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KRISUAI
Padėkite išplatinti! 
Dar vienas įstatymas 
Baisioji sukaktis 
TTys nuotraukos 
Senatoriaus pripažinimas 
Jie prakaituoja

— Rašo A. Bimba —

Lietuvių Literatūros Drau
gijos išleista anglų kalba kny
ga apie Lietuvą (“Lithuania:} 
Past and Present’’) daro labai i 
gražų įspūdį. Tai didelis in-} 
formacijos šaltinis. Dabar tik
tai lieka ją plačiausiai pa
skleisti. Čia reikalinga talka. 
Joje turėtų dalyvauti kiekvie
nas pažangiosios spaudos skai
tytojas. O ypač Draugijos na
riai turėtų tuoj imtis už dar
bo.

Platinimui sąlygos labai 
lengvos. Nors knygos kaina $2, 
bet kuris pirks jų dešimt ar 
daugiau, gaus už $1.

Jūs turite vaikų, anūkų, pa
žįstamų, kaimynų, kurie tiktai vAnvTAT rr>A*-cj 
fSgliškai teskaito. Įteikite, ŽODŽIAI UKAZUb, 
padovanokite jiems šią vertin- BET KUR PINIGAI?

30,000 žmonių reikalavo 
panaikinti atomų bombas

Hiroshima, Japonija. — 
Rugpjūčio 6 dieną, 20 metų 
sukaktyje nuo Jungtinių 
Valstijų metimo atominės 
bombos į Hiroshimą, virš 
30,000 žmonių reikalavo pa
naikinti atomines bombas.

Lietus labai lijo, bet ne
paisant blogo oro tiek žmo
nių susirinko ir minėjo tą 
baisų įvykį, kada iš Jung
tinių Valstijų bombonešio 
numesta atominė bomba 
sunaikino miestą, užmušė 
apie 80,000 civilinių žmonių 
ir du kartus tiek baisiai su
žeidė.

Minėjime dalyvavo nt

vien Japonijos žmonės, bet 
buvo atvykę detegacijos ir 
iš daugelio kitų šalių.

Kaip žinia, dabartinės

Kalifornijoj nuteisė 
studentus

Berkeley, Calif. — Nu
teisė 95 studentus iš Kali
fornijos universiteto, kurie 
gruodžio mėnesį buvo pa-

atominės bombos yra daug skelbę sėdėjimo streiką, rei- 
kartų galingesnės negu ta, kalaudami žodžio laisvės, 
kuri buvo mesta į Hiroshi-> 
mos miestą ' ;

Dalyvavo ir šimtai žmo
nių, kurie tada buvo atomi- 

!nės bombos baisiai sužeisti, 
daugelis jų taip sužaloti, 
kad netekę žmonių vaizdo.

' Minia reikalavo, kad tuo- į 
jau atominiai ginklai būtų j 
uždrausti, o kurie yra pa
gaminti, kad jie būtų pa
naikinti.

Jie nuteisti po 45 dienas 
kalėjimo, o kai kurie ir pa- 
simokėti pinigines baus
mes. Tarpe nuteistųjų yra 
ir komunistų vado dukra 
Bettina Aptheker.

Kiek JAV moka už 
karą Vietname

New Yorkas. — “New 
York Timeso” militarinis 
apžvalgininkas Hanson W. 
Baldwin daro suvadą, kiek 
Jungtinėms Valstijoms at
sieina karas Vietname.

Šiemet vien oficialiai jo 
vedimui paskirta $2,400,- 
000,000. Prie šios sumos ne- 
priskaitoma ekonominė pa
galba Pietų Vietnamo mili- 
taristų valdžiai ir ten užlai
kymas JAV militarinių jė
gų.

Tarybų Sąjunga reikalauja 
taikos ir nusiginklavimo

gą knygą. Jie jums bus giliai 
dėkingi. Pamatysite!

Tai jau turime dar vieną 
gerą įstatymą, Kongreso pri
imtą ir prezidento pasirašytą. 
Tai įstatymas, kurio tikslas 
yra garantuoti pietinėse vals
tijose negrams teisę dalyvauti 
rinkimuose. Generalinis pro
kuroras Katzenbach žada rū
pintis įstatymo įvykdymu. 
Lauksime rezultatų.

Už įstatymą buvo sunkiai 
kovota. Civilinių ir lygių tei
sių šalininkai dabos, kad įsta
tymas būtų rimtai gyveniman 
vykdomas.

Visame pasaulyje buvo at
žymėta baisioji 20-oji metinė 
nuo numetimo atominės bom
bas ant Japonijos industrinio 
miesto Hiroshimos. Visur gar- 
■ffhi skambėjo šūkiai: “Nieka
dos niekur toji tragedija ne- 

' privalo pasikartoti1”
Mūsų šalies sostinėje prie 

Baltojo Namo įvyko ta proga 
didžiulė taikos demonstracija.

Visur žmonės susirūpinę mū
sų vyriausybės politika plėsti 
Pietų Vietnamo karą. Yra pa
siutėlių. kurie kalba apie pa
naudojimą atominės bombos!

Trys dienos, trys laikraščio 
laidos, trys nuotraukos. Laik- 
rašis — “N Y. Times.”

Rugpjūčio 4 d. — Guli už
mušta motina, šalia jos vai
kutis, pakėlęs galvytę žiūri į 
prie jų stovintį mil ž i n i š k ą 
ginkluotą Amerikos kareivį.

Rugpiūčio 5 d. — Amerikie
tis kareivis ugnimi naikina 
kaimą Camne.

Rugpiūčio 6 d. — Ameri
kietis kareivis degtuvėliu pa

dega bakūžės šiaudinį stogą.
Visas kaimas Camne nu

šluotas nuo žemės paviršiaus. 
Sudeginta 150 namų!

Marininkai degina 
Vietname namus

Saigonas. — JAV milita-

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas kalbėjo 
kad reikia sumažinti žmo
nių ligas, mirtingumą ir riniai vadai teisina mari- 
prailginti gyvenimą. Bet jis ninkus, kurie degina viet- 
pasirašė bilių skiriant svei-! namiečių namus. Kaipo pa- 
katos reikalams tik $33,- teisinimą sako, kad Camne 
000,000 per trejis metus, > sodžiuje marininkai pas gy- 
tai po 55 centus dėl kiek- Į vent, rado liaudiečių pro- 
vieno gyventojo.

Tuo gi kartu jis reikalau
ja karui Vietname dar skir
ti $1,700,000,000.

pagandos, o kaimelyje buvo 
užrašas: “Išvarykime ame
rikiečius iš Vietnamo”.

į Ženeva. — Septyniolikos 
i valstybių nusiginklavi m o 
konferencijoje ilga kalbą 
sakė Semionas Carapkinas, 
išdėstydamas Tarybų Są
jungos taikos politiką.

Jis sakė, kad TSRS daro 
viską, kad pasaulyje suma
žintų neramiynus, kad pri
eitų prie susitarimo už
draudimui atominių gink
lų ir prie nusiginklavimo. 
Jis sakė, kadį konferencija 
negali praeiti pro šalį

! Jungtinių Valstijų agresijų 
Kaip yra platus gyveni- Vietname ir kitur. Carap- 

SUJNA1K11NV i m”. va^?aS kinaS tarPe kitk° SakS:
pat t/yikttt c* a ixjo i odo tas, kad dabar Pietų GALIONŲ GAZOLINO ’ .Qn

mos savo armijas iš Euro
pos, Forrųozos, Okinawos ir 
kitų pasaulio dalių — likvi- 
duodamos karines bazes ki
tose šalyse.

Carapkinas sakė, kol tas 
bazes Jungtinės Valstijos 
užsienyje laiko, tai ir kito
se pasaulio dalyse galima 
susilaukti to paties, kas da
bar yra Vietname.

Jis taipgi kritikavo JAV 
už ginklavimą Vakarų 
Vokietijos, kurios vadai 
atvirai grasina Lenkijai' ir1 
Čekoslovakijai karu.

SUNAIKINO MILIJONĄ

Saigonas. — Pietų Viet
namo liaudiečiai užpuolė 
Jungtinių Valstijų, bombo
nešių bazę Danango srity
je ir sunaikino virš milijo
ną galionų gazolino. Gazoli
nas buvo laikomas JAV 
bombonešiams.

Karas Vietname
“Nusiginklavimo konfe-

LAUK Iš BERLYNO!”, 
ŠAUKĖ VOKIEČIAI

Berlynas. — Postdame 
įvyko demonstracijos, ku
riose dalyvavo šimtai jau
nuolių.

Jie nešiojo plakatus ir

Vakarų Berlynas yra šaltojo 
karo ir intrigų centras

Berlynas. — Vokiečių 
dienraštis “Neues Deutsch
land” patei k ė Vakarinio 
Berlyno planą ir sąrašą 
įstaigų, kurios ten yra ar
dymui taikos ir ramaus 
valstybių sugyvenimo.

Dienraštis rašo, kad An
glija, JAV ir Prancūzija 
lėktuvais palaiko ryšius su 
vakariniu Berlynu, dažnai 
jų lėktuvai skraido žemai 
sudarydami Rytų Vokieti
jos gyventojams pavojų. 
Jie skrenda per Rytų Vo
kietijos 110 mylių plotą, kol 
pasiekia vakarų Berlyną.

Vakarų Berlyne yra sep-

tyni Anglijos, JAV ir Pran
cūzijos šnipavimo centrai. 
Vakarų Vokietija ten palai
ko net aštuonis centrus, gu
ide ardo ramumą, jų tarpe 
du radijo centrus, per ku
riuos varo propagandą; re- 
vanšistų centrą; Vakarų 
Vokietijos ministerija, už
vardinta “visų vokiečių”, 
kuomet ji nieko bendro ne
turi su Vokietijos Demo
kratine respublika, ir ki
tus.

New Delhi. ’— Indija ir 
TSRS pasirašė prekybos 
sutartį

Senatorius Russell yra Se
nato Ginkluotų Jėgų Komisi
jos pirmininkas. Jis sako: 
Jeigu šiandien būtų leista Pie
tų Vietnamo žmonėms laisvai 
balsuoti, jie balsuotų už Ho 
Chi Minh, šiaurės Vietnamo 
prezidentą!

Štai kodėl Pietų Vietnamo 
valdžios viena po kitos virsta 
nuo kojų, štai kodėl liaudiečiai 

k jau valdo du trečdalius krašto I 
teritorijos. Vietnamo žmonės 
eina su liaudiečiais.

Lietuvių tautos priešai, vi
sokio plauko “veiksniai” ir 
“vaduotojai” turi sunkiai pra-

< m. įvykiai Lie-
*^/oje jiems kaulas gerklėje.

Be vieno kraujo lašo pralie
jimo buvo pereita iš kapitalis-

iTfsinya 6-ma pei*x

“TIMES” KRITIKAVO 
VALSTYBĖS DEPT.

New Yorkas. — Rugpiū
čio 4 dieną “New York 
Times” redakciniame kriti
kavo JAV Valstybės de- 

I partamentą už nedavimą 
pasporto šachmatistui Bob
by Fisher vykti į Kubą, kur 
įvyks tarptautinės šachma- ’ 
tistų varžytinės.

“Times” sako, kad Vals
tybės departamentas' laužo. 
net savo paties duotus pasi
žadėjimus ir tuo tik žalos 
daro JAV užsienio politi
kai.

Sako, kad apgavo 
JAV bombonešius

Washingtonas. — Liepos 
27 dieną JAV bombonešiai 
bombardavo Šiaurės Viet
name raketų šaudymo įren
gimus. Dabar įžymūs kari
ninkai sako, kad tai nebu
vo tikri įrengimai, o buvo 
tik jiems panašūs apgavin- 
gi įrengimai.

JAV . bombonešiai, kad 
galėtų juos sunaikinti, labai 
žemai skrido. Pasirodo, kad 
vietnamiečiai toje apylinkė
je buvo paruošę daug prieš
lėktuvinių patrankų, iš ku
rių šešis JAV bombonešius 
nušovė,. o daug daugiau 
sugadino.

Vietname jau yra 1,500,000 
benamių.

New Yorkas. — Rugpiū- rencija negalės pasiekti šil
čio 6 d. “New York Times” sitarimo, kol Jungtinės 
įtalpino pavaikslą, kuriame Valstijos tęs agresijų poli- 
matome, kaip JxAV mari- tiką,.. _ Susitarimo, pasieki- 
ninkas padegdinėja Comne mu^ būtinai reikalinga, kad v

Jungtinės Valstijos baigtų saukė obalsius reikalauda- 
ištrauktų mi, kad Anglija, Prancūzija 

iš ten savo militarines jėgas ir Jungtinės Valstijos išsi- 
ir likviduotų kitose šalyse kraustytų iš vakarinio Ber- 
karines bazes...

Tarybų Sąjunga linki 
konferencijai pasiseki m o, 
kad ji galėtų sėkmingai at-

Dever, N. J. — čionai 
ginklų ir amunicijos fabri
kai jau dirba dienomis ir 
naktimis.

sodžiuje namą.
karą Vietname,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — TSRS delega- New Yorkas. —E'sso Pet- 

cija išvyko į Italiją. Yra pa- roleum Co. užsakė Vakarų 
geidavimo nupirk ti ten Vokietijoje pastatyti du
makaronų (“spagetų”) ga- milžiniškus naftolaivius po likti tuos darbus, kurie sto-
minimo mašinerijos už $45,- 170,800 tonų įtalpos. 
000,000, kad būtų galima 
įrengti 10 fabrikų.

vi prieš ją, bet to negali-
Jie bus po 1,040 pėdų ii- ma pasiekti, kol Jungtinių 

gio. Bus baigti apie vidurį I Valstijų kanuolės baubia 
1967 metų. Vietname, kada jų bombo

nešiai naikina miestus ir 
Washingtonas. — Prezi- žmones, kada jos ir jų tal- 

dentas Johnsonas vėl reika- kininkės ardo ramumą ir 
j e buvo aštrių diskusijų lauja, kad Kongresas skir- 
Vietnamo reikalais.

Ženeva. — Septyniolikos 
valstybių nusiginklavi m o 
konferencijos 221-je sesijo-

Le Lavandau, Prancūzija. 
—Rivieroje, Vidurž e m i o 
pamaryje, įvyko miškų 
gaisrų. Tūkstančiai žmo
nių buvo iškraustyti.

