
LAISVE
Semi-Weekly 

102-02 Liberty Avė. 
Ozone Park, N. Y„ 11417 
Tel. Michigan 1-6887

No. 62

KRISLAI
Žinios apie derybas 
“Naujienų” galvosena 
Prakalbos sekmadienį
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Paskutinėmis dienomis 
labiau kartojamos nepatvirtin
tos žinios apie įvairius veiks
mus už karo sulaikymą Viet
name. Ganos specialus pa
siuntinys lankosi Hanojuje tuo! 
klausimu, 
klausimu tarėsi Indijos prem
jeras Šastris ir Tito. Sakoma,

vis
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Dvasiškiai reikalauja baigti Iš kovif lauko UŽ
karą Vietname

nevos 1954 metų sutartimi,New Yorkas. — Rugpjū
čio 1 dieną “New York kad į konvenciją būtų pa- 
Times” išspausdino vysku- kviesti ir Pietų Vietnamo 
pų, kunigų ir rabinų pa
reiškimą, kuris užėmė visą 
puslapį.

Religiniai vadai sako, kad 
jie buvo Vietname, kal-

Liaudies fronto atstovai.
Po pareiškimu pasirašo 

metodistų vadas Dr. Ha
rold A. Bosley, Dr. Edwin 
T. Dahlberg, Erie, Pa., vys-

Jugoslavijoje tuo bejosi su paprastais žmonė-, kūpąs iš episkopalų bažny-
mis, kareiviais, karininkais, 

juičid oaduid ii iivv, uciiwiiid, . . . • - i • •

kad Jungtinės Arabų respub-! kaip 1S Vienos puses, taip 11 
likos Naseris irgi imasi žings- kitos, priėjo išvados, jog 
nių tarpininkauti.

Tuo tarpu stambus Ameri
kos žurnalas “Time” spausdi
na žemėlapį, kuris pripažįs
ta, kad bent trys ketvirtada-

karas labai žiaurus, žmo
nes jis nesvietiškai vargi
na.

Religiniai vadai reikalau- 
liai Pietinio Vietnamo terito- ja, kad Vietnamo reikalai 
rijos yra liaudiečių tiesioginė- būtų sureguliuoti pasitari- 
je kontrolėje arba “įtakoje.” ’ ” '
Aišku, kad derybos, kada ir Į 
k^dp jos neįvyktų, turės pa-! 
grindų imti tą dabar visų pri
pažįstamą faktą.

rnu keliu, pasiremiant Že-

čios komiteto už taiką pir
mininkas; Dr. Dana McLe
an Greeley, Alfred Hassler, 
Elmira Handricks, Dr. Ho
ward Schomer, rabinas Ja
cob Weinstein, JAV rabinų 
sąjungos prezidentas. Visi 
jie atstovauja įvairias reli
gines sąjungas bei komite
tus.

civilines laisves
Washingtonas. — Pieti

nių valstijų negrų ir baltų
jų žmonių organizacijos 
kreipėsi į Jungtinių Valsti
jų federalinę vyriausybę, 
kad ji suvaldytų rasistus.

Allendale., S. C. — Polici
ja areštavo 38 žmones, jų 
tarpe 9 baltus, kurie pro
testuodami prieš negrų 
persekiojimą buvo paskelbę !

areštavo 23 pikietininkus,
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METAI 54-ieji

“Dabar niekas negali karo 
laimėti,” sako Dr. Kingas

Philadelphia. — Rugpiū-
kurie pikietavo Kwick Chek! čio 3 d. virš 5,000 negrų ir 
Food krautuvę.- Bet polici- baltųjų žmonių klaus ė s i 
ja nieko nedarė dviems bal- negrų vado Dr. Martin Lu
tiems šovinistams, kurie i ther King kalbos. Jis kalbė- 
akmenimis mėtė į pikieti-' jo ties Girard kolegijos 
ninkus. i vartais protestuo damas

I prieš segregaciją, i
Dr. King ragino klauso- 

vus užsilaikyti ramiai. Jis

Philadelphia. — Čionai 
kalbėjo negrų vadas-kuni- 

Dr. Martin Luther
IJvl uvlYlv 1111CL Uli V Ų MCVOIXVz 1 Uy > • 1 •

sėdėjimo streiką prie Allen- Kingas. Jis kritikavo Gi- sake jau ir taip pasaulyje
J *- *- , - . . . -1 - . •> wn rloiirr -n m i /A kol-rard kolegijos vedėjus, kudalė teismabučio.

Americus, Ga. — Policija rie laikosi segregacijos.

Apie JAV lietuvių dainininkų 
pasirodymą Lietuvoje

yra daug neramumo. Kal
bėdamas apie karą Vietna
me jis pareiškė:

“Karams turi būti galas. 
Šiandien jokia tauta jau ne

prievartos ir nusilenkimo, 
dabar gali būti tik pasirin
kimas tarp prievartos ir sa
ve susinaikinimo”.

Minia griausmingai plojo 
Kingui, kada jis reikalavo 
baigti karą Vietname.

Tokio. — Jungtinių Vals- 
t i j ų dideli bombonešiai 
skrenda nuo Okinawa salos 
bombarduoti Šiaurės Viet
namo respubliką. Mat, jie 
ten turi milžinišką bazę. ’

Okinawos gyventojai ma
siniai protestuoja prieš 
bombardavimus.

Teheranas. — Nuo chole-
gali karo laimėti. Dabar ros mirė apie 100 žmonių, o 
jau nėra pasirinkimo tarp virš 500 paimta į ligonines.

“Naujienos” (liepos 28 d.) 
sako:

Jeigu partizanai Pirčiu
pio apylinkėje nebūtų 
puolę vokiečių, tai vokie
čiai nebūtų sudeginę Pir
čiupio ir išnaikinę jo gy
ventojų.

Taip. Ir jeigu čekai patrio- 
tai-partizanai nebūtų nudėję i 
koriko Heidricho, naciai ne
būtų sundikinę Lidičės ir išžu- 
dę jos gyventojų; jeigu pran-

Nauji {vykiai dėl 
Vietnamo karo

Vilnius. — Liepos 30 die
nos vakarą Vilniaus televi
zijos studijos šeimininkais 
tapo svečiai iš tolimo užjū- Į dainos entuziastus Ameri-

jūrio lietuviams paliko 
biliejinė dainų šventė, 
pasakojo apie lietuvius —

Ju- 
pa-

Belgradas. — Čionai bu
vo atvykęs Indijos premje
ras Šastris. Jis ir Jugosla
vijos prezidentas Tito išlei
do bendrą pareiškimą. Jie 
reikalauja,, kad Jungtinės 
Valstijos tuojau susilaikytų 
nuo Šiaurės Vietnamo bom
bardavimų, kad Viethamo

vis veiktų karo baigimui 
Vietname.

Tokio.— Japonijos prem
jeras ir Užsienio ministras 
reikalauja, kad Vietnamo 
reikalai taikos keliu būtų 
sureguliuoti.

. New Yorkas. — Šimtai 
žmonių, daugumoje jauni-

rio. Atsisveikinimo su tėvų Į 
žeme išvakarėse visos res- i 
publikos televizijos žiūro- Į 
vams pasirodė čia viešėję 
astuonių Amęrikos pažan
giųjų lietuvių chorų daly
viai. Vadovaujami Niujor
ko “Aido” choro dirigentės 
Mildos Stensler, jie padai
navo išeivijos tarpe popu-

cūzų 'FFI kovotojai - partiza- reikalai būtų taikos keliu 
nai nebūtų puolę vokiško oku- sureguliuoti.
panto, naciai nebūtų sudeginę 
Oradouro ir jo gyventojų. Ir 
jeigu visos Europos tautos bū
tų m y k i a i pasidavusios na
ciams, ]

Washingtonas. — Vis 
1 daugiau respublikonų ir de- 
Įmokratų kongresmanų pa- 

karo 'iš^riso nebūtų bu- sisakoprieš karą Vietname.
A. Goldbergas, JAV am-

i “Naujienos” už nacių bar- basadorius Jungtinėse Tau- 
V^riškumą kaltina ne juos, o tose, kreipėsi į Generalinį

Naujienos

Europos tautų patriotus, kurie 
tamsios okupacijos metu drį
so kovoti už savo žmonių lais
vę. “Naujienos,” kaip matyti, 
iki šios dienos negali užmirš
ti savo pasipiktinimo, kodėl 
Europos tautos nesutiko likti 
paklusniomis Hitlerio “Naujo
sios Europos” vergėmis.

Labai abejotina, ar pasau
lyje yra kitas toks socialdemo
kratinis laikraštis, kuris iki 
šios dienos taip aiškiai rodytų 
savo pronacizmą. Net Suomi
jos socialdemokratai pasimo
kino. . .

sekretorių U Thantą, kad

mo, Times Square aikštėje j karias dainas, 
demonstravo prieš karą * ‘ ‘ * *"
Vietname. Jie nešiojo pla- so]o atliko niujorkietės dai-

Keletą dainų laidos metu

katus su užrašais: “Skelb
kite karą vargui ir skurdui, Elena Brazauskienė, 
o ne žmonėms... Sulaikyki- rodė Worcesterio lietuvių

nininkės Nelė Ventiene ir 
pasi-

te šiaurės Vietnamo bom 
bardavimą...
JAV jaunuolius iš Vietna
mo”.

duetas — Irena Janulienė 
Parveš kite jr Elena Smith.

Prancūzija boikotuos NATO 
manevrus ir karo planus 

ir jų vieton pastatys kitus, 
tai dar daugiau pablogins 
JAV ir Prancūzijos santy
kius.

Taip pat Prancūzija įsa- • 
kė, kad joks jos militarinis 
dalinys nedalyavutų NATO 
jmilitariniuose pratimuose.

Numatoma, kad PranęŪH 
zija dar griežčiau nusista
tė prieš JAV politiką po to, 
kai Jungtinių Valstijų mi
litarinis lėktuvas skraidė

koje.
—Atvykom čia parodyti 

I ne savo balsus, — pasakė 
jis, — o savo širdį ir pasi
džiaugti kartu su tūkstan
čiais Lietuvos dainininkų.

—Savo gyvenime aš daug 
mačiau, tačiau tokios įspū
dingos, milžiniškos dainų 
šventės — niekada ir nie
kur, — kalbėjo pažangus 
JAV lietuvis A. Gabrėnas.

Daug giliai jaudinančių 
žodžių pasakė pažangi 
Amerikos lietuvių veikėja 
M. Sukackienė.

Nuoširdų padėkos žodį 
visiems, viešnagės metu 
meile ir rūpesčiu apgaubu
siems Amerikos lietuvių 
dainininkus, tarė “Aido” 
choro vadovė M. Stensler.

ELTA

Paryžius. —» Prancūzijos 
Gynybos ministras Pierre 
Messmer įsakė prancūzams 
k a r i n i n kams, kurie yra 
NATO generaliniame šta
be, kad-jie boikotuotų mi- 
litarinius pratimus ir ka
ro ruoįsįmo planus.__ ___
NATO militarinis centras 

yra Rocquencourte, Pary
žiaus priemiestyje, Vyriau
sio generolo L y m a n o . L. 
Lemnitzerio štabe yra gru
pė Prancūzijos karininkų, virš Prancūzijos militarinių 
Dabar, jeigu Lfemnitzeris įrengimų ir traukė paveiks- 
paliuosuos tuos prancūzus lūs.

Apie Lietuvos 
miestus

Japonai prieš JAV 
naudojimą Okinawos

Tokio. — Parlamente Ja
ponijos socialistų deputatai 
griežtai kritikavo valdžią 
už tai, kad Jungt. Valstijų 
dideli bombonešiai “B-52” 
nuo Okinavos salos puolė 
Šiaurės Vietnamą.

Japonijos premjeras E. 
Šato sakė, kad Japonijos 
valdžia yra “nepasitenkinu
si” tokiu JAV elgesiu, bet 
ji negali JAV nuo to sulai
kyti, nes JAV Okinavoje 
turi

Prieš prasidedant kon
certui, į televizijos žiūro
vus kreipėsi “Aido” choro 
valdybos pirminin kas J. 
Grybas. Jis kalbėjo apie 
milžinišką įspūdį, kurį už-

KINIJOS PROTESTAS 
PRIEŠ JAV

Pekinas. —Kinija protes
tuoja prieš Jungtinių Vals
tijų karo lėktuvų paneigi
mą tarptautinių teisių. Ji 
sako, kad JAV karo lėktu
vai tarptautiniuose vande
nyse skraidė tik 40 pėdų 
virš Kinijos laivų, kurie 
plaukė į Kambodžą.

Pekinas. — Kinijos spau
da sako, kad JAV valdžios

Blogėja J. Valstijy 
santykiai su Tito

Belgradas. — Čionai bu
vo apsilankęs Jungtinių 
Valstijų diplomatas W. A. 
Harrimanas ir stengėsi pa- r• - _  — - --
veikti į Jugoslavijos prezi- Vietnamo kareiviai ir JAV 
dentą Tito Vietnamo rei- marininkai puolė 
kainose. tčius Danango rajone, buvo

Bet tas nieko negelbėjo. į užmušta 25 žmonės, ju tar- 
Maršalas Tito išvien su In-1 

apie naująjį sveikatos apsau- kalba už taika nesuderina- dijos premjeru Šastriu pa- 
r* T « 1 r- z-v 1/11/ z-» z-J Z'k T

Netrukus “Laisvėje” bus at
spausdintas išsamus straipsnis

gos įstatymą — medicare. Jis
. ypatingai svarbus mūsų skai

tytojų daugumai, pagyvenu- . . . ~
siems žmonėms, kuriuos tas jos gabena į Vietnamą, 
įstatymas tiesioginiai liečia.
y įstatymas gan komplikuotas.
Kaip pas mus jau buvo pažy
mėta, jis toli netobulas, nors 
tai visvien didelis žingsnis pir
myn.

Tik ką turėjome ilgoką pa
sikalbėjimą su Ksavera Karo- 
siene,

smerkė JAV bombardavi
mą Šiaurės Vietnamo ir 
reikalauja, kad JAV iš
trauktų militarines jėgas iš 
Vietnamo.

! JAV agresyvė politika 
O vieta — nes I pablogino jų santykius su 

siuvyklų-dirbtuvių cent-J Indija ir Pakistanu, o da- 
ras. Mitingas prasidės vidur- bar jie blogėja ir su Jugo- 
dienį, kad pietų pertraukos -slavija.
metu darbininkai galėtų daly- j ___ ._________
vauti. Bet dalyvauti turi, aiš- Į PREZIDENTAS PYKSTA

ma su jos veikla, nes JAV 
nuolatos vis daugiau armi-

Vietname. Data pasirinkta,! 
nes tai Hirosimos bombardavi-j 
mo sukaktis, 
tai i

grįžusia iš Europos, ku, ne tik siuvėjai. Kas tik tu- j
kur ji dalyvavo pasauliniame ri galimybių, turėtų šiame mi-f 
taikos kongrese Helsinkyje ir tinge būti.
taipgi lankėsi Lietuvoje. •

Ši nenuilstama kovotoja už t 
taiką pilna žinių ir įspūdžių. 
Šį sekmadienį, trečią valandą 

. popiet, ji tais įspūdžiais pa
sidalins su publika. Ji kalbės 
“Laisvės” salėje. Taipgi kal
bės eilė mūsų veikėjų, kurie 
grįžo šiomis dienomis iš Lietu
vos. Ateikime visi pasiklau
syti.

(</ .... . rinti<
T Šiandien, penktadienį, New žinti

Yorko miesto centre, 38 St. ir 
Seventh Ave. sankryžoje vyks
tu masinis mitingas už taiką

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — Kada Pietų

liaudie-

pe moterų ir vaikų.
Associated Press 

agentūra sako, kad mari- 
ninkų vadas, puld amas 
liaudiečius, per garsiakalbį 
šaukė: “Užmuškite juos... 
Aš nenoriu, kad nors vie
nas jų pabėgtų!”

žinių

Maskva. — Sulaukęs 84 
metų amžiaus mirė įžymus 
TSRS agronomas Vitalis 
Edelsteinas. Jis už darbą

Washingtonas. - PreZi-!buw? Savf tTSRS Didvyrio 
. dentui Johnsonui labai ne- vard9 ir du Lemno ordmus'
patiko, kad demokratų par
tijos vadas Mike Mansfield 
pasisakė prieš šaukimą 50,- 
000 rezervistų karui Viet
name.

O dar labiau jam nepati
ko, kad respublikonų parti-

Neseniai Lietuvoje lankęsis 
Jean Paul Šartre, žymusis 
prancūzų filosofas, dramatur
gas ir rašytojas, pareiškė “Li
teratūra ir Menas” reporte
riui:

“Apie Lietuvą žinojome ir 
girdėjome seniai. Aš ir žmona jos eilė kongreęmanų pa- 
atvykome į jūsų šalį ne kaip 
turistai, o kaip draugai, no
rintieji vieni kitus geriau pa-

i ir suprasti...”
Sartre apsilankymas Lietu

voje— svarbus kultūrinis įvy
kis,

reiškė, jog prezidentas “ne
sako žmonėms visos tiesos 
apie Vietnamą”.

Americus, Ga. — Polich 
ja areštavo du negrus

Londonas.—Anglijos ap
siginklavimo išlaidas suma
žino ant $280,000,000.

Londonas. — Sulaukęs 83 
metų amžiaus mirė lordas 
Lawsonas.

