

siu, mama, apie šią nuosta
bią šalį — Tarybų Lietuvą. 
Ir ne vien apie jos gamtos 
grožį. Aš papasakosiu apie 
žmones, apie tavo, mama, 
bendraamžes, dukteris ir 
anūkes. O kad tu galėtum 
pamatyti šiandien savo gim
tinę! Tu ją regėsi, mano 
brangioji — juk aš turiu 
akis!” — negalima nesijau- 
dnti, skaitant šiuos įžymios 
JAV pažangiųjų lietuvių 
veikėjos Ievos Mizarienės 
žodžius, skirtus senutei sa
vo motinai, prieš daugeli 
metų išvykusiai ieškoti lai
mės už jūrų marių. Kadai
se šešiolikmetė Dzūkijos 
mergaitė dabar jau 81 me
tų, be sveikatos ir akių švie
sos, senutėlė, dieną naktį il
gisi gimtojo krašto.

Šio ilgesio kupina ir jos 
duktė Ieva Mizarienė, gimu
si Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Nebe pirmą kar
tą atvykusi į Tarybų Lietu
vą, ji parašė knygą “Jaudi
nantys susitikimai,” kurią 
neseniai išleido “Minties” 
leidykla. Tai nuoširdus pa
sakojimai apie tėvų žemę, 
dabar nepaprastai išgarsė
jusią, dainas apie laimę dai

nuojančią. Motinai, visą gy
venimą svajojusiai vėl pa
matyti tėvynę, duktė paša- 
koja apie naujam gyveni* 
mui pakilusį kraštą, apie 
moterų kelią. Ji rašo apie 
Dainų šventę Kaune, apie 
Dzūkijos sostinę Alytų, apie 
Elektrėnus ir Pivonijos šilą, 
apie daugybę susitikimų ir 
pažinčių. “Motin, motušėle 
mano, kaip aš norėčiau, kad 
tu visa tai girdėtum ir ma
tytum” — tiek daug naujo 
ir gražaus mūsų Lietuvoje 
pastebi jautri autorės šir
dis. Ją džiugina kultūriniai 
ir ekonominiai Lietuvos lai
mėjimai, tai, kad jos sesės 
—Tarybų Lietuvos moterys 
—išėjo į platų vieškelį. “Nie
kad negalvojau, kad aš pa
rašysiu knygą. Bet, atvyku
si į Tarybų Lietuvą ir pa
mačiusi tiek moterų, įsi
traukusių į visuomeninį dar
bą, negaliu tylėti,” — rašo 
autorė.

Knyga “Jaudinantys susi
tikimai” judina ne tik Tary
bų Lietuvos žmoes. Ji bus 
be galo brangi ir lietuviams, 
gyvenantiems toli nuo tėvy-r 
nes. J

“Tiesa” v 
Vilnius. j
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SPALIO MĖNESIO LAISVĖS
Seimo nutarimuose tikrai buvo kalba

ma apie visiems artimus gyvenimo klau
simus. 0 svarbiausia, buvo nurodyta, ką 
ir kaip reikia daryti. Socialdemokratų 
partija pati ragino savo narius platinti 
Vilniaus seimo nutarimus.

Zanavykų Rajono nariai negalėjo nu
rimti vietoje. Baltrušaitis vėl suorgani
zavo artimiausius draugus: Brazauską, 
Zubricką, Štrimą ir dar kelis važiuoti su 
agitacija. Sekmadienį anksti rytą išva
žiavo į Ilguvą. Nors buvo jau po pa
maldų, bet žmonių rado dar gana daug. 
Kaip tik žmonės pamatė atvažiavusį ve
žimą, pilną vyrų, tuojau susirinko apie 
jį. Baltrušaitis pasiūlė pirmiausia nu
ginkluoti policiją. Visi susirinkusieji tam 
pritarė ir didelis būrys nuėjo ieškoti po
licijos, bet niekur nerado. Baltrušaitis 
ir Brazauskas, pasistoję ant vežimo, 
trumpai pakalbėjo susirinkusiems, paaiš
kino seimo nutarimus, papasakojo apie 
tai, kad visoje Rusijoje žmonės sujudo 
prieš carą, kad gali greitai ateiti ta die
na, kai caras bus nuverstas nuo sosto. 
Turime ir mes tai dienai ruoštis.

Po kalbų, išdalinę seimo nutarimus, 
ruošėsi išvažiuoti iš Ilguvos. Nežinoda
mi, kur dingo Ilguvos policija ir ką 
ji bus sugalvojusi, nutarė šį kartą nie
ko daugiau nedaryti.

Kitą sekmadienį vėl išsiruošė agituoti. 
Prie tų pačių, kurie buvo Ilguvoje, pri
sidėjo du gimnazistai: Buktiškių J. A. 
Aleksaitis ir pas jį buvęs sveičas iš Nau
miesčio Puskunigis ir dar keli kiti kuopų 
nariai. Išvvažiavo ilgame vežime de
šimts vyrų. Šį kartą važiavo į Plokš
čius.

Kai atvažiavo į Plokščius, žmonės po 
pamaldų jau buvo pradėję eiti iš bažny
čios. Atvažiavusius tuojau apsto j b dideli^ 
būrys žmonių. Kai kurie iš atvažiavusių
jų įsimaišė į žmones, kad reikalui išti
kus galėtų apsaugoti kalbėtojus nuo po
licijos užpuolimo. Vežime iškėlė raudo
ną vėliavą. Kalbas pasakė Baltrušaitis, 
Brazauskas ir abudu gimnazistai. Jie 
apibūdino politinę padėtį Rusijoje ir Lie
tuvoje, aiškino Vilniaus seimo nutari
mus. Kalbų žmonės atydžiai klausėsi ir 
dalinamą literatūrą graibstė. Policija 
visai nesirodė.

Vilniaus seimo nutarimų vykdymas
Mitingui pasibaigus, tarp atvažiavu

siųjų agitatorių ir vietinių žmonių užsi
mezgė pokalbis apie kasdieninius reika
lus. Baltrušaitis pasiteiravo, ar tarp 
susirinkusių nėra Plokščių valsčiaus vai
to. Vaito nebuvo, bet prisistatė jo kai
mynas. Jis buvo paprašytas pasakyti vai
tui, ?kad sukviestų rytojaus dieną apie 
dešimtą valandą valsčiaus sueigą. Kai
mynas pažadėjo visa tai vaitui pasakyti, 
b ir kiti vyrai pradėjo vienas kitą ragin
ti, kad ir jie, nelaukdami vaito raginimo, 
savo kaimynams pasakytų apie valsčiaus 
sueigos sušaukimą.

Tuo tarpu atėjo klebono šeimininkė ir 
visus agitatorius pakvietė pietų. Per 
pietus klebonas pasiūlė savo arklius, jei 
reikėtų. Atsivežtoji literatūra jau bu
vo beveik išsibaigusi, tai, pasinaudoję 
klebono pasiūlymu, jo arkliais nuvažiavo 
netoli Kriūkų pas girių eigulį pasiimti 
daugiau literatūros. Klebonas siūlė ir 
nakvynę, bet agitatoriai nesutiko, nes 
policija, pasikvietusi pagalbos, galėtų 
naktį čia juos užpulti. Nakvoti išvažiavo 
į kaimą pas patikimus gyventojus.

Rytojaus dieną Plokščiuose įvyko gau
si valsčiaus sueiga. Baltrušaitis paaiški
no sueigos dalyviams, kad, pagal Vil
niaus seimo nutarimą, reikia pašalinti 
senąją valdžią ir išrinkti naują, sau tin
kamą. Priėjęs prie vaito, jis nukabino 
jam grandinę, jo viršenybės ženklą, ir, 
paskelbė naujus rinkimus. Visi susirin
kusieji ėmė šaukti, kad tas pats vaitas 
gei*as. Tada Baltrušaitis vėl užkabino 
ant kaklo garandinę.

Aleksaitis paaiškino, kad dabar vals
čiaus susirašinėjimai ir knygos turi būti 
veflafnos lietuvių gimtąja kalba. Pusku
nigis ir Aleksaitis valsčiaus raštininkui 

parodė, kaip reikia knygas vesti lietuvių 
kalba.