Ottawa. — Kanada pro
testavo prieš JAV, kad jos 
skelbia, būk ir Kanada ka
riauja prieš Pietų Vietna
mo liaudiečius.

Saigonas. —Per vieną sa
vaitę Pietų Vietname 10 
JAV militarinių 
buvo 
ta.

žmonių 
užmušta ir 34 sužeis-

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas pareika
lavo iš McNamaros, kad jis

lyno.

ŠIAURĖS VIETNAMAS 
KALTINA JAPONIJĄ
Hanojus. — šiaurės Viet

namo radi j a s pareiškė: 
“Jungtinės Valstijos bom
bardavimams mūsų šalies 
Japoniją pavertė į bombo
nešių bazę... Jeigu Japonija 
nepadarys tam galo, tai ji 
už tai sunkiai atsakys”.

Buenos Aires. — Argen
tinos vyriausybė nutraukė 
pasitarimus su privačiais 
naftos savininkais. Numa
toma, kad ji naftos įmones 
perims į valdžios rankas.

Saigonas.— JAV Septin
tojo karo laivyno laivai 
dažnai bombarduoja Pietų 
Vietnamo krantus, kur nu
žiūrima liaudiečių jėgų su
sitelkimas.

Bona. — Antrojo pasau
linio karo metu daug buvo 
pasakų apie Vokietijos ke
leivinį laivą “Bremen”. Jis 
vis dar plaukioja.

Dabar North Germ a n 
Lloyd kompanija jau pa
skyrė naują kapitoną Hein- 
zą Vollmersą.

Atėnai. — Graikij oje 
žmonės demonstruo j a ir 
reikalauja į premjero vie
tą grąžinti Papandreou.

tų bilijoną ir 700 milijonų 
dolerių karo vedimui Viet
name.

Americus, Ga. — Baltieji 
žmonės, daugumoje mote
rys, sudarė komitetą iš 
12-kos asmenų ir siūlo, kad 
tokį pat komitetą sudarytų 
negrai pašalinimui nesusi
pratimų.

Karačis. — Pakist ano 
prezidentas Ayub Khanas 
sako, kad JAV žadėjo duoti 
Pakistanui pagalbos, jeigu 
jis nutrauks ryšius su Kini
ja.

Khanas sako, kad jo val
džia pasiūlymą atmetė.

kitose pasaulio dalyse”.
Už nusiginklavimą

Carapkinas reik alavo, 
kad žmonijos gerui ir sau-; 
gurnui turėtų būti uždraus-

Greensboro, Ala. — Poli
cija čia jau yra areštavus 
virš 500 negrų ir baltųjų, 
kurie demonstravo už civi
lines Jąisves.

Washingtonas.—Jau pri
saikdino Arthurą Goldber- 
gą kaip JAV ambasadorių 
Jungtinėse Tautose.

NUSTATĖ NATŪRALIO 
GAZO KAINAS

Washingtonas.—U. S. Fe
deral Power Commission 

ta bent kokie branduoliniai nus^atė natūralio gazo kai- 
ginklai, jų gaminimas, taip-1nas Pe ankstesnes 16.5 cen- 
gi priemonės jų pristaty- kubinių pėdų,
mui 'ir numetimui į kitas Natūralis gazas.. gauna- 
šalis. Jis reikalavo, kad |mas l?-k°je Pa“
Jungtinės Valstijos ir Ta-!^ar»vuz ^ai kurias iš jų, ima 
rybų Sąjunga viešai pa-1 ankštesnes kainas. 
reikštų, jog niekados nei 
viena, nei kita pirmoji ne
pavartos atominių ginklų, 
kol dar jie nėra uždrausti 
ir sunaikinti.

Jis sakė, kad Ženevos nu- 
siginklavimo_ konferencija apie 30 malūnsparnių. Blo- tijoje, Čekoslovakijoje ir 
tik tada turės_ pasisekimo, kados tikslas, kad jūromis Vengrijoje padarė už bilijo-

ginklai, jų gaminimas, taip-
Tokio. — 200,000 Japoni

jos geležinkeliečių grasina 
generaliniu streiku reika
laudami baigti karą Viet
name.

New Delhi. — Indijoje 
eina piovynės tarpe dauge
lio religinių sektų.

-------------- - kada jungtįnės Valstijos
Hollywood, Calif. —Tele- ne vien žodžiais, bet dar- 

vizijoje dainų programą iš- bais įrodys, jog jos nori pa
pildo 38 giminės. Programa šaulyje taikos, o tą padary-

Pittsburghas. — Rugsėjo 
1 dieną, gal būti, sustrei
kuos 500,000 plieno gamini- 

Tmo darbininkų, jeigu jų rei- 
Saigonas. — Pietų Viet-! kalavimai nebus patenkinti,

namo pajūrius blokaduoja --------- -—-----
14 JAV karo laivų naikin
tuvų, desėtkai mažesnių ir išsiliejimai Vakarų Vokie-

Maskva. — Tarybų Są
jungoje lankosi JAV žydų 
rabinai.

GAUDO VIETNAMO 
ŽVEJUS Maskva. — TSRS moksli

ninkai iššovė 76-tąjį “Kos- ' 
mosmos” satelitą.

Viena. — Dunojaus upės Londonas. — Sulaukęs 56 
metų amžiaus mirė anglų 
istorikas K. EL Jay.

Detroitas. — Liepos mė
nesį pardavė 708,600 naujų 
automobilių.

liaudiečiai negautų ginklų ną dolerių nuostolių.
ir amunicijos. ---------------- —

Dažnai suima žvejų vai- Maskva. — TSRS Komu- 
teles, kur “randa” partiza-’ nistų partijos centras pa-

I snyre prupagaiiaus parei- 
igūnu Vladimirą Stepakovą.

pateiktų visų ginklų sąskai- vadinasi The King Fami- ti jos gali tik baigdamos nų, nors jie neturi jokių j skyrė propagandos parei-
ly” karą Vietnamu atšaukda- ginklų.

Esposeirde. — Prigėrė 25 
portugalų žvejai.

o
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Apie nusiginklavimo 
galimybes šiandien

VARGIAI šiandien pasaulyje rasi rimtai galvojantį 
žmogų, kuris nesibaisėtų ginklavimosi lenktynėmis ir 
nesisielotų dėl sunkėjančios ginklų naštos. Toji našta 
slegia mus amerikiečius, slegia Tarybų Sąjungos žmo
nes, slegia visų kraštų ir kampų liaudį. Ir galo nesimato. 
Štai vėl kaip iš giedro dangaus perkūnas trenkia pasaulį 
žinia iš Washington©, kad mūsų ginkluotos jėgos tuoj 
bus dar 300,000 vyrų padidintos!

Tuo tarpu jau kelinti metai kalbama apie nusigink
lavimą. Jau seniai gražiai skamba visuotinio ir pilno nu
siginklavimo šūkis. Dabar vėl visų akys nukrypo link 
Ženevos, kur posėdžiai! jo Jungtinių Tautų nusiginkla
vimo komisija, susidedanti iš septyniolikos valstybių at
stovų. Komercinė spauda labai skūpiai pranešinėja iš tų 
posėdžių eigos. Matyt, ji labai nori, kad pasaulis kuo ma
žiausiai girdėtų apie nusiginklavimą.

Iki šiol iš tų posėdžių, pasirodė tiktai vienas rimtas, 
konkretus pasiūlymas pasiekimui kokio nors susitarimo. 
Kaip ir buvo tikėtasi, jį padarė Tarybų Sąjungos atsto
vybė. Pasiūlymas kiekvienam suprantamas. Jis siejasi 
su aktualia šių dienų padėtimi. Turi būti nutrauktas ka
ras Pietų Vietname ir Jungtines Valstijos turi iš ten iš
traukti savo militarines jėgas. Antras — visos svetimos 
armijos iš visur turi išsikraustyti. Trečias — Visos mi
litarines bazės užsieniuose turi būti likviduotos.

Kaip į šiuos pasiūlymus atsilieps kitos šalys? Ką, 
pirmiausia, pasakys mūsų Jungtinės Amerikos Valsti
jos? T

Netenka abejoti, jog šitie pasiūlymai yra pasiūly
mai ne vienos Tarybų Sąjungos. Jie atstovauja visam so
cialistiniam pasauliui. Todėl iš socialistinių kraštų atsi
liepimas galės būti ir bus tiktai pozityvus, tiktai teigia
mas, pritariantis ir užginantis.

Kas kita su kapitalistinėmis šalimis. Čia bus pasida- 
Tinimas. Yra daug taip vadinamų neprisijungusių (neut- 
rališkų) šalių, mažų, biednų šalių, daugiausia Afrikoje 
ir Azijoje, kurios, aišku, tiktai laimėtų, jeigu karas 
Pietų Vietname būtų nutrauktas, jeigu svetimos armi
jos iš visur išsikraustytų ir jeigu militarines bazės būtų 
uždarytos. Deja, jų balsas kapitalistiniame pasaulyje 
nėra lemiamas balsas. Su jomis didžiosios kapitalistinės 
šalys — Jungtinės Valstijos, Anglija, Prancūzija — ma
žai tesiskaito..

Taip pat netenka abejoti, jog mūsų Jungtinės Vals
tijos dar kartą tuos praktiškus pasiūlymus griežčiausiai 
atmes. Juk beveik tik jos vienos kariauja Vietname, lai
ko ten armiją, ir visame kapitalistiniame pasaulyje turi 
militarines bazes. Juk tie pasiūlymai, pirmoje vietoje, ži
noma, ir taikomi Jungtinėms Valstijoms.

Bet taip pat lygiai, mums atrodo, aišku, jog negali 
būti rimtų kalbų apie baigimą ginklavimosi lenktynių 
bei apie visuotinį ir pilną nusiginklavimą, kol einą ka
ras, kol armijos siautėja svetimuose kraštuose, kol šim
tai militarinių bazių veikia visuose pasaulio kampuose.

Kitais žodžiais, ir vėl prieš mūsų akis kartojasi se
noji istorija: Už ginklavimosi,lenktynes, už nepakelia
mą ginklų naštą atsakingas yra kapitalistihis pasaulis, 
kuriam vadovauja Jungtinės Valstijos. Štai kame Ame
rikos žmonių istorinė užduotis: pakeisti savo šalies nusi
statymą. O jie tai padaryti gali. Anksčiau ar vėliau jie 
tai turės padaryti. Nes, kaip sakyta, juos irgi slegia 
ginklų našta. Jie irgi nenori trečiojo pasaulinio karo. 
Jie irgi bijosi atominio karo, nes jie žino, kad toks ka
ras sunaikintų viską Amerikoje.

AMERIKOS LIETUVIAI 
DAINININKAI KAUNE

Be Vilniaus ir kitų vieto
vių, Amerikos pažangiųjų 
lietuvių dainininkų grupė 
aplankė ir Kauną. Apie tai 
randame “Kauno Tiesoje” 
liepos 29 d. Rašoma:

Vakar pas Kauno saviveikli
ninkus paviešėti atvyko Ame
rikos lietuvių dainininkų 
grupė, vadovaujama Mildos 
Stenslerienės. Svečius sutiko 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko pavad u o t o j a J. 
Narkevičiūtė " bei kiti 
partiniai ir tarybiniai 
tojai.

Aidiečiai grožėjosi

te- 
da- 
ra- 
su-

miesto 
darbuo-

Kauno 
panorama nuo Aleksoto kalno, 
statybomis, nulenkė galvą IX 
forto aukoms.

Vakare dalyvavo miesto sa
viveiklininkų surengtame pri
ėmime.

Jungtinių Amerikos Valsti
jų lietuvių Aido choro pirmi
ninkas J. Grybas įteikė miesto 
kultūros skyriaus vedėjui L. 
Morozovui smuiką, pridurda
mas, kad jo savininkas labai 
senas ir negalįs pats atvažiuo
ti, ir kartu perdavė tokio tu
rinio laišką:

“1918 m. tarnavau Raudo
nojoje Armijoje. Priėmė mane 
tada į armiją šešiems mėne
siams. Gavau atleidimą iš ar
mijos, rengiausi važiuoti į Lie
tuvą ir nuėjau į Aleksandrovs- 
kos rinką, žiūriu, žmogus ne
šioja smuiką. Aš jį nupirkau, 
parsivežiau į Lietuvą, iš Lietu
vos į Ameriką. Ir tą smuiką 
naudojau per 36 metus.

Per visą tą laiką kito tokio 
skambaus smuiko nemačiau 
nei Rusijoje, nei Lietuvoje, nei 
Amerikoje. Dėl savo seno am
žiaus jo naudoti nebegaliu, 
tai nusprendžiau jį atiduoti 
Kauno muziejui per Joną Gry
bą.

Leistina Lietuvos smuikinin
kams smuiką vartoti.

Su gilia pagarba, Simonas 
Griškus.”

kalbėjo protui, bylodama apie 
tai, į kokias aukštybes tėvų 
žemėje pakilo menas ir kul
tūra. Kada žvelgėme į milži
nišką baltą estradą ir matėme 
ten dešimtis tūkstančių šven
tiškai pasirėdžiusių daininin
kų, mums buvo sunku supras
ti, kad tai tik dalelė geriau
sių choristų - mėgėjų, kurie 
šiandien dalyavuja saviveiklo
je Lietuvos miestuose ir kai
muose.

Mes seniai išvykome iš 
vų žemės ir, atvykdami 
bar čia, nesitikėjome, kad 
sime gimtąjį kraštą taip
klestėjusį. Šios savo viešnagės 
metu matėme labai daug gra
žaus ir naujo, ką sukūrėte sa
vo didele meile .Lietuvai ir sa
vo darbščiomis rankomis. O 
ypač mus sujaudino tai, kad 
radome visą savo tėviškę be
dainuojančią, kad dainą gir
dėjome visur, kur beėjome, 
kur bevažiavome.

šiandien, atsisveikindami su 
jumis, brangūs broliai ir sesės, 
iš visos širdies tariame: Lai 
plačiausiai skamba ir aidi jūsų 
daina — daina apie laimę, tai
ką pasaulyje, lai skamba dai
na žmogui, kuriančiam gra
žesnį, gyvenimą! .

Tarybų Letuvoje viešėjusių 
JAV pažangiųjų lietuvių 
choristų vardu

Ana-Marija Sukackienė 
Jonas Grybas 

Jonas Juška
I

Kalbos apie apkaltinimą 
prezidento!