TūkstančiaiAtėnai.
žmonių demonstravo prie 
parlamento rūmų prieš ka
raliaus paskirtą premjerą 
Novasą.

Saigonas. — Tik 40 my
lių į pietryčius nuo Saigo- 
no Jungtinių Valstijų ar 
Pietų Vietnamo avldžios 
lėktuvai žiauriai bombar
davo budistų vienuolyną.

Virš 10 vienuolių buvo 
užmušta ir daug sužeista. 
JAV komanda sako, kad 
bombardavimas įvyko per 
klaidą.

me-Maskva. — Per 1965 
tų pusmetį TSRS darbinin
kų darbo našumas žymiai 
padidėjo.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės sekretor i u s D. 
Ruskas sako, kad JAV ne
susilaikys nuo Šiaurės Viet
namo bombardavimų.

Naha. — Apie 5,000 žmo
nių, daugumoje žemdirbių, 
demonstravo protestuoda
mi prieš ėmimą jų žemės 
JAV militarinėms bazėms.

Saigonas. — 30 JAV di
delių “B-52” bombonešių 
puolė Pietų Vietnamo liau- 
diečius Doxa rajone. Jie 
numetė virš 500 tonų bom
bų.

Vilnius. — Čionai lankėsi
N.Y. Timeso” korespon

dentas ir kalbėjosi su Albi
nu Sabaliausku, statybos 
direktoriumi.

Sabaliauskas sake, kad 
Lietuvoje dabar yra penki 
dideli miestai: Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai 
ir Panevėžys.

Vyriausybė deda pastan
gų, kad industrija daugiau 
plėstųsi Alytuje, Kapsuke, 
Jurbarke, Jonavoje ir Kė
dainiuose, kad ir šie mies
tai didėtų. I

—.---------------------- ---------------------- _ |

Ženeva.
mo konferencijoje TSRS’ 
delegacijos pirmin i n k a s 
S. Carapkinas parei š k ė, 
kad ji neduos vaisių, jeigu 
Jungtinės Valstijos atomi
niai ginkluos vakarų vokie
čius.

<<

militarines bazes.

E k st r n
ZnJHM1oginTSRS į Washingtonas. — Masi-

• nes organizacijas, k o v o- •. 
janČios prieš karą, jų tarpe 
Student Nonviolent Coordi
nating Committee ruošia 
demonstracijas prie Balto
jo Namo.

Jos įvyks šeštadienį, rug
pjūčio 7 dieną. Protesto iš
stojimai prieš karą Vietna? 
me bus per tris dienas 6—9 
rugpiūčio.

Demonstracijos ir kiti iš
stojimai Washingtone ruo
šiami priminimui 20-ti e s 
metų sukakties nuo JAV 
metimo atominių bombų į 
Hiroshimą ir Nagas aki 
miestus.

Iš VOKIETIJOS JAV 
KARIAI Į VIETNAMĄ

Bona. — Jungtinių Vals
tijų militarinių jėgų ko
manda pareiškė, kad dalis 
armijos iš Vakarų Vokieti
jos lėktuvais yra gabenama 
į Pietų Vietnamą.

Šis Jungtinių Valstijų el
gesys nelabai patinka vaka
rų vokiečiams.

Londonas. — Sulaukus 69 
metų amžiaus mirė Angli
jos artistė Irene Browne. .

Trenton, N. J. — Camde- 
no, Cloucesterrio ir Bur
lington© rajonuose nuo uo
dų susirgo 3,700 žmonių.
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Jaunuolis, kuris nenorėjo 
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pažangių nusistatymų jau
nuolis, kuris nenorėjo kovo
ti prieš vietnamiečius. Kaip 
jis pasielgė, kuomet jis bu
vo rekrutuotas j mūsų ša-

ti, bet naujokai, bent dau
guma, jau buvo juos per
skaitę.

Peticija ir parašai

Įvairiais Klausimais
Keliose New Yorko da

lyse įsisteigė vietiniai ko
mitetai už taiką Vietname. 
Jau įvyko keli protesto mi
tingai po atviru dangumi. 
Jie kol kas nedideli, bet tai 
gera pradžia.

Tai svarbus ręišĮdnys. Iki

Šen ir ten pasidairius,
Po pažadų ir ilgų lūkės-1lestavo, 'nes visi laukdavo 

čių pagaliau pradėta vyk- staigios mirties. Šalymies-

Keturi balsai už taikę
BALSAI už taiką Vietname darosi garsesni. Praei

tą savaitę ir šios savaitės pradžioje keturi svarbūs reiš
kiniai pažymėtini.

Mes matėme kenčiantį Vietnamą. Mes buvome ten.
Taip prasideda viso puslapio pareiškimas sekmadie

ninėje “New York Times” laidoje, kurį pasirašo 12 žy
mių Amerikos dvasininkų. Tarp jų randasi episkopalų- 
protestantų vyskupas William Crittenden, buvęs baptis
tų konvencijos prezidentas daktaras Edwin T. Dahlberg, 
metodistų pastorius James M. Lawson, katalikų kunigas 
Edward Murray, žydų rabinas Jacob Weinstein. Tai 
gmpė dvasiškių, kurie buvo nuvykę į Pietinį Vietnamą, 
kad savo akimis pamatytų, kas ten dedasi. Su jais vyko 
ir keli pasauliečiai, liberalinių religinių organizacijų vei
kėjai.

Būdami Vietname šie delegatai matėsi ne tik su ofi
cialiais Saigono valdžios atstovais ir su amerikiečiais, bet 
ir su Vietnamo dvasininkais budistais, su intelektualais, 
su neutralistais, taipgi ir su Liaudies išsilaisvinimo ju
dėjimo (Vietkongo) rėmėjais, su kuriais juos suvedė ne- 
utralistai arba intelektualai. Jie keliavo po miestus ir 
kaimus.

Ką jie sako? Jų pareiškimo vyriausia mintis: Ame
rika turi sulaikyti Šiaurinio Vietnamo bombardavimą, 
turi bandyti vesti derybas Jungtinių Tautų tarpininka
vimo pagalba, — kitaip sakant, turi siekti taikos.

Mes saliutuojame tuos jūsų tarpe Amerikoje, kurie 
kelia protesto balsą prieš karą Vietname.

Tą tos pačios dienos “Timese”, irgi pilno puslapio 
pareiškime, sako grupė Britanijos rašytojų, dailininkų, 
artistų. Pasirašančių sąrašas nepaprastai įspūdingas. 
Pasirašo žymiausieji rašytojai E. M. Forster ir Kenneth 
Tynon, poetas C. Day Lewis, žymiausias britų kompozi
torius Benjamin Britten, aktoriai Ąlec Gųinnes ir Peter 
O’Toole, dailininkai Graham Sutherland ir ,*yyįlliam 
Scott, skulptoriai Kenn’ėtth'Armitage ir Reg Butler, kri
tikai Kenneth Clark ir Herbert Read. Kiekvienas tų 
įvardintų yra pasaulinio garso žmogus.'

Šie Britanijos meno-kultūros pasaulio korifėjai ypa
tingai sveikina Amerikos rašytojų, dailininkų ir aktorių 
pareiškimą, kuris tilpo “Timese” birželio 27. Jį pasirašė 
arti 600 asmenų.

Socialistų lyderis Norman Thomas pakėlė savo bal
są už taiką Vietname tą patį savaitgalį, kai tilpo dvasi
ninkų ir britų pareiškimai. Atvirame laiške redakcijai 
šis Amerikos socialistų veteranas sako: tik baigdama ka
rą Vietname Amerika gali išsaugoti savo garbę.

Tai, žinoma, ne pirmas Thomaso pasisakymas. Jis 
savo nusistatymą jau yra išaiškinęs senukai, jis jau kal
bėjo eilėje taikos mitingų, dalyvavo demonstracijose ir 
Lt. Bet jis randa reikalo vėl prabilti.

Amerika turi prisipažinti pralaimėjusi ir pasitrauk
ti iš Vietnamo.

Taip sako profesorius Arnold Toynbee, kurio pa- 
ręiškimas tapo žinomas šią savaitę. Toynbeę yra bene 
žymiausias britų istorikas, ir jo knygos plačiai skaito
mos mūsų šalyje. Jo nuomonės negalėjo ignoruoti ir ką- 
mercinė spauda, nežiūrint, kaip ji jąi nepatiko. O Toyn- 
bee savo žodžių , kaip tai sakoma, į vatą nęvirpoja. Jis 
sako, kad jau aišku, jog Pietinio Vietnamo žmonių didi 
dauguma remia liaudiečius, kad Amerika turi tą faktą 
pripažinti ir ištraukti savo jėgas iš Vietnamo, leisdama 
pietinei šalies daliai susivienyti su šiaurine. Pietų Viet
namas taps komunistiniu, sako jis, bet tas neišvengia
ma...

Toynbee dar pridėjo, kad Amerikos intervencija 
Vietname artina Tarybų Sąjungą ir Kiniją prie vieną ki
tos.

’ Toynbee, Thomas, garsūs britų meno žmonės, grupė 
dorų, tiesos ieškančių Amerikos dvasininkų — tai vis jė
gos, bent moralinės, su kuriomis negalima nesiskaityti. 
Militaristai, žinoma, nesulaikyti, bet jiems suduoti ne
menki moraliniai smūgiai.

Ką reiškia prestižas
... JOHNSON O karinės politikos šalininkai dažnai 

kalba apie tai, kaip Amerika negali “prarasti veido”, tai 
yra, nusižeminti, pasitraukdama iš Vietnamo. Esą, jeigu 
Amerika pasitrauks, iš jos visi juoksis ir visi ją puls, 
kaip tą seną liūtą urye...

Gerą atsakymą taip galvojantiems duoda John H. 
Snow, protestantų pastorius iš Cambridge, Mass, atvi
rame laiške “New York Timese”. Snow nurodo, kad kuo
met Tarybų Sąjupga ištraukė savo raketas iš Kubos 
anuometinės krizės metu, pasaulio akyse TSRS presti
žas ne tik nenukrito, bet pakilo. Pasaulio žmonės aiškiai 
pąjuto, kad Tarybų Sąjunga nuoširdžiai ir rimtai nori

lies karines pajėgas? Jis 
apie tai parašė straipsni, 
kuris tilpo “National Guard
ian” puslapiuose liepos 31 
d. Kalba pats Clarkas—

1965 metų birželio 24-ą 
dieną aš gavau patvarkymą 
stoti į JAV karines pajėgas. 
Fizinį egzaminą išlaikiau 
dar prieš metus su Al ates
tacija, ir buvau kaip ir re- 
zignavęsis tarnybai. Dau
gelis prietelių man patarė 
kaip išvengti tarnybos.. Kai 
kurie patarė nusiduoti be
pročiu, homoseksualistu ar
ba kvailiu. Kai kurie pata
rė, kad reikalaučiau sau “są
žinės sumetimais besiprie
šinančio” statuso remian
tis religiniais, pacifistiniais 
arba humanistiniais pama
tais. Kiti patarė, kad pa- 
prasčių paprasčiausiai ne- 
prisistatyčiau ir kad tokiu 
būdu tarnybos laiką praleis
čiau kalėjime. Pergalvojau 
tuos visus patarimus.

Negalėjau aiškintis bepro
tybe arba homos eksualiz- 
mu, nes nesu nei beprotis, 
nei homoseksualistas, ir 
toks aiškinimasis būtu ne- 
principingas bei bailiškas. 
Taipgi negalėjau aiškintis 
“religine sąžine,” nes esu 
materialistas ir netikiu į 
dievą. Be to, nesu pacifistas 
ir tikiu, kad (kartais reikia 
ginantis žudyti. Aišku, kad 
jeigu kokia nors fašistinė 
arba svetima jėga dabar 
įsiveržtų A m e r i kon, kaip ( 
mes Vietnamah, ' aš- noriai 
kovočiau prieš agresorius. 
Bet kadangi Amerika veda 
neteisėtą, ’ agresyvų karą 
prieš Vietnamo žmones, aš 
jokiu būdu negaliu tokio ka
ro remti, nors nesu paci
fistas.

Lieka dvi išeitvs... i•' I
Tad, man liko dvi išeitys:

1) atsisakyti eiti tarnybon 
ir patekti kalėjiman, arba,
2) eiti tarnybon, bet kalbė
ti prieš mūsų užsienio poli
tiką pačiose karinėse pajė
gose. Pasirinkau antrą iš
eitį. Ir taip ketvirtadienį, 
birželio 24, 1965 metais, aš 
prisistačiau, kaip man buvo 
įsakyta vietinės draftavimo 
tarybos.

Tuojau po atvykimo į nau
jokų registravimo centrą, 
aš pradėjau dalinti 200 la
pelių prieš karą Vietname, 
kuriuos su savimi atsive
žiau. Tai lapeliai, kuriuos 
išleido SDS (“Studentai už 

i cĮemokratinę visuomenę”).
Dalinau tuos lapelius taip 
atvirai ir drąsiai, kad pus- 
krininkiai, kurie sukinėjosi 
aplink, manęs nesulaikė. 
Jiems nei galvon neatėjo 
mintis, kad darau ką tai 
uždrausto — jie manė, kad 
dalinau ką nors, ką man, 
naujokui, jau buvo įsakyta.

Jau po to, kai išdalinau 
visus lapelius, praeinantis 
karininkas paėmė vieną gu
linčią kopiją. Jis suprato, 
kame reikalas. Karininko 
įsakymu^ visi lapeliai

Mane nuvedė į kitą salę, 
kur sėdėjo keletas jaunuo
lių ------ irgi naujokai. Pa
mažu salė pradėjo pildytis. 
Kai joje jau buvo apie 70 
žmonių, man atėjo nauja 
mintis. Ant didelio gelsvo 
voko, kuriame radosi mano 
kariniai popieriai ir egzami
nų dokumentai, parašiau 
trumpą peticiją prieš karą 
Vietname. Po to pradėjau 
eiti nuo vieno naujoko prie 
kito ir rinkti parašus. Salė
je esantis puskarininkis ne
suprato, kas dedasi. Jis ir
gi turbūt manė, kad darau 
ką nors pagal komandą.

Kai kurie nepasirašė po 
peticija, bet dauguma, ma
no nuostabai, pasirašė, kai 
jiems trumpai paaiškinau, 
kad tai prieš karą Vietna
me ir Dominikoje. Nemen
ka dalis pasirašančių buvo 
negrai.

Gavau 21 parašą, bet, kad 
ir pavėluotai, seržantas su
siprato. Jis pradėjo šaukti 
į mane, bet jo nuostabai aš 
neatsakiau mykiai, o šau
kiau seržantišku balsu į jį. 
Seržantas taip nustebo, kad 
nei žodžio ištarti negalėjo. 
Pasinaudodamas tyla, aš at
sistojęs pradėjau rėžti pra
kalbą prieš intervencinius 
karus ir prieš JAV rolę 
Pietrytinėje Azijoje. Vie
nas. baltas naujokas man 
liepė nutilti, bet keli negrai 
jam tvirtai įspėjo:: “Leisk 
jam kalbėti!” ... .

Bet tuo JaikU'karinis au
toritetas, taip sakant, atsi
gavo. Mane izoliavo vienu
tėje ir prie manęs net pa
statė nuolatinį sargą—jūr
eivį. Man davė eilę egza
minų ir pakišo kokius tai 
popierius pasirašyti. Atsi
sakiau pasirašyti po lojalu
mo priesaika, nes joje eilė 
pažangių, civilinių laisvių ir 
taikos organizacijų sudėtos 
į “nelojalių” sąrašą kartu 
su naciais ir KKK.

Man davė fizinį egzaminą, 
vis to jūreivio sargyboje. 
Žinia apie mane paplito po 
naujokų centrą. Kai buvau 
pravedamas pro stovinėjan
čių naujokų būrelius, dau
guma jų, balti lygiai kaip 
negrai, man šypsojosi, klau
sė, kaip man einasi. Net 
sargas jūreivis atrodė 
draugiškas. Gal ir jis gal
vojo, kad ne koks malonu
mas būtų vykti į Vietnamą.

Pagaliau buvau atvestas 
pas saugumo karininką, ku
ris man pranešė, kad prieš 
įstojant į karines pajėgas 
man reikalingas specialus 
egzaminas, ir kad kol kas 
esu grąžinamas į civilinį 
gyvenimą. Ąš jam ątsakiąu, 
kad noriu tapti kariu, nors 
stoju prieš karą Vietname. 
Turiu teisę, sakiau jam, bū
ti Amerikos kareiviu. Jis 
atsąkė, kąd turiu eiti namo. 
Jis žadėjo, kad karinės pa
jėgos man telefonuos, ir kad 
aš jiems nętelęfonuočiaų. 
Kol kas aš esu namie...

taikos, kad galima pasitikėti, kad ji darys viską, kąs ga
lima, taikos palaikymui.

Iš savo pusės mes galėtume pridėti, kad Prancūzija 
neprarado prestižo, kai DeGaulle nutarė trauktis iš Al
žyro, kuomet pasidarė aišku, kad padėtis ten beviltiška. 
Kieno prestižas aukštesnis —Prancūzijos, kuri maž
daug nusprendė, kad Alžyrą reikia palikti ramybėje, ar 
Belgijos, kuri kaišioja ir kaišioja sayo nagus buvusioje 
jos kolonijoje Konge?