Sueigos metu valstiečiai prašė paaiš
kinti, kas ir kodėl išdraskė teismo rašti
nę ir išvogė monopolio degtinę. Zanavy
kų Rajono nariams tie darbai nebuvo 
žinomi. Jie ėmė klausinėti susirinkusių
jų, kaip visa tai įvyko ir kaip atrodė 
draskyto j ai. Tuomet ir patys plokštie- 
čiai pradėjo spėlioti, ar čia tik nebus 
Grigiškių Jurkšaičio ir Simokų Adomy- 
čio gaujos darbas, nes jie dažnai visokių 
išdaigų padaro. Valstiečiams buvo pa
aiškinta, kad čia tikrai ne socialistų dar
bas, nes socialistai tokius darbus smer
kia. Teismo sekretoriui patarė, kiek ga
lima, teismo bylas atitaisyti. Sekretorius 
prisipažino, kad daugumą bylų jam pa
vyko paslėpti.

Taip beisikalbant, vienas valstietis pa
sakė, kad kitoje Nemuno pusėje jis ma
tęs kazokus ar kariuomenę jojant. Kad 
susirinkusiems neatsitiktų kas blogo, 
buvo padalinta literatūros ir paskelbta, 
kad sueiga baigta ir kad reikia greitai 
išsiskirstyti.

Baigę darbą Plokščiuose, agitatoriai 
nuvažiavo netoli girios pas vieną gyven
toją. Ten paliko arklius ir vieną saugo
toją, o patys persikėlė per Nemuną ir 
nuėjo į Veliuoną, čia sužinojo, kad po
licija raita išjojo medžioti.

Pasikalbėję su Veliuonos gyventojais, 
visi kartu nuėjo į monopolį ir paėmė ten 
rastus pinigus. Baltrušaitis į knygą įra
šė, kad pinigai paimti socialdemokratų 
partijos naudai ir užspaudė Rajono ant
spaudą. Po to susirinkusiems gyvento
jams buvo paaiškinti .visi naujieji politi
niai įvykiai ir ko galima laukti toliau. 
Patarė nebendrauti su policija, o ypač 
nereikia skųsti vienas kitą valdžiai.

Jau buvo pavakarė. Išdalinę veliuo- 
niečiams literatūros, agitatoriai išėjo iš 
miestelio ir, pasiskirstę į kelias grupes, 
ėjo į. tą vietą, kur jų laukė valtis. Be
eidami susitiko parjojančią policiją. Po
licija nieko nežinojo, kas Veliuonuoje bu
vo atsitikę ir ji einančiųjų neužkabino. 
Tik kiek vėliau, jau keliantis per Nemu
ną, pradėjo šaudyti, bet kad jau buvo be
veik tamsu, tai šaudymas niekam blogo 
nepadarė.

Laimingai persikėlę per Nemuną, visi 
nuėjo prie palikto vežimo. Buvo jau su
temę, tai visi čia pasiliko nakvoti, o ry
tą anksti išvažiavo namo, patenkinti sa
vo sėkmingu žygiu panemunėse.

Pasikėsinimas nuversti traukinį
Rajono komitetas sužinojo, kad pro 

Pilviškius, iš užsienio grįždamas, turi 
pravažiuoti ministras pirmininkas Vitte 
su savo palydovais.

Baltrušaitis paskubomis suorganizavo 
būrį, į kurį pateko Brazauskas, Nau
džius, Zubrickas ir iš kapsų laiku čia at
vykęs Vladas ŽiūrySj ir dar keli nariai, 
iš viso apie dešimt vyrų. Jie visi nuėjo 
prie geležinkelio, norėdami jį išardyti, 
kad važiuodamas traukinys sudužtų 
drauge su jame važiuojančiu aukštuoju 
caro valdininku.

Greitai besiruošdami, nė vienas iš bū
rio dalyvių nepagalvojo, kaip ir kuo iš
ardomas geležinkelis. Tiesa, jie turėjo 
paėmę akselinės mašinos raktą, bet su 
juo negalėjo atsukti bėgveržlių ir nega
lėjo ištraukti bėgvinių, kuriomis bėgiai 
prikalti prie pabėgių.

Negalėdami išardyti geležinkelio ir ne
norėdami nieko neatlikę išsiskirstyti, jie 
sunešė visus pabėgius, kiek tik jų rado, 
ir sukrovė ant geležinkelio. Paskui su
rado vieną palaidą bėgį, kurį atnešė ir 
įtvirtino tarp sukrautų pabėgių krūvoje 
taip, kad vienas jo galas atsimuštų į gar
vežio priekį, kai traukinys privažiuos.

Dar norėjo išvartyti telegrafo „stulpus 
ir sutraukyti laidus, bet ir čia be įran
kių nieko nebuvo galima padaryti. Bend
romis jėgomis išjudino vieną stulpą, o 
parversti• negalėjo, nes jį laikė vielos. 
Kai užsikabina už vielų, mėgindami jas 
nutraukti, krečia elektra. Taip ir paliko.

Visa tai padarę sugulė grioviuose abie
jose geležinkelio pusėse ir laukia.

Apie vidurnaktį visi pamatė iš tolo be
siartinantį specialųjį traukinį—garvežys 
ir tik dū vagonai. Pro vagonų langus 
švietė skaisti šviesa, nutviekšdama abi

pusiai kelio augančias pušaites.
—Tas pats!—visiems dingtelėjo viena 

mintis.
Privažiavęs prie tos vietos, kur buvo 

sukrauti pabėgiai, garvežys sušvilpė ir 
nesustodamas smogė į pabėgių krūvą. 
Pabėgiai bildėdami išlakstė į šonus ir su
žvangėjo geležis. Grioviuose pasislėpę 
vyrai ėmė šaudyti į traukinį. Traukinys 
nuvažiavo.

Traukiniui nuvažiavus, sąmokslininkai 
apžiūrėjo ruoštos katastrofos vietą. Ge
ležinkelis nė kiek nenukentėjo ir bėgiai 
liko sveiki. Tiktai tas palaidasis bėgis, 
kuris buvo įtvirtintas pabėgių krūvoje, 
buvo sulenktas ir numestas į šoną.

Kitą dieną policija lankėsi artimesnėse 
nuo įvykio vietose pas gyventojus ir tuos 
vyrus, kurie praeitą naktį nebuvo namie- 
je, areštavo. Ištardę, juos paleido.

Vėliau geležinkeliečiai pasakojo, kad 
tas traukinys sustojo Kazlų Rūdoje ir, 
jį apžiūrėjus, pasirodė vienas garvežio 
ratas sutrukęs.

Kazokų siautėjimas
Lapkričio pabaigoje buvo įevstaS karo 

stovis ir į Naumiesičo apskritį buvo at
siųsta trys šimtai kazokų. Jiems buvo 
pavesta gaudyti ir bausti maištaujančius 
valstiečius.

Kazokai išjodavo nedideliais būriais į 
kaimus ir ten vykdydavo savo žiaurų 
darbą. Pirmiausia buvo užpultas Griš
kabūdžio valsčius. Rygiškių, Urvinių, 
Vyšpinių, Bijotų , Antabūdžio ir kituose 
to valsčiaus kiamuose kazokai sugavo 36 
jaunų vyrų. Beveik visi jie nebuvo kuo
pų nariai, tik kai kurie prijautė socialis
tams.

Suimtųjų namuose buvo daromos kra
tos, bet niekur nieko draustino neradus, 
tik turėjo progos tenai viską vogti.

Bijotų kaime pas Saliamoną Urbanavi
čių rado dėžutę, kurioje tarp kitokių 
skarmalų buvo policininko antpečiai. Už 
tai jį kazokai taip sumušė, kad tas nė pa
judėti negalėjo. O tie daiktai ir dėžutė 
priklausė ne Urbanavičiui, bet visai pa
šaliniam žmogui, kuris jau buvo išvykęs 
į Ameriką.

Visus suimtuosius, kartu ir sumuštąjį 
Urbanavičių, 'išvarė į Kalvarijos kalėji
mą. ’

Buvo aišku visiems, kad čia neapsiėjo 
be įskundimo, tik niekas negalėjo įspėti, 
kas skundikas.

Prasidėjo gaudymas visų pasižymėju
sių veikėjų. Kazokai, vietinės policijos 
vedami, apsupa kurio nors gyventojo so
dybą ir ieško menamo nusikaltėlio.

Visiems Zanavykų Rajono nariams pa
sirodė nesaugu namie būti, nes nežinojo, 
kada ir kurį gali apsupti. Patys žymiau
si jau labai retai namie j e rodydavosi.

Griškabūdžio gyventojai Pranas ir 
Vincas Bakiai, apie kuriuos jau buvo 
čia kalbėta, kad jiedu nors ir nebuvo Ra
jono kuopų nariai, bet visuomet socialis
tams padėdavo. Tai dabar, kai kazokai 
ėmė siautėti visame apskrityje, juos pir
mutinius pradėjo gaudyti.