SENATORIUS Wayne Morse plačiai apvažinėjęs 
Ameriką ir visur girdėjęs kalbų apie apkaltinimą prezi
dento Johnsono už jo pavojingą užsieninę politiką, už 
militarines intervencijas Vietname ir Dominikoje. Žmo
nės, girdi, reikalauja, kad Kongresas, kurio neatsiklau
sęs prezidentas veda karą, sudarytų prieš prezidentą ap
kaltinimus ir jį teistų. Šalies konstitucija tokią teisę 
Kongresui suteikia. Tiktai reikia jam ją panaudoti.

Bet prezidentą apkaltinti ir išmesti iš vietos yra la
bai1 sunkus ir keblus procesas. Todėl iš tokių kalbų nie
ko konkretaus neišeis. Jų svarba tame, kad jos parodo 
Amerikos žmonių nepasitenkinimą vyriausybės užsieni
ne politika. Jos parodo, kad taikos jėgoms stiprėti dirva 
yra labai gera. Senatorius Morse, aktyviškai kovoda
mas prieš tą politiką, atlieka milžinišką taikos reikalui 
darbą. ’ *

Nėra paslaptis, kad ir visa eilė kitų senatorių tai po
etikai nebepritaria ir joje įmato didelį pavojų, tačiau 
kol kas tyli. Laikas ir jiems nulipti “nuo tvoros”.

AMERIKIEČIŲ 
ATSISVEIKINIMO 
ŽODIS LIETUVAI

Vilniaus “Tiesa” (rugp. 1 
d.) į pirmąjį puslapį įdėjo 
sekamą Amerikos lietuvių 
dainininkų atsisveik i n i m o 
žodį:

Mums, astuonių pažangiųjų 
Amerikos lietuvių chorų daly
viams, buvo suteikta didelė 
garbė atstovauti pažangiuo
sius lietuvių išeivius-daininin
kus Dainų šventėje, skirtoje 
Tarybų Lietuvos jubiliejui. 
Gal būt, mūsų dvidešimt dvie
jų Amerikos choristų, balsai 
nuskendo dvidešimties tūks
tančių geriausių Lietuvos dai
nininkų saviveiklininkų balsų 
jūroje. Bet mes dainavome 
drauge su jais iš visos širdies 
—tėviškės išsiilgusios širdies— 
ir džiaugėmės kartu su jais.

Tai buvo dainų šventė, ko
kios mums niekada ir niekur 
iki šiol neteko matyti. Ji vi
siems laikams pasiliks mūsų 
atmintyje kaip gražiausia Ta
rybų Lietuvos d a i n i n i n k ų 
puokštė savo krašto jubiliejui.

Šventė mus, išeivius, jaudi
no iki ašarų ne tik nuostabio
mis lietuvių liaudies ir šian
dieninių Lietuvos kompozito
rių dainomis, puikiais šokiais, 
muzika. Ji taip pat labai daug

ARIZONOS LAIKARAš- 
TYJE...

Tolimosios Arizonos “The 
Phoenix Gazette” pusla
piuose (Liepos 19) pasirodė 
straipsnelis apie Lietuvą. 
Tai interviu su iš Lietuvos 
sugrįžusiu turistu Stanley 
S trauku, kuris viešėjo ten 
šią vasarą.

Kaip paprastai su tokiais 
interviu, sutikti /pasakyti, 
ant kiek laikraštis perdavė 
tiksliai ir apimtinai, ką sa
kė apklausinėjamas asmuo, 
Bet paimkime interviu tokį, 
koks jis telpa'tame provin-| 
ciniame laikraštyje.

Straukas sakęs reporte
riui, kad Vilniuje (“The 
Phoenix Gazette” Vilnių 
suraizgo net į “Vliuins”...) 
jį sutiko brolis, giminės, bet 
nesutiko duktė. Esą, ji at
vyko pasimatyti su juom 
tik trys dienos vėliau.

Iš to turistas, jeigu laik
raščio perduota versija tik
ra, daro išvadą, kad Lietu
va “vienas didelis kalėji
mas”. Esą, keliavimui iš 
vieno miesto į kitą reikia 
policijos leidimo, ir 1.1.

Mes nežinome tiksliai, ko
kia yra Strauko duktė ir 
kodėl ji negalėjo sutikti sa
vo tėvą pirmą dieną. Jei
gu tiesa, kad ji turėjo lauk
ti leidimo, todėl, kad ji yra 
kuom nors nusikaltusi, ta
me nieko stebėtina: mūsų 
šalyje, Jungtinėse Valstijo
se, irgi yra asmenų, kurie 
gyvena po probacija ir turi 
turėti specialų leidimą ke
liavimui.

Bet kaltinimas, kad kelia-

vimas Lietuvoje bendrai 
yra aprėžtas, yra nesąmo
nė. Lietuvos gyventojai 
keliauja be jokių policijos 
leidimų. Sakytume, kad ke
liauja daug daugiau, negu 
žmonės Amerikoje. Mat, 
ten transportacija labai pi
gi, žmonės mėgsta svečiuo
tis, lankyti artimuosius, gi
minių ryšiai tampresni, ne
gu Amerikoje.

Kiekvienas Lietuvoje lan
kęsis amerikietis turistas 
jums tą patvirtins.

Kaip sakėme viršuje, mes. 
nežinome tiksliai, kas ta 
Strauko duktė (Paulaus
kienė), nors Arizonos laik
raštis sako, kad ji anksčiau 
buvo deportuota kaip poli
tinis priešas. Galimas daly
kas. Bet ji dabar ramiai 
gyvena Lietuvoje (Strau
kas atvežė jos fotografiją, 
kuri pridėta prie interviu). 
Jai gal ir reikėjo laukti po
licijos leidimo, kaip būtų ir 
mūsų šalyje su po teismo 
priežiūra esančiu asmeniu.

Straukas reporteriui taip
gi pasakojo apie teigiamus 
dalykus Lietuvoje: apie 
traktorius, kombainus, ku
rie pakeitė arklius, apie 
džiovinimo-melioracijos dar
bus, derlingus rugių, miežių 
ir bulvių laukus. Bet tą, ži
noma, “The Phoenix Gazet
te” sukiša į vieną trumpą 
paragrafą.

KUR LINK EINA MŪSŲ 
JUNGTINĖS VALSTIJOS?

Leonas; Jonikas savo ko- 
lumnoje (“Vilnis,” liėpos 30 
d.) rašo:

' Artiėrikos piliečius" slegia 
baisi valstybės /skolų ' našta. 
Ims keliolika. geptkai?čįų>i kol 
jas atmokės, jei ir pebeprąsi- 
skolintiį daugiau. ; '

Kaip praneša iždo..sekreto
rius, su pabąigą šių fįs^alių 

įmetu (liepos 1 d.) Vašingtono 
I “tėtušiai” jau buvo mus pra-
skolinę ant $317,580,860,047.

Ir valdžios buhalterija pa
prastam piliečiui nevisai su
prantama.

Pavyzdžiui, iž(fo sekretorius 
raportuoja, kad praeitų metų 
biudžetas turėjo nedatekliaus 
$3,500,000,000.

Bet skolos padidėjo $5,400,- 
000,000.

Ir juo toliau, tuo bus blo
giau su prasiskolinimu. Ir štai 
kodėl:

1800 metais JAV gyvento
jų buvo 5,308,000. Federalinė 
valdžia skolos neturėjo nė cen
to. Samdė 131 darbininką. 
Kiekvienam 40,000 piliečių 
skaičiui prisiėjo išlaikyti 1 val
džios darbininką.

1965 metais gyventojų skai
čius buvo paaugęs iki 190 mi
lijonų. Federalinė valdžia 
samdėsi pustrečio milijono 
darbininkų (biurokratų). 
Kiekvienam 76 piliečiam teko 
išlaikyti po vieną biurokratą.

Ar nuostabu, kad ir dėvynis 
kailius lupdama federalinė 
valdžia niekados nebesubalan- 
suoja biudžeto ir kasmet 
giliau ir giliau gramzdina į 
skolas ?

Jean Paul Sartre
PRANCŪZŲ rašytojas, filosofas ir kultūrininkas 

Jean Paul Sartre lankėsi Tarybų Lietuvoje, kur susiti
ko su Mieželaičiu, Keimeriu, Marcinkevičium ir kitais 
rašytojais draugiškame pokalbyje Rašytojų sąjungoje.

Tai bene vienas iš garbingiausių iš Lietuvoje apsi
lankiusių užsienio kultūrininkų.

Sartre atvyko Lietuvon pakelyje namo iš pasauli
nio taikos kongreso Helsinkyje. Jo rolė įdomi, svarbi. Jis 
yra žinomas kaip egzistencionalizmo filosofijos tėvas, 
bet paskutiniais keleriais metais jis vis labiau artėja 
prie marksizmo. Marksistas ar ne, jis yra taikos šalinin
kas, socializmo draugas, vienas gabiausių prancūzų 
tautos sūnų. Jo vizitas Lietuvoje rodo, kad Lietuva vis 
labiau susiriša su pasauline kultūros srove, kad Vilnius 
tampa svarbiu Tarybų Sąjungos kultūros centru.

VAIKAI IR MEDUS
Bičių medus vaikams nei

giamos įtakos neturi, ta
čiau vaikai daug dažniau 
būna jautrūs medui, negu 
suaugusieji. Pasireiškia va
dinamoji idiosinkrazija — 
pakyla temperatūra, atsi
randa negalavimas, pykini
mas, galvos svaigimas, daž
nai išbėrimai, dilglige, eg
zema, vėmimas, viduriavi
mas ir pan.

Todėl vaikams iki 5 metų 
nepatartina medaus duoti. 
Vyresniems vaikams medus 
skiriamas po arbatinį 
šaukštelį per dieną. Dau
giau vartoti medaus netiks
linga.

(Kalba, pasakyta visuome
ninių organizacijų atst o v ų , 
mokslo, kultūros ir meno vei
kėjų susirinkime 1965 m. lie
pos mėn. 29 d. Vilniuje.)

* * *
Širdingai dėkoju už sutei

kimą man garbingo Liau
dies Rašytojo vardo!.

Šis jūsų, draugai, nutari
mas man buvo netikėta ir 
nelaukta staigmena, ir ma
ne sujaudino, nes jaučiau, 
kad to nebuvau vertas. To
lydžio klausiu: jeigu žmo
gui neskiriama jokia specia
li pagarba už tai, kad kvė
puoja oru, kad naudojasi 
saulės šiluma ir šviesa, tai 
ar ref’’n specialiai pagerb
ti už tai, kad jis, gyvenda
mas tam tikru metu ir tam 
tikromis sąlygomis, šį tą at
lieka literatūroje, žurnalis
tikoje bei visuomeninėje 
veikloje?

Kalbose, sakytose š. m. 
gegužės 14 d. išplėstiniame 
Rašytojų sąjungos valdybos 
posėdyje, minint mano 70- 
ąjį gimtadienį, o taip pat 
straipsniuose spaudoje, su
minėta eilė mano nuopelnų: 
literatūrinis darbas, ilgame
tis darbas žurnalistikoje, vi
suomeninė veikla, meilė mū
sų tautai — palaikymas ry
šio su gimtąja žeme, su Ta
rybų Lietuva.

Mano pečius slegia jau 
sunkoka amžiaus našta. 
Esu pergyvenęs saulėtų ir 
debesuotų dienų. Tad neno
riu be jokios pastabos man 
taikomus nuopelnus priimti. 
Ir tai sakysiu atvirai, ką 
diktuoja mano^širdis ir pro
tas. ; :

Grožinę literatūrą kūriau 
ypač dėl to, kad pats turėjau 
savitą, pasitenkinimą; kad 
^kažkas vidinio vertė tai. dar 
ryti. Priešingai, nebūčiau 
per metų eilę, nuo kasdieni
nio darbo atitrūkęs, laisvo
mis dienomis ir nak t i m i s 
prie rašomosios mašinėlės 
sėdėjęs. Sukūriau keletą ir 
pjesių, bet tik verčiamas gy
vo reikalo : mūsų saviveikli
ninkai neturėjo ką vaidinti, 
ką scenoje statyti — netu
rėjo ypatingai tokių pjesių, 
kurios pavaizduotų JAV lie
tuvių gyvenimą. Kiek jėgos 
leido, bandžiau jų prašymą 
patenkinti.

Žurnalistika per pastaruo
sius 45 metus buvo ir mano 
duonos plutelė. Tiesa, ir čia 
dirbau ir tebedirbu ypač dėl 
to, kad kas nors kniečia, 
verčia; dirbdamas jaučiu 
pasitenkinimą. Greta to: 
būdamas pažangiosios lietu
vių visuomenės dalele, lai
kau pareiga redaguoti pa
žangų laikraštį, kad per jį 
būtų proga kalbėti į skaity
toją darbo žmogų, paginant 
kovoti už pasaulinės taikos 
išlaikymą, už savo ir kitų 
darbo žmonių laimę ir švie
sesnį rytojų.

Į revoliucinį darbininkų 
judėjimą mane įstūmė pats 
gyvenimas. Gimiau ir au
gau vargingoje pirkelėje. 
Mano laiptai į dangų vin
giavo baisaus skurdo, prie
spaudos, išnaudojimo ir pa
žeminimo erdvėmis. Žinau, 
ne kiekvienas Jūsų tai gali 
šiandien įsivaizduoti. Įsto
jimas į pažangų judėjimą 
buvo visiškai natūralus 
žingsnis — kito kelio man 
nebuvo, jo nemačiau. Akty
vus, ilgametis dalyvavimas 
pažangiajame judėjime, pa
galiau, man buvo ir tebėra 
mokykla — didelė, neįkai
nuojama!

Meilė gimtajam kraštui,

palaikymas glaudaus ryšio 
su Tarybų Lietuva taip pat 
nėra kažkoks mano nuopel
nas. Koks gi jau būtų gyve
nimas be ryšio su gimtuoju 
kraštu, su jo puikiais žmo
nėmis? Esu didžiai dėkin
gas lietuvių tautai — kad 
ji, toli nuo jos esantįjį, ma
žai kuo prisidėjusį prie ko
vos už jos liaudies laisvę, 
mane laiko savo artimu bi
čiuliu ir net sūnumi! Esu' 
dėkingas, kad įvertina ma
no kuklų darbą: išleido jau 
net dvylika mano knygų 
Lietuvoje. Didžiai dėkijį 
gas Tarybų Lietuvos visdS , 
menei už tai, kad mano rasM. 
tus skaito!
' Taip, su savo gimtąja ša
limi visuomet siekiau palai
kyti ir, kiek sąlygos leidžia, 
tebepalaikau kultūrinį ryšį. 
Raginau ir teberaginu ir 
kitus savo tautiečius dary
ti tą patį. Gerai žinau, kad 
izoliavimasis nuo savo tau
tos reikštų laipsnišką mer
dėjimą, išnykimą.