šiol judėjimas už taiką 
Vietname vyriausiai reiš
kėsi studentijoje, intelek
tualuose, meno pasaulyje. 
Vyko mitingai salėse, dis
kusijos, studentų maršas 
Washingtone, dedami ap
mokami pareiškimai-skelbi- 
mai spaudoj ee. 

• • • •
Tokia veikla svarbi, bet 

jos neužtenka. Ji palygin
ti saugi, nes veiklai inte
ligentų tarpe arba studen
tijoje perdidelės drąsos ne
reikia. Blogiausiu atveju 
gali postą prarasti. Kas ki
ta veikti eiliniuose žmonė
se, kalbėti gatvių kampuo
se, susidurti akis akin su 
šiurkštesniu priešu. Bet 
kaip tik toks drąsesnis ju
dėjimas dabar auga. Tie
sa, ir jo priekyje daugiau
sia stoja studentai. Bet ge
rai, kad susiprantama, kad 
judėjimas už taiką turi “ei
ti į žmones.”

• • • •

Grįžo fotografijos, ku
rias mūsų Marineris nu
traukė Marso planetoje. 
Mokslininkai daro išvadas, 
kad ten nėra pakankamai 
vandens arba oro gyvybei 
palaikyti. Bet gal tiksliau 
būtų pasakyti: “gyvybei, 
kaip mes ją suprantame 
čia, Žemėje.” Juk gali bū
ti kitokia gyvybė, mūsų ne- 
įsivaįzduoj ą m a , egzistuo
janti visai kitokiose sąly
gose ir visai < kitokių me
džiagų aplinkoje.

Kaip su Alžyru? Dau
gelis domisi tuo klausimu, 
nori žinoti, kokia kryptimi 
ta šalis eis. Bet atrodo, 
kad greito atsakymo nėra. 
Kurlink eina naujasis mi- 
litąrinis režimas, nuvertęs 
Bei Belą, kol kas neaišku. 
Iš atsiliepimų užsienyje ir
gi sunku spręsti. Kinija, kaip 
žinia, naująjį režimą pripa
žino tuojau. Tarybų Sąjun
ga plaiko korektiškus ry
šius su juom. Iš kitos pu
sės, Kubos spauda kriti
kuoja naują Alžyro režimą 
kaip aiškiai reakcinį. Kas
tro ilgoje kalboje giliai ap
gailestavo Ben Benus paša
linimą ir nesidrovėjo nei
giamų epitetų dabartiniams 
valdovams.

Kaip sakyta — neaišku. 
Pagyvensime, pamatysime.

• • e •

“Lai zied Latvijas ir Lie- 
tuvas draudziba!” — gal 
ir išversti nereikėtų, kad 
tai reiškia — “Težydi Lat
vijos ir Lietuvos draugys
tė !b Taip savo sveikinimą 
Lietuvai baigia garsus Lat
vijos rašytojas Janis Sud- 
rabkalnis.

Jis sako: “Ranka pasie
kiamą nuo Dauguvos iki 
Zarasų, nuo Elejos iki Jo
niškio, nuo Liepojos iki Pa
langos ...”

Taip, Lietuva ir Latvija 
labai suartėjo. Jos vieno
je Tarybų Sąjungoje ir 
tarp jų nėra rubežiaus. Sė
di į mašiną, sėdi į autobu
są, sėdi į traukinį, net ant 
dviračio, ir lietuvis nn- 
dies Lątvijoje, latvis—Lie
tuvoje. Be vizų, be pasų...

♦ ♦ • •

Spauda sako, kad prezi
dento John.sono kalba labai 
su jaudino... jo žmoną.

dyti gyveniman kova prieš 
skurdą. Jau visur skurdo 
paliestose srityse išrinkti 
komitetai iš Federalinės 
valdžios atstovų, miestų sa
vivaldybių ir iš pačių skur-
džių. Kai kuriuose miestų 
komitetuose negrai užima 
svarbias vietas gerinimui 
skurdžių būklės. Federali
nė vyriausybė jau davė di
desnių miestų skurdo šalpos 
komitetams po 5-6 milijo
nus dolerių pradžiai.

Tačiau ši kukli pašalpa— 
tai tik lašas jūroje. Taip 
pasakė Betty Gannett, mo
kytoja marksistinių mokslų, 
prelegentė, visuomenės vei
kėja. l. Gannett faktais 
įrodė, kad ši administraci
jos kova prieš skurdą — tik 
laikina. Skurdžių padėties 
neišrišo ir neišriš dabarti
nė šalies valdymosi sistema.

•

Mūsų šalyje nacizmas plin
ta daug sparčiau negu eili
niai piliečiai mano. Naciai 
jau dabar grūmoja kerštu 
organiza c i j o m s ir indivi
dams. Pennsylvanijos vals
tijos apeliacijų teismo teisė
jas J. Hoffman, kalbėdamas 
žydų sąskrydyje Filadelfi
joje atžymėjimui 20 metų 
sukakties nuo skerd y n i ų, 
kuriose žuvo šeši milijonai 
žydų, įspėjo amerikiečius ir 
patarė budėti prieš baisųjį 
nacistinį terorą, kuris gali 
pasireikšti ir JAV-jose.

• ■

Kažin ar kur nors pasau
lyje yra didesnių žmonių 
aklintojų ir melagių už. ma
rijonus tėvelius. Štai “Ma
rian t Helpers” redaktorius 
kųp. JR. Drąbik, 'rašų, kad 
pastaruoju laiku Pana Ma
rija įvykdžiusi. Brazilijoj 
vyriausybės perversmą ir 
išgelbėjusi šalį nuo . komu
nizmo! Girdi, liaudis, paste
bėjusi raudonąjį pavojų, 
pradėjo karštai, melstis prie 
šventos Marijos, ir toji ste
bukladarė, Išklausiusi meldi
mą, tik trink ir nugriovė 
raudonąją vyriausybę ir 
įsteigusi reakcininkų dikta
tūrą, kurią dvasiški j a ir die
vas palaimino!

Jeigu Kristaus motina 
Marija jau pradėjo smurtu 
daryti perversmus didelėse 
valstybėse, tai JAV Centri
nė žvalgyba atsidurs bedar
bių gretose.

•

Atsitiktinai skaitau knygą 
iš gilios senovės istorijos. 
Keturioliktame šimtmetyje 
Italijoje per 17 metų siautė 
juodasis huboniškas mąras, 
kuris numarino beveik pusę 
šalies gyventojų. Tuolaiki
nis rašytojas Agniolo di Tu
rą 1354 metais savo chro- 
nikoje pažymėjo, kad . nuo 
mąro mirė ir jo penki vai
kai, į kurių laidotuves nie
kas neatėjo. Giminės, drau
gai ir kunigai —visi baugi- 
nosi prisiartinti prie lavo
nų. Niekas neverkė, negai-

čiuose buvo iškasamos ilgos, 
gilios duobės ir pilnai pri
kraunamos pajuodusių lavo
nų, pridengiant juos tik plo
nu klodu žemių. Todėl ir 
išbadėjusių benamių šunų
gaujos lengvai išsikasdavo 
lavonus.

Miesto gatvėse tįsojo bal
ti šunų apgraužti kaulai, 
nuo kurių dar labiau plisda
vo baisioji pavietrė.

Pagaliau buvo surasta, 
kad tas masinės žmonių 
mirties bakterijas, vadina
mas “pasteurella pestis,” 
išnešiodavo žiurkės, blu^ra 
ir musės. .

Teigiama, kad militariX 
tai jau turi pasigaminę du
jų iš minėtų baisių bakteri
jų ir dar sujungę mišinį iš 
apie 30-ies mirtinų bakteri
jų, kuriomis galėtų trumpu 
laiku sunaikinti skaitlingą 
tautą, kaip Kiniją su 700 
milijonų gyventojų.

•

Lietuvių tautosakoj var
tojamas šis anekdotas: Va
sarą po gausaus šilto lietaus 
girioje šalia seno augaloto 
ąžuolo naktį išdygo didokas 
baravykas. Besidžia ugdą- 
mas savo sparčiu augimu, 
baravykas oriai sušuko 
ąžuolui: Pasitrauk man iš 
kelio! Matai, koks aš pęj 
vieną naktį užaugau! Ąžuo
las skaniai nusikvatojo.

O kuomet pilietinių lais
vių kovotoja Viola Luzo ke
lyje buvo užpulta ir mirti
nai nušauta, už dienos po 
tragiškos mirties preiden- 
tas Johnsonas per televiziją 
rūsčiai pagrūmojo kukluks 
klanams. ?

Tik ant rytojaus po John- 
sbn^'ikąlbps kukluks klanų 
vizardas (vadas) R. Shelton 
taip, kaip tas šimtametis 
ąžuolas, tik skaniai nusi
kvatojo iš prezidento grasi
nimų ir dar nemandagiai jį 
iškoliojo. O kukluks klanas 
ir toliau tęsia savo kruviną 
terorą prieš laisvės kovoto- jus. į

. Kiek vėliau Kongresui 
paskyrė komisiją ištyrimui 
klanų organizacijos. Bet ko
kių pasekmių galima laukti, 
kai klanai apklausinėj a kla
nus ?..

Pregresas

AUTOMOBILIŲ DUJOS 
BUS NEKENKSMINGOS
Tbilisio Darbo apsaugos 

mokslinio tyrimo instituto 
bendradarbiai sukūrė ori
ginalų įtaisą — skruberį, 
kuris sulaiko automobilio 
išmetamas dująs. Bandy
mai parodė, kad dujoms 
praeinant pro skruberį, iš 
jų visiškai pašalin amas 
anglies dvideginis.

Pritaikius skruberius, di-. 
zeljmus variklius bus galkj 
ma panaudoti šachtose. *

Kai jis baigė kalbėti apie 
tai, kaip mes mylime visą 
pasaulį, kaip pageidaujame 
taikos ir gęroyės visiems, 
ypatingai Pietryčių Azijai, 
jos akys prisipildė ašaro
mis.

Bet šalis, žmonės, kitaip 
reagavo. Net Johnsppui 
palankiausi laikraščiai ne
neigia, kad žmonių senti
mentas už platesnį karą. 
Kalbama apie susirūpinimą, 
apie baimę, nepasitenkini
mą. ..

' A. g.

RADO 60,000 METŲ 
VAIKO SKELETĄ

Tel Avivas. — Izraelyje, 
į pietus nuo Haifos, kasinė
dami rado apie trijų metų 
vaiko skeletą. Vaikas gyve
nęs prieš 60,000 metų,

Profesorius Moša Steke- 
lis, iš Žydų universiteto, 
sako, kad skeletas geroje 
padetyję, net ir vaiko “pie
no dantys” yra.

Jį radę ąkmens gadynės 
žmogaus urvą. Greta buvo 
kitokių gyvūnų kaulų.

Ątėųąi.—Graikijoje žm$ 
nės dpmons t r u o j a prieš 
naują karąljąus yyriątj^ybg,
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rKą mąsto ir dūmoja Lietuvos jaunuoliai?
Čia eina keletas viduriniu 

mokyklų moksleivių pasisa
kymų. Jie įdomūs. Jie pa
rodo, ką galvoja Lietuvos 
jaunuoliai.

J. MALKAUSKAITĖ
Zarasų M. Melnikaitės vardo 

vidurinė mokykla

Sustoji, žvilgteri į mūsų 
gyvenimą ir nustembi: tiek 
jame naujo, gražaus. Gra
žios tos gamyklos, kurios 
neseniai išaugo ten, kur 
prieš penkiolika metų kly
kavo pempės. Puikios tos 
mokyklos, kuriose buvusio 
vargingo valstiečio ar dar- 
b/ninko sūnus gauna ates
tatą. Dailūs nauji kaimo 
gyvenviečių namai, kuriuo
se vaikai klausosi vyres
niųjų pasakojimų, kaip se
niau žmonės skaldė degtu
ką į keturias dalis. Tie 
patys žmonės, kurie prieš 
25 metus stovėjo bedarbių 
eilėse, dabar stato naujas 
gamyklas. Jie skuba, nes 
žino, kad negalima atsilikti.

Ji veda į Pirčiupį. Tą nak
tį buvo šviesiau už dieną: 
119 žmonių atidavė savo 
gyvybes, kad šiandieninė 
žemė būtų laisva, kad duo
na augtų liaudžiai.

Jau daug metų stovi ak
meninė motina šalia kelio. 
Šia nebylia stovyla žmogus 
įkūnijo motinų širdgėlą, 
brolių ir seserų skausmą.

O aplink vėl verda gyve
nimas. Gaudžia kolūkių 
laukai. Nepamatysi jau 
arklo, nepamatysi balanos 
ar

dabar. Mūsų vaikystė lai
minga, bet tai neatėjo sa
vaime.
kovoti. Kovotojų priešaky
je — Lenirias.

Šiandien kr y k š t a u j a 
linksmi 
anūkai.
jaunųjų

Laimę reikėjo iš-

tada, kai girdime darnų 
darbo ritmą, kai jaučiame 
draugo petį šalia, kai vilio
ja mus nauji toliai, kai ap
link matome besijuokian
čias draugų akis.

Vilnius Šiandien...

vaikai — Lenino 
tetai pražygiuoja 
leniniečiu būrys

R. SPRINDžIUKAITe
Anykščių J. Biliūno vardo 

vidurinė mokykla

Pavasario vėjas — mano
r,. v* jaunystė! Griaustinis, žai-Pionierių krutinės papuos- ? dra!

1944 m. rugpiūčio 3 die- laike revoliucijos 1905-1967 
ną iš Maskvos į Vilnių at- metais žuvo toks tai skai- 
vykau apsigyventi. Tai bu- čius darbininkų; šiame na

me gyveno Čiurlionis, kita
me—P. Eidukevičius ir t. t. 
Kai kurios gatvės yra pa
vadintos garbingų žmonių 
vardais, kaip tai Liūdo Gi
ros, M. Melni kaitės, J. 
Dzeržinskio, Lenino pro-

E. ZUBAVIčIUS
Klaipėdos 9-oji vidurinė mokykla

Kokios puikios ir mielos 
Aukštaitijos kalvos! Viena 
už kitą gražesnės. Aš sto
viu ant pačios didžiausios 

gražiausios kalvos. Aš 
žj'lriu į mano brangią Lie

tu šiandientuvą. Kokia 
puiki, gimtoji šalie!

Jau aušta, 
puiki ir miela.

—Ei, saule! Labas ry
tas ! Duok man puokštę 
spindulių. Aš juos panar
dinsiu į žydrą Aukštaiti
jos ežerų gelmę. Tesigėri 
mano žemė tavimi. Ei, sau
le! Ar tu mane girdi?! 
Nori, parodysiu tau savo 
šalį. Savo Lietuvą. Nori? 
Gal būt, ji gražesnė ir už 
tave? Ne?

Ar atsimeni pirmą lais
vą artoją, pirmą laisvą dai
ną? Tai buvo prieš ketvir
ta amžiaus. O dabar... 
Tad einam ten, kur...

“Broliai lietuviai 
lietuviškai šneka,

Kur skamba po kaimus
Birutės daina”

(Maironis, eilėraštis 
“Kur bėga Šešupė“)

Kokie platūs laukai! Pa
vasaris. Žemė, ištroškusi 
grūdo, žmogaus rankų, 
širdies ir meilės. Ji mums 
dėkinga. Tai mūsų tėvų 
kraujo kaina ji šiandien 
laisva. Savo sūnų gyvybių 
kaina ji gali javų ranko
mis, ežerų akimis stiebtis 
link tavęs, gerti tave, saule.

Kas ten boluoja tolumo- 
je?

**. . .Tai Vilniaus rūmai
Dunkso tarp kalnų plačiai” 

(Maironis, eilėraštis
K “Vilnius“)
? Paklaidžiokime minutę jo 
gatvėmis. Jauti — miestas 
žydi. Skersgatviai, kuriais 
kažkada ėjo Leninas, gat
vės, kuriose liejosi demons
trantų kraujas. Vilniaus 
garbė — sena Gedimino pi
lis. Mano sostinė puiki. 
Tuoj skambins bokšto var
pai.

Bet einam toliau. Pane
riai. Šis aukštas obeliskas 
byloja apie žmones, kurie 
paskutinį kartą šioje vieto
je matė tave, saule. Niū
riais okupacijos metais čia 
liejosi kraujas. Tu nema
tei siaubo žmor^iųjąkyse. 

,. Jie naktimis šaudė ir de- 
j tanno, plėšė ir naikino, 

žmogžudžiai bijojo tavęs.

O štai ši vagąjveda to

 

lydi ir išnyksta / horizonte.

Saulė tokia

lūšnos.
Žolynuos blykčioja rasa, 
O kaime sužiba šviesa 
Iš kolūkiečių elektrines” 

K. Kubilinskas, eil. 
“Vakaras kolūkyje”)

Tiek puikių garsų ir vaiz
dų sutinki pakelėj. Ber
žais prabėga vėjo šuorai, 
suskambėdami Čiurlį o n i o 
trelėmis. Čia pat atsiveria 
peizažas, kurį, atrodo, kaž
kur jau matei. Kieno dro
bėse ?

Tu keliauji toliau, sau
lele?! Laimingos kelionės. 
O aš sustosiu ten, kur Ne
munas įteka į marias, kur 
gaudžia laivų sirenos ir ūk
čioja traukiniai. Aš perei
siu Klaipėdos gatvėm, pa
sigėrėsiu naujomis statybo
mis. Visa mano šalis jau
nėja, gražėja. Artėja nau
jas rytas. Šviesus komuniz
mo rytas.