Vieną kartą kazokai Praną užpuolė 
pačiame miestelyje. Slėpdamasis nuo 
kazokų, jis įbėgo į Šepkių krautuvę, o 
iš, krautuvės metėsi į kambarį. Ten rado 
senę Šepkienę sergančią lovoje. Pranas 
palindo po apklotu prie sergančios, o 
kazokai pridurmu! įbėgo į kambarį. Vi
sur apžiūrėjo, bet lovos nevertė. Užpa- 
klinės kambario durys buvo praviros, 
tai kazokai pagalvojo, kad bėglys spruko 
į kiemą, bet ir kieme jo nerado. Tokiu 
būdu jis išsigelbėjo nuo arešto ir ka
zokų nagaikų.

Kitą kartą Pranas, namieje būdamas, 
pamatė kazokus jau prie pat savo na
mų. Įbėgo’ jis į galinį kambarį ir užsi
rakino. Kambarys buvo visai tuščias, tik 
prie sienos stovėjo pastatytas mėšlo vys. 
Pranas atsistojo už to mėšlovio ir lau
kia, kas bus toliau. Kazokų vyresnysis 
klausia Bakienės:

—Kur tavo sūnus?
—Sūnus išėjęs,—sako Bakienė.—O ši

tas kambarys užrakintas ir raktas pas jį. 
Bet jame nieko nėra, galite pro langą 
pasižiūrėti ir įsitikinti.

Kazokai iš lauko pusės pro langą pasi
žiūrėjo ir ten nieko daugiau nematė, 
kaip tik mėslovį prie vienos sienos pa
statytą, ir pasišalino.

Po to abudu broliai Bakiai greitai 
dingo iš Griškabūdžio. Vienas išvažiavo 
į Angliją, o Pranas į Ameriką.

Katilių kkime pas Močkaitį kazokai 
dai^ė kratą, 'ieškojo sunaūs gimnazisto. 

ėmė berti jiems į akis pelenus. Įtūžę ka
zokai jas labai sumušė.

Ir iš kitų apskričių pradėjo ateiti ži
nios, kad policija su kazokais arba dra
gūnais gaudo viąus, kurie laisvei trupu
tėlį nušvitus, viešai pasirodė. Kalvarijos 
kalėjimas buvo perpildytas taip, kad ne
buvo kur dėti naujai suimtuosius. Pra
dėjo iš Kalvarijos kalėjimo senesnius 
kalinius vežti į Suvalkų kalėjimą.

Prievartautojai, prisidengę socialistų 
vardu

;- Artinosi 1906- metai, tačiau reakcija: 
nemažėjo, o dar pasiutesnė darėsi. Pa-' 
kėlė galvasf;ir tie,; kurie buvo ramūs,, 
arba net gerinosi socialistams, atsirado 
skundikų. Prie viso to prisidėjo dar ir 
kitokių negerovių.
Tuomet jis buvo namieje, bet gerai pa
sislėpė ir jo nerado. Už tai prikibo prie 
jo seserų, kad pasakytų, kur brolis. Tos, 
negalėdamos niekaip atsikratyti kazokų,

(Bus daugiau)

Apie Jungtines 4. 
Valstijas

JAV vyriausybė paskyrė 
82 milijonus dolerių “kovos 
su skurdu” programai fi
nansuoti 50-je valstijų. Pa
gal oficialią statistiką, prie 
beturčių kategorijos priski
riama 35 milijonai ameri
kiečių. Tokiu būdu kiekvie
nam beturčiui tenka tik 
maždaug 2 doleriai lėšų, 
skirtų “kovai” su skurdu. 
Tuo pat metu karui Pietų 
Vietname JAV kasdien iš
leidžia 1.5 mil. dolerių.

Jungtinėse Valsti jose, 
oficialiais duomenimis, 4& 
procentų farmerių šeimų 
pragyvenimo lygis yra že-5 
miau nustatyto minimumo. 
Toliau vyksta farmerių nu
skurdimo procesas; jeigu 
1950 — 1955 m. laikotarpiu 
farmų skaičius sumažėjo 11 
procentų, tai 1960—1965 m. 
laikotarpiu jų skaičius su
mažėjo 27%.

Per pastaruosius 10 metų 
gydymasis ligoninėje JAV 
pabrango du kartus, medi
cininis aptarnavimas pa
brango 40%. Už infarkto 
gydymą ligoninėje per še
šias savaites reikia užmo- 
keti 2,000 dol., už gimdymo 

I paslaugas ligoninėje reikia 
mokėti 500-600 dolerių. 
apendicito operaciją — a pi# 
200 dol.

J. VALSTIJOS TURI 
1,400 REZERVE LAIVŲ

Washingtonas. — Dabar
tiniu metu Jungtinės Vals
tijos rezerve turi 1,400 įvai
rių laivų> kurie gali būti 
vartojami militar i n i a m s 
reikalams. Dabar po desėt- 
ką kitą jų paima iš rezer- • 
vo ir vartoja reikmenų pri
statymui į Pietų Vietnamą.

Vilniaus akademinio operos ir baleto te
atro scenoje rampos šviesą išvydo šešta iš 
eilės lietuviška opera “Saulės miestas”.

Libretistas J. Mackonis ir kompozitorius 
A. Račiūnas operos pagrindu paėmė istori
nį faktą, įvykusį Vilniuje XVII amžiuje. 
Tai pasakojimas apie Vilniaus j užuitų aka
demijos auklėtinį, vėliau tapusį pirmuoju 
ateistu, Kazimierą Leščinskį.

Studentų puotos metu fanatiška minia į 
aikštę įveda sumuštą jauną merginą Toja- 
ną. Minia tvirtina, kad Tojana — ragana ir 
reikalauja ją sudeginti ant laužo. Į šią dra
mą įsikiša akademijos auklėtinis Kazimie
ras Leščinskis ir merginą išgelbsti. Toks 
drąsus akademijos auklėtinio elgesys nepa
tinka vyskupui. Kazimieras Leščinskis at
sisako nuo įšventimų į kunigus. Prasideda 
atkakli kova tarp jėzuitų, kuriuos ryškiau
siai atstovauja Bžoska, ii; Kazimiero Leš- 
činskio ateistinių pažiūrų. Fanatikas Bžos
ka pavagia Kazimiero Leščinskio raštus, ku
riuose jis propaguoja italų utopinio socializ
mo atstovo Kampanelos Mintis. Jėzuitų tri
bunolo sprendimu pirmasis Vilniaus ateis
tas savo gyvenimą baigė laužo liepsnose.

Pagrindinius vaidmenis naujojoje opero-, 
je atlieka LTSR liaudies artistė E. Saulevi- 
čiūtė, R. Siparis, respublikos nusipelnę ar
tistai K. šilgalis, I. Yliene, V. Česas, solis
tai V. Daunoras, E. Kuodis, R. Tamulevičiū
tė ir kiti.

Nuotraukoje: scena iš pirmo veiksmo.

Kas kaltas už vandens 
stoką?

New Yorkas. — New 
Yorko gėlo vandens rezetk 
vuarai jau neturi nė p4 
sės įtalpos. Miesto gyven
tojai pradėjo gauti drums
tą vandenį. ,

Kas už tai kaltas? Lie
pos 26 d. “N. Y. Times” 
redakciniame rašo, kad me
tų pradžioje mūsų valsti
jos kongresmanai ir sena
torius siūlė, kad JAV fe
deralinė vyriausybė pra
muštų tunelių, jungiančių 
Hudsono upę ir daugybę 
N. Y. valstijoje ežerų, bet 
gubernatorius Rockefelleris 
siūlymą atmetė.

Kaip žinia, New Yorko 
valstijoje yra daugybė eže
rų. Milžiniški George ir 
Champlain ežerai yra visai 
arti prie Hudson upės.

GAL PARVEŽTŲ KOSMONAUTAI
Ekrane televizoriaus skrido 
Kosmonautai žvaigždynų ištirti, 
žemė sekė jų žygdarbį didį, 
Agnią drąsą Visaton panirti.
Kad greičiau kur planeton nuskrieti 
Ir pasaulin kitan nusileisti!
Rasti ten tobulesnį piliėtį,
Kuris daug paslapčių jiems atskleistų!
Gal jie erdvės raketų nedaro,
Po Visatą skraidyt dar negali, 
Bet seniai ten jau įveikė karą 
Ir pasiekė taikos idealą?
Gal parvežtų iš ten kosmonautai 
Bendrą kalbą stalui derybų ?
Gal su mįslės raktu perkeliautų, 
Kaip pašalint atominį grybą?