Kova už taikos išlaikymą 
žemėje šiandien yra šven
čiausia pareiga kiekvieno 
doro žmogaus, nežiūrint, 
kur jis begyventų.

Tai, kad rūpinuosi, sielo
juosi, didžiuojuosi Tarybą 
Lietuvos žmonių pastangoj 
mis sukurti naują rytojų? 
nelaikau jokiu7 sau nuopel
nu. Aš tik galvoju, tik 
baiminuosi, kad mano; tau
ta, pakilusi į aukštą gyveni
mo lygį, nepamibštų mūsų— 
savo sūnų ir dukrų, išblaš
kytų plačiajame pasaulyje. 
Trokštu, kad tarp Amerikos 
lietuvių ir jų motinos Tary
bų Lietuvos kultūriniai ry- 
:šiai vis.' tvirtėtų,’ kad Lietu
va padėtų mums ilgiau/iš
laikyti tautinę gyslelę, ku
ria tebecirkuliuotų lietuviš
kas kraujas.

Visa tai pasakęs, kartoju: 
ar reikėjo man duoti tokį 
didelį pripažinimą, ‘ kokį jūs, 
mieli draugai, davėte? Rab 
šit, kadangi jau davėte, taT 
nuolankiai jūsų dovaną pr? 
imdamas, jaučiu, jog tai yra 
pagerbimas ne tik manęs, o 
visos Amerikos pažangio
sios lietuvių visuomenės, ku
rioje, beje, dirbau per pas
taruosius penk iasdešimt 
metų ir kuriai atidaviau vi
sa, ką savyje turėjau ge
riausio.

KARO VETERANAS
RADO SAVO VARDĄ 

TARPE ŽUVUSIŲ
Port Shester, N. Y. . 

Čionai yra pastatytas pa
minklas JAV lakūnams, ku
rie žuvo antrajame pasauli
niame kare. Ant paminklo 
įrašyta 104 žuvusių vardai.

Theodore Hallet, 42 męį^ 
amžiaus, kuris tarnavo am 
bombonešio, ir karo metu 
tūlą laiką buvo dingęs, tar
pe žuvusių rado ir savo

SAKO, KAD BŪK 
APEINA EMBARGO

Niagara Falls, N. Y. — 
Jungtinių Valstijų pašto 
viršininkas Carol Lang sa
ko, būk amerikiečiai apei
na Jungtinių Valstijų em
bargo prieš- Kubą.

Jis sako, kad amerikie
čiai pundus siunčia į Kubą 
iš/keleto Kanados pasienio 
miestų. Jis įrodinėja, kad< 
per vieną dieną amen- 
kiečiai į Kubą pasiunčia 
virš 400 pundelių.

I
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JUSTAS PALECKIS

Lietuva kai ėjo parsinešti 
naujo gyveninio saulės

(Specialiai “Laisvei”)
—Išvykstame parve ž t i 

Lietuvai naujo gyvenimo 
saulės, Tarybinės Konstitu
cijos saulės, — su tokiomis 
mintimis važiavo į Maskvą 
Liaudies Seimo išrinktoji 
Įgaliotoji Komisija. Tos pa
čios mintys buvo širdyse 
tūkstančių kauniečių, susi
rinkusių į geležinkelio sto
tį jos išlydėti.

Tai buvo neužmirštama, 
jodinanti kelionė. Minios 
išmonių laukė pravažiuojan
čios Komisijos stotyse ir 
sveikino ją ne tik Lietuvo
je, bet ir Baltarusijoje. O 
Minske, kur traukinys su
stojo valandai, ties Balta
rusijos vyriausybės rūmais 
įvyko didelis mitingas, ku
riame dalyvavo keliolika 
tūkstančių žmonių, karštai 
sveikinusių naujai užgimu
sią socialistinę respubliką 
—Tarybų Lietuvą.

Su pakilia nuotaika arti- 
nomės prie didžiosios Ta
rybų Sąjungos sost i n ė s 
Maskvos, kuri pasipuošusi 
laukė atstovų naujųjų Pa- 
baltijos tarybinių respubli- 
W pareiškusių norą įstoti 
j broliškąją socialistinių 
tautų šeimą. Baltarusijos 
stotyje stovėjo išsirikiavu
si raudonarmiečių garbės 
sargyba su orkestru. O išė
ję į aikštę pamatėme susi
rinkusius tūk s t a n č i u s 
maskviečių. Čia įvykusiame 
mitinge Įgaliotąją Komisi
ją sveikina TSKP CK polit- 
biuro narys ir Maskvos Ko
miteto sekretorius A. Ščer
bakovas. Jis kalbėjo apie 
socialistinės santvarkos ne
palaužiamą jėgą, moralinę 
ir politinę tautų vienybę, 
tarybinį patriotizmą ir tau
tų draugystę vieningoje 
Tarybų šalies darbo žmonių 
šeimoje.
4—Rusų tauta, — sakė A. 
Ščerbakovas, — visada su 
džiaugsmu teikia pagalbą 
broliškoms tautoms. Mes 
galime užtikrinti, kad ir 
lietuvių tauta naudosis ru
sų ir visų Tarybų Sąjungos 
tautų pagalba. Nuo šiol 
prasidės lietuvių tau tos 
ūkio ir kultūros suklestėji
mas. Būsime drauge bend
roje didžiosios TSRS šei
moje, bendrai kursime savo 
gyvenimą, kovosime už ko
munizmo pergalę.

Mudu su Liudu Gira pa
sakėme savo pirmąsias kal
bas Maskvoje, pareikšdami 
lietuvių tautos pasiryžimą 
tvirtai žengti socialistiniu 
tarybiniu keliu. Tą pasiry
žimą Lietuvos darbo žmo- 

^nės, komunistų partijos va
dovaujami, išsaugojo ne
žiūrint buržuazinės - fašis
tinės valdžios tero r o ir 
smurto,- išnešė per kalėji
mus ir aukas.

Tai buvo nuostabios ir di
dingos 1940 m.' rugpiūčio 
pradžios dienos, kada mūsų 
Įgaliotoji Komisija kartu 
su tokiomis pat Latvijos ir 
Estijos Komisijomis ir su 
išvaduotosios Besarabijos 
atstovais dalyvavo TSRS 
didžiojo parl a m e n t o — 
Aukščiausiosios Tarybos « ■■■■< 
nepaprastosios VII sesijos 
posėdžiuose. Išklausėme 
pranešimą apie Tarybų Są
jungos užsienio politi k ą, 
įuriame buvo plačiai ap
žvelgta padėtis Europoje, 
siaučiant antrajam pasauli
niam karui. Buvome liudi

ninkais įkūrimo Moldavijos 
Tarybų socialistinės res
publikos, kurią sudarė au
tonominė Moldavija ir di
džioji Besarabijos dalis.

Štai atėjo ir mūsų diena 
—istorinė Rugpiūčio Tre
čioji — kai staiga praplito 
siauras mūs pasaulis.

Prieš prasidedant tos 
dienos posėdžiui mes, Įga
liotosios Komisijos nariai, 
susirinkome gretimose pa
talpose.

Posėdį atidarius, visa 
mūsų grupė su vėliava (da
bar esančia Vilniaus istori
jos - revoliucijos muzieju
je) įėjome į didžiąją salę. 
Visi deputatai atsisto j o, 
sveikindami Tarybų Lietu
vos atstovus ir jų asmeny
je jaunąją tarybinę respub
liką. Išsirikiavome priešais 
tribūną. Mūsų centre su vė
liava rankose stovėjo senas 
revoliucionierius Pra n a s 
Zibertas. Įžymūs revoliucio
nieriai komunistai Karolis 
Didžiulis ir Motiejus Šu- 
mauskas laikė didelę knygą 
odiniais viršeliais — tai bu
vo deklaracija, kuria Lietu
vos Liaudies Seimas krei
pėsi į TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą dėl Tarybų Lietu
vos priėmimo į Tarybų Są
jungą. Greta stovėjo Liau
dies Seimo pirmininkas 
Liudas Adomauskas, Lietu
vos Komunistų Partijos CK 
sekretoriai A. Sniečkus ir
I. Adomas-Meskupas, darbi
ninkai K. Petrauskas, B. 
Abdulskaite, M; Kutraitė, 
valstiečiai P. Petrauskas,
J. Demskis, rašytojai Salo
mėja Nėris, P. Cvirka, A. 
Venclova, generolas Vit
kauskas, agr o n o m a s M. 
Mickis ir kiti. Visus juos 
vienijo troškimas pareikšti 
savo liaudies valią — tap
ti didžiosios tarybinių tau
tų šeimos nariu.

Kadangi buvau Įgalioto
sios Komisijos pirmininku, 
man teko garbė iš Aukš
čiausiosios Tarybos tribū
nos padaryti pareiškimą. 
Baigęs kalbą, perdaviau 
Liaudies Seimo deklaraciją 
Sąjungos Tarybos pirmi
ninkui A. Andrejevui, kurs 
kartu su Tautybių Tarybos 
pirmininku M. Šverni k u 
vadovavo tam jungtiniam 
posėdžiui.

Pirmas kalbėjo valstietis 
Pranas Petrauskas, o pas
kui mylimoji mūsų poetė 
Salomėja Nėris. Išreikšda
ma lietuvių tautos jaus
mus, poetė ką tik buvo su
kūrusi poemą, kurios iš
traukas ji paskaitė iš tribū
nos. Joks Lietuvos poetas 
ligi tol nebuvo -turėjęs to 
kios tribūnos, iš kurios 
įkvėptieji posmai skambėjo 
po visą Tarybų Sąjungą, po 
visą pasaulį:
Kalėjimai atsiduso tran

kiai, —
Laisve kvėpuoja draugai. 
Laisvos mintys, laisvos 

rankos, —
Su šaknimis grius vargai.
Štai imki mūsų tvirtą ranką 
Ir kelkis, mylimoji žeme!
Prabilo žemė,—net baisu— 
Ilgai, ilgai tylėjusi.
O kiek balsų, jaunų balsų, 
Pogrindžiuos kalėjusių!

Lyg atsiliepdamas į poe
tės žodžius, į tribūną išeina 
20 metų kalėjime praleidęs 
Pranas Zibertas, kalbėda
mas vardu tų, kurie nepa- 

ilsdami kovojo del Lietuvos 
liaudies laisvės, dėl tarybi
nės santvarkos atkūrimo. 
Dar kalbą pasakė Žemės 
ūkio ministras M. Mickis, 
išreiškęs Lietuvos vargin-
gųjų valstiečių troškimą, 
kurs patenkintas Liaudies 
Seimo priimta Deklaracija 
dėl žemės.

Pirmą kartą skambėjo di
dinguose Kremli aus rū- 

i muoše lietuvių kalba, pir- 
i mą kartą taip garsiai pra- 
! bilo darbo liaudies Lietuva, 
I išpasakodama savo vargus
buržuazijos ir fašizmo veĄ 
gijoje, džiaugdamasi sugrį
žusi į savo tikrąją šeimą, 
savo tikruosius namus, ga
lėdama pradėti kurti socia
listinį gyvenimą išvien su 
broliškomis tarybin ė m i s 
respublikomis.

Pasibaigus Tarybų Lietu
vos atstovų kalboms, depu
tatas P. K. Ponomarenko 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės vardu įrašė pasiūlymą 
priimti Lietuvos Tarybų 
Socialistinę Respubl i k ą į 
Tarybų Socialistinių Res
publikų sąstatą kaip lygia
teisę sąjunginę respubliką. 
Be to, Baltarusijos TSR vy
riausybės vardu jis pasiūlė 
perduoti Lietuvai, dalį Bal
tarusijos pasienio teritori
jos su 1 ietuvių gyventojų 
dauguma.

Tų pasiūlymų pagrindu 
TSRS Aukščiausioji Tary
ba vieningai priėmė įstaty
mą, kuriuo buvo įteisintas 
Tarybų Lietuvos įstojimas 
į Tarybų Sąjungos sąstatą. 
To paties įstatymo pagrin
du Tarybų Baltarusija per- 
davė mūsų respublikai 
Švenčionis, Adutiškį, Die- 
veniškį, Marcinkonis, Drus
kininkus ir kitas vietoves, 
kuriose daugumą gyvento
jų sudarė lietuviai.

Tarybų Lietuvos liaudis 
naujomis džiaugsmo ir pri
tarimo manifestaciio m i s 
sutiko žinią apie Tarybų 
Lietuvos priėmimą į didžio
sios Tarybų Šalies respubli
kų sąstatą. Kaune. Vilniuje 
ir kitur įvyko didžiuliai mi
tingai. Buvo ne tik džiau
giamasi, bet ir reiškiamas 
pasiryžimas daugiau ir ge
riau dirbti, kad galėtų grei
čiau ir sėkmingiau sukurti 
socialistinį gyve n i m ą. Į 
Maskvą Įgaliotosios Komi
sijos vardu plaukė sveikini
mo telegramos, o kartu ir 
ataskaitos apie darbo užda
vinių įvykdymą viršum 
plano daugelyje įmonių ir 
Statybų.

Po posėdžio mudu su ge
nerolu V. Vitkausku nuvy- 
k o m e į Maskvos radijo 
centrą ir pasakėme kalbas, 
kurios buvo transliuojamos 
į Lietuvą. Sveikinome mūsų 
liaudį, įžengusią į naują sa- 

1 vo gyvenimo etapą, didį 
bendrą tarybinių darbo 
žmonių kelią.

Minėdami tų įžymiųjų is
torinių įvykių 25 metų su
kaktį, dar ryškiau matome 
jų didžiulę svarbą lietuvių 
tautos ir visos Lietuvos dar
bo liaudies gyvenime. Ta
rybinio gyvenimo saulėje 
mūsų tauta atgijo, jos vei
das nušvito, ji pasijuto 
tvirta ir saugi. Laisva ir 
vieninga Tarybų Lietuva 
žengia į naujus laimėjimus 
komunizmo keliu.