R. ŠADEIKAITĖ
Zarasų M. Melnikaitės vardo 

vidurinė mokykla

Žvelgiu pro langą. Ant 
aukšto pjedestalo, gėlynų 
vandenų apsupta, tvirtai 
rankoje laikanti ginklą, 
žiūri į mus Marytė Melni- 
kaitė.

Mintyse aš jau sakau:
—Maryte, Tu mirei, kad 

žemėje žydėtų gėlės, kad 
žaistų daržely vaikučiai, 
kad šypsena mūs lūpose 
nedingtų niekad, niekad... 
Tu nematei televizoriaus 
ekrane Leonovo išėjimo iš 
kosminio laivo kabinos į be
ribę erdvę. Tu nepatyrei 
to džiaugsmo, kurį patyrė
me mes, paskutinio skam
bučio garsų lydimi. Tau 
teko sekioti rasotomis pie
vomis paskui svetimų gy
vulių bandą, bet tu nepalū
žtai. Tu pasirinkai erelių 
kelią.

Dideli darbai priešaky. 
Bet mokykla mums išaugi
no sparnus. Marytė pado
vanojo nuostabų gyvenimą, 
mamos meilė įskiepijo žmo
niškumą, o mes surinkom 
po mažytiį rasos lašelį sva
jonę.

V. KUČAITĖ
Vilniaus 16-oji vidurinė mokykla

Tarybų Lietuva žengia 
socializmo keliu. Ji kuria 
vis gražesnį gyvenimą. 
Lietuvai labai daug pade
da ir kitos broliškos res
publikos. Tautų draugys
tė—didelė jėga. Dabar Lie
tuva kartu su visomis Ta
rybų Sąjungos tautomis 
žengia pirmyn, turėdama 
bendrą tikslą—sukurti ko
munizmą.

V. MINSTARYTĖ
Klaipėdos 9-oji vidurinė mokykla

Mūsų kartai neteko gar
bės pamatyti Leniną, bet 
apie šį žmogų mes žinome 
daugiau, negu apie bet ku
rį kitą. Lenino vardą iš
tarėme jau tada, kai tik 
pramokome kalbėti. Su šiuo 
vardu mes nesiskiriame ir

tos purpuriniais kaklaraiš
čiais. Vaikai skuba atlikti 
savo pionieriškus darbus, uolomis, 

Juk jie kraštais.
pirmieji, Uždegta širdimi, su beri- 

‘ biais troškimais.

O skubėti reikia, 
turi būti visur 
visiems rodyti pavyzdį.

Užsukame į bet kurį na
mą, kolūkio fermą, gamyk
lą, mokyklą... Visur spin
di IIjičiaus lemputės, ant 
sienų iškabinti socialistinio

Mano kelias vingiuoja 
raitosi bedugnės 
Aš einu ir einu...

M. PIKAUSKAITĖ
Zarasų M. Melnikaitės vardo 

vidurinė mokykla

Mes dažnai pavydime
lenktyniavimo planai, ku- tiems, kurie atliko žygdar- 
riems pradžią davė Leni
nas. Mes žinome, kad Le
ninas buvo šeštadieninių 
talkų organizatorius, kad 
jis labai mėgo muziką, dai
lę, gamtą, mylėjo vaikus, 
buvo nepakeičiamas vadas 
kovoje dėl mūsų šviesios 
ateities.

Taip, 
žmonės, 
su jais.

vo tik trys savaitės praėję 
nuo to laiko, kada vokiečiai 
buvo išvyti Raudonosios 
Armijos pajėgomis. Vaikš
čiojau po centrą miesto, jo 
priemiesčius, mačiau skau
džia tįsius vaizdus. Tik 
bažnyčių ir cerkvių stovis 
nebuvo paliestas. Jeigu ka
ro metu miesto gyventojai 
slapstėsi tarp kalvų ir miš
kuose, tai tuomet sugrįžę 
į miestą valė gatves nuo 
griuvėsių. Ir aš suradęs 
lopetą stojau į eiles žmonių, 
valančių gatves. Buvo sa
kyta, kad virš 45% namų 
buvo sugriauta ar sudegin
ta. Vokiečiai-fašistai ap
leisdami miestą tyčia degi
no triobas.

Praėjus porai savaičių

Valst. 
svar- 

Lietu-

bius, griaudint patrankų 
šūviams, sprogstant bom
boms. Bet argi žygdarbiai 
galimi tik karo metu? Iš-gatvės buvo nuvalytos nuo 
tvermės, atkaklumo, pasi-’ griuvėsių, bet dideli pasta- 
ryžimo pavyzdžiai, atsta- 1
tant sugriautą kraštą, gi
gantiškose statybose, nau
jos technikos įsisavinime—

Kol žemėje gyvens I taip pat, aš sakyčiau, ta- 
Leninas visada bus ! rybinės liaudies ir jaunimo

M. 
Ignalinos

Mes niekada neužmirši
me Marytės Melnikaitės, 
Zojos Kosmodemjanskos, 
jų bendražygių. Jiems šyp
sojosi ta pati jaunystė. Tik 
jie savo jaunystės metus 
paskyrė kovai už Tarybų 
valdžią, už šviesią ateitį. O 
kam skiriame šiuos metus 
mes?

KARKLAITĖ 
l-oji vidurinė mokykla

žygdarbiai. Pagaliau argi 
kiekvienas privalo atlikti 
ką nors nepaprasto, ar visi 
turi būti žymiais moksli
ninkais, išradėjais? Svar
biausia, kad kiekvienas 
darbas būtų atliktas su 
meile, kad į jį būtų įdėta 
jaunos širdies detalė.

G. VITĖNAITĖ
Ignalinos l-oji vidurinė mokykla

Jaunystėje, ypač mokslei
viškomis dienomis, mes 
apie daug ką svajojam. 
Mes svajojam atlikti žyg
darbius, na, o jei ir ne žyg
darbius, tai daug ką nu
veikti — dirbti fabrikuose, 
kolūkiuose, statyti įmones. 
Bet kartais būna dar ir 
taip. Baigė jaunuolis vi
durinę mokyklą ir ieško 
“šiltos vietos,” eina pas 
įtakingus dėdes, prašo “pa
galbos.” O taip neturėtų 
būti! Mes, jaunoji karta, 
privalome kelią į gyvenimą 
išgrįsti patys. Mes turime 
būti ištikimi savo jaunys
tės svajonėms! O visus 
sunkumus turime nugalėti 
ryžtingu ir atkakliu darbu. 
Ir kada laimėsime pergalę, 
bus be galo gera jausti, 
kad ji yra pasiekta nuo
savu prakaitu...

Mes, jaunimas, gyvename 
tokiu nuostabiu laikotar
pių, kada yra statomas di
dingas komunizmo rūmas. 
Komunizmo statybai reikia 
daug ene r g i j o s , jėgų ir 
karštų širdžių, atsidavusių 
Tėvynei. Aš labai dėkinga 
tarybinei vyriausybei už 
saulėtą jaunystę ir noriu 
jos neapvilti nei moksle, nei 
darbe. Baigusi vidurinę 
mokyklą, eisiu ten, kur la
biausiai bus reik alingos

I. BIELINYTĖ
Ignalinos l-oji vidurinė mokykla

Mes — ateities kūrėjai, 
mes nė žingsnio negalime 
trauktis. Jaunystė nežino 
kelio atgal. Jai duoti stip
rūs sparnai, laki mintis, 
karšta širdis," jai lemta 
džiaugtis, mylėti ir nešti 
džiaugsmą kitiems. Jau
nystei atviri visi keliai į 
žvaigždes, saulėtus mūsų 
plačiosios Tėvynės tolius, į 
šviesią ateitį.

Kelialapiu į gyvenimą 
jaunystė pasiima komjau
nimo bilietą. Tai naujo 
gyvenimo bilietas, kuris 
didina jėgas, pagreitina 
kraujo sruvenimą. Ir nie
kas neišplėš iš jaunystės 
rankų to, kas buvo laimė
ta per kančias ir kraują.

TURTUOLĖ IŠTEKĖJO 
Už POLICININKO

Clinton, N. Y. — Milijo- 
nierka Gamble Benedict, 
24 metų amžiaus, ištekėjo 
už policininko Thomas Gal- 
lagherio, 32 metų amžiaus.

Gamble pagarsėjo 1960 
metais, kada ji pabėgo su 
automobilio vairuotoju An
dre Porumbeanu, vengru 
ir apsivedė.

Nors ji divorsavosi su 
pirmesnių vyru, bet, kaip 
milijonierka, su Gallaghe- 
riu apsivedė katalikų Šv.riu apsivedė katalikų 
Marijos bažnyčioje.

TEISĖJO SŪNUS 
IŠSISUKINĖJA

--------- ------------------7 _ New Yorkas. — Prieš po- 
mano rankos, jaunatviška | rą metų teisėjo sūnus Ga

reth Martinis, girtas va
žiuodamas, automobilio ne
laimėje užmušė penkis žmo
nes. Įvykęs teismas buvo jį 
išteisinęs, bet prieš tai su
kilo visuomenės opinija.

Dabar Bronx Supreme 
Court’e eina naujas teis
mas. Martinio advokatai 
įrodinėja, būk kaltas buvo 
kito automobilio vairuoto
jas, kuris nelaimėje užmuš
tas.

energija.

G. BAGDONAITĖ
Telšių mokykla-intematas

Jeigu jaunystė turi tikslą, 
nieko nėra pasaulyje nega
limo. Jaunystė panorėjo, 
kad stepėse siūbuotų gelsvo 
javo marios, ir ten banguo
ja neaprėpiami kviečių 
laukai. Mūsų širdžių ne
patenkina maža, smulkfriė- 
niška laimė. Mes laimingi

tai iš vidaus sudegę ar ap
griuvę pasiliko keleriems 
metams neatstatyti. T ų 
laikų skaudus gyvenimas 
negalėjo nualinti žmonijos. 
Jos rankos vis kilo aukš
tyn ir aukštyn, kad ant 
griuvėsių laimingą ateitį 
sau sukurtų.

Šiandien miestas ne tik 
atstatytas, bet ir net prie
miesčių laukai tapo užimti 
pastatais, o ypatingai gy- 
venbučiais, gamyklomis ir 
fabrikais. Džiugu, kad veik 
visas miestas apsuptas miš
kais, kalnais, kalneliais bei 
gausiais krūmais. Pro pat 
miesto centrą tykiai bėga 
Neries upė. Jos vandenys 
atbėga net iš Baltarusijos 
ir pasiekia Nemuną, mūsų 
garbingą upę, apie kurią 
kalba kiekvienas Tėvynės 
mylėtojas, gyvenantis nors 
ir toliausioje žemės rutulio 
dalyje. Maža upelė Vilija, 
lyg slaptai apleidusi pakal
nes, aukštu kalnu čiurlena 
ir įsiliejia į didesnę upę 
Nerį. Istoriniai kalnai, pa
kalnės priglaudžia įvairiau
sius giesmininkus paukš
čius.

Šiandien malonu pažiū
rėti į naujas gatves, ap
statytas gražiausiais, gyve
namais pastatais. Antakal
nio gatve, kuri seniau bu
vo priemiesčio gatvė, ant 
kurios seniau buvo prista
tyta daugybė mažutėlių ba
kužių, šiandien ji yra ga
linga miesto gatvė, kur 
apsigyvena jos aukštuose 
namuose tūkstančiai gy
ventojų, jos ilgis siekia virš 
2 kilometrų ir dasiekia Va
lakampius, vasarna m i u s , 
kurie jau yra pagarsėję 
net Tarybų Sąjungoje. Va
lakampių poilsio namai yra 
dideliame miške, per kurį 
prateka Neries upė. Šimtai 
darbininkų atvykę iš kitų 
respublikų čionai 
ramiausią poilsį.

Pietinė dalis Vilniaus 
nuo centro miesto apaugo 
naujais gyvenamais pasta
tais, o toliau išaugo ga
myklų pastatas iš geležies 
ir betono. 15 metų tam at- 
g a 1 šis priemiestis buvo 
apaugęs pelkėmis ar nusku
rusiais slėniais, daržais, o 
šiandien lyg jų niekad ne
buvo—pelkių vandenys nu
leisti į Neries upę.

Visose miesto dalyse ma
žos gryčiukės griaunamos, 
o už metų kitų neliks ir ma
žučių namelių, jų vietoje iš
augs dideli gražūs namai.

Daugelis miesto ir prie
miesčių pastatų turi ant 
sienų užrašus su pažymė
jimais, kad ant tų gatvių

randa

Iš laiškų
Daug Gerbiamas Brangus 
ir Mylimas Drauge 
Rojau Mizara!

Jungt. Amerikos 
lietuvių kolonija, o 
blausia, tai Tarybų
vos liaudis ir net kitos tau
tos ir kalbos sveikina Jus 
minėdami jūsų septynias- 
dešimtmetinį jubiliejų ir 
suteikimą jums Liaudies 
rašytojo vardo.

Nors ir toli viens nuo ki
to, tūkstančiai čilometrų ir 
platus, gilus okeanas ir vi
sokios aplinkybės skir i a, 
bet mintimis atmintis, geri 
troškimai, idėjos suartina, 
riša mus visus. O ypač su 
jumis, brangus ir mylimas 
drauge Rojau!

Niekas negali pamiršti 
jūsų, o ypač tie, kuriems 
buvo progos draugauti, kal
bėtis, dirbti su jumis. Juk 
jūs daug atvežėt ir palikot 
Argentinos lietuvių koloni
jai, o ir dėl visos Pietų 
Amerikos lietuvių koloni
jos.

Teisingai buvo parašyta 
laiške (V. Zalpio) “Drau
gai: jus laimėjote, nes gau
nate žmogų, vieną iš ga
biausių ir geriausių. Jis bus 
jums redaktorius, rašyto
jas, kalbėtojas, mokytojas, 
tik ne muzikantas”.

Tas buvo parašyta 1927 
m., bet labai teisingai pasa
kyta. nes Rojus Mizara— 
M. Rasoda daug pagelbėjo 
Arg. liet u v i ų kolonijai, 
taip pat ir dėl visos Pietų 
Amerikos lietuvių koloni
jos.

Su pagalba Rojaus Miza- 
ros gavome daug ir geros 
literatūros, tarpe kitko ir 
jo rašytų knygų. O kas 
/svarbiausia dėl Pietų Ame
rikos lietuvių koloniios, tai 
jo rašyta knyga: ARGEN-

Brangūs draugai lietu
viai, gyvenantieji samdomų 
darbininkų šalyje, kur pro
letariatas dar nepilnai su
gniaužė savo rankų kumš
čius, neiškovojo tos švie
sios srities, kuri taip skaid
riai šviečia, kaip Jūsų Tė
vynėj Lietuvoj, įsidėmėkit 
amžinai, kad už jūsų tėvų 
laisvę kovojo 60' tautų vi
sos Tarybų Sąjungos ir net 
visų šalių proletariatas.

Malonu priminti 1895 m., 
kada Leninas atvyko į Lie
tuvą ir savo pastangomis 
suvienijo Socialdemokratų 
kuopeles, kad jos susijuntų 
su Rusijos proletariatu ko
voti prieš darbininkų iš
naudotojus, prieš carizmo 
viešpatavimą. Mūsų Tėvy
nė likusi laisva pastatė pa
minklą Leninui savo Lietu
vos sostinėje. Lenino pa
minklas puoš mūsų Tė
vynę per neišskaičiuoja
mus tūk s t a n č i u s metų. 
Žiūrėdamas į Lenino pa
minklą su kalbančiu veidu 
ir ištiesta ranka atmenu 
taip pat savo vaikystę, ka
da man buvo šešeri me
tai amžiaus. Mano tė
vai, pergyvenę baudžiavos 
laikus, man kalbėjo apie 
tuos ašarų laikus. Tėvai 
tyliai kalbėjo apie Lenino 
skelbiamą marksizmą, lau
kė, kada užplevesuos rau
dona vėliava, apt a š k y t a 
proletariato krauju. Bė
giodamas basas ar naginė- .TINA ir ten gyv. lietuviai” 
mis apsuptomis kojomis,1 
praėjus tik 10 metų nuo 
laiko, kada Leninas sėjo 
gausius markzizmo grū
dus Lietuvoje, man pirmą _ ___________ ,
kartą, vasaros laike 1905 pasveikinti jūsų jubiliejaus

Nors esame suvaržyti, 
suspausti, aplinkybių truk
domi, žinios suvėluotai pa
siekia mus, bet nenorime 
būt užuomaršomis, norime

m., saulei skaidriai švie
čiant mano tėvynės mies
telyje Valkininkuose iškilo 
raudona vėliava. Tuom kil
niausiu vaizdu aš jau gy
venau 76 metus savo am
žiaus ir tuo vaizdu man nu
stos plakusi širdis.