J. Subata

Senis kritikas
Bay Shore, N. Y.—Bay 

Shore miestelyje, Long 
Islande, gyvena George 
Petit LeBrun, kuris jau 
sulaukė 103-jų metų am
žiaus. Būdamas 100 metų 
amžiaus jis xparašė knygą.

G. P. LeBrun sakosi, kad 
jis labai daug kriminalinių 
įvykių tyrinėjo. Jis kriti
kuoja mūsų laikų jaunimą. 
Senis sakė, kad per dieną 
surūko dvi cigaretes ir kai 
kada išsigeria degtinės.

• *

New Yorkas. — Pirma
dienį, liepos 26 dieną, apsi
vedė New Yorko majoras 
Robertas Wagneris su Bar- 
bora Joan Cavanagh. Juos? 
apvesdino kardinolas Spell- 
manas.

\
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< CLEVELAND, OHIO
Draugų susirgimai ir ligų 

pasekmės
Dažnai matome spaudoje 

pranešimus, jog draugas ar 
draugė susirgo, bet susirgi
mų priežastys bei ligos eiga 
dažniausiai nei pačiam pra
nešėjui nėra žinoma. O su
sirgimų priežasčių gali bū
ti labai daug, neretai ir pa
tys. ligoniai jų nežino.

Mano susirgimo priežastį 
daktarai nustatė, kad turiu 
silpną kraujo cirkuliaciją 
kojose, o ji silpna dėlei su
kietėjusių arterijų, kurios 
sukietėja veikiausia esant 
cukraus perviršiui, Šitokio
je padėtyje esant, atsivėrus 
nore ir mažiausiai žaizde
lei, sunku ją užgydyti.

Prieš apie 3 metus man 
atsivėrė maža žaizdelė ša
lia mažojo kojos pirštuko, 
ir nesidavė per kelis mėne
sius užgydyti. Pagaliau ge
dimas palietė ir pirštuką. 
Daktaras sako: Dabar rei
kia nuimti pirštuką, išvaly
ti visą žaizdą, tuomet gal 
pavyks užgydyti.

Taip ir buvo: šį kartą 
žaizdą pavyko užgydyti, ir 
nors trumpai šiuo pasiseki
mu reikėjo pasidžiaugti. 
Bet po kiek laiko pradėjo 
skaudėti did. kojos pirštą; 
kilrf skaudulys po nagu, ku
rį betrukus prisiėjo nuim
ti, ir kelių mėnesių intensy
vus gydymas nedavė teigia
mų pasekmių. Gedimas ėjo 
tolyn. Atėjo laikas galuti
nai apsispręsti, ką daryti 
toliau.

žinoma, daktarai 
nieko neprižada ir 
nieko negarantuo-

niekam 
niekam 
ja, bet pateikia savo nuo
monę apie galimybes, o pa
sirinkimas palieka grynai 
tavo. O pasirinkimas buvo 
man tik toks... ar iš karto 
nuimti koją 6 coliais žemiau 
kelio, arba rizikuoti nui
mant tik visus pirštus iki 
pusei pėdos. Daktaras sa
ko- Jeigu pavyktų užgydy- 
ti, Kaip pavyko nuėmus pir- 
m?j$ pirštuką, tuomet turė
tum dar neblogiausia varto
jamą koją.

Pasirinkau rizikuoti, bet 
nedavė pageidaujamų pa
sekmių. Po operacijos ant
ros dienos rytą daktaras 
mane apžiūrėjęs, nei man 
nesakęs paskambino žmo
nai, jog 4-tą valandą po pie
tų bus daroma kita opera
cija. Po šios operacijos pa
likau tik su viena sveika 
koja, ir gerais prospektais 
PO 
dirbtinę koją.

Būnant 3 savaites ligoni
nėje ir vėliau namuose, esu 
gavęs geroką skaičių laiškų

mėnesių įsigyti

Worcester, Mass

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 22 August
Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.

Bus Graži Meninė Programa: Dalyvaus 
HARTFORDO LAISVĖS CHORAS 

Dalyvaus ir kiti menininkai
Galėsite linksmai pasišokti ir tyrame orą linksmai 

laiką praleisti.
Kviečia Komitetas

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

Norwood, Mass.
Liepos 18 d. mūsų Nor- 

woodo LDLD 9 kuopa tu
rėjo gražų metinį pikniką 
M. Uždavinio sode. Nors 
tos dienos rytą gražus lie
tus lijo ir vidurdienio laiku 
retkarčiais lengvai lynojo, 
bet publikos nuo pikniko 
nesulaikė. Visi gerai ži
nojo, kad Uždavinis turi 
gerą pastogę. Antra, šiuo 
lietuvmi visi džiaugėmės, 
nes per daugelį savaičių 
šią vasarą jo laukėme.

Be vietinės publikos, ku
rios daugumą sudarė pen
sininkai, turėjome svečių iš 
kitų kolonijų. Geri mūsų 
bičiuliai (vardų neminėsiu) 
atvažiavo iš Cantono, 
Brock tono, Dorchesterio, 
Arlington© ir Lowellio.

Parengimas visais atžvil
giais pavyko labai gerai.

Šis parengimas buvo tai
komas ir tam, kad pasitik
ti tik ką iš Lietuvos sugrį
žusias drauges Nelę Gry
bienę, J. Rain ardjenę, P. 
Žukauskienę ir M1. Kvet- 
kauskienę. šios keturios 
draugės dalyvavo parengi
me. Visos buvo pakviestos 
pasakyti savo įspūdžius. 
Kiekviena labai gražiai pa
pasakojo apie savo gimti
nę ir kitas vietas, kuriose 
jos lankėsi.

Draugė Rainardienė aiš
kino, kokios baisios žmo
nių žudynės buvo atliktos 
Jurbarke, jos gimt i n ė j e , 
antrojo pasaulinio karo 
metu hitlerinių galvažudžių 
su pagalba lietuviškų bur
žuazinių nacionalistų. Dau
giausia buvo žudomi žydai: 
vyrai, moterys, seneliai ir 
maži kūdikiai.

Visi jos kalbos klausiu
sieji pradėjom ašaroti. Pa
ti J. Rainardienė taipgi to
liau kalbėti negalėjo, nes 
jai žadas užsikirto, kuomet 
ji pareiškė, kad nuo baisių 
žudynių daug žmonių iš
protėjo, taipgi ir jos my
lima motina.

Tenka tarti didelį ačiū 
gaspadinėms už skanių pie- i 
tų pagaminimą — tai L. 
Trakimavičienei, B. Sara- 

j pienei ir K. B a r č i e n e i. j 
i Joms teko atlikti nemažai 

Kairas. — Egipto dien- sunkaus darbo.

ir atvirukų su nuoširdžiais 
linkėjimais. Jie atėjo iš ar
ti ir toli, taip, kad kiekvie
nam atskirai padėkoti bent 
dabar neįmanoma. Kurie 
siuntėte linkėjimus, būkite 
tikri, kad jie gauti ir tinka
mai įvertinti. Todėl malo
nėkite priimti visiems ben
drą padėką.

Išvykdamas į ligoninę dar 
suspėjau parašyti keletą 
žodžių Drg. Mizarai ir pa
sveikinti jį 70-to gimtadie
nio proga ir palinkėti jam 
dar daug gimtadienių su
laukti.

Sugrįžęs iš ligoninės ra
dau nuo jo sekamą laiškutį:

Gerbiamas Draugas > 
Žebry!

Širdingai dėkoju už linkė
jimus mano 70-metinio gim
tadienio proga. Miela gauti 
žodį kitą iš tokių ilgame
čių veikėjų kaip jūs. Bet 
man labai rūpi jūsų sveika
ta. x Jau seniai girdėjau, 
kad sergate, bet niekas aiš
kiai nepasakė kaip, kas ken
kia. Dabar pats tai pasa
kai... Aišku. Matau, kad 
jus esate apie desėtku me
tų vyresnis, išgyvenote ne
mažą metų skaičių, ir ne 
veltui juos praleidote, vi
suomet stovėjote veikėjų 
gretose, visuomet atsiliepė
te į kiekvieną svarbesnį rei
kalą, visuomet buvote pa
čiame judėjimo priešaky. 
Jeigu dalykai susidės taip, 
kad negalėsiu Jūsų sukak
ties proga tarti žodelį, tai 
šiuo kartu žodžiu ir širdi
mi tariu: Gykite ir gyven
kite, mielas drauge, ilgai ir 
našiai. Darykite visą, kad 
sveikatą p a t a i s y tumė te! 
Girdėjau, kad Jūsų Drau
gė nėra tvirta sveikatoje. 
Taigi linkiu jai nugalėti li
gą ir ilgai gyventi.