Jau nebe našlaitė
Lietuva laisvoji": 
Ji tautų Tarybų 
Nuostabiam gėlyne — 
Sesė mylimoji, 
Jo gėlė puošnioji, 
Ąžuolaitis tvirtas 
Laisvės ąžuolyne. .*

Graži mano Lietuva
Seniai palikau Lietuvą. 

Ne iš gero važiavau už jū- 
rų-marių laimės ieškoti. Ir 
kai po daugelio metų—1960 
m.—vėl atvažiavau, nepaži
nau Lietuvos. Smarkiai ji 
buvo pasikeitusi, išaugusi, iš- 
gražėjusi. O kiek naujų fabri
kų, gamyklų. Dalyvavau la
bai gražioje Dainų šventė
je. lankiausi ir Panevėžyje. 
Šiandien vėl aplankiau Pa
nevėžį. Ir vėl radau jį nau
ją. Jūsų miestai tik tuo 
skiriasi nuo amerikoniškų
jų, kad pas mus namai aukš
tesni. O švara nė lyginti nė
ra ko — labai švarūs, tvar
kingi, žali Lietuvos miestai.

Važiavau ir laukais. Ge
ras derlius auga. Ir iš tikrų
jų daug padaryta žemės 
ūkyje. Stebina, nuoširdžiai 
sakau, žmonių kultūra. Su 
daugeliu kalbėjaus, bendra-' 
vau, sutikau labai daug 
žmonių su aukštuoju išsila
vinimu. Panevėžy, buvu
siam mažyčiam tamsiam 
miestely, dabar labai daug 
specialistų, baigusių aukštą
jį mokslą. Nebūčiau savo 
akimis matęs — nebūčiau 
patikėjęs...

Ir rengiasi žmonės gra
žiai, skoningai. Amerikoje 
vis dar pasigirsta šnekų, 
kad čia nieko nėra, bet tai 
neprotingos kalbos. Gražiai, 
turtingai rengiasi žmonės, 
gražiai gyvena.

O tokios dainų šventės, 
kokią mačiau Vilniuje, jo
kioje kapitalistinėje šalyje 
neišvysi. Girdime mes dai
nas, koncertus—bet vis ma
žais būreliais, o kad dainuo
tų tūkstančiai — apie tai nė 
nesvajojame. Nepapr a s t a 
tai šventė. Ji— gyva liudy
toja, kaip išaugo lietuvių 
kultūra tarybiniais metais.

Gražų įspūdį paliko man 
ir dalyvavimas jubiliejinia- 

į me minėjime Panevė ž y j e. 
j Grožėjausi ir stebė jausi, 
kad vienas fabrikas gali tu
rėti tokį chorą, tokius šokė
jus, orkestrantus. Aš savo 
akimis mačiau ir nenorėjau 
tikėti. Ir net norisi kartais 
pateisinti pas mus esančius 
dipukus, kurie neigia Lietu
vos pasiekimus. Pasiekimai 
tokie dideli, kad nemačius 
sunku patikėti.

Dabar Jūsų šokėjai apsi
auna naginėmis. Žmonės 
žiūri ir šypsosi. Jiems tai 
istorija. O kai mes paliko
me Lietuvą, tai buvo kas
dienybė. Ir tai kartais bū
davo prabanga. Jas pakeis
davo vyžos.

Taip, neradau aš senosios 
Lietuvos. Ji kas metai jau
nėja, gražėja ir klesti—apie 
tai ir papasakosiu grįžęs 
namo.

Jonas Grybas j
(Iš “Panevėžio Tiesos”)

MONGOLIJOJE
Mongolijos Liaudies Res

publikos nacionalinės paja
mos per pastaruosius pen
kerius metus padidėjo maž
daug 1.5 karto. 1962 metais, 
skaičiuojant vienam gyven
tojui, Mongolijos Liaudies 
Respublikoje buvo paga
minta 178 kilogramai mė
sos, 209 litrai pieno, 324 kg 
grūdų, 834 kg anglies, 173 
kWh elektros energijos, 16 
kg. vilnos. (Vienas kilogra
mas yra 2 ir penktadalis

New Yorkas. — Rugpiū
čio 2 dieną čionai atplaukė 
Italijos naujas laivas “Raf- 
faello”. Jis yra 46,000 tonų 
įtalpos, gali vežti 1,200 ke
leivių.

Ankstyvas paukštis 
ir “Comsat”

Nauja komunikacijų era 
prasidėjo pereito gegužės 
mėn. 2 d., kai Ankstyvas 
Paukštis, komunikacijų sa
telitas, 22,300 mylių virš 
Ekvatoriaus persiuntė tele
vizijos programas iš JAV į 
Europą ir iš Europos į 
Jungtines Valstijas.

Eūro piečiai tarp kitų da
lykų matė sunkią širdies 
operaciją Houston’e ir pas
torių Martin Luther King 
dedikuojantį naują baptis
tų bažnyčią Filadelphijoje. 
Amerikiečiai matė popiežių 
Paulių VI laiminantį Ro
mos žmones, kasamą tunelį 
per Mount Blanc kalną Ita
lijoje, jaučių kovą Barcelo- 
noje, Ispanijoje, ir daugelį 
švenčių. Daugiau komuni
kacijos satelitų yra planuo
jama taip, kad kultūriniai 
ir auklėjantys įvykiai bei 
žinios galėtų būti matomi 
beveik kiekviename krašte 
metu, kai jie vyksta, kitų, 
kraštų žmonėms.

Šalia televizijos progra
mų perdavimo Ankstyvas 
Paukštis taip pat perduos 
Tarptautinius telefono pa
sikalbėjimus. 1963 m. maž
daug 5.3 milijonai telefonu 
pasikalbėjimų su užjūrio 
kraštais buvo padaryti -per 
vandenyno kabelį. Su sate
litų pagalba per sekančius 
penkioliką metų pasikalbė
jimų skaičius gali padvigu
bėti ar patrigubėti.

Ankstyvas Paukštis, iš
šautas į stratosferą balan
džio mėn. 6 d. iš Cape Ken
nedy, Floridoje, dabar gali 
suteikti 24 valandų trans
misijos tarnybą tarp JAV 
ir Europos. Kiti 11 komi- 
nikacijos satelitų šio kraš
to iššauti į orbitą turėjo su
siaurintą transmisijų tar
nybą ligi kelių valandų kas
dien, kai jie buvo atitinka
moje pozicijoje. Ankstyvas 

J. Juška skaito sveikinimo eilėraštį Vilniaus aerodrome.

SVEIKINIMAS
Sveiki, broliai ir seseles,
Mūs tėvynės mylimos, 
Mes pas jus čia atvažiavom 
Iš Amerikos plačios.

Mūsų tikslas — tai dainuoti
Su jumis kartu bendrai
Ir už taiką balsą kelti, 

' Kad skambėtų jis plačiai.
Lai išgirsta bendrą balsą
Gaujos karo rengėjų,
Lai pamato, kad yr’ masės 
Taiką mylinčių žmonių.

Taigi, ačiū vyriausybei
Tarybinės Lietuvos,
Kad mums leido čia atvykti
Ir dainuoti šventėj jos.

Jonas Juška
(Autorius skaitė šias eilutes Vilniaus aerodrome 
1965 m. liepos 14, kai atvyko JAV lietuvių gru- 

^v- pė; paskui jas transliavo Vilniaus radijas.)

Paukštis orbituoja tuo pa
čiu greičiu, kaip ir Žemė ir 
tuo būdu jis yra visada to
je počioje vietoje virš At
lanto.

American Council

ŠALĮ VALDYTI 
LENGVIAU

Kartą žinomas anglų po
etas Mil ton as buvo paklaus
tas:

—Ar nežinote jūs, kodėl 
karalius gali karūnuotis 
keturiolikos metų amžiaus, 
o vestis — sulaukęs aštuo
niolikos?

—Tai suprantama, — at
sakė poetas. — Juk šalį val
dyti žymiai lengviau, negu 
moterį...

MIRDAMAS UŽMUŠĖ 
DVI MOTERIS

New Yorkas. — E. C. 
Russell, 65 metų amžiaus i 
žmogus, vairavo automobi
lį netoli Broadway. Tuo 
tarpu sustojo jo širdis. 
Automobilis užmušė Ber- 
nicę Kelly, 59 metų mote
rį, ir H'eleną Meyer, 64 me- i 
tų amžiaus, mokytoją, iš 
Chicagos.

PAŠOVĖ VAIKUČIUS
Liepos 26 dieną New Yor- 

ko miesto dalyje Bronx 
koks piktadarys pašovė 5 
metų berniuką ir 6 metų jo 
sesutę, kada jie žaidė žai
dimų kieme.

Vaikai yra ligoninėje 
kritiškoje padėtyje.

GIMĖ PENKETUKAI
Auckland, Naujoji Zelan

dija. — W. W. Lawsoniene 
pagimdė penkis kūdikius 
(“kvintuplius”) — keturias 
mergaites ir berniuką. Nąu- 
jagimiai sveria nuo 3 iki 4 
svarbų kiekvienas. Dakta
rai sako, kad jie yra svei
ki, motina yra 26 metų 
amžiaus.

Matė skraidančius 
šviesius daiktus

Oklahoma City. — Ir vėl 
visoje eilėje Jungtinių Vals
tijų miestų matė skaisčius 
skraidančius daiktus.

Sedgwick rajone, Okla- 
homoje jie skraidė tarp 
6,000 ir 9,000 pėdų aukšty
je. Ties JAV Tinker karo 
orlaivyno baze jie skraidė 
apie 22 pėdų aukštyje.

Iš Manahas, Odessa, Mid
land, Fort Worth, Texaso, 
Canyon ir Dalhart, Texaso 
praneša, kad ten tie šviesūs 
daiktai skraidė apie 4,000 
pėdų aukštyje.

BUVO NUMIRUS PER 
10 MINUČIŲ

San Francisco, Calif. — 
Mrs. A. Powell, 21 metų 
amžiaus, buvo numirus ant 
operacijos stalo per 10 mi
nučių, kada jai darė širdies 
operaciją. Kad sėkminga 
būtų operacija, gydytojai 
buvo sulaikę širdies veiki
mą. Po operacijos moteris 
sveiksta.

PARDAVĖ NUSKEN
DUSĮ LAIVĄ

Milwaukee. — 1954 me
tais, 4 mylios nuo Milwau
kee, Michigano ežere nu- 
skendo Olandijos laivas 
“Prins Willem V.” Dabar 
olandų kompanija pardavė 
jį Illinois valstijos metalo 
kompanijai už $85,000. Jis 
nuskendęs 40 pėdų gilumo
je.

KANADOJE NAUJA 
PARTIJA

Toronto. — Kanadoje su
siorganizavo nauja Demo
kratų partija, kuri statys 
kandidatus į parlamentą.

Į partiją įeina daug libe
rališkų profesionalų. Parti
ja savo suvažiavime veik 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją reikalau dama, kad 
JAV baigtų karą Vietname 
ir pripažintų Kiniją.

TSRS YRA 160 METŲ 
AMŽIAUS ŽMOGUS

Maskva.—Į Maskvą pir
mą kartą atvyko kalnietis 
Širalis Mislinovas, kuris 
yra 160 metų amžiaus. Jis 
užsimanė pamatyti didelį 
miestą, kaip sako TSRS ži
nių agentūra TASS.

APIE KRIMINALYSTES
Washingtonas. — Fede

ral Bureau of Investiga
tion skelbia, kad 1964 me
tais kriminalinių prasikal
timų padaugėjo 13 procen
tų, lyginant su 1963 metais.

1964 m. didesnių krimi
nalinių prasikaltimų buvo 
2,604,426, jų tarpe buvo 
papildyta 9,249 žmogžudys
tės. Bendrai ant žmonių 
buvo 326,461 užpuolimas.

ATOMINĖ JĖGA 
IŠSŪRINS VANDENĮ

Albany, N. Y. — New 
Yorko Valstijos gubernato
rius Rockefelleris praneša, 
kad Long Islando saloje, 
prie Long Island Sound 
(įlankos), bus pastatytas 
fabrikas, kuris per parą 
išdruskins milijoną galionų 
jūrinio vandens,

Fabrikas užims 45 akrų 
plotą. Jis vartos atominę 
energiją.
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SPALIO MĖNESIO LAISVĖS
Vėliau paaiškėjo, kad ir Bukšnys bu

vo sužeistas. Jam kulka pataikė į kul
nį. Bukšnys kaltino Andrių Baltrušai
tį ir Juozą Brazauską.

Bliuvas ir Bukšnys iki šiol buvę tik 
valdžios šalininkai, dabar pasidarė kai 
kurių veikėjų asmeniški priešai ir buvo 
pasiryžę būtinai jiems atkeršyti. Tai 
tik įrodė, kad pagązdinimo^taktika yra 
niekam netikus.

Visas valsčius po šito tik ir kalbėjo 
apie Bliuvio sužeidimą. Visi jo gailėjo, 
nes jis mokėjo žmonėms įtikti. Bliuvo 
gailėdami visi smerkė socialistus, kad 
nekaltą žmogų užpuolė. 0 socialistai tu
rėjo kentėti apkalbas ir tylėti, nes nega
lėjo viešai aiškinti tas aplinkybes, ku
rios leido sužinoti apie Bliuvo niekšybę. 
Toksai aiškinimas būtų įklampinęs Bliu
vo tarnaitę ir Vincą Dzidoraitį.

Andriaus Baltrušaičio žuvimas
Policijos, žandarų ir kazokų persekio

jami, žmonių ujami ir keikiami, socialis
tai negalėjo nei namieje pasiroydti, nei 
šiaip kur prieglaudą rasti. Jei kurie ir 
užjautė, tai bijojo priimti juos pas save, 
nes visur atsirado priešų, kurie galėjo 
įskųsti arba tiesiog policiją su kazokais 
atvesti.

Darydami ką galėdami ir slapstyda
miesi, susitiko trys Zanavykų komiteto 
nariai: Andrius Baltrušaitis, Juozas Bra
zauskas ir Petras Naudžius. Aptarę sa
vo pasunkėjusią padėtį, nutarė paskuti
nį kartą pareiti kiekvienam į savo tėviš
kę, atsisveikinti su namiškiais, o paskui 
persikelti kur nors toliau, kur niekas ne
pažįsta. Taip susitarę, kiekvienas parė
jo į sstvo namus.