Šį straipsnį rašydamas 
švenčiu Dvidešimtpenkme- 
čio šventę. Per amžius 
niekad Vilnius nebuvo pri
sipildęs tokios daugybės 
žmonių. Iš visų Tarybų Są
jungos respublikų atvažia
vo tūkstančiai svečių. Yra 
atvykę iš tolimos Azijos 
jakutai, kalmukai, kirgizai, Į 
uzbekai, tunguzai ir daug 
kitų. Visi apsirengę savo 
tautiškais drabužiais. Vil
nius šiandien randasi gar
bingo internacionalo mies
tu. O kas dar kilniausia, 
tai užrubežinė Azija, Af
rika, Europa, Pietų ir Šiau
rės Amerika prisiuntė savo 
progresyvius atstovus. Ro
dos, visos rasės viso rutulio 
žemės gerbia Lietuvos ir 
visos Sąjungos tautų nar
sumą kovoje prieš vokišką
jį fašizmą. Per radiją ir 
televiziją kalba JAV pro
gresyvių organizacijų at
stovas drg. R. Mizara.

Tarybų Lietuva pažymi 
savo šventę chorais ir šo
kiais visos Lietuvos. Lie
pos 17 dieną Vingio parkas 
tiek daug prisipildė žmo
nių, kad man sėdint centre 
auditorijos negalima buvo 
permatyti jos kraštų. Ne
suskaitomi tūkstančiai

ir apdovanojimo garbingu 
Liaudies rašytojo vardu 
proga. Linkėjame jums il
giausių' metų, geros, stip-. 
r i o s sveikatos, ir * daug, 
daug atlikti dėl žmonijos, 
dėl taikos visame pasauly
je!

Jonas G. Baltušnikas

žmonių klausėsi vieno di
džiausio choro, susidedan
čio iš kelių tūkstančių dai
nininkų, atvykusių iš visos 
Lietuvos miestų ir mieste
lių. O ypatingai publika 
džiugiai žiūrėjo į JAV pro
gresyvių dainininkų chorą, 
kuris kartu su visais dai
nininkais dainavo diriguo
jant M. Stenslerienei.

Liaudies džiaugsmas bu
vo žymiai iškilmingesnis 
tuom, kad Centro Komite
to Komunistų partijos sek
retorius drg. Suslovas pra
nešė did ž i a u s i a i miniai 
žmonių, kad Lietuva yra 
apdovanota Lenino ordinu, 
kuris yra garbingiausias 
marksizmo-leninizmo ženk
las.

Liepos 18 d. atsižymėjo 
šokiais Žalgirio stadionas. 
Nors stadionas yra vienas 
didžiausių mūsų šalies, bet 
žmonės žiūrovai netilpo. 
Publika daug daugiau gė
rėjosi senelių šokiais. Jų 
šokių jautrumas rodo, akd 
Lietuvos seneliai atsikratė 
nuo priespaudos jungo ir 
n e g r i m s ta į liūdesį, bet 
džiaugiasi savo senatve. /

A. Vadapalas
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SPALIO MĖNESIO LAISVĖS
Po kalėdų ir naujųjų metų, kaip pa

prastai, būna daug vestuvių. Barzdų 
kaimo girtuoklis Giesminas sumanė pa
sipinigauti ir suorganizavo tokią savo 
gaują. Jie visu būriu nueidavo į vestu
ves, užstodavo duris ir reikalaudavo 
duoklės, neva aukų socialdemokratų par
tijai. Visi vestuvių dalyviai turėdavo 
jiems duoti pinigų. Jeigu kuris neduo
davo, tą sumušdavo. Giesmino gauja 
socialistų vardui labai kenkė. Reikėjo 
juos sudrausti. Tačiau vietiniai socialis
tai, ir taip jau gaudomi, nenorėjo su jais 
prasidėti. Būtų geriau, kad kokie nepa
žįstami tai padarytų. Pasikalbėjo su 
Juozu Rimša.

—Gerai, aš jums pagelbėsiu,—sutiko 
Rimša.

Susitarė kada jam atvykti į Zanavykų 
Rajoną. Po n'aujųjų metų pirmąjį sek
madienį turėjo įvykti dvejos vestuvės, 
vienos Sabijonų kaime, kitos Sparvinų 
kaime. Tuo laiku atvažiavo Rimša ir 
apsistojo pas Andrių Baltrušaitį. Šis tuo
jau davė žinią Brazauskui, Naudžiui, o 
tie dar kitiems. Susidarė nemažas būrys 
vyrų ir jie išėjo į tas vestuves. Visi ti
kėjosi ten tikrai rasti Giesminą su sa
vo sėbrais.

Eidami susitarė, kad Rimša įeis pas 
vestuvininkus atskirai ir bus kaip ir ne
pažįstamas su Rajono nariais, bet reikale 
tie jį užstos. Patį Giesminą ir jo sėb
rus Rimšai parodys ženklais.

Pirmiausia nuėjo į Sabijonų kaimą pas 
Svogūną, kur buvo vestuvės. Į vidų su
ėjo visi atvykę Rajono nariai, o Rimša 
įėjo vėliau. Vestuvės čia jau buvo pasi
baigusios ir beveik visi svečiai išsiskirs
tę. Buvo dar keli svečiai ir pats Giesmi- 
nąs. Jo sėbrų nesimatė.

Rimša įėjęs apsidairė ir, pamatęs 
draugų ženklus, drąsiai priėjo prie Gies
mino ir išdrožė jam smarkią kalbą. 
Griežtai pareikalavo, kad grąžintų pini
gus visiems, iš kurių kiek paėmė, ir juos 
atsiprašytų. Išsitraukė iš kišenės keletą 
knygučių, pasiūlė jam nusipirkti ir pa
siskaityti. Giesminas nusipirko kelias 
knygutes.

Paskui visi Rajono nariai nuėjo į Spar
vinius. Ten vestuvės buvo dar pačiame 
įkarštyje. Matė tenai keletą Giesmino 
sėbrų, bet prie daugelio žmonių nepato
gu buvo ką pradėti ir paliko juos ra
mybėje.

Naktis buvo nešalta, tai vestuvinin
kams, kurie buvo kieme, Rimša papasa
kojo apie to laiko revoliucijos eigą. Tuo 
viskas ir baigėsi.

Visi buvo patenkinti, kad Giesmino 
sudraudimas apsiėjo be smarkesnių su
sikirtimų, ir iš Sparvinų Rajono nariai 
tuojau išėjo.

Giesminas įspėjimo paklausė. Pinigus 
grąžino, iš ko buvo paėmęs, ir daugiau 
jų nereikalavo nei jis pats, nei jo sėbrai.

Rajono komitetas svarsto du labai 
savrbius klausimus ..

Rėakcija nesiliovė. Valdžia pradėjo 
reikalauti su pabaudomis nemokėtų mo
kesčių. Kai kur buvo nužudytas vaitas 
arba seniūnas. Valdžia reikalavo už vai
tą iš valsčiaus 1,500 rublių, o už seniūną 
iš kaimo 500 rublių. Už nupjautą telegra
fo stulpą iš gyventojų, ties kieno lauku 
jie buvo, nupjauti, valdžia reikalavo po 
5 rublius už kiekvieną stulpą. Kur tik 
buvo uždėta pabauda, asmeninė arba 
kolektyvinė, tie visi keikė socialistus ir 
buvo pasiryžę juos pražudyti. Pasidarė 
veikėjams tikraį nesaugu gyevnti.

Susidarius tokiai padėčiai, sausio pra
džioje Meistiškių kaime pas Mykolaitį 
susirinko Zanavykų Rajono komitetas 
ir dar apie dešimts kitų veiklesnių na
rių pasitarti, ką daryti. Buvo pasiūlymų 
nutraukti bet kokį politinį darbą. Dėl 
to kilo ginčai. Andrius Baltrušaitis pa
dėtį taip apibūdino:

—Svarstykime klausimą teisingai. Nors 
rtiės ginkluoto sukilimo nepajėgėme su
ruošti', bet mūsų darbas buvo priešvals
tybinis ir jis valdžiai šiek tiek pakenkė. 
Už tai mus dabar valdžia persekioja. Jei
gu mes ir nutrauktume savo politinį dar
bą, tas neišgelbės tų, kuriuos valdžia yra 

pasiryžusi pagauti ir nubausti. Neuž
mokėtų mokesčių vis tiek valdžia iš visų 
reikalaus ir dės dar kitas baudas, kurias 
manys reikalingas savo tvarkai stiprinti. 
Nutraukę savo darbą, mes nieko neiš- 
gelbėsime ir niekam gero nepadarysime. 
O laisvės mums labai reikia. Tą laisvę 
mes kaime savo jėgomis neiškovosime. 
Ją iškovos didelių miestų darbininkai 
savo streikais ir gatvių barikadose su 
ginklu rankose. Mūsų darbas tiems ko
votojams gali būti tiek naudingas, kad 
valdžia mums malšinti turi čia laikytį sa
vo kariuomenę. Juo daugiau pas mus bus 
atsiųsta kariuomenės, tuo mažiau jos ga
lės siųsti prieš miestų darbininkus. To
kiu būdu mes, kaimo socialistai, galime 
pagelbėti revoliucijai. Dėl to aš jokiu 
būdu nesutinku su pasiūlymu nutraukti 
politinį darbą, o reikia, kiek galima, jį 
stiprinti.

Daugiau niekas tuo klausimu ginčų 
nekėlė ir buvo 'nutarta toliau visokiais 
galimais būdais kenkti valdžiai, kad ji 
negalėtų visos savo kariuomenės sutelkti 
miestuose.

Buvo iškeltas dar ir kitas klausimas: 
ką daryti su tais, kurie tikrai yra žino
mi, kad šnipinėja ir pranešinėja poli
cijai. Šnipinėjimu buvo įtariamas Griš
kabūdžio šaltkalvis Bukšnys. Bet, kiek 
Griškabūdžio valsčiuje buvo areštų, bu
vo abejojama, ar tai vieno Bukšnio dar- 
abs. Buvo nutarta įtartus šnipinėjant 
rūestingai patikrinti. Jeigu jie iš tikrų
jų šnipai, tai reikia juos bausti. Čia vėl 
kilo ginčas—kaip bausti. Vieni sakė, kad 
reikia bausti mirties bausme, kiti—kad 
tik pagązdinti, ir jie liausis šnipinėję. 
Niekaip negalėjo prieiti prie vieningos 
nuomonės. Atrodė, kad dauguma buvo 
linkusi tik pagązdinti. Kai reikėjo pasi
sakyti, kurie apsiimtų šnipus bausti, jei
gu būtų toks reikalas, tai atsirado tik 
keli, kurie sutiko, o kiti griežtai atsisa
kinėjo. Taip ir išsiskirstė.

Nutarę nenutraukti darbo nors ir pa
sunkėjusiomis sąlygomis, Zanavykų Ra
jono nariai dirbo ir toliau. Agiatcijai 
vesti dabar geriausiai tik literatūra. Jos 
nemažai ir išdalindavo. Šiuo tarpu kaip 
tik os ir pritrūko. J. Rimša pranešė, 
kad pas Žemosios Panemunės miškų ei
gulį galima gauti literatūros. Reikia 
vykti jos atsiimti.

Andriaus Baltrušaičio agitaciniai 
pokalbiai su žmonėmis

Vieną sekmadienį literatūros parsi
nešti išėjo Andrius Baltrušaitis ir Nau
džius. Manė pakeliui sustoti Lukšiuose 
ir, jei bus galima, suruošti pasikalbėji
mą. Praeidami Katilių kaimą, užsuko 
pas Mockaitį ir paėmė į pagalbininkus 
gimnazistą Mockaitį.

Atėjo į Lukšius. Diena šaltoka, po tru
putį snigo. Iš žmonių sužinojo, kad ka
zokų arti nėra, o ir policijos Lukšiuose 
nedaug. Ne toli šventoriaus Andrius 
Baltrušaitis, pasiypejęs ant vežimo, pa
šaukė žmones, kad prieitų arčiau. Tuo
jau susirinko didelis būrys žmonių. And
rius trumpai pakalbėjo, kiti draugai pa
dalino literatūros. Žmonės atydžiai klau
sėsi kalbos ir noriai ėmė literatūrą. Iš 
savo pusės jie davė daug užklausimų, 
kas bus iš to viso, kad dabar kazokai 
taip siautėja, kad valdžia pradėjo visus 
labai spausti. Baltrušaitis jiems paaiš
kino, kad nereikia nusiminti, kad reikia 
laikytis išvien, kad valdžia stipri tik tol, 
kol jos visi klauso,' o kai tik žmonės 
smarkiau ima priešintis, tai ir valdžia 
turi nusileisti. Priminė spalio mėnesio 
įvykius. Šį kartą čia visi žmonsė buvo 
draugiški.

Po kalbų susirūpino nakvyne, nes die
na trumpa, ir jau artinasi vakaras. Ne- 
tinkėtai priėjo vienas pilietis ir pasiūlė 
nakvynę. Pasiūlymą visi priėmė su 
džiaugsmu, nors reikėjo pas jį eiti apie 
porą kilometrų. Priėmė labai gerai, pa
valgydino ir apnakvino seklyčioje.

Rytą visi sukilo anksti, prieš švintant. 
Žemoji Panemunė s dar toli, virš dvide
šimties kilometrų, tai nėra ko gaišti. 
Ūkininkas pavaišino gerais pusryčiais, 
privirė daug mėsos. Bešvintant atsisvei
kino su vaišingu šeimininku ir iškeliavo 
toliau.

Atvykę į Panemunę pas eigulį apsi
nakvojo. Rytą, paėmę' po gerą pundą 

knygų, iškeliavo atgal. Pakeliui užsuko 
į netoli Ž. Panemunės esančią mokyklą, 
čia dirbo jau pagyvenęs mokytojas Ja
kubauskas. Jam įsakė, kad mokytų tik
tai lietuvių kalba, o jeigu ne, tai mokyk
la būsianti uždaryta. Išeidami nuka
bino nuo sienos caro paveikslą ir, nu
sinešę į girią, sušaudė ir sudraskė.

Praėję Zyplinę užsuko pas ūkininką 
Macinlevičių. Jo sūnus mokėsi Veiveirų 
mokytojų seminarijoje ir Naudžius jį pa
žinojo. Sumanė suruošti ten pasikalbė
jimą. Šeimininkas apsiėmė sukviesti ap
linkinius gyventojus. Susirinko apie pen
kiolika žmonių. Nors tai buvo gana 
stambūs ūkininkai, tačiau su agitatoriais 
gana draugiškai kalbėjosi. Baltrušaitis 
papasakojo jiems apie caro valdžios 
mums daromas skriaudas, apie mūsų 
kalbos ir spaudos persekiojimą, apie di
delius mokesčius ir apie valdininkų sau
valę. Pasikalbėjimas pavyko.

Literatūrą parsigabeno laimingai.

Drabužių spintoje sužinojo šnipo 
paslaptį

Policija su kazokais siautėjo vis smar
kyn. Nebuvo tos dienos, kad vienur ar 
kitur neužgriūtų su kratomis ir areš
tais. Ypač smarkiai jie dirbo apie Griš
kabūdį. Visiems tai buvo įtartina, bet 
kas tuos kazokus ir policiją čia užsiun
do, sunku buvo, įspėti. Viskas paaiškė
jo tikrai netikėtu būdu.

Prieš kelerius metus Griškabūdyje J. 
Bliuvas atidarė traktierių. Jis buvo lie
tuvis katalikas, dėl to visi į tai žiūrėjo 
kaip į naujieną, nes lig tol traktierius 
laikydavo tiktai žydai. Bliuviui gerai 
sekėsi, su žmonėmis jis mokėjo pakal
bėti, gražiai visus aptarnaudavo ir, kaip 
savas žmogus, visiems patiko.

Bliuvas turėjo gana gražią ir judrią 
tarnaitę. Į ją įsižiūrėjo Griškabūdžio 
miestelio jaunas vaikinas Vincas Dzido- 
raitis. Jis dažnai nueidavo pas tą Bliu- 
vo tarnaitę pasikalbėti. Vieną vakarą, 
jam ten bebūnant, atjojo kazokai ir Dzi- 
doraitukui nebuvo kur dingti. Jeigu ka
zokai užtiks, tai ims jį tardyti, ko gero, 
gali gauti nagaikų arba ir/kalėjimo. Bū
tinai reikėjo kaip nors nepastebimai pa
sprukti. Bet&aip?! Sumišęs jis klausia 
savo merginos:

— Na, ką man dabar daryti?
Tarnaitė parodė kampe stovinčią di

delę drabužių spintą ir sako: z
—Lįsk į įą spintą ir pabūk ten, kol 

jie išsinešdins.
Vincas įlindo į spintą, o mergina te

nai jį užrakino ir pati išėjo.
Vos tik tarnaitė išėjo, Bliuvas į tą 

kambarį atsivedė kazokų karininką ir 
policijos vyresnįjį. Susėdę aplink stalą 
jie pradėjo vaišintis ir kalbėti. Iš jų kal
bos Vincas tik tiek suprato, kad Bliuvas 
pasakoja apie aplinkinius kaimus ir tų 
kaimų jaunus vyrus, minėdamas juos 
pavardėmis. Suminėjo daug Vincui žL 
nomų pavardžių.

Kai jau kazokai išjojo ir viskas nuri
mo, atėjo mergina ir Dzidoraituką išlei
do. Jis buvo labai nusigandęs viso to, 
ką girdėjo, ir. tuo jau parėjo namo.

Rytojaus dieną visas miestelis jau ži
nojo, kad tą naktį kazokai areštavo daug 
vyrų. Vincą net šiurpulys perėjo, kai 
išgirdo, jog visi tą naktį areštuotieji bu
vo kaip tik tie patys vyrai, kuriuos va
kar Bliuvas išvardijo. Dzidoraitukas su
prato, kad čia yra aiškus Bliuvo pasitar
navimas policijai ir kazokams. Susiti
kęs pirmąjį Zanavykų Rajono narį, jis 
viską jam papasakojo, ką pats savo au
sim buvo girdėjęs.