Draugiškai,
Rojus Mizara

Dar kartą ačiū visiems už 
nuoširdžius linkėjimus.

J. žebrys

PLANAVO NUVERSTI 
NASSERIO VALDŽIĄ

raštis “Al Gomhouria” ra
šo, kad suseektas suokalbis 
nuversti Nasserio valdžią, 
jeigu reikėtų, tai jį ir jo 
artimus nužudyti.

Laikraštis rašo, kad suo
kalbį organizavo Jungtinių 
Valstijų Centrinė Žvalgy
bos Agentūra.

Falun, Švedija. — K. Ol
sen, 33 metų amžiaus mo
teris, pagimdė penkis kū
dikius, bet keturi iš jų tuo
jau mirė.

B. Niaura ir M. Uždavi- 
nis buvo šio parengimo ko
misijos nariai, bet jiems 
teko būti tik gaspadinių 
pagalbininkais.

Dar noriu tarti nuoširdų 
ačiū visoms draugėms ben
drai, kurios bent ką šiam 
parengimui aukojo. La
biausiai ačiū visoms už 
skanius pyragus.

M. Uždavinis

Rochester, N. Y.
Dėmesio gediminiečiams
Rugpjūčio 6 d. bus svar

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.

Išvažiavimas Pas Bekampius 
Pasimatyti ir Papietauti 

Rugpjūčio 8 August
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
čiuose atsivėdinimas pajūryje. Linksmi pasimaty
mai su daugeliu senai matytų.

Avalon, N.J.
Išvažiavimas pas 

Bekampius
Vasaros laikas greitai 

bėga, nei nepamatysime, 
kaip jos gražumas baigsis. 
Kol dars nevėlu, tai pasi
naudokime proga.

LLD 6-os apskrities iš
važiavimas įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 8 dieną, 
pas J. ir E. Bekampius, 147 
13th St., Avalon, N. J., At
lanto pamaryje.

Turėsime skanaus mais
to ir įvairaus gėrimo. No
rintys Atlante maudytis— 
galės. Nuo parengimo pel
nas skiriamas “Laisvės” 
paramai. Kviečiame visus 
ir visas dalyvauti.

A. J. Pranaitis

Kas‘apspiaudo” 
pievų augalus?

Gegužės — birželio mė
nesiais pievose, ganyklose, 
ant smilgų ar kitų žolių 
stiebelių dažnai galima pa
stebėti lyg seilių burbuliu
kus. Pieva atrodo tarytum 
“apspiaudyta”. Tos putos 
ant augalų liaudyje Vadina
mos “gegučių” arba “var
lių seilėmis”.

Atsargiai nuvalius tas 
“seiles” nuo augalo, ant 
stiebo galima rasti mažytę, 
baltą kirmėlaitę, kuri, pri
sisiurbusi prie augalo, mai
tinasi jo sultimis. Tai gana 
plačiai paplitusių vabzdžių 
—seilinių cikadų — lervos. 
Lervos, išsiritusios iš kiau
šinėlio, stipriai prisikabina 
galva žemyn prie augalo- 
maitintojo ir pradeda iš
skirti skystį, kuris apgau
bia visą lervą lyg putų ap
valkalu. Tai'lervos liaukų 
sekretas ir augalo-maitin- 
tojo sultys, kurios lervą iš
skiria iš savo analinės an
gos. Skystis susimaišo su 
oru, išpučiamu iš lervos 
kvėpavimo takų. Taip susi
daro putų apvalkalas, kuris! 
per visą lervos vystymosi 
periodą saugo ją nuo nepa
lankių sąlygų, išdžiūvimo, 
taip pat ir nuo priešų. Su- 
augėliai (imago) yra spar
nuoti, judrūs vabzdžiai. Iš
sivysčius lervai į imago, jis 
apleidžia putų apvalkalą, 
todėl vasaros viduryje “sei
lių” burbuliukai ant augalų 
išnyksta.

MEDICARE PAGELBĖS 
19-KAI MILIJONŲ

Washingtonas. — Kada 
1966 metų liepos 1 dieną 
Medicare įstatymas įeis į 
galią, tai jis lies 19,000,000 
žmonių, kurie bus sulaukę 
65 metų amžiaus.

Bet 2,000,000 senelių nie
ko negaus, nes jie nepaeina 
po Social Security įstaty
mu.

Portsmouth, Va. — Tris 
žvejus užmušė, kada žve
jodami išvilko miną ar tor
pedą užsilikusią nuo per
eitojo karo.

Sauja žiežirbų
Prieš kiek laiko laikraš

čiuose pasirodė žinia, net 
ir su nuotrauka, leitenanto 
Richard Šteine, kad jis ta
po, su pažeminimu, atleis
tas iš kariškos tarnybos už 
atsisakymą kariauti prieš 
Pietų Vietnamo partizanus. 
Tenka pasakyti, jog Šteine 
yra gana drąsus jaunas vy
ras. Nes jei mūsų šalis bū
tų karo stovyje, jei būtų 
karą oficialiai paskelbusi 
Šiaurių Vietnamui, tai tas 
leitenantas būtų sušaudytas 
už atsisakymą pildyti mili- 
tarinę užduotį, — sulaužy
mą disciplinos.

Dažnai tenka girdėti mū
sų prezidentą Johnsoną kal
bant, kad Pietry tų Azijoj 
amerikiečiai kariauja už 
laisvę, už laisvą visuomenę 
(“for free society”). Bet 
štai pasirodė, jog Pietų 
Vietnamo, jau aštuntosios 
valdžios į kelis metus, | 
premjeras Nguyen Cao Ky 
yra Hitlerio garbintojas. O 
buvęs ambasadorius P.ietų 
Vietname,, generolas Max- 
wel Taylor, jį gerbė, gyrė 
ir aukštino.

Kažin, argi nebūtų daug 
geriau, jei mūsų preziden
tas dirstelėtų į pietines 
valstijas, į Juodųjų žmonių 
laisvę? Juk mūsų šalies 
pats svarbiausis konstituci
nis principas: Freedom, 
Democracy, Free Society. 
O kokia ten juodieji žmonės 
turi “free society”?

Kada kapitalizmas pasie
kia imperializmo lygį, tai 
prilygsta priešistoriniam 
gyvūnui Daunasarui: dide
liu kūnu — maža galva. 
Visur kiša savo nagus, ypa-. 
tingai į šalis, kurios dar. 
nėra aukštame ekonomikos | 
lygyje, ir ten bando įvesti 
savąją kultūrą ir potvar
kius. Bet kada tenais dar
bo liaudis pasipriešina jųjų 
kėslams, tai tada šaukiasi 
militarizmą į pagalbą. Ki
taip sakant: imperializmas 
ir militarizmas, tai kaip tie 
kunigo Dembskio “Dvynai 
Vagių” — vienas be kito 
negali apsieiti.

Betgi imperialistai visai 
ir pagalvot nepagalvoja, 
kad jie su tokiais savo elge
siais skubina patys sau kas
ti duobę ir veda save prie 
galo. Kitaip sakant, jei ne 
kapitalizmas, tai nereikalin
gas būt ir militarizmas. Ir 
šiandien mes matom, kas 
dedasi Pietrytinėj Azijoj, 
Dominikoj ir kitur.

• • •

Prancūzijos D Gaulle 
yra nemaža problema Va
karams. Jis ir vėl šnairiai 
atsiliepė į Washingtono val
džios pasiūlymą dėlei tarp
tautinės konferencijos sta
bilizavimui tarptautinės rin
kos ir valiutos. Na, ir ką 
tu jam padarysi, — jis ne
siskaito su visokiais “Dė
dės Šamo” sumanymais, ir 
tiek!

Anglijos premjeras Wil- 
sonas tikrai yra keblioje pa
dėtyje: nei bėgt, nei rėkt. 
Prieštarausi “Dėdei Šamui” 
— negausi trupinių. Eisi iš
vien ranka rankon, gali ne
tekti savo aukštos vietos ir 
būti paniekintas nuo savo 
liaudies. Ir vienaip bloga, 
ir kitaip negera.