Tai buvo 1906 metų sausio 31 dieną.
Andrius Baltrušaitis parėjo į tėviškę 

vakare. Po vakarienės -seklyčioje per
žiūrėjo Rajono sąskaitas, jas sutvarkė, 
kad galėtų kitiems perduoti ir atsigulė. 
Sugulė ir visa šeima.

Tą pat naktį į Žaliablėkius pas kitą 
Baltrušaitį atvyko policija su būriu ka
zokų. Klausia Andriaus Baltrušaičio, 
bet ten tokio nebuvo. Paaiškėjo, kad 
policija paklydo. Jie atvyko ne į Buk- 
tiškių kaimą, kur buvo Andriaus tėviš
kė, o į Žaliablėkius. To kaimo Baltru
šaitis suprato ką reikia daryti. Jis pa
kvietė kazokų viršininką ir policiją į vi
dų ir pradėjo juos vaišinti, o tuo tarpu 
piemenaitei liepė pasikinkyti arklį į ro
gutes ir važiuoti į Buktiškius pas An- 
džių Baltrušaitį pranešti apie pavojų.

Piemenaitė išvažiavo. Naktis tanisi, 
greitai važiuoti negali, nes sniego ma
žai, tarpais plika žemė — buvo paleidi
mas, o ir kelio tikrai nežinojo. Nuvažia
vo į Gerulius pas Baltrušaitį. Jis parodė 
jai tiesų kelią į Buktiškius. Tai buvo 
rubežkėlis, mažai naudojamas. Priva
žiavo Buktiškius, bet pasiekti Baltrušai
čio negalėjo, nes Vandupė buvo patvinus 
ir piemenaitė bijojo per ją važiuoti. Kur 
buvo per upelį tiltas, ji nežinojo. Taip 
ir grįžo nepranešus.

Žaliablėkiuose pas Baltrušaitį policija 
nors vaišes priėmė, bet ilgai nenorėjo 
pasilikti ir netrukus išvyko.

Tuo tarpu Buktiškiuose Andriaus mo
tina buvo labūi nerami ir budėjo. Vos 
tik sulojo šuo, ji tuojau šoko iš lovos 
ir prie lango. Pamačiusi, kad kieme 
daug raitų, nuskubėjo į seklyčią žadinti 
sūnų:

— Andriuk, kelk! Kieme kazokai!
Andrius pabudo ir miegas jam tuojau 

išsisklaidė. Pažiūrėjęs pro langus, nors 
ir tamsu buvo, pamatė, kad visur aplink 
namus sustoję raiti kazokai. Supratęs, 
kad yra iš visų pusių apsuptas, kad pa
bėgti nėra kaip, jis sugriebė savo brau
ningą ir užlipo ant aukšto. Paskui save 
užtraukė ir kopėčias. Tuo tarpu iš lau
ko pusės daužo duris ir reikalauja įleis
ti.

Tėvas atidarė duris ir į vidų įsiveržė 
policija. Drauge su policija įėjo ir Griš
kabūdžio šaltkalvis Bukšnys. Policija 
tėvą klausia:

r— Kur sūnus Andrius?
Tėvui nieko nesakant, policija tuojau 

pradėjo visur ieškoti. Bute nerado. Sek
lyčioje, kur Andrius miegojo, Bukšnys 
pažiūrėjo į lovą, pačiupinėjo patalą:

— Lova šilta, jis čia, — apsidžiaugė 
Bukšnys.

Seklyčioje taip pat niekur nerado. Po
licija nori lipti ant aukšto, bet nėra ko
pėčių. Privertė tėvą atnešti kopėčias.

Kai kopėčios buvo atneštos, policinin
kai ėmė lipti ant aukšto. Kaip tik pir
mutinis užlipo, pasigirdo šūvis ir polici
ninkas tuojau nusirito žemyn, nors šū
vio paliestas nebuvo. Tuomet pradėjo 
varyti tėvą lipti pirmiau. Tėvas neno
rėjo lipti, tai gavo kelias nagaikas. Už
lipo tėvas, o paskui jį ir policininkai.

Ant aukšto niekur Andriaus nebuvo 
matyti. Suprato, kad jis turi būti kami
ne. Ten buvo plukto molio erdvus ka
minas, kur rūkydavo mėsą. Policija ka
mino durelių nedrįso atidaryti, tai šo
nuose iškirto skyles ir pro jas ėmė šau
dyti ir kardais badyti.

Taip žuvo Andrius Baltrušaitis, Zana
vykų rajoninio komiteto sekretorius, vi
sos jo veiklos organizatorius, įkvėpėjas 
ir vykdytojas.

Andriaus žuvimas baisiai pritrenkė 
visą Baltrušaičių šeimą, o užvis daugiau 
šios siaubingos nakties pergyvenimai su
krėtė motiną, kad jai matant ir girdint 
buvo-žudomas jos mieliausias vaikas. 
Sutriko jos nervai ir pasigadino širdis. 
Ji pradėjo rimtai sirgti, jos sveikata su
silpnėjo ir buvusių savo jėgų jau nie
kad nebeatgavo.

Laidotuvės buvo negreit. Iki padarė 
skrodimą, iki visi formalumai buvo at
likti, praėjo kelios dienos, šermenyse 
visą laiką buvo daug žmonių.

Laidojo Barzdų kapinėse. Karstą iš 
namų į pat kapines (du kilometrus) 
draugai pasikeisdami nešė ant .pečių ir 
lydėjo didelė minia žmonių. Kapinėse 
taip pat laukė daug žmonių. Kalbas pa
sakė mokytojas Pauliukaitis ir dar vie
nas nepažįstamas. Partijos draugai ant 
kapo padėjo vainiką su užrašu: “Žuvu
siam už laisvę” ir raudoną vėliavą.

Rytojaus dieną atjojo kazokai, nume
tė vainiką ir sudraskė vėliavą, o kapą iš
spardo.

Dienos ir naktys pilnas pavojų
Policija su kazokais siautėjo po visą 

apskritį gaudydami ir areštuodami visus 
įtariamuosius.

Griškabūdžio apylinkėse viskas, kas 
tik prieš valdžią buvo padaryta, dabar, 
po Andriaus Baltrušaičio mirties, būda
vo priskiriama Brazauskui, Laurinaičiui 
ir Štrimui. Juos labiausiai ir gaudė.

Policijos pasiryžimas juos sugauti bu
vo labai didelis, nes Brazausko namai 
buvo apsupti trylika kartų, o Laurinai
čio net septyniolika kartų. Jų nė vieno 
nepagavo dėl to, kad po Baltrušaičio žu
vimo jie buvo visai iš apylinkės pasiša
linę. Tik Štrimas dar ilgai nenorėjo pa
sišalinti. Į namus jis pareidavo labai 
retai. Iš patyrimo žinodamas, kad na
mus apsupa dažniausiai naktį, jis nie
kad namieje nenakvodavo.

Vieną kartą Štrimas parėjo į namus 
dieną, manydamas nakčiai vėl kur nors 
išeiti. Buvo balandžio mėnuo, diena šal
ta, visur labai šlapia ir daug purvyno. 
Atrodė, kad tokią dieną niekas neis jo 
gaudyti. Dirbinėjo šį tą namuose. Tik 
staiga pamatė, kad kazokai jau supa na
mus. Žinodamas,, kad jokioje troboje 
nepasislėps, o ilgai galvoti nėra kada, 
jis įšoko į prūdą ir pasinėrė į vandenį. 
Prūdas iš vieno šono buvo apžėlęs kark
lais ir įsikabinęs, vargšas išbuvo pasinė
ręs iki kaklo vandenyje, kol policija su 
kazokais iškrėtė visus namus. Tai už
truko beveik dvi valandas.

Po tokios maudynės Štrimas į namus 
jau nebepareidavo, o slapstydavosi toli 
nuo namų. Jeigu jam namieje ko pri
reikdavo, pareidavo pas patikimą kai
myną. ir tik kaimynui tarpininkaujant 
susižinodavo su namiškiais.

Kartą Štrimui kaip tik toks reikalas 
atsirado. Buvo jau vasara. Vėlai vaka
re, jau sutemus, jis atėjo į Žilių kaimą 
pas Kudirką. Ten ir pernakvojo. Jeigu 
laimingai praėjo naktis, tai tuo labiau 
nieko blogo neatsitiks dieną, galvojo 
Štrimas. Ja reikalais į jo tėviškę išėjo 

pats Kudirka o jis pasiliko troboje. Bet, 
pamokytas praeitų pavojų, jis ir dieną 
buvo budrus ir dažnai pažiūrėdavo į vi
sus kelius ir kelelius. Ir tikrai — pama
tė atjojančius kazokus. Iš pradžios ma
nė, kad anie joja į jo tėviškę, bet grei
tai suprato, kad jie ruošiasi apsupti Ku
dirkos namus. Štrimas, ilgai negalvoda
mas, į prūdą ir palindo po lenta,, ant ku
rios moterys tą dieną skalbė žlugtą. Ir 
ištūnojo po ta lenta, kol kazokai, nieko 
neradę, išsidangino.

Buvo aišku, kad ir čia neapsiėjo be 
įskundimo. Kas nors iš kaimynų jį se
kė, ar neateis, o pamatęs jau atėjusį, 
tuojau pranešė policijai.

Matydamas, kad namieje gyventi ne
galės, Štrimas išvažiavo į Ameriką.

Negarbingas šnipo likimas
Bukšnys viešai pasirodė esąs policijos 

šnipu ir jau visi žinojo, kad per jo 
įskundimą žuvo Andrius Baltrušaitis. 
Dėl to likusieji Rajono nariai pasiryžo 
daugiau jo nebegąsdinti, o negyvai nu
dėti. Bet ir Bukšnys, nujausdamas, kad 
kruvinas jo darbas nebus jam dovano
tas, nedrįso pasilikti Griškabūdyje ir 
kaž kur dingo.

Kurį laiką niekas nežinojo, kur yra 
Bukšnys. Visur ir visų klausinėjo, ar kas 
nematė, ar ką apie jį negirdėjo. Paga
lios kaž kas sužinojo, kad Bukšnys dir
ba Kaune, Rekašo fabrike.

Niekas iš Zanavykų Rajono narių ne
turėjo jokių ryšių nė pažinčių Kaune, 
o . dauguma nė nėra ten buvę. Kaip čia 
susižinoti su Rekošo fabriko darbinin
kais? Kaž kuris prisiminė, kad Vladas 
Žiūrys kelis kartus yra buvęs Kaune, 
tai gal jis galėtų ir su Rekašo fabriko 
darbininkais pasikalbėti.

Žiūrys nebuvo Zanavykų Rajono na
rys, jis priklausė kapsų kuopai, bet za
navykams buvo pažįstamas. Jam ir bu
vo pavestas šis darbas.

Vladas Žiūrys nuvažiavo į Kauną ir 
susipažino su Rekašo darbininkais. Pa
pasakojo jiems apie Ęukšųį. Dailinin
kai apsiėmė su juo susidoroti, tik sakė, 
kad tokia pavarde pas juos dirbančio 
darbininko nėra. ąGal kitokia pavarde 
pasivadinęs? į Žiūrys papasakojo jiems 
visas Bukšnio žymes. Aiškaiusia žymė 
buvo ta, kad jis šlubuoja ant dešinės ko
jos.

Rekašio fabriko darbininkai pradėjo 
sekti ir tikrai pastebėjo, kad vienas šalt
kalvis šlubuoja ant dešinės kojos. Da
bar reikėjo tik prisitaikyti prie jo. Bet 
ir Bukšnys suprato, kad jis sekamas, ir 
dingo iš Rekašio dirbtuvių. Žiūrys apie 
tai sužinojo sekantį kartą atsilankęs 
Kaune.

Po kiek laiko vienas Rajono narių bu
vo nuvykęs j Širvintos miestelį, Prūsų 
pusėje, išekoti darbo. Bevaikščiodamas 
tenai jis pamatė plytinėje bedirbantį 
Bukšnį. Pagalvojo, kad iki jis sugrįš, 
iki pasakys apie tai savo draugams, 
Bukšnys vėl gali kur nors dingti. Geriau 
nieko nelaukiant, tuojau su juo susido
roti. Neturėdamas jokio ginklo, jis su
sirado lažuą ir, prisitaikęs, smogė Bukš- 
niui, bet nepataikė į galvą, o tik numušė 
petį. Bukšnys pabėgo.

Kiek ilgesnį laiką vėl nebuvo žinios 
apie Bukšnį. Vėliau sužinota, kad jis 
Anglijoje, Bellshiryje, dirba “Rankpel
nio” spaustuvėje. To laikraščio redakci
joje dirbo zanavykų veikėjas Jakštys 
(Senas Vincas). Parašė jam apie Bukš
nį. t '

Kaip ten paskui buvo, neteko tikrai 
sužinoti. Buvo visokių gandų...

Zanavykų Rajono nariai, po Andriaus 
žuvimo, su šnipais pradėjo elgtis griež
tai, be pasigailėjimo. :

III DALIS
JUOZO BRAZAUSKO BUITRAŠTIS
Nėra abejonės, kad skaitytojas tuo

jau pastebės, jog sekanti biografinė me
džiaga neatitinka temai, kuri nusakyta 
šio rašinio antraštėje. Bet. gi Juozas 
Brazauskas, kaip jau pradžioje pažymė
ta, buvo Zanavykų Rajono komiteto pir
mininku ir aktingai dalyvavo visoje to 
komiteto veikloje, iš kurios tupėjo pasi
traukti tiktai įsigalėjusios reakcijos pri
verstas. ‘

Tai tegul trečioji šių pasakojimų dalis 
būna lyg visos to Rajono veiklos epilo
gas, kuriame apibendrinamas beveik vi
sų jo dalyvių likimas.

Klausydami savo širdies šaukimo, jie, 
visko atsįžadeję, savanoriškai stojo į 
žūtbūtinę kovą už laisvę ir liaudies ge

rovę. Tai kas, kad po pralaimėtos ko
vos gyvenimo verpetai juos negailestin
gai lamdė, tai kas, kad gyvenimo srovės, 
pagavusios per prievartą, kitą gal nune
šė net priešinga kryptimi, bet reikiamu 
momentu visi jie ėjo drauge su drąsiau
siais, sąžiningai atlikdami prisiimtas 
pareigas ir savo širdies gilumoje liko iš
tikimi idėjoms, už kurias yra aukoję sa
vo jaunystės metus.