Tai įvyko tuojau po Rajono komiteto 
pasitarimo Meištiškiuose.

Brauningų šūviai skundikams ir 
šnipams

žinia apie tokį Bliuvo pasielgimą greit 
pasiekė Zanavykų Rojono komitetą ir 
kitus kuopų narius. Tik buvo slepiamos 
aplinkybės, kuriuo būdu ir kas 'Bliuvą 
demaskavo. Kurie žinojo — slėpė, kad 
neįkliudytų tuos, kurie apie tai pranešė 
Rajonui. Visiems žinia buvo netikėta, 
nes iki tol Bliuvo niekas neįtarė, o čia 
pasirodė jis esąs pats veikliausias skun
dikas.

Ar buvo tuo reikalu komiteto posėdis, 
ar nebuvo, nežinia. T’ik vieną vakarą 
į Bliuvo traktierių atėjo trys vyrai. Tuo 
laiku traktieriuje sėdėjo ir gėrė alų Sta
sys Strimaitis iš Kėlištų kaimo-, jo brolis 
Pijušas ir dar vienas nepažįstamas*

Vienas iš atvykusiųjų užsakė tris 
bonkas alaus. Du jo draugai atsisėdo 
prie stalo gerti alų, o jis pats nesėdo, o 
vis vaikščiojo po traktierių, buvo nera
mus ir susijaudinęs. Po kiek laiko jis 
prisiartinęs prie Bliuvo paklausė:

— Kiek aš tau skolingas už alų?
Bliuvas pasakė, kiek.
— Tuojau aš tau užmokėsiu — tarė 

nepažįstamasis ir ištraukęs iš kišeniaus 
brauningą, šovė Bliųvui į krūtinę. Bliu
vas pargriuvo už prekystalio, o pasikė- 
sintojas, nė nepatikrinęs, ar Bliuvas gy
vas ar ne, pasisuko ir nuėjo link durų.

Tuo tarpu atsidarė iš kambario durys 
ir pro jas pažiūrėjo Bliuvienė. Tas, ku
ris šovė, išgirdęs varstant duris, susto
jo ir atsisuka pažiūrėti, kas ten. Bliuvie
nė, pamačiusi kas atsitiko, užtrenkė sa
vo kambario duris ir dingo.

Visi trys nežinomieji atvykėliai išėjo 
iš traktieriaus, o tie, kurie pirmiau alų 
gėrė, pasiliko sėdėti prie stalo.

Tą patį vakarą ir tie patys vyrai ap
stojo Bukšnio butą. Į vidų nėjo, ar gal 
jų neįsileido, tiktai pro langus pradėjo 
šaudyti. Pašaudę kiek laiko, pasišalino, 
taip pat nepatikrinę, ką savo šaudymu 
padarė. ,

Į traktierių tuojau atvyko policija. 
Bliuvas buvo gyvas, tik sužeistas į krū
tinę. Policija užklausė visus, kuriuos 
tik rado traktieriuje. Bliuvas kaltino 
Andrių Baltrušaitį, kad tai jis pašovęs. 
Alų gėrę vyrai papasakojo viską, ką ma
tę, bet sakė, kad užpuolikų jie nė vieno 
nepažinę.

(Bus daugiau) /

MANĘS NEKVIESK
Manęs nekviesk. Aš pats ateisiu 
Į tavo kambarį saulėtą.
Ateisiu nekviestas,

be jokių svečio teisių. 
Nors kambary nebus man vietos. 
Net ir nelaukiamas, 
Tačiau vis vien ateisiu...
Atnešiu tau gėlytę žydinčią

ir švelnų vėjo gūsį
Iš pievų tėviškės rasotų, 
Pakvipusių medum, čiobreliais...

Ir mudu, rodos, būsim 
Tarp šlamančių beržų ir sodų; 
Lakštingalos ulbės, 
Ant lapų vėjo bučinius pajusi...
Ir tu suprasi mano tylų nerimą, 
Kai pro duris, plačiai atvertas, 
Išgirsi pašnabždom ištartą
Galima ?! [šauksmą:
O jeigu ne... Kaip širdgėlą 

pažersiu vartuos,
Po tavo kojomis ir neviltį, 
Ir visą sunkų nerimą... *

Nuo durų neatstumk,
kai aš ateisiu,

Ir skląsčio neužsklęsk,
nors bus vėloka.—

Aš nekviestas, gal ir nelaukiamas, 
Be jokių svečio teisių
Ateisiu paklausyt

svajonių tavo juoko,
Kitaip aš negaliu,
Aš be tavęs gyvent nemoku...— 
Ar lauksi tu manęs, ar ne, 
O aš vis vien ateisiu.
Kasdien,
Kasdien aš pas tave, miela,
Netgi nelaukiamas,
Nekviečiamas,
Neprašomas
Ateisiu...

Jonas Lapašinskas

Oakland-San Leandru
Mūsų gegužinės

Sulaukus vasaros jau 
ketvertą gegužinių - išva
žiavimų turėjome. Į išva
žiavimus suyyksta pažan
gieji lietuviai iš San -Fran 
cisco, Oaklando, San Le
andro ir apylinkių. Praėju
siame išvažiavime turėjo
me ir viešnią iš toli, Marę 
Radienę iš Yucaipos.

Kaip ir visuomet, mūsų 
gaspadinės pateikė skanius 
pietus, malonų patarnavi
mą. Suvažiavusieji sekma
dienį praleido gražioje nuo-, 
taikoje, naudingai.

Sekantis išvažiavi m a a. 
bus rugpiūčio 22 d., Lok 
Altos. *

O savaitę anksčiau, rugp. 
15 d., Redwood Regional 
Park, T. J. Roberts Area, 
Oaklande, prie Sky line 
blvd., yra rengiamas dide
lis tarptautinis piknikas. Jį 
rengia pažangaus darbinin
kų laikraščio “Peoples 
World” leidėjai. Kviečia vi
sus atvykti.

Jonas Wallan sėkmingai 
sveiksta

Praėjusiais metais į Oak- 
landą atvažiavo apsigyven
ti dd. Jonas ir Cherlot Wal- 
lanai, iš Montello, Mass. Jų 
sūnus jau čia gyveno nua 
seniau.

Praėjusį rudenį Joną iš£ 
tiko paralyžius. Naujaku
riai per žiemą rūpinosi, 
vargo dėl ligos.

Bet štai, praėjusi ame 
mūsų išvažiavime pasirodė 
visa Wallanu šeima. Jonas 
jau tvirtokai vaikšto, nors 
rankoje lazdą dar nešioja, 
bet tik dėl atsargos.

Nudžiugome visi pamatę 
Joną pasveikus}. Džiaugia
si ir jie, visa šeima.

Laukiame turistų 
iš Lietuvos

LIGONĖ PRIE LANGO
Ųž lango skardena jaunimo daina, — 
Kolūky pasibaigė darbo diena,

Armonikos aidi baisa?, 
Taip noris pritapti prie būrio smagaus! 
Troškimas dainuoti, rods ims ir pasmaugs,

Nuo ilgesio, rods, pailsai.
It grotom atskyrė palatos langai 

-Nuo fermų, kur tavo žvalieji draugai,
Kur tu mintimis gyveni... '

Ak, lėktum ant sunkvežimio stirtoj- aukštoj, 
Nuo šieno apsvaigusi saulės kaitroj,

Kai norai jėgų kupini!
Tu, rodos, sulaužytum koktu ramentą, 
Kuris tavo dainai užgynė skardenti,

Laisvai išsiveržt į laukus,
Ir, nors tave gydo geri daktarai,
Ką jie tau prisako, tu viską darai,

Bet gydymo metas sunkus!
J, Subata

Mūsų korespondentai iš
vyko į Lietuvą pamatyti, 
pasigrožėti ir mums įspū
džius parvežti iš iškilmine 
go • paminėjimo dvidešim? 
penkerių metų Tarybinė^ 
Lietuvos.

Jų pasitikimui ir išklau
symui pranešimų, įspūdžių, 
San Francisco ir Oaklando 
LLD kuopos ruošia paren
gimą Suomių - Finų sve
tainėj, 1819 10th St., Ber
keley, pusė po pirmos va
landos (kurią dieną? — 
Red.).

M. Baltulionytė ir Ig. 
Kamarauskas pateiks sa
vus Lietuvoje įgytus įspū
džius, K. Karosienė—iš pa
saulinio Taikos suvažiavi
mo Helsinkyje.

Taip pat tikimės išgirsti 
raportą delegatės, keliavu
sios į Vietnamą su ameri
kine delegacija, taikos rei
kalais Vietname.

Mūsų gaspadinės ir šia
me perengime pateiks pie
tus bei užkandžius atvyku- 
siems. . .

Draugai Mugianis ir 
Cnish jau susveiko

Prieš tūlą laiką Alekas 
Mugianis ir Adomas Cnish 
buvo operuoti ir sėkmingai 
pasveiko. .Abudu jau buvo 
atvažiavę į paskutinius du 
išvažiavimūs.

Rep.

New Yorkas. — Karo di
dėjimo pavojus pietryčių 
Azijoje smarkiai nupulde ft. 
biržoje serus. Liepos 2^' 
dieną Jones šėrai nukrito 
net 11.47 punkto.
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^Karpos - užkrečiama, bet 
pagydoma liga

Karpomis žmonės apsi- 
krečia vieni nuo kitų svei- 
kindamiesi, kartu miegoda
mi arba naudodami bend
rus daiktus.

Apsikrėtus karpos at
siranda ne iš karto, o tik 
po 1-8 mėnesių. Karpos 
nėra labai užkrečiamos, 
nes dažnai gausiose šeimo
se ir kolektyvuose serga 
tik pavieniai asmenys, ki
ti jų neturi. Virusas leng
viau įsiskverbia į išmirku
sią, sužalotą odą. Todėl 
karnos dažniau atsiranda 
anč?rankų arba kojų.

Karpos skirstomos į pa
prastąsias, plokščiąsias ir 
padų karpas.

Pastarosios karpos daž
niau atsiranda ant delnų, 
pirštų, rečiau veido, kak
lo srityje, plaukuotoje gal
vos dalyje, nosies, burnos 
gleivinėje bei kitose vieto
se.

Tai apvalūs arba ovalūs 
' 2-3 milimetrų aukščio maz-

skiltelių

tarkuota 
obuo- 
kom-

pirktigalima 
pastos, kuri 3

PHILADELPHIA, PA
Philadelphiečiai įsitėmyki- 

te, kad rugpiūčio 29 d., sek
madienį, rengiamas gimta
dienio pokylis draugui Ba
rn a n a u s kui Sellersvilllėje. 
Ramanauskų ūkis visiems 
gerai žinomas. Draugė Ra
manauskienė kviečia visus 
iš toli ir arti atvykti. Pa
gerbsime ilgametį visuome- 
menės veikėją. Valgių ge
rumas, mandagus priėmi
mas visiems užtikrintas.

Liepos 27 d. mirė Jonas 
Jankus. Buvo pašarvotas 
Kavaliausko šermen i n ė j e. 
Palaidotas Holy Cross kapi
nėse.

Liepos 27 d. mirė Henry 
Galzūnas. Buvo pašarvotas 
Begenio šermeninėje.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Valstijoje gali kilti plieno 
darbininkų streikas su rug
sėjo 1 d. USW prezidentas 
I. W. Abel sako, kad unija 
nesutiks prailginti laiką de
ryboms, jeigu kontraktas 
nebus pasirašytas.

Senatorius Clark, kalbė
damas Temple universitete, 
ragino įvesti gimdymo 
kontrolę Philadelphijoje.

Help Wanted—Male
MEN. 20 men needed

for permanent positions.
In Automatic car wash.

Apply ready to work any morning, 
8 A. M.

QUALITY CAR WASH, 
Roosevelt Blvd. & Cottman Ave.

(62-63)

PHILADELPHIA,

HELP WANTED MALE

PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE
MOLDMAKER

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

COOK
Sandwiches. Manage fountain.

Fast, good appearance.
BENSON PHARMACY

Jenkintown, Pa.
TU. 7-4450.

(58-63)

iki žirnio dydžio, o kartais 
dar stambesni. Spalva jie 
nesiskiria nuo normalios 
odos, kartais gali būti ir 
kiek tamsesni, pilkšvi, rus- 
vi-4 Subrendusios karpos 
paišius šiurkštus, gruob
lėtas. Ant veido, kaklo, 
gleivinių karpos dažniau
siai būna siūlelių pavida
lo. Paprastai iš karto at
siranda viena “motininė” 
karpa. Vėliau, infekcijai 
plintant, aplink ją arba ki
tose kūno vietose pasirodo 
s m u i kesnės, “dukterinės” 
karputės.

Paprastosios karpos vie- 
~~ nodai dažnai atsiranda vy

rams ir moterims, dažniau
siai jų nešiotojai yra vai
kai.

Plokščiosiomis arba jau
nuolių karpomis, kaip jau 
rodo pats pavadinimas, ser
ga beveik išimtinai vaikai, 
paaugliai. Tai smulkūs, 

. plokšti, šviesiai rusvi bliz
gantys mazgeliai, kurie iš 
karto grupėmis atsiranda 
veide, plaštakų, pėdų odo
je. Šios vietos kartais esti 
ištisai nubertos karputė
mis, kurių skaičius siekia 
kelis šimtus.

Padų karpos kaip sure
gėjusios, apvalios plokšte
lės, labai panašios į nuo- 

• spaudas, su kuriomis jos 
dažnai painiojamos. Skir
tingai negu nuospaudų, jų 
paviršius g r u o b lėtas, pa
dengtas spenelinėmis išau
gomis, kurios gerai mato
mos atmirkius ir nuėmus 
suregėjusį sluoksnį. Padų

karpos atsiranda tose vie
tose, kur trina avalynė ar
ba odą žaloja vinys. Jos 
skausmingos, kliudo vaikš
čioti.

. Karpas reikia gydyti.. 
Tiesa, kartais jos išnyks
ta savaime, tačiau papras
tai liga plinta, karpų atsi
randa vis daugiau ir nugy- 
dyti jas vis sunkiau. Be 
to, yra nuolatinis pavojus 
užkrėsti aplinkinius, ypač 
vaikus.

Pradžioje galima mėginti 
gydyti namie visiems pri
einamomis priemo n ė m i s. 
Viena iš jų yra geltono
sios ugniažolės sunka. Kar
pos ja tepamos 1-2 savaites 
po 3 kartus per dieną. Silp
niau veikia kas 24 valandas 
keičiami kompresai su tar
kuotu česnaku,
bulve arba antaniniu 
liu, citrinos 
presai.

Vaistinėse 
antiverucino
kartus per dieną įtrinamą 
Į odą, prieš tai gerai nu
plovus ją karštu vandeniu 
ir muilu. Stambesnės kar
pos 2-3 paroms užlipdomos 
plesteriu. Nepatartina nau
doti gydymui sidabro pre
paratų, nes jie sudegina 
odą ir skatina ligos išsiplė
timą. Jokiu būdu negalima 
karpų naikinti koncentruo
tomis sieros, druskos bei 
kitomis rūgštimis, kurios 
giliai sužaloja odą ir palie
ka randus.

Medicininėse įstaigose 
karpas gydo odos ligų spe
cialistai, kosmetologai. Pa
tikimiausias gydymo būdas 
yra karpų pašalinimas di
delio dažnumo elektros 
srove — diatermokoguliaci-; 
ja. Pavienės stambios kar
pos gydomos chirurginiu 
būdu, padų ir panagių kar
poms gydyti sėkmingai tai
komi rentgeno spinduliai. 
Kartais užtenka pašalinti 
“motininę” karpą, ir liku
sios pranyksta savaime.

Labai svarbu higieninė 
odos ir gleivinių priežiūra. 
Nepatartina vaikščioti ba
somis kojomis, reikia taip 
pat vengti per laisvų arba 
per ankštų batų, ląijiu gy
dyti net ir mažiausią odos 
pažeidimą. Dažnai prau
siantis, nuo odos pavir
šiaus pašalinama daug 
įvairių bakterijų, jų tarpe 
ir karpų virusų.

G. Sargautienė
Vilniaus gydomosios 
kosmetikos kabineto 

vedėja
(“Tarybinė moteris”)

Grand United Order of 
Tents, nacionalinė negrų or
ganizacija, laikė 4-ių dienų 
suvažiavimą Philadelphijo
je. Dalyvavo 400 delegatų 
iš šešių valstijų.

Mrs. C. Jeannette Taylor, 
suvažiavimo organizatorė, 
sako: Organizacija suorga
nizuota 1849 metais pabė
gusių vergų iš Pietų į Šiau-

Šį mėnesį valstijoje bus 
paimta 1,138 jaunuoliai į 
kariuomenę. Generolas 
Gross sako: Laukiama pra
nešimo iš WashingtOno ir 
gali būti pašaukti visi 
laukę 20 metų rugsėjo 
nesį.

su- 
mė-

de-Valstijos apdraudos 
partamentas davė leidimą 
pakelti Blue Cross mokestį 
7 procentais keturiems Phi
ladelphijos apskritims.

State Highways Departa
mentas praneša, kad išleis 
$250,300,000 kelių taisymui 
Philadelphijos ir Delaware 
apskričiuose.