Bet iš senų socialistinių 
liekanų daugiau negali ir 
tikėtis! Jų filosofija ir vei
kla yra apgaulinga.

L Vienužis

PHILADELPHIA,

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)

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 work. Must 

be able to read blue prints.
Immediate openings.

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

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

WOLFINGTON CHEVROLET 
6758 Ridge Ave. 
Call Mr. Bentz.

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

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)

Trintuko išradėjas
Anglų chemikas Džozefas 

Pristlis (1733—1804),, at
radęs deguonį 1774 m., iš 
profesijos nebuvo chemi
kas, o protestantų pamoks
lininkas. Dėl Pristlio pažiū
rų ir darbų prieš jį buvo 
nusiteikusi oficialio j i to 
meto anglų visuomenė.

Apsigyvenęs šalia alaus 
daryklos, Pristlis susidomė
jo reiškiniais, vykstančiais 
a 1 ui fermentuojantis, ir 
nuo tol pasišventė chemijos 
studijoms, daugiausia tyri
nėdamas dujas. Mažai kas 
žino, kad už paprastą trin
tuką, naudojamą klaidoms 
ir dėmėms iš popieriaus 
trinti, taip pat turime būti 
dėkingi Pristliui: jis pirma
sis atrado trinamąsias kau
čiuko savybes.

Dž. Pristlis buvo prancū
zų revoliucijos šalininkas ir 
buvo priverstas emigruoti 
iš Londono, kai tamsuolių 
minia, užpuolusi jo butą, 
sunaikino aparatūrą ir su
degino dideli knygų rinki
nį.

NEGRAI PRAŠO 
PAGALBOS

z

Bogalusa, La. — Negrų 
masinės, daugumoje religi
nės, organizacijos kreipėsi 
į Washingtoną prašydami 
Jungtinių Valstijų federali
nės valdžios pagalbos.

Jie sako, kad Ku klux 
Klano ir Original Knights 
rasistai sudaro negrų va
dams pavojų.

Los Alamos, N. M.—Su
laukęs 35 metų amžiaus mi
rė Dr. Alvin Gravens, ku
ris dalyvavo pagaminime 
JAV atominės bombos.

PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

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 ąnd 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 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)

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER
Prefer in greater Northeast section. 
Lite cooking and housework. 3 child
ren over 2 yrs. of age. 5 or 6 days. 
Sleep in 2 nites. Exper. & refs only. 
$45-850. 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

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 I call Mrs. 
M. Sutphin 1-609-665-9500'. MAPLE 
SHADE NURSING & CONVALES
CENT CENTER, Rt. 38 & Mill Rd., 
Maple Shade, N. J.
w " (60-68)

WOMAN

Mature, live in, pvt. room, TV, ’ 
bath. Pleasant environment. N. E. 
light housekeeping, fond of children, 
recent refs, required. HO. 4-7191.

(60-61)

MALE and FEMALE

MAN & WIFE
Liv in, exp. housekeeping & main
tenance for private sub. home. Vic. 
Chestnut Hill, business couple, no 
children. Good sal. Exc. refs, re
quired. Phone 10 A. M. to 12 Noon.
MI. 9-1014. . (58-631

• ;
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Dar iš kelionės į Lietuvą
grupes. Viena nuvažiavo 
apžiūrėti saldainių dirbin

Iš Kopenhagos, Danijos 
sostinės, lėktuvu Maskvą 
pasiekėme per 2 valandas vę, o grupė, kurioje aš bu- 
ir 45 minutes. Mano ne
smagumui su manimi kar
tu vyko turistas, kuris sa
vo bagaže vežėsi daug ske
petaičių, keturis megztinu
kus ir kitokių dalykų. 
Maskvoje muitinėje tą vis
ką surašė ir įteikė jam raš
telį, o daiktus sulaikė grą
žinti jam išvykstant iš Ta-

vau, nuvyko į grąžtų ga- 
1 minimo dirbtuvę. Tai di
delė ir svarbi dirbtuvė, kur 
per metus pagamina iki 20 
milijonų grąžtų ir siunčia 
juos į 142 miestus, apart 
socialistinių šalių, siunčia 
dar į 29 kapitalistines ša-

Dirbtuvėje dirba 1,400

Zigmą Kavoliūną 
palaidojus

Per visas keturias dienas 
Shalins šermeninė buvo pil
na žmonių. O tų gėlių vai
nikų ! Tiek jų daug ir tokių 
gražių!

Mūsų senas laisvietis Zig
mas Kavoliūnas, kurį iš mū
sų tarpo taip netikėtai ir 
taip staiga išskyrė širdies 
priepuolis liepos 25 d., gy
vas būdamas turėjo daug

Pagerbti Rašytoją Rojų Mizarą
Progomis sukaktim 70 metų amžiaus ir Lietuvos 

Rašytojų Sąjungos suteikimu jam
LIETUVIŲ LIAUDIES RAŠYTOJO TITULĄ

Rengia
“Laisvės” bendrovės direktorių taryba

rybų Sąjungos. Jis siūlė P1" j darbininkų po 7 valandas į 
nigų, bet inspektorius atsi- Į dieną. Uždarbis pagal jų 
sakė priimti. Tada, turis-1 kategoriją, išsil a v i n i m ą 
tas nesigailėjo gražių zo- Lnn 70 170 rilhliu nėr- •• - - I nuo 70 iki 170 rublių per

maskolių adi esu. 1 mėnesį, bendrai išeina po 
Detroito važiavo ke-, ^00 rubliu per mėnesį, 
moterys, jų bagažai i
registruoti Kopenha- į Patyriau, kad jeigu ku- 
Kažkodėl jie nebuvo vis darbininkas tinginiau- 

........... jos ! ja, tai ir atlyginimą gauna
Šiemet

Iš 
lios 
buvo 
goję, 
j Maskvą pristatyti, 
turėjo nesmagumo. Turėjo ' pagal savo elgesį, 
laukti, kol bagažai atėjo, j Per pirmąjį bertainį fabri-

Pasiekus viešbutį mini-; kas gavo 8,000. rublių prę- 
mas turistas ir vėl turėjo • mijos, tai darbininkai prie 
nesmagumų, kol susirado | uždarbio gavo 15%, 
kambario numeri Jis net ir įdėjai po 25%. , \1, _.

o ve-

ant manęs pyktelėjo.

sek-Birželio 12 d. buvo 
madienis, tai mus pavežiojo 
po miestą, parodė istorines • 
ir kitas svarbias vietas.

Tos pačios dienos popietę 
mūsų palydovė Karvelytė 
klausė, ką dar norime ma
tyti. Sutarta nuvykti į vai
kučių stovykla. Mes klau
sėme ją, ką dovanų vaiku
čiams nuvežti. Jai sutikus, 
suaukojome 14 rublių, už 
kuriuos ten perdavėme vai-| 
kūčių prižiūrėtojams išda
lyti. Įstaigoje buvo 270 
vaikučių. Gerai atr o d o, 
gražiai lietuvių kalba lietu
viškai. Atostogose jie iš
bus mėnesį, o kada išva
žiuos, tai jų vieton kiti at
vyks. Kurių tėvai mažai 
uždirba, tai tie veltui lei
džia atostogas, o kurių tė
vai uždirba daugiau, 
tuos moka po 4 rublius.

Pasiteiravau apie tautinę

ti rąž tams vartoja specia
lų labai kietą plieną, bet 
jų kotelius pridirba jau iš 
prastesnio plieno. Šis Vil
niaus grąžtų fabrikas yra 
didžiausias visoje Europoje. 
Fabriko vedėjas jaunas 
žmogus Ramanauskas.

Prie grąžtų fabriko turi 
didelę salę, kur laisvalaikiu 
vieni mokosi dainuoti, kiti 
groti, dar kiti užsiima 
sportu. Pasirodė, kad lie
tuviai yra gabūs, jie grei-
tai išmoksta technikoje ir Honio. sesers sūnus Augus- 
meno bei sporto srityje.

Pirčiupyje
Važiuodami į Druskinin

kus buvome sustoję Pirčiu
pio kaimelyje, kur hitleri
ninkai 1944 metais sudegi
no gyvais 119 žmonių, jų 
tarpe 49 vaikus.

Dabar ten pastatytas pa- 
uz minklas, įrengtas muziejus, 

kaimelis iš naujo atstaty
tas. Mums besilankant bu-

Apie Mizaros 
pagerbimą

(Tęsinys iš 1-mo psl.)