Visi čia aprašyti Juozo Brazausko 
nuotykiai ir išgyvenimai yra jo papasa
koti, arba, kaip sakoma, paimti iš jo pa
ties lūpų. * *

(Bus daugiau)

Šiandien Lietuva 
gyvuoja

Vėl sukaktį grubią laikas pakartojo 
Primindams antpuolį didžiausią, 
Kurio eigoj plakti daug širdžių sustojo 
Dėlei ko?! Ne vienas paklausia.
Pašėlusios gaujos “viršžmogių” niekingų
Vis pasisekimais apsvaigę
Daug eigų padarę ne sunkių, klastingų — 
Vėl ruošė sau pergalę staigią.
Kariaunos mašinai dau ko prisigrobę
Iš pavergtų savo kaimynų,
Iš apiplėšimų, žudynių pralobę:
Smelkėsi prie naujų žemynų. x
Pakliuvę jų “globai” vergų milijonai
Jiems dirbo ir naktį ir dieną 
žiauriausiai traktavo juos rudi valdonai — 
Iš kraujo išspausdami plieną.
Savo riksmu daug kam jie ausis užspengia;
Vėl karo mašiną paleido,
Vėliausiam smogimui gerai prisirengę, 
Mirtinus geluonis suleido.
Pirma auka tapo Lietuvos žemelė:
Ją naciai tą rytą užklupo,
Skaidriai patekėjus aptemo saulelė — v 
Tie žvėrys iš jos širdį lupo...
Ir būtų išlupę, būtų sunaikinę
Kaip Prūsus ištrynė jų bočiai
Dėl mūs būt palikę tamsybę naktinę
Naciški siaubūnai, besočiai.
Bet tvirta ir plati Tarybų žemelė:
Jos liaudis vilties neprarado, 
Ji nenusileido prieš juos kaip avelė 
Trempiama niekingo jų paįo.
žiaurus užpuolikas daug aukų paklojo 
Stengdamas kitus išžudyti,
Liaudis su giliausiu ryžtu kovon stojo 
Antpuolį siaubingą ardyti. \
Užmojai sužlugo žiaurūs ir niekingi
Begalę nelaimių atnešę, 
žlugo ir siautėją šunes pasalingi
Tik kalnus paniekos išpešę. v

Dabar mūs žemelė šauniai suklestėjus:
Jos pažangos žingsniai spartėja, 
Kai ji nusikratė buvusius kenkėjus
Jos gerbūvis sparčiai didėja. t
Darbai mūsų liaudies našumu vaisingi
Ją nacių smauglys nekamuoja,
Mes Tarybų liaudžiai amžinai dėkingi, 
Kad šiandien Lietuva gyvuoja. \ 
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SNAIGĖ ANT DELNO , \
Snaigė ant delno nukrinta \

Mažytė, gležna, 
Raštais skaidriais išdabinta

žvaigždė dyvina!
Kristaluos plonyčiuos spindi v

y Saulės šviesa, \
/ Iš jos žiežirbos žėrinčios sklinda 

Srove ištisa.
Kiek daug įmantriausių figūrų 

Stebukle vaiskiam!
Koks skulptorius ją sukūrė?

Kuriam tikslui ? Kam ? 
Ir staiga snieguole išnyko...

\ Akis vos įžvelgs,
Kad toj vietoj ant delno teliko 

Taškelytis vandens...
Bet kai snaigės pavasarį keičia pavidalą savo 
Ir upė patvinus nušluoja sąšlavų kalną, 
Jos suka elektrines, žada vasarą žavią 
Ant žemės šilto, globiančio delno.

J. Subata

Amerrikos keliautoju 
pagalbos draugija

1851 m. St. Louis miesto 
burmistras davė $600,000, 
kad būtų įkurta Bryan 
Melamphy Keliautojų Pa
galbos Draugija, kuri pa
dėtų į vakarus keliaujan
tiems pionieriams, apsisto
jusiems jo mieste. Šiandien 
yra. virš 100 Keliautojų 
Pagalbos Draugijų konti- 
nentalinėse JAV-se, Alas- 
goje, Havajų salose, Puer
to Rikoje ir Kanadoje.

Šios draugijos egzistuo
ja, kad padėtų keliautojui, 
reikalui esant, ar jis yra 
išsiblaškęs biznierius, pa* 
kęs savo piniginę kitanĄ 
kostiume, ar pabėgus mer
gaitė, keliaujantis darbi
ninkas, aklas asmuo, ke
liaująs pirmą kartą vienas, 
ar lankytojas iš užjūrio 
kraštų, nemokąs angliškai 
ir turįs kaip nors pasiekti 
savo gimines JAV-ose.

,New Yorko mieste, vie
name didžiausių pasaulinio 
įplaukimo uostų, Keliautojų 
Pagalbos Draugija daugiau 
negu trečdalį savo patarna
vimų suteikia imigrantams 
ir užjūrio lankytojams. 
Kiekvienas atvykęs laivas 
ar lėktuvas randa daugia
kalbį Keliautojų Draugijos 
atstovą, laukiantį uoste 
aerodrome. -ą

Be to, šalia savo stočių 
Kennedy aerodrome ir uos
te New Yorko draugija, ku
ri šiais metais švenčia 60 
metų jubiliejų, turi įstaigas 
P e n n s y Ivanijos traukinių 
stotyje. Reikalui esant jis 
nusiunčia savo atstovą su
tikti keliautojus La Guar
dia aerodrome. Kai kuriems 
jos klientams reikia tik už-u 
tikrinimo ir paprastų nuro
dymų, bet daugeliui kitų 
desperatiškai reikia kokiqs 
nors pagalbos: protiniai 
sergantiems, fiziniams inva
lidams, alkoholikams, nar
kotikams, paleistiems ant 
probacijos iš kalėjimo. 
Šiems draugijos patyrę na
riai praktiškai padeda įp 
duoda protekciją, kol jie ga
li būti sugrąžinti į savo na
mus ar duodami atitinkamą 
slaugymą,

Vienas iš draugijos dra
matiškiausių atvejų pasku
tiniais metais buvo Marija, 
visai akla motina, keliau
janti su dviem mažais vai
kais iš New Mexico į Ver
mont. Jos vyras pranešė 
apie ją Vermonto Keliauto
jų Pagalbos Draugijai Rut- 
lande, kuri susisiekė su 
New Yorko draugija, o pa
staroji pranešė apie tai Či
kagos draugijai. Ten Mari
ja rado Keliautojų Pagalbos 
Draugijos asmenį aerodro
me, kuris ją su vaikais glo
bojo ir nulydėjo į traukinį 
link Albany ir perduota laW 
kiantiems giminėms. Be ta
kios koordinuotos pagalbos 
kelionė būtų buvusi neįma
noma.

. . . ACNS

TURKAI BĖGA Į KITAS 
ŠALIS

SNINGA
Sninga
Ant laukų, kelių ...
Pavirtę snaigės drugeliu
Nurimt negali.
Namai susmigo pusnyse, — ';
Nepajėgia išbristi.
Seni klevai šakas nukorę stypso.
O nelaiku pražydę vyšnios
Atrodo jaunos ir laimingos.
Sninga ...

Elvyra Pilkaiiskaite

Laikotarpiu nuo 1961 m. 
iki 1964 m. liepos mėn. iš 
Turkijos išvyko į Europos 
šalis ieškoti darbo 80,700 
turkų darbininkų. Iš to 
skaičiaus 66,700 išvyko į 
VFR, 10,1 tūkst.,— į Belgi
ją, 2.1 tūkst. — į Austriją, 
1.5 tūkst. — į Olandiją. Da
bartiniu metu dėl didėjančioj 
šalyje nedarbo laukia eikfc 
išvykti į užsienį daugiau 
kaip 200,000.
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PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Helen N. Kušleikienei
(liepos 26 d., 1965)

Reiškiu užuojautą liūdintiems vaikams, 
anūkams, giminėms ir draugams.

—Mrs. Mary Skach

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Helen N. Kušleikienei
(liepos 26 d., 1965)

Reiškiame gilią užuojautą liūdintiems 
vaikams, anūkams ir giminėms.

M. Čarkauskienė
J. Stasiukaitis

N. Griciūnienė
Philadelphietė

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Jonui Mikeškai
Reiškiame širdingą užuojautą velionio arti

miesiems—žmonai Sofijai, sūnui Albertui, bro
liui Juozui ir jo šeimai, giminėms ir draugams. 
Gaila, netekus pažangiųjų draugijų nario.

LLD 87 kuopa
Valdyba ir nariai

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Helen Kušleikienei
Liūdime jos, kuri mirė liepos 26 d., liūdesio 

valandoj reiškiame gilią užuojautą jos sūnums 
Albertui ir Bronislovui, dukrai Aldonai, taip pat 
giminėms ir draugams.
Bekampiai
Sidabrienė
Tureikienė
P. Baranauskas
A. Zalner
Helen Daulenskienė

(Florida)

Mary Scotch 
Monika Pajodienė 
Pr. ir P. Walantai 
Misikonis
Uršulė Guzonienė

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Jonui Mikeškai
Reiškiame širdingiausią užuojautą žmonai 

Sophijai, sūnui Albertui, broliui Juozui ir visiems 
jo giminėms, draugams ir draugėms.

* A. Pipiras
J. Mažeika
J. ir O. Miliauskai
J. Sadnick
J. Purtikas
J. ir M. Mažuknai
S. Gavran
Ch. ir J. Melnis

Ben. Lapeika 
John ir Mrs. Shagas 
Leonard Shagas 
Brusco Funeral Home 
P. ir S. Karsokai 
Mary Imbras 
Anna Balevičienė 
Ludvikas Bintas

LAISVA

MIAMI, FLA.
Vincas Stankus gražiai pa

žymėjo savo gimtadienį, 
šiais metais sukako Vincui 
80 metų amžiaus, tai jis 
gražiai prisiminė tą pergy
ventą ilgų metų laiką.

Pirmiausia spaudoje pa
teikė savo atsiminimus, 
sklandžiai aprašydamas sa
vo pergyventą laiką. Iš jo 
atsiminimų matome, kad 
nuo pat jaunystės Vincas 
žiūrėjo į gyvenimą rimtai, Į 
kaip ekonomiškai, taip ir -------------.-------- -r----
kultūriškai ir politiškai. Į .skurdą” skyrius, buvo ,su-

dėlių. Viduje namas gražiai 
įrengtas. Mat, abudu dirba, 
kad tik gražiau būtų.

Jie mus gražiai priėmė ir 
pavaišino. Už tai jiems di
delis ačiū. Seniau Medeliai 
gyveno ir veikė New Ha
ven, Conn. Į Floridą persi
kėlė gyventi 1963 metais. 
Linkime jiems daug laimių.

Anna ir Thomas

politiškas organizaeijas 
įstojęs jis gražiai prasisie^ 
kė, dirbdamas kartu su ge
ros valios žmonėmis. Skai
tė ir platino darbininkišką 
spaudą ir abelnai rėmė dar
bininkų judėjimą ir iki šių 
dienų išlaikė darbininkišką 
nusistatymą.

Nors Vineas gražiai pra
sisiekė ekonomiškai, bet 
ištikimai laikosi savo darbi
ninkiškų pažiūrų ir atski
ria, kas yra darbo žmonių 
draugas, o kas priešas. Jis 
moka prisitaikyti prie ap
linkybių. Turėdamas progą 
aplanko svarbesnes vietas, 
Skaito “Laisvę”, “Vilnį” ir 
daug kartų gavo spaudai 
paramos. Taipgi parašo pa
žangiajai spaudai apie įvai
rius dalykus, paimdamas iš 
angliškos spaudos.

Labai malonu matyti, kad 
Vincas nepasiduoda senat
vei, visuomet gražiai, mo
derniškai apsirengęs. Rei
kia pasakyti, kad abu drau
gai Stankai yra labai ma- 

i lonūs, draugiški žmonės. 
Trumpai sakant, abu drau- 

1 gai Stankai yra inteligentiš- 
gi darbo klasės žmonės.

Kaip visi geros valios 
žmonės, taip ir stankai nuo
širdžiai rūpinasi organizaci
niu darbininkų judėjimu ir 
pasauline politine padėtimi. 
Su jais visuomet galima 
gražiai, rimtai pasikalbėti 
bėgamaisiais visuomeniniais 
klausimais.

Pagyvenai, Vincai, gražų 
amžių, turi kuo pasididžiuo
ti. Linkime tau dar ilgų il
gų metų ir geriausios svei
katos.

Drauge

Danbury, Conn.
Aplankėme draugus

Mudu važinėjome Flori
doje, toje saulėtoje valsti
joje. Ten aplankėme Barbo
rą ir Bronių Medelius (Med
ley), kurie gyvena Stuart, 
Fla.

Jie ten yra įsigiję namą, 
kuris didelis, erdvus, labai 
gražiai lauko pusšje apso
dintas medeliais ir gėlėmis. 
Jie turi daug ir vaisinių me
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PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Male

AUTO METAL MAN 
HARRY GERLACH, INC.

1625 N. Willington St.
PO. 3-3980

(57-65)

PHILADELPHIA pa. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

Baltimore, Md.
Baltimorės “Kovai prieš

STEEL FOUNDRY
FLOOR MOLDER

PENN STELL COMPANY 
Front & Penn Sts.

Chester, Pa.
(62-64)

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)
2ND HAND BAKER WANTED

All around.
Day work. No Sunday.

Apply in person.
LAUNER & TOCHTERMANN

BAKERY
6612 Rising Sun.

(57-63)

šaukęs visuomeninių veikė
jų susirinkimą. Mat, virši
ninkai tik už vietas varžo
si, o nieko nedaro.

Dr. M. Humphrey, kuris 
gaudavo $22,500 metinės al
gos, buvo priverstas rezig
nuoti.

Iš negrų Morgan kolegi
jos Dr. A. H. Black, kuris 
atstovavo vargingiausią gy
ventojų sluoksnį, reikalavo, 
vo, kad dabartiniai viršinin
kai pasitrauktų iš vietų ir 
užleistų tiems, kurie rūpin
tųsi kova prieš skurdą.

Daug mieste yra prasikal
timų ir kriminalysčių. Se
niau per 20 metų nebūdavo 
tiek plėšimų ir užpuolimų, 
kiek dabar per metus.