Mirusi liepos 26 d. Helena 
Kušleikienė buvo ramaus 
būdo moteris. Jei neklystu, 
buvo LLD 10 kuopos narė, 
“Laisvės” skaitytoja, paren
gimų lankytoja, ilgametė 
Philadelphijos gyve n t o j a. 
retkarčiais lankydavo kuo
pos susirinkimus, nesigirdė
jo sveikatos nusiskundimų. 
Paskutinį kartą teko ją ma
tyti J. Šmitienės išleistuvė
se. Kokius gimines paliko, 
nežinau. Manau, kad para
šys tie, kurie ją geriau pa
žinojo. Užuojauta likusiems.

Na, ir LLD 10 kuopos na
rių skaičius retėja. Pora na
rių apleido Philadelphiją iš
vykimui į Chicagą. Nauji 
nariai pageidaujami atpil- 
dymui pasitraukusių.

Worcester, Mass

Liepos 28 d. mirė Leon 
Wisniewskis (Wisniewski). 
Buvo pašarvotas Kavaliaus
ko šermeninėje. Palaidotas 
Ęply Cross kapinėse.

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

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 22 August
Olympia Parke, Shrewsbury, Mass,

Bus Graži Meninė Programa: Dalyvaus 
HARTFORDO LAISVĖS CHORAS

Dalyvaus ir kiti menininkai
Galėsite linksmai pasišokti ir tyrame orą )inl$smai 

laiką praleisti.
Kviečia Komitetas .

Gubernatorius Scrantonas 
paskyrė šešis teisėjus Phila- 
dęlphijai — tris respubliko
nus ir tris demokratus.

r <.. ..... » • • t \

2ND HAND BAKER WANTED
All around.

Day work. No Sunday.
Apply in person.

LAUNER & TOCHTERMANN
BAKERY

6612 Rising Sun.
(57-63)

MAINTENANCE MECHANIC
Knowledge of electrical and oil burn

ers, Large Apt. development.. 
19th & Cheltenham.

Year round job, good pay and 
benefits. For interview call

WA. 4-3071. (62-63)

AUTO MECHANIC
Electrical experience preferred. 

Modern equipped shop.
Can-

State Labor Industry De
parament sako, kad birželio 
mėnesį valstijoje darbai pa
daugėjo 71,500. Dirbančių
jų skaičius valstijoje — 4,-;

JOHN AUTO ELECTRIC & PARTS 
Media, Pa. — 565-2432.

(62-64)

SHEET MĘTAL MECHANIC 
1st class. Able to work.

Electronic chassis and precision 
Sheet metal work.

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

(62-67)

505,600.

Harrisburge Senate Rules 
Committee rengia rezoliuci
ją, uždraudžiant komunis
tams ir jų simpatikams kal
bėti valstijos kolegijoje.

Pilietis

Worcester, Mass.
Pietūs ir piknikas įvyks 

gražiajame Olympijos par
ke, sekmadienį, rugpiūčio 8 
diena. Prasidės 1 vai. Ren
gia moterų grupė dėl pa
laikymo parko. Kviečiame 
svečius iš visos plačios apy
linkės atsilankyti. Nepa
mirškite vietoj: Olympia 
Park, Shrewsbury, Mass.

Kviečia Moterų Komisija

Lawrence* Mass.
Policija areštavo du jau

nuolius
metų amžiaus ir T. L. Gray, 
17 metų. Mat, jie buvo įsi
laužę į valgomųjų daiktų 
krautuvę. Pasiėmė dešrai- 
čių ir parvykę į namus jau 
ruošėsi virti, bet policija 
matė, kaip jie iš krautuvės 
išėjo ir atsekė:

Teisme aiškinosi, kad jie 
buvo alkani.

AUTO MECHANICS (3)
Expd. only, good pay & working 
cond. Call or see service mgr.
between 8 A. M. & 5:Š0 P. M. 

SOUTHSIDE RAMBLER CORP., 
Phila’s largest Rambler Dealer.

17th & Passyunk Ave. HO. 7-6800.
(62-63)

Baltimore, Md.
Sekmadienį, rugpiūčio 8 

dieną, važiuosime dviem 
mašinom pas Bekampius į 
išvažiavimą prie Atlanto 
va ndenyno. Baltimoriečiai 
esame daug skolingi 6-osios 
apskrities draugams už jų 
skaitlingus dalyvavimus mū
sų, baltimoriečių, piknikuo
se. Tad nors truputį steng
simės atsimokėti dalyvau
jant šiame jūsų išvažiavime.

Važiuosime šie draugai
W. H. Lyons, 19 drauges : J. ir Jannie Sta- 

v ' iMVWirxn ciAfinrn 1-4 I I Iniai, Jennės sesutė, F. Del
tuvienė ir O. Kučiauskaitė, 
P. Paserskis, Juozas ir K. 
Deltuvai, Petras ir K. Kup
riai.

Iki pasimatymo,
P. Paserskis

Stratford, Conn.
Tai ir vėl tapo supiltas

Man o kaimyną užpuolė naujas kapas senosios kar- 
trys jaunuoliai ir apiplėšė. 
Buvo dar tik 9 valanda va
karo. Atėmė $85. Mieste ir 
daugiau įvyko plėšimų. 
Apiplėšti žmonės sako, kad 
vis jaunuoliai buvo užpuolę.

Sakoma, kad Meyers Co., 
kurios fabrikas buvo 53 
Beacon St., tai kraustysis 
į Andoyerį. Dirbo apie 80 
darbininkų. Reiškia, mūsų 
miestas vėl neteks vieno fa
briko.

S. Penkauskas

tos lietuviui. Mirė Juozas 
Černauskas (Cherry).

Juozas Černauskas iš 
Lietuvos buvo nuo Alizavos, 
Sabuliškių kaimo. Atvyko 
pirmiau, prieš 60 metų, į 
Chicagą. Buvo sunkaus dar
bo žmogus, tvirto pajėgu
mo. Atsikvietęs savo brolį 
Charlį Černauską, pagelbė
jo išsimokslinti daktaru 
Chicagoje, kuris jau prieš 
daugelį metų prigėrė besi
maudydamas.

Prieš apie 50 metų pribu- 
Įvo į Connecticut ir Bridge- 
i porte tapo karčiamninku. 
| Vėliau, blaivybės laikais,Brockton, Mass

:. T . _ „Į vcuau, ukuvyucs iciikaio,
Sunkiai susirgo “Laisves buvo duonkepys. Panaiki-

skaitytpja Marijona Gu- 
tauskienė. Guli Brocktono

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)

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 

ĖLKAY ELECTRICAL
APPLIANCES, INC.

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

(57-62)

SHOEMAKER
1st class.

Good opportunity for man to own
his own business.

Call—
NI. 4-7469. NI. 4-1767 or 696-3300.

(62-66)

DIE REPAIR
Need men. Experienced in repairing 
medium sized blanking, compound 

*■ and progressive dies.
Steady work. Good benefits

DENNIS MITCHELL INDUSTRIES 
4424 Paul St.

(62-64)

BRICK LAYERS—1st CLASS
Year round work.

Call between
9 & 4:30. TR. 4-3882.

DAMBRO CONTRACTORS
(62-64)

PLUMBER .
Journeyman for Jobbing 

and new work. 
Call CH. 7-1490.

(62-63)

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 bę able to 
read blueprint. Immed. opening.

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

AUTO METAL MAN
HARRS’ GERLĄCH, INC.

1625 N. Willington St.
PO. 3-3980

(57-65)

MACHINIST
1st class, run all machines, own 

tools. Full or part-time.
Small shop.

GEISEL ------ -
3200 Oxford St., Phila., Pa.

(57-62)

STEEL FOUNDRY
FLOOR MOLDER

PENN STELL COMPANY 
Front & Penn Sts.

Chester, Pa.
(62-64)

Help Wanted—-Female

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

(57-62)

OPERATORS
Make complete better dresses.

High earnings.
Steady year rountj work.

Modem factory.
Excellent wording conditions. 

FRONTMAN, įįtyg.
23? N. lljtl) St., 7fh floor.

(57-63)

Business Opportunity.
Owner-Operators with Tractor or 
Tractor and Flat Trailers to haul 

Steel in 7-State area call.
MAWSON & MAWSON, INC. 
Langhorne, Pa. 215-757-5188.

(62-66)

MANAGEMENT TRAINEE
For retailing. Opportunities for col
lege trained meh who want rapid 
advancement to management. Res
ponsibility with a real future. Con
tact G. L. SCHMIDT, Mgr.- F. W. 
WOOLWORTH CO., Bala-Cynwyd 
Shopping Center, City Line Ave.

(62-64)

nūs blaivybę, vėl karčiamą 
atsidarę. Bet jau apie 10 

iš
—. 71 av&iuary. / JDtL jau apie x1

miesto ligoninėje. Labai plo- meįų buvo pasitraukęs i
goję padėtyje. Daktarai ne
leidžią lankytojų.

LLD 6 kuopa nusisamdę 
buąą važiuoti į spaudos pik
niką rugpiūčio 22 d. Busas 
išeis nuo. Liet. Taut. Namo 
12 valandą dieną. Kaina $2 
į abi pusi. Matykite Geo. 
Stepanauską arba K. Ustu- 
pą.

Geo. Shimaitis

biznio.
Velionis buvo labai drau

giškas, su visais gražiai su
gyveno. Paliko daug gimi
nių ir pažįstamų. Stratfor- 
de išgyveno apie 40 metų. 
Buvo narys Lietuvių jaunų 
vyrų draugijos.

Giminėms ir dra u g a m s 
užuojauta.

J. J. Mockaitis

MACHINIST
Tool & Die Maker 

Experienced all around.
R. M. F. INC.

Henderson Rd. & Queens Drive
King of Prussia, Pa.

(62-66)

Išvažmviiw Pas Bekampius 
jr Papietauti 

Rugpjūčio 8 August
Įš ĘJ)jĮądpĮpJ)įjp§ 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 visuę ątsįląnkyti. Puikus karš
čiuose atsivėdinimas pajūryje. Linksmi pasimaty
mai su daugeliu senai matytų.

PAIEŠKOJIMAI
Gerb, Redakcija,

Nuolankiai prašome gerb. 
Red. padėti man surasti 
brolį Židonį Antaną, sūnų 
Antano, kuris išvyko iš Lie
tuvos į Ameriką 1914 m. iš 
Panevėžio.

Mano adresas: Panevėžys, 
Respublikos g-vė Nr. 38, 
bt. 3, židonytė - Čepaitienė 
Elena.

Už paieškojimą būsiu la
bai dėkinga.

Ę. židonytė - Čepaitienė

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

THE UNITED GAS 
IMPROVEMENT CO.

1401 Arch St.. Phila., Pa. 19105

NURSE, RNs & LPNs, occupation
al Therapist. Good surroundingsand 
salary. All shifts, please call Mrs. 
M. Sutphin 1-6Q9-665-9500. MĄPLE 
SHADE NURSING & CONVALES
CENT CENTER, Rt. 38 & Mill Rd., 
Maple Shade, N. j.

(60-68)

WOMAN
Care of handicapped. Answer phone, 
cook 2 meals per day. $50 week.

Thursday off.
4?13 CbapeJ Ave. 

Merchantville, N. J.
1-609-NO. 3-0917. • (62-66)

WAITRESSES
Neat appearance, experiened. 

Day ’ work.
Apply in person. 
ASTOR PINER 
18th & Belfield

(62-64)

MALĘ FEMALE
MAN & WIFE

Liv in, exp. housekeeping & 
tenance for private sub. home. Vic.
Chestnut Hill, business couple, no 
children. Good sal. Exc. refs, re
quired. Phone 10 A. M. to 12 N<x)n.

9*1014. <58-^)
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Skambėk, laisvės vasara!
(Salomėja Nėris 1940 m.) mo narių matome ir S. Nė- į

Lemiamu istorijos mo
mentu — 1940 metais — lie
tuvių liaudis savo likimą 
patikėjo Liaudies seimui, 
kurio sudėtyje buvo ir ta
lentingoji poetė Salomėja 
Nėris.

Klaidinga galvoti, kad 
1940-ieji metai S. Nėries 
idėjiniame gyvenime buvo 
staigus šuolis ar posūkis. 
Jau 1931 metais eilėrašty
je “ 
ra!” ji rašė:

“Tikėk, ateis diena, ne ašaromis 
ir np skausmu pagirdyta— 

Pasaulis išvaduotas
skambės naujais vardais.“

Memorialiniame S. Nėries 
muziejuje turimais duome
nimis, ji, dar būdama stu
dentė, bandė veržtis iš kle
rikalinio jungo. .. Žinoma,1 iš Maskvos, S. Nėris pasa- 
kad vieną karta ji numetė Į bojo: “Maskvoje asmeniš-

rį.
“Draugingai šiandien jungias 
rankos čia tolimiausių tautų.“

(“Bolševiko kelias’’)

Dvi savaitės, praleistos 
Maskvoje, S. Nėriai davė 
daug naujų temų ir įspū
džių. Ji godžiai lankė mu
ziejus, parodas, teatrus ir 
koncertus, sėmėsi tą dva
sinį peną, apie kurį anks
čiau tik tesvajojo. Gilus

Skambėk, laisvės vasa- jausmas, apėmęs poetę po 
apsilankymo Lenino mau
zoliejuje, paskatino ją dar 
Maskvoje pradėti poemą 
“Bolševiko kelias,” kurios 
motyvai apie skaidrų gin
tarėlį — Lietuvos simbolį— 
ir šiandien žinomi visoje 
Tarybų šalyje.

Rugpiūčio 13 d., grįžusi

Iš Taikos Kongreso ir 
Dainy Šventės

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

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

Džiugu buvo sutikti

Rengėjos

Philadelphia, Pa.
Susirgo Mary Globis. Yra

nuo sienos bendrabučio į ^aį mane paveikė Revoliu- Elinstein ligoninėje. 5th ir
kambarėlyje kabojusį kry-

Ir dabar poetės artimie
ji mena, su kokiu dėmesiu 
ji sekė gyvenimą Ta
rybų Sąjungoje, kaip ją 
žavėjo laisvos ir nevaržo
mos kultūros, švietimo su
klestėjimas. P a s k utiniai- 
siais buržuazijos gyvenimo 
metais poetė pradėjo ypač 
intensyviai gilintis į mark- 
sizmo-1 e n i n iz m o teoriją. 
Didžiausia nuoskauda jai 
buvo prof. B. Sruogos or
ganizuojamos ekskursijos į 
Maskvą uždraudimas. Po
etė brandino viltį iš arčiau 
pažvelgti į šalį, kurios pa
galbos taip buvo reikalinga 
užguita ir tamsoje paskan
dinta lietuvių liaudis. •

Visa tai sudarė prielai
das idėjiniam brendimui, 
kuris atvirai ir nevaržomai 
-išsiliejo S. Nėries kūrybo
je, kuomet Smetona su sa
vo pakalikais pabėgo į už
sienį. Dabar poetė praby
la drąsiai, be alegorijų, iš
reikšdama tą šventišką 
nuotaiką ir džiugesį, 
kuriuo lietuvių liaudis 
tiko taip lauktą laisvės
sąrą.

Žalios baltojo miesto— 
Kauno — gatvės dabar po
etei buvo mielos, jose džiū
gaujančios minios — ypač 
artimos širdžiai.

Jau pirmosiomis naujo 
gyvenimo dienomis poetei 
buvo sudarytos tinkamos 
sąlygos kūrybiniam darbui, 
savo noru ji buvo atleista 
nuo nemėgiamo pedagogi
nio darbo III Kauno gim
nazijoje. Dabar baltajame 
namelyje Palemone poetė 
atsideda mėgiami a u s i a m 
darbui, kuria puikius pu
siau epinius kūrinius “Ke
turi,” “Bolševiko kelias,” 
“Griu vėsių miestas,” ku-1 
riais išsakomas visos liau
dies požiūris į 1 aiko įvy
kius išryškėja nepajudin- 
ma poetės pozicija: “Tavo 
daina reikalinga, kaip sau
lė, oras, vanduo.”

Greta V. Montvilos, L. 
Giros ir kitų poetų, S. Nė
ries to meto kūryba buvo 
pirmosios, tačiau gana 
tvirtos socialistinio realiz-

šu
su-
va-

cijos paminklai, muziejai: Reed Sts. Linkiu greitai pa- 
Lenino mauzoliejus, revo
liucionierių kapai Krem
liaus sienoje. Lenino mau
zoliejų du kartu aplankiau. 
Norėjau eiti ir trečią kartą, 
bet laiko trūko.”

(“Tiesa,” 1940 m. liepos 14 d.)
Būdama Maskvoje, S. 

Nėris užmezgė glaudžius 
ryšius su tarybiniais rusų 
poetais M. Zenkevičiumi, 
Apletinu, kurie buvo pir
mieji jos kūrinių vertėjai į 
rusų kalbą.

Poetės kūryba kaip nie
kad tapo artima ir supran
tama plačiausiems liaudies 
sluoksniams, nes išsakė 
jos lūkesčius, svajones ir 
džiaugsmą. Prieš mus — 
laikraštis “Darbo Lietuva” 
1940 m. 99 numeris, kuria
me išspausdintas sunkios I 

į ligos iškamuoto P. Dobilo 
' iš Skirsnemunės laiškas S. 
Nėriai. Reikšdamas susi
žavėjimą poema “Bolševiko 
kelias,” jis rašo: “Esu pa
prastas pilietis, bet jaučiu 
nenumaldomą reikalą pa
dėkoti Jums už poeziją, 
įdėtą “Darbo Lietuvoje”... 
Jūsų poezija man davė ap
švietimo, optimizmo ir jė
gos. Už tai aš Jums ir reiš
kiu nuoširdų ačiū.”