Žodis suteikiamas pažan
giųjų Kanados lietuvių at
stovui Pajuodžiui. Savo kal
bą Pajuodis užbaigia linkė
jimais Rojui ir Evai Miza- 
rams geros sveikatos ir il
giausių metų.

—Sveikinu “Aušros” re-1 
dakcijos, Lenkijos lietuvių! 
ir ir visų lenkų, kurie myli 
ir gerbia Tarybų Lietuvą,

draugų ir pažįstamų. Ir štai > vardu, — sako viešintis Lie- 
jie dabar rinkosi jį dar kar-jtuvoje lenkų rašytojas, Len
tą pamatyti ir išreikšti už-1 kijoje leidžiamo lietuvių 
uojautą jo liūdesyje esan- j kalba laikraščio “Aušra” re
tiems žmonai Martai ir sū
nui Albertui.

Ketvirtadienį, liepos 29 d., 
šermeninė taip pat prisi
rinko pilna žmonių palydėti 
velionį į kapus. Tai buvo 
vienos iš skaitlingiaus i ų 
laidotuvių.

Zigmas palaidotas Cyp
ress Hills kapinėse, — ten, 
kur jau amžinai ilsisi tiek 
daug mūsų pažangių lietu
vių. Ten vienoje vietoje, ant 
gražaus kalnelio, iš tikrųjų 
jau yra susikūręs didžiulis 
lietuvių “kaimelis”!

Kapinėse prie duobės 
trumpai apie velionį ir jo 
gražų gyvenimą pakalbėjo 
A. Bimba. Paskui palydo
vai buvo pakviesti j White 
Horse užeigą ant Jamaica 
Ave., pietums.

Be žmonos Martos ir sū
naus Alberto, giliai liūdi vė

vaikų sudėtį. Pasirodė, jie vo atvykusi iš Lenkijos de- 
buvo 26 tautybių, kurių ]egacija. Aš pasikalbėjau 
tiek yra Vilniuje: lietuvių, ’ su Uždaviniene, kurios vy- 
rusų, žydų,s ukrainiečių, 18-os metų sūnų ir 17-
lenkų ir kitokių tautybių. kos metų dukterį \itleri- 
Jie buvo tarp 8 ir 12 metų ninkai sudegino. Ji išliko, 
amžiaus. Rytais ir vaka-1 nes nelaimės metu nebuvo 
rais daromi jų patikrini- namie, 
mai.

Karvelis pasakė sveiki
nimo kalbą, o nuo mūsų 
grupės kalbėjo Jonas Mil- 
leris. ' Vaikučiai įteikė vi
siems turistams po puokštę 
gėlių. Man gėles įteikė 11 
metų mergytė, ašj jai da
viau kramtomosios gumos. 
Po programos keli vaikučiai 
priėję prie manęs klausė, ką

Aš pasikalbėjau

■>

Apie Pirčupio ne
laimę nerašysiu, nes apie 
tai jau daug kartų “Lais
vėje” buvo rašyta.

Alekas Mitchelis

tąs ir Petras Vileiniškiai. 
i Taipgi Tarybų Lietuvoje 
esančios dar gyvos dvi sese
rys. Aišku, kad jos apie sa
vo brolio mirtį sužinos tik 
vėliau.

Lietuvoje velionis buvo 
kilęs iš Pamalaišių kaimo, 
Svėdasų apylinkėje. Buvo 
vidutinio valstiečio (16 
hektarų) sūnus. Į Ameriką 
atvyko 1910 metais, 
siuvėjas-amatininkas 
to gyvenimą darė. 
1917 metais.

Su Zigmo Kavoliūno mir
timi netekome seno “Lais
vės” skaitytojo, LLD nario, 
tauraus, susipratusio lietu
vio ir draugo. Mūsų giliau
sia užuojauta jo žmonai 
Martai, sūnui Albertui ir 
visiems kitiems artimie
siems bei draugams.

Rej>.

Buvo 
ir iš 
Vedė

daktorius Stoberskis.
“Kultūros baru” žurnalo 

skaitytojų ir redakcijos ko
lektyvo vardu Rojų Mizarą 
nuoširdžiai pasveikino šio 
nas.

Jubiliatą karštai sveikina 
čia viešintis LDS preziden
tas Gasiūnas, “Tiesos” vyr. 
redaktorius Zimanas, “Kom
jaunimo Tiesos” redaktorė 
Civilkaitė.

Plojimais publika sutiko 
Lietuvoje besisvečiuojančio 
žymaus Amerikos rašytojo 
Bonoskio sve i k i n i m o žo-

— Rojaus Mizaros asme
nyje aš matau savo tėvų 
kartą,— kalba Bonoskis. — 
Ir man buvo labai džiugu 
matant, jog lietuviai išeivi
joje nepraranda savo lietu
viškumo ir neišsilydė tame 
didžiuliame tautų asimilia
vimo katile.

Nuoširdžius svei k i n i m o 
žodžius tarė viešnia iš Bel
gijos, žymaus lietuvių revo
liucionieriaus duktė Smols- 
kytė. . „

Rojų Mizarą sveikina ir 
apkabina rašytojas Gudai- 
tis-Guzevičius.

Pabaigoje kalbėjęs Rojus 
Mizara nuoširdžiai padėko
jo už aukštą, jo kūrybos ir 
visuomeninės veiklos įverti
nimą. .

Rojaus kalba buvo paly
dėta ilgai trunkančiais plo
jimais.

Iš susirinkusiųjų krūtinių 
garsiai prasiveržė “Ilgiau
sių metų” daina.

A. Vaivutskas

Liepos 30-os numeryje til- 
pusiame Onutės eilėraštyje 
“ ‘Laisvei’ daina” tilpo klai
da. Paskutinė eilutė turėjo 
būti “Skubėk siųsti būti
nai”, o ne “Skupėk siųsti 
būtinai”. Autorės atsipra
šome.

New Yorko miestui 
vanduo iš Niagara Falls

Albany, N. Y. — Guber-
su ja daryti. Mat, Tar. Są-: natorius Rockefelleris pa- 
jungoje tas “skanėsis” la- — ■ • • • 1 v •
bai retai vartojamas.

Vaikučių stovykloje visi 
nauji pastatai, įrengtos 
prausyklos, geros lovelės ir 
kiti patogumai. Žiemą sto
vykla uždaryta. Ji yra 
gražiame pušyne, prie upės, 
gražioje vietoje.

Čia vaikučiai davė mums 
saviveiklos programą. Nuo 
tinkamos estrados lietuvai
tės deklamavo ir dainavo. 
Pianu ir armonika grojo 
Stanislovas Maumilas ir jo 
žmona, kurie vadovauja pi
onierių stovyklai. Po pro- 

, gramos stovykloje turėjo- 
j me vakarienę.
’ Dar man vėliau teko su

sitikti su Baumilu. Jis 
kė, kad turi muzikos gaidų 
iŠ Italijos, Vokietijos ir ki
tų šalių, norėtų gauti ir iš 
Ainerikos.

Didelis grąžtų fabrikas
Birželio 13 dieną mūsų 
štai persiskyrė į dvi

siūlė nutiesti vam z d ž i u s 
nuo Niagar Falls krioklio I 
prėsko vandens pasiunti
mui į Ashokan New Yorko 
vandens rezervuarą.

Industrial & Pipline Co. 
viršininkai sako, kad per 5 
mėnesius k o m p a nija nu
tiestų 6 pėdų diametriškai 
ir 400 mylių ilgio vamz
džius už $248,000,000. Per 
parą jais galėtų į rezervu
arą perleisti 250,000,000 ga
lionų prėsko vandens.

New Yorkas. — 500 įvai
rių kompanijų skelbia, kad 
per 1965 metų pirmus še
šis mėnesius turėjo $8,018,- 
000,000 pelno.

Trenton, N. J. — New 
Jersey Standard Oil Co, 
1965 m. per 6 mėnesius tu
rėjo $505,000,000 pelno* _

I 1
I JAMAICA, N. Y.

Mirus

1 Zigmui Kavoliūnui: t
I Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Martai,
I sūnui Albertui, artimiesiems giminėms, draugams 
I ir pažįstamiems.

I Mrs. J. Simas Mr. Gaškąuskas
I Anthony Breadis L. Kavaliauskaitė
I Mrs. K. Zekevich ir M. ir E. LiepaiI duktė E. ir F. Vaitkai
I Br. Kastor D. ir F. Mažiliai
I Mr. ir Mrs. James E. Mr. ir Mrs. BaceyI Fairbanks, Jr. Mrs. Dažinskienė
I A. ir E. Vileniškiai B. ir N. SkubliskaiI J. ir J. Plusčiauskai B. ir J. Skubliskai1 Mrs. John Shedlauskas H. ir A. Sirgedas
1, Mr. ir Mrs. Frank Anna BistraisK Urban Mr. ir Mrs. J.
J Mary Tamalis Makutėnas
I A. Bimba Mr., ir Mrs. F. JuzaitisI J. Zajankauskas Lillian ir Alfred
I S. Sasna BistraisI S. Večkys Kapiskas
I J. Gužas

Sekmadienį, Rugsėjo-Sept. 5 d.
New National Hali

261 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.
Pradžia 1:30 P. M. Bilietas $6.00

Banketui salė bus tinkamai papuošta, aptarna-' 
vimas pietais bus puikiausias, nes visą aptarnavi
mą atliks specialistai, banketų paruošėjai,— bus 
“catered” aptarnavimas.

“Catered” banketai daug brangiau kainuoja, ne
gu pasisamdant salę ir patiems gaminant pietus. 
Tačiau, Brooklyne mes jau taip negalime daryti, 
nes didesnių salių jau čia neišnuomoja ant tokių 
sąlygų, todėl turime imti “catered”.

Svarbu iš anksto įsigyti bilietus
Dviem savaitėm pirm banketo turime priduoti 

skaičių svečių, kurie dalyvaus bankete ir turime 
iš anksto užmokėti po $6.00 už kiekvieną asmenį. 
Todėl prašome užsisakyti bei įsigyti banketo bi
lietus kuo greičiausia.

Lauksime svečių iš tolimesnių kolonijų
Šis banketas yra ne tik niujorkiečių reikalas, bet 

plačios apylinkės dalykas. Rengiame jį trijų die
nų šventėje todėl, kad patogiau būtų iš toliau at
vykti, kad grįžus iš banketo būtų diena poilsiui.

Kviečiame atsilankyti pagerbimui žymiojo liau-
• dies švietėjo, suteikime jam užsitarnautą pagarbą 
už atliktus didelius visuomeninius darbus.

Rengėjai

J. Tautų bibliotekos direktorius ir žmona 
sugrįžo iš Lietuvos

1 . i * t '

Prieš keletą savaičių bu
vome rašę, kad Jungtinių 
Tautų centrinės bibliotekos 
direktorius Levas Vladimi
rovas ir jo žmona Irena iš
vyko į Lietuvą atostogoms 
praleisti. Tad dabar, kai su
žinojau, kad jiedu jau su
grįžo, ryžausi su jais pasi
matyti. Aplankiau juos jų 
bute. Mane labai nustebino, 
kai ten pas juos radau gra
žią, grakščią mergaitę. Ire
na ją man perstatė: “Tai 
mūsų dukrytė. Atsivežėme 
čia atostogoms praleisti ir 
pamatyti Ameriką.” Jos 
vardas Marija, dar tiktai 12 
metų. Sužinojau, kad Mari
ja gerai mokosi ir, žinoma, 
grįš atgal į Lietuvą, kai ten 
po vasaros atostogų mokyk
los atsidarys.

Levas ir Irena viešnage 
Lietuvoje labai pasitenkinę.
Nors tiktai dar vieneri me
tai, kai jie čionai gyveha ir 
darbuojasi, bet savo Tėvy
nės ir šeimos bei artimųjų 
buvę labai išsiilgę. Abudu 
man sakė, kad sugrįžę į tė
viškę tiktai per tuos viene
rius metus rado daug nuo
stabių pasikeitimų. Pasi
keitimai, aišku, gerojon pu
sėn. Tarybų Lietuva žygiuo
ja vis pirmyn ir pirmyn.

Ypatingai jiedu entuzias
tiškai kalba apie tiktai pra- 
ėjusią-praūžusią dainų ir šo
kių šventę Vilniuje ir viso
je Lietuvoje. Toks, girdi, 
jaunimo ir visų žmonių en
tuziazmas !

Dabar, po atostogų, ku
rios, sako, kaip bematant 
prabėgo, tenka vėl imtis 
darbo. Na, o Levo Vladimi- 
rovo darbas labai atsakin
gas ir sudėtingas. Viskas, 
girdi, būtų labai puiku, bet, 
ot, ar tai amerikinis mais
tas, ar klimatas nesiderina

kaiį) reikia su mano sveika
tos -poreikiais. Bet juk dau
gelis ir amerikiečių, nuvykę 
į Europą, taipgi skundžiasi 
tai maistu, tai vandeniu, tai 
sąylgomis. Kiti net negali 
priprasti. Taip pat dauge
liui europiečių būna neleng
va priprasti prie ameriki
nio maisto,' yandens, bei 
klimato. Linkiu Levui trum
piausiu laiku priprasti prie 
mūsų gyvenimo sąlygų.

Beje, “Laisvėje” jau bu
vome rašę, kad Lievas Vla
dimirovas Lietuvoje atosto
gaudamas sėkmingai apgy
nė disertaciją ir laimėjo is
torijos mokslų kandidato ti
tulą. To gražaus pasižymė
jimo proga aš jam kietai 
paspaudžiau dešinę.

Rep.

Ant many krašto— 
be vandenėlio

New Yorkas. — New 
Yorko miestas apsuptas 
vandenų, tai yra upių ir jū
rų įlankų, bet stoka prės
ko vandens. Kadangi dar 
kiekvieną dieną iš rezervu
arų į Delaware upę, kad 
kiti miestai turėtų van
dens, išleidžia po 200,000,- 
000 galionų, tai liepos 29 d. 
rezervuaruose ju buvo tik 
46% jų įtalpos.

Daug turime planų: 
pumpuoti vandenį iš Hud- 
sono upės, nutiesti vamz
džius nuo Niagara Falls 
krioklio, pramušti tunelius 
prie eilės didelių ežerų New 
Yorko valstijos aukštutinė
je dalyje, pastatyti fabriką 
išsūrinimui jūrų vandens, 
bet visų įvykinimui reikia 
apie pusmečio. Tuo kartu 
mums tenka taupyti van
denėlį

Trečioji lietuvių 
turistų grupė ‘*7

Rugp. 3 d. 7 vai. vakare 
iš Kennedy orlaukio į Lie
tuvą išskrenda 3-čioji Ame
rikos lietuvių turistų gru
pė. Tai nedidelė grupė, ro
dos, tik 9 asmenų. Jų tarpe 
yra mūsų vietinės lietuvės, 
Adelė Rainienė ir Ona Ba- 
barškienė, Juzė Plusčiaus- 
kienė.

Paprastai turistai skris
davo SAS linijos lėktuvais, 
bet šita grupė išskrenda 
KLM lėktuvu iš Kennedy 
Int,l Airport. Kurie norė
site turistus išleisti-palydė- 
ti, įsitėmykite, kad nepa
darytumėte kla i d o s. <Wų 
Flight numeris bus 
Lėktuvas išskrenda 7 vai. 
vakare.

Linkime turistams ge
riausios sėkmės kelionėje ir 
viešnagėje Tarybų Lietuvo
je. Lauksime sugrįžtant.

Rep.

Iš laiškų
Miela Lilija,

Širdingai ačiū už laikraš
čius. Rojus ir aš mažai su
einame su turistais iš JAV, 
visi esame labai užimti. Bet 
retkarčiais pasima tome. 
Visi turistai matėsi su savo 
giminėmis, ir buvo nuvj^ę 
į savo gimtinę. Visi jautusi 
linksmi, džiaugsmingi gavę 
progą pasimatyt ir pasikal
bėt su giminėmis.

Rytoj, liepos 29 d., Lietu
vos Rašytojų Sąjunga ofi
cialiai suteiks Rojui Lietu
vių Liaudies Rašytojo titu- 
lą.

Mes esame taip užimti, 
kad nėra laiko rašyti. Ro
jus ne už ilgo parašys ką 
nors “Laisvėje”.

Prašau pasveikinti visus 
nuo manęs ir Rojaus.

Ieva 
Vilnius

* _-• _ •
Miela Lillian: Siunčiu tau 

ir visam Aido chorui linkė
jimus, iš gražiųjų, ramų 
Druskininkų. Mums laįai 
linksma ir pilni visokių 
įspūdžių — grįžtame namo. 
Tai iki pasimatymo. Elena 
Brazauskiene ir Julija La
zauskiene.

Iš Taikos Kongreso ir 
Dainy Šventės

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

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

Rengėjos

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

Valdyba 
(60-61)