Didžiuliai džiaugsmo mi
tingai Vilniaus ir Kauno t 
stotyse sutiko iš Maskvos 
grįžusią Liaudies seimo de
legaciją. Gėlės, pabučiavi
mai, padėkos žodžiai... Iš 
daugelio lūpų skambėjo 
naujos S. Nėries poemos ir 
eilėraščiai... Tai buvo ge
riausias įrodymas tų sim
patijų, kurias liaudis jaute 
talentingaįai poetei už nuo
širdžią didelę veiklą istori
niais 1940 metais.

S. Petrauskas
Nėries memorialinio muziejaus 

direktorius i

sveikti

Apie išvažiavimą
Lietuvių Liter a t ū r o s 

Draugijos šeštoji apskritis 
rengia išvažiavimą pas J. 
ir E. Bekampius, 147 13th 
St., Avalon, N. J., Atlanto 
pakraštyje.

Vieta graži, paranki pa
simaudyti tiems, kurie no
rės, nuvažiuoti paranki.

Kaip kitais metais, taip 
ir šiemet tikimės, kad bus 
daug svečių ir viešnių iš 
daugelio miestų.

Kviečiame skaitlingai da
lyvauti.

Praėjusio pirmadienio va
kare (apie 8 vai.) buvo ne
paprastas sujudimas Ken
nedy Airporte. Žinoma, ir 
kasdien ten svieto minių mi
nios ir nesvietiškas triukš
mas, bet šį kartą kas nors 
mums, lietuviams, buvo ne
paprasto. . Mat, didžiuliu 
SAS lėktuvu iš Tarybų Lie
tuvos sugrįžo skaitlinga A- 
merikos lietuvių turistų 
grupė. Juos gi pasitikti su
sirinko desėtkai jų draugų 
bei pažįstamų iš arti ir toli. 
Sujudimą ir dvasinę įtampą 
padidino tas faktas, kad at
ėjo pranešimas, jog lėktu
vas skraido ore, bet negali 
nusileisti, nes jam nėra vie
tos, per daug lėktuvų, uoste 
visos vietos užimtos. O mes 
laukiame, o mes rūpinamės! 
Tik už daugiau kaip valan
dos nuo paskirto laiko pa
galiau lėktuvas nusileido ir 
laukiančiuosius neapsako
mai pradžiugino.

Jūsų reporteriui ne visus 
teko sutikti ir ne visiems 
dešinę paspausti. Vieni išė
ję iš muitinės turistai pa
skendo masėje žmonių. Ki
ti, kurie iš toliau, skubėjo 
prie kitų lėktuvų bei kito-

kių susisiekimo priemonių 
vykimui namo pas saviš
kius. Negi galima buvo 
kiekvieną, kuri teko sutikti, 
paklausti, kaip ten toje ilgo
je ir įdomioje kelionėje klo
josi. Bet su kuriais buvo 
proga žodžiu kitu persimes
ti, nė vienas kelione ir vieš
nage Lietuvoe nesiskundė. 
Kiekvienas sakė, kad parsi
veža glėbius gražiausių, ma
loniausių įspūdžių. Visiems 
labai patiko Lietuvos eilinių 
žmonių ir įvairių 
nų draugiškumas, 
nas turistas buvo 
su giliausia meile, 
gai entuziastiškai
vo viešnagę Lietuvoje kalba 
dainininkai. Jie ten iš tik
rųjų buvo traktuojami kaip 
mylimiaus1* svečiai iš tolimo
sios Amerikos.

Bet kam man čia tai kal
bėti! Žinau, kad jie patys 
tai papasakos sugrįžę į savo 
kolonijas, nes juk toji dai
nininkų grupė susidėjo iš 
aštuonių Amerikos lietuvių 
chorų. Niujorkiečius turis
tus susitiksime ir išgirsime 
šį sekmadienį “Laisvės” sa
lėje. Rep.

pareigū- 
Kiekvie- 
sutiktas 
Ypatin- 

apie ša

Dar ir trečia grupė 
išvyko į Lietuvą

Praėjusį antradienį (rūg
inčio 3 d.) iš Kennedy Air
port KLM linijos lėktuvu iš
skrido į Tarybų Lietuvą ir 
trečioji Amerikos lietuvių 
turistų grupė. Ji skrido per 
Amsterdamą ir Maskvą. Ją 
sudarė tiktai 9 asmenys — 
8 moterys ir vienas vyras, 
būtent draugas Pipiras iš 
Pittsburgho.

Pagal Union Tours firmos 
mums suteiktą grupės sąra
šą, ją sudaro sekami:

Mrs. Anna Babarskas
Mrs. Anna Balevich
Mrs. Veronica Jetcyk
Mr. Anthony M. Pepper
Mrs. Josephine Pluscaus-

kis
Mrs. Adele Rainis
Mrs. Anna Šankus
Mrs. Shirley White
Mrs. Antoinette Zdazens-

ki.
Turistus išlydėti į lėktuvų džiaugsmo šventė. Jauni- 

stotį susirinko gražus būre- mas buvo puikiai pasipuo- 
lis jų artimųjų ir palinkėjo šęs ir jautėsi, kad pergyve- 
jiems laimingos kelionės į name ką tai džiaugsmingo.
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Mes savo įstaigoje taip 
darbo ir

meninė

Iš laiškų
Motiejaus Klimo (Rate- 

sey, N. J.) kaunietė sesuo 
Julija, tarp kitko, rašo:

Praleidom 25 metų jubi
liejinę šventę. Vilniuje ne
buvau, nes ten ir taip daug 
žmonių buvo, bet teko ma
tyti per televiziją. To per
gyvento jausmo aš nemokė
siu išreikšti, net man aša
ros pasirodė akyse, kuomet 
į estradą įėjo dainuoti Ame
rikos lietuviai — dirigavo 
Milda Stenslerienė (kurią iš 
laikraščių pažįstu). Tūks
tančiai choristų kartu su 
Amerikos pažangiaisiais lie
tuviais užtraukė dainą “At- 
skrend sakalėlis.” ManoJRša- 
ros buvo ne liūdesio, &et 
džiaugsmo. Žinoma, gaila, 
kad ten nebuvome nei aš, 
nei Jūs, bet kągi, ar visur 
ir visi gali dalyvauti? Ne. 
Bet ten dalyvavo mūsų pa
žįstami — broliai ir seserys 
pažangūs lietuviai. Tai gro
žio, aukšto meninio lygio ir

u

’/J

ls

£§

s.

Rumford, Me.
Padėka

Kovo 31 dieną aš gavau 
šoką. Pradžioje abidvi pu
sės buvo suparalyžuotos. 
Dabar dešinioi pusė jau ei
na geryn, o kairioji vis dar 
blogai.

Kada grįžau iš ligoninės,
mo apraiškos lietuvių tary- buvoJ_švęž!?
binėje poezijoje.

Poetę domina pogrin
džiuose slapstęsi komunis
tai, sušaudytųjų komunarų. 
gyvenimas, naujų statybų 
pirmūnai ir darbo spartuo
liai.

1940 m. liepos 24 d. “Dar
bo Lietuvoje” išspausdinta 
nuotrauka iš mitingo, įvy
kusio prie Kauno muziki
nio teatro, kurioje greta 
yyriausybės it Liaudies sei-

mano moteris, nes mano li
ga palietė jos nervus.

Dabar abudu esame na
mie ir gydomės. Tariame 

Į širdingą padėkos žodį vi
siems, kurie lankė mus li
goninėje ir namie, išreiškė 
užuojautą ir linkėjimus. 
Vardų neskelbiame, nes tas 
daug vietos užimtų “Lais
vėje”. Dar kartą abudu ta
riame visiems didelį ačiū.

A; Kaladžinskas

A. Lipčius

Lawrence, Mass.
Vandalai miesto kapinėse 

Bellevue Cemetery išvartė 
104 paminklus, kai kuriuos 
sudaužė. Padarė daug nuo
stolių.

Girdėjau, kad Haverhilio 
moterys ruoš rudenį banke
tą, nuo kurio pelną skirs 
darbininkiškai spaudai. Tai 
labai geras sumanymsa. 
Linkiu joms pasisekimo.

S. Penkauskas

Hartford, Conn.
Mirė A. Kiškiūnas 

z

Liepos 31 dieną, sulukęs 
79 metų amžiaus, mirė An
tanas Kiškiūnas. Liūdinčius; 
paliko moterį, tris sūnus ir 
daugiau giminių.

Kiškiūnas priklausė prie 
Laisvės choro kaip garbės 
narys, taipgi prie A L D L D 
68 kuopos, buvo “Laisvės” 
skaitytojas.

Senatvei atėjus sirgo, tai i 
negalėjo dalyvauti paren
gimuose. Kip buvo sveikes
nis, tai parašydavo kores
pondencijų j “Laisvę,” padė
davo organizacijų parengi
muose. Palaidotas Rose Hill 
Memorial Park kapinėse.

Lai būna jam lengva že
melė, o giminėms reiškiu 
užuojautą.

New Yorke rodys eilę 
naujy tarybiniy filmy

Artkino Pictures filmų 
. _ T v 11 J • 1

agentūra praneša, kad arti
moje ateityje New Yorke 
bus rodoma visa eilė naujų 
tarybinių filmų. Tos agen
tūros prezidentas RosaMa- 
dell sugrįžo iš Maskvos, kur 
susitarta šiuo reikalu. Tarp : 
tų filmų bus trys, kurie ga
vo pryzus tarptautiniame 
filmų festivįlyje. Jie yra: 
“Kareivio tėvas”, “Tie du” 
ir “ Baltasis mauras” (fil
mų pavadinimai kartais to
kie, kokie jie buvo origina
liai Tarybų Sąjungoje, o 
kartais jie čia pakeičiami 
rodymui šioje šalyje.)

Be šių trijų Artkino pa- į 
sirinko eilę kitų: čeecrovo 
“Trys seserys”; “Ivanko”, 
kuris laimėjo pryzą Mar> 
Del Platos festivalyje pra
eitais metais; Č k r a j a u s 
“Buvo senas vyras ir sena 
moteris”; operos (Rims- 
kio-Korsakovo) “Caro nuo
takos” filminė versija; Ro
mano Karmeno dokumenti
nis filmas apie TSRS rolę 
Antrajame pasauliniame 
kare, pavadintas “Didysis 
karas,” Kūprino “Brasletas” 
ir Klimovo komedija-satyra 
“Sveiki atvykę”.

ŽYMAUS ŠACHMATISTO 
NELEIDŽIA Į KUBĄ 
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų’Valstybės de
partamentas nedavė pas- 
porto Bobby Fischeriui, žy
miam šachmatistui, vykti į 
Kubą.,

Šį mėnesį Kuboje įvyks 
tarptautinės varžybos tarp 
šachmatistų. Pirmoji dova
na yra skiriama $2,000.

Greensboro, Ala. — No
rinčių dalyvauti baisa v i- 
muose nei pusė negrų ne- 

Laisvės choras energingai praėjo taip vadinamo “Li- 
lavinasi dainų, nes dalyvaus terary test”.. Vieni iš jų 
piknike rugpiūčio 22 dieną “nemokėjo” taisyklingai ra- 
Worcesteryje. Mokosi naujų šyti, kiti “nesuprato” skai- 
dainų ir pirmesnes pakarto- tomojo teksto, 
ja.

Į pikniką važiuos dideliu 
autobusu, kuris jau nusam
dytas. Yra vietos ir pašalie
čiams, bet norintys važiuoti

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas 
rengia savo metinį pikniką rugpiū-

skubiai ivzsisnkvkifp vietas d. mūsų gerų draugų GitčiųSKUDjai UZSlSaKyKlte Vietas. gražiame sode North Bedford, Mass.
T- ]

ford St. svetainės, 12:30 v. atyažiuoti ir
dieną.

Išvažiuos nuo 155 Hunger- ' Klubas kviečia ir apylinkės drau- 

linksmai sykiu. Rengimo komisija 
.(62-63)

mūsų senąją tėvynę. Dabar 
lauksime jų sugrįžtant.

Svarbus Pranešimas
Pagal tiesioginj pranešimą nuo Vneshposyltorg, norima atkreipti 

žmonių dėmesį, kurie užsako dovanas giminėms į USSR per fir
mas, kurios neautorizuotos Vneshposyltorg, tad jų užsakymai bus 
išpildyti tiktai jeigu užsakyta per PODAROGIFTS, INC., 220 
PARK AVE., So., New York, N. Y. 10003. Vienatinė legaliai 
autorizuota firma JAV, kuri suteikia šj patarnavimą. (Skelb.)

Užtikrinkite Savo Giminėms Dovanas
. *• • / < * * . t K ' ’ e

Būkite tikri,, kad firmą,, iš kur .Jūs užsakote dovanas, 
turi autorizaciją priimti jūsų dovanų užsakymus.

Turėkite mintyje, kad tiktai—— . ............

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

NEW YORK 10003 
Telefonas: 228-9547.

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

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

lykų, bus pristatomi į namus bėgyje 20-40 dienų.

Didelis pasirinkimas įvairių prieskonių ir maisto paketų. 
.PUTEVKI. Sveikatos kurortai-sanatorijos, prie Minera- 
. linių Šaltinių KAukaze, Kryme, prie marių kranto Ry
goje, purvo voniose Odessoje, Druskininkuose, ir t. t.

Ateikite į mūsų demonstravimo salę, pasirinkite dovanų giminėms.
PRAŠYKITE MŪSŲ ILIUSTRUOTO KATALOGO

r r 
I

pat įdėjome daug 
Rep, buvo atlikta puiki 
===== programos dalis.

.... -1 Labai nustebau
piktinau, kai Vatikano Ra
dijas paskelbė, kad į Vihįių 

'buvo varu suvaryti daini
ninkai ir turėjo dainuoti. 
Sunku išreikšti pasipiktini
mą šitokiems blevyzgoms, ir 
labai gaila, kad jie patys ne
atvažiavo' ir nepamatė to, 
ką jie turėtų bent vieną 
kartą pamatyti. Labai gai
la, kad jie dėvi tik juodus 
akinius, o būtų Jaikas juos 
pakeisti. Bet nuo to šven
tės atgarsiai nė kiek nepa-' : 
blogėjo. Tai papasakos su
grįžę Jūsų draugai.

Čia tenka pridurti, kad 
šio mėnesio 14-ą dieną drg. 
Mot. Klimas mėnesiui laiko 
išvyksta į Tarybų Sąjungos 
kurortą Soči, Juodosios ^jū
ros krante. Ten jis susi
tiks ir su laiško autore Se
sute Julija. Grįždamas drg. 
Klimas užsuks keletui dienų 
ir į Lietuvą.

ir pasi-

s
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Ką kalba Pasaulio liaudies atstovai apie karą •, 
Vietname?

Kuo galėtų Amerikos žmonės pagelbėti tą karą 
sustabdyti?

Kur link karas krypsta dabar?

šiais ir kitais klausimais kalbės

Ksavera B. Karosiene

Amerikiečių taikos gynėjų 
gretose darbuotoja. Ji ame
rikiečių masinės delegacijos 
sudėtyje dalyvavo ką tik 
įvykusiame Pasaulio taikos 
kongrese Suomijoje ir lan
kėsi Rytų Vokietijoje tai
kos reikalais konferencijoje. 
Mums ši yra vienintelė pro
ga jos pranešimą išklausyti. 
Kviečiame visus. Susitiki- 
mas-prakalbos įvyks—

Sekmadienį, rugpiūčio 8 dieną, 3 va!
“Laisves” salėje, Liberty Avė., ir 102 St. 

Ozone Park., N. Y. (Oxford stotis)
Rengėjos

n»a

Padėka Y. Venckūnui
Persikėlus “Laisvės” 

spaustuvei iš Atlantic Avė. 
į dabartinę jos vietą, iki 
pat pastarųjų savaičių tu
rėta bėdos su laikraštinio 
preso motoru, kurį meka- 
nikai buvo netiesiai prie 
cementinių grindų pritvirti
nę. Galop jau galvota šauk
tis tos rūšies mekaniką pa
dėčiai pataisyti.

Bet štai Direktorių Tary
bos posėdyje Al. Nevinskas 
pasiūlo kreiptis į tykų, hflt 
labai sumanų asmenį— 
cą Venckūną.

Pasiūlymas priimtas ir 
drg. V. Venckūnas pakvies
tas. Jis iškalė cementan 
naujas skyles, įlydino nau
jus gvintuotus vamzdžius— 
ir motoras jam pakluso. 
Keleto metų bėda per kelias 
valandas pašalinta.

Taigi dabar, po keleto sa
vaičių išbandymo, “Laisvės” 
Administracija ir Direkto
rių Taryba širdingai drg. 
Vincui Venckūnui dėkoja
me!

Tenka pabrėžti, kad drg. 
V. Venckūnas jau ne pirmą 
didelį dalyką “Laisvės” na
mui atliko. ..a

Už “L” Administravę 
ir Direktorių Tarybą, 

Sekretorius S. V.