Daug prasikaltimų atlie
ka tie, kurie paleidžiami iš 
kalėjimų. Jie neturi pini
gų, eina į prasčiausias kar- 
čiamas, ten suokalb i a u j a 
naujiems užpuolimams. 
Miesto viršininkai sugalvo
jo įsteigti “kalinių centrą,” 
tai yra vietą, kur paleisti iš 
kalėjimų gyventų, kol susi
ras darbo.

AUTO MECHANICS (3) 
Expd. only, good pay & working 
cond. Call or see service mgr. 
between 8 A. M. & 5:30 P. M. 

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

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

SHEET METAL 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)

PHARMACIST
Steady relief, pleasant 

conditions. Flexible

MA. 6-1250

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)
working 
hours.

(63-64)

ELECTRONICS
Parts Counter Man

Experienced. Apply Mr. Love.
RESCO

701 Arch St. WA. 5-5840.
(63-65)

APPLIANCE SERVICE MAN 
Major Appliances. Only exp. apply 

ELKAY ELECTRICAL 
APPLIANCES, INC.

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

(57-62)

ELECTRIC REPAIRMAN
Experienced in fractional 

Horsepower Motors.

SA. 6-6800
(63-67)

ELECTRIC TECH. Urgent need 
for trade or tech. schl. grad.

Transistor or digital knowledge.
$80 to $145.
ALCO E/A

1420 Walnut. KI. 5-5828.
(63-64)

UPHOLSTERER
Experienced on custom work, 

or part time. Good pay.
K. HOSS

1311 N, 5th St.
PO. 3-7102.

Dr. F. J. Stare rašo, kad, 
šunims ir katėms gaminantį • 
maistą kompanijos lenkty- 
niuoja, kad geresnį paga
minti, nes daugiau praduo- 
da ir pasidaro pelno. Gal
vijams taip pat gamina 
maistingą maistą tais pat 
sumetimais. Jis rašo: O 
kaip su vargingų žmonių ir 
jų vaikų maistu?

“Laisvėje” eina Prano 
Stikliaus atsiminimai apie 
Zanavykų revoliucines ko
vas 1905 m. Labai geras 
aprašymas, o man, kaip za
navykui, tai žinomos vietos 
ir vardai. Buvau Andriaus 
Baltrušaičio kaimynu. Ma
čiau, kaip daužė, monopo
lius ir ardė kanceliarijas.

J. Balsys

New Yorkas. — 1965 m. 
2-rajame ketvirtyje E. I. du 
Pont de Nemours Co. pa
sidarė gryno pelno $770,- 
000,000. Kiekvienas šėras 
pakilo po $2.16.

Worcester, Mass

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

Įvyks Sekmadienį

Rugpmčįo 22 August
Olympia Parke, Shrewsbury, Mass

Bus Graži Meninė Programa: Dalyvaus 
HARTFORDO LAISVES CHORAS

Dalyvaus ir kiti menininkai
Galėsite linksmai pasišokti ir tyrame orą linksmai 

laiką praleisti.
Kviečia Komitetas

full

(63-66)

MACHINIST
Tool and Die Maker.

Experienced all around.
RMF, INC.

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

(63-69)

Business Opportunities

AUTO MECHANIC
Electrical experience preferred.

Modern equipped shop.
Call—

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

(62-64)

MOLDERS
All types. Pouring foreman, Pattern 

maker, Slinger Operator. Good 
wages and fringe benefits.
' WERNER FOUNDRY 

Landsdale, Pa.
An equal opportunity employer.

(58-64)

CABINET MAKERS
Experienced on store fixtures

Apply 
ANTHONY DeCRESCENZO 

1324 So. 20th St. 
Philadelphia, Pa.

(58-64)

Help Wanted—Female

MOLDER
Experienced on Green Sand 

Machine Molding.
Used to production on 

Non-Ferous Castings.
SK. 7-6961.

(57-64)

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)z

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

DRUG store busy intersection.
Modern fixtures. Well stocked.
Priced for quick sale to settle estate. ’
Call Mrs. Katz- MA. 6-2000.

(63-66)

4424 Paul St.
(62-64)

REAL ESTATE

BRICK LAYERS—1st CLASS 
Year round work.

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

DAMBRO CONTRACTORS
(62-64)

CHURCHVILLE. For Sale 1 large 
i

shop, make Gd garage or body shop. 
Heated, plenty of light.
room house, Ht. and bath, 
lot. 522 Busetleton Pike.
7-1134,

Also 8 
on same 
Call EL.

(63-65)

Warrington. Stone front split, 4 
bedrooms, 2^ baths, den, family 
room. F/P, ultra modern kitchens. 
SS & S, drapes, 2-car garage. 1 acre. 
Low equity. DI. 3-0259.

(63-66)

MEKSIKOS DIVORSAI
BUS LEGALIŠKI

Albany, N. Y. — NEW 
Yorko valstijos apeliacijos 
teismas patvarkė, kad 
Meksikoje gauti divorsai

je.
Daug New Yorko valsti

jos turtingųjų gyventojų, 
kad greičiau gautų divor- 
sus, vyksta į Meksiką ir ten 
gauna. Iki dabar tie divor
sai nebuvo šioje valstijoje 
pripažįstami.

PRANEŠIMAS
so. BOSTON, MASS.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas 
rengia savo metinį pikniką rugpjū
čio 15 d. mūsų gerų draugų Gitčių 
gražiame sode, North Bedford, Mass.

Klubas kviečia ir apylinkės drau
gus atvažiuoti ir praleisti dieną 
linksmai sykiu. Rengimo komisija

(62-63)

HOUSEKEEPER
Modern home. Must be capable, ex
perienced, like children, and have 
good references. Live in or few 
nights. No cooking. ME. 5-1878.

(63-65)

OPERATOR
Experienced only. Custom made 
fabric slip covers. Steady work year 
round. Air-cond. Shop. Paid vaca
tion and holidays.

WA. 2-1824
(63-65)

OPERATOR
Experienced only. Custom made 
slipcover, pillows and box pleats. 
Steady work year round. Air-cond. 
shop. Paid vacation and holidays. 
Call WA. 2-1824.

(63-65)

SEWING MACHINE OPERATOR
Micky Maculuso needs zipper setters- ■ 

and experienced operators. Call 
609-461-1554.

(63-65)

Experienced SEWING MACHINE 
OPERATORS. Special machine 
and single needle. Union Shop. 
Vacation and holidays. Apply 

GLASSBORO SHIRT CO.
60 N. Delsea Dr., Glassboro, N. J. 

TU. 1-2772
(63-64) 4

PLUMBER 
Journeyman for Jobbing 

and new work. 
Call CH. 7-1490.

(62-63)

HOUSEWORK
Plain cooking, light laundry. 

5^ day week.
Must be experienced.

Good salhry. Sleep in or out.
TU. 4-0133.

(63-64)

Business Opportunity.
Owner-Operators with Tractor or 
Tractor arid 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 men 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)

OPERATORS
Make complete better dresses.

High earnings.
Steady year round work.

Modern factory.
Excellent working conditions.

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

(57-63)

MACHINIST
Tool & Die Maker 

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

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

(62-66)

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

. (60-68)

ENGINEER

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

Thursday off.
4913 Chapel Ave.

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

Excellent opportunity for recent col
lege graduate with M. E. degree to 
affiliate with leading 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
. _ (63-68)

WAITRESSES
Neat appearance, experiened. 

Day work.
Apply in person.
ASTOR DINER
18th & Belfield

(62-64)

Male and female

MAN & WIFE
Liv in, exp. housekeeping & main
tenance for private sub. home. Vic. 
Chestnut Hill, business couple, no 
children. Good sal. Exc. refs, re
quired. Phone 10 A. M. to 12 Noon.
ML 9-1014. (58-63).
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KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

tines į socialistinę santvarką. 
Laisvu ir visuotiniu balsavimu 
buvo išrinktas Liaudies Sei
mas, kuris vienbalsiai nutarė 
Lietuvą paskelbti Tar y b i n e 
Socialistine Respublika ir 
kreiptis į Tarybų Sąjungą, kad 
Lietuva būtų priimta į tarybi
nių tautų šeimą.

Toks faktas, tokia istorija! 
Tokia buvo lietuvių tautos va
lia !

Pastebėjau, kad šiomis 
dienomis jie iš numirusių pri
kėlė net prof. Mykolą Roeme- 
rį tuos įvykius aukštyn kojo
mis apversti. Jis sakęs, kad 
tie rinkimai, tie nutarimai bu
vę iš viršaus padiktuoti.

Kuo tie roemeriai pastato 
visus lietuvius, visą lietuvių 
tautą ?

Įsivaizduokite: Visa tauta, 
be jokio protesto, be jokio pa
sipriešinimo, prieš savo valią 
ir troškimus, klausė įsakymo 
ir vienbalsiai balsavo už naują 
santvarką!

So tokia panieka į lietuvių 
tautą gali žiūrėti ir žiūri tik
tai grigaičiai, šimučiai, briz
giai, krupavičiai, sondai, bet 
ne mes, ne milžiniška Ame
rikos lietuvių dauguma.

SAKO, KAD YRA VIRŠ 
100,000 NARKOTIKŲ

New Yorkas. — Bert Gel
fand, Bronx distrikto val
diško advokato pavaduoto
jas, sako, jog New Yorke 
yra virš 100,000 narkotikų, 
o daugiausiai Bronx mies
to dalyje.

Jis sako, kad jų pagydy
mui reikėtų juos išvežti iš 
miesto ir pasklaidyti, prie
šingai nuo jų dar daug 
žmonių užsikrės tuo žalin
gu papročiu. 

...... . — i.
New Yorkas. — Kai Hel

ga Herzog skrido iš Va
karų Vokietijos virš. At
lanto vandenyno, ji pagim
dė kūdikį. Helga VąĮtąpu 
Vokietijoje aplankė savo 
vyrą, kuris tarnauja JAV 
militarinėse jėgose. ,

N.ew Yorkas. — Sulau
kęs 62 metų amžiaus mirė 
admirolas Chester C. Wood.

New Yorkas. — Sulau
kus 59 metų amžiaus mirė 
artistė Constance Bennett.

BANKETAS
Pagerbti Rašytoją Rojų Mizarą

70-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos Rašytojų 
sąjungos suteikimo jam Liaudies 

rašytojo vardo proga.
Rengia

“Laisvės” bendrovės direktorių taryba

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

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

Banketui salė bus tinkamai papuošta, aptarna
vimas pietumis bus puikiausias, nes visą aptarna
vimą atliks specialistai, bankeų paruošėjai,—bus 
“catered” aptarnavimas.

Svarbu iš anksto įsigyti bilietus
Savaite pirm banketo turime priduoti skaičių 

svečių, kurie dalyvaus bankete ir turime iš anks
to užmokėti po $6.00 už priduotą dalyvių skaičių. 
Todėl prašome užsisakyti bei įsigyti banketo bi
lietus kuo greičiausiai.

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

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

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

Rengėjai

New Haven, Conn.
Reikalauja baigti 

karą Vietname
Rugpjūčio 1 d. Yale New 

Haven komitetas už taiką 
buvo surengęs masinį mi
tingą. Įvyko Powder Hall, 
Resort Middlefielde. Publi
kos buvo virš dviejų tūks
tančių.

Susirinkimas buvo su 
dainomis atidarytas ir už
darytas. Kalbėjo Norman 
Thomas. Nors ir pirmiau 
esu jį girdėjęs kalbant, bet 
šį kartą, nepaisant savo 

l amžiaus, jis energingai 
' kalbėjo reikalaudamas 
baigti karą. Kalbėjo vienas 
profesorius iš Yale kolegi
jos.

Taipgi kalbėjo viena mo- 
! teris, kuri grįžo iš Tarptau
tinio kongreso už taiką, 
įvykusio Suomijoje. Ji ten 
buvo susitikusi su moteri
mis iš Vietnamo, kurios 
skundėsi prieš amerikie- 

i čius. Vietnamo moterys sa- 
! kė, kad amerikiečiai bom- 
barduojoa jų namus ir įsė- 
tus laukus, daug užmuša 
moterų, vaikų ir senelių. 
Vyrai yra su partizanais, 
tai amer i k i e č i a i juos 
džiunglėse arba kalnuose 
negali pasiekti, bet žudo 
kaimų civilinius žmones.

Kalbėtojai ragino, kad 
visi siųstume prezidentui 
Johnsonui reikalav i m u s 
baigti karą, taipgi reikala
vimų kopijas senatoriams.

Prie svetainės buvo susi
rinkusi grupė reakcininkų, 
sakoma, jų tarpe buvę ir 
dipukų, kurie nešiojo pla
katus prieš komunistus, nes 
komunistai uoliai gina tai
ką. Sakoma, kad buvo to
kių, kurie norėjo įsiveržti į 
svetainę ir dhryti nesmagu
mo, bet policiją juos išvai
kė. . ' .

. Mitingas gerai pavyko.
M. V.

Brockton, Mass.
Anna Morkevičie n ė ir 

Agota Svirkienė, per vieti
nį agentą, išsirengė važiuo
ti į Lietuvą aplankyti gimi
nes.

Liepos 11 d. Moterų Ap- 
švietos i klubas buvo suren
gęs joms išleistuves. Įvyko 
Lietuvių Tautiško Namo 
patalpose. Svečių buvo apie 
pusšimtis. Valgių buvo 
įvairiausių. Susirinkusieji 
palinkėjo joms laimingos 
kelionės.

Liepos 13 d. jos išskrido į 
tarybinę Lietuvą. Kol ši ži
nutė tilps “Laisvėj”, jos gal 
jau bus grįžusios.

Liepos 18 d. “Laisvės” 
I skaitytojai Povilas ir Mor
ta Baronai buvo surengę iš
leistuves savo dukrai ir 
žentui, kurie, darbo reika
lais, išvyko, į Ispaniją. Pa
rengimas buvo Frank Mer
kevičiaus sode. Žmonių da
lyvavo apie 50. Vykstan
tiems palinkėjo laimingos 
kelionės. Kada jie grįš, tai 
dar nežinia.

Sunkiai serga laisvietė 
Marijona Gutauskienė. Ji 
yra Brocktono ligoninėje. 
Maitina dirbtinai.

George Shimaitis

Ellis sala - naujas 
tautinis paminklas

Ellis sala, pagrindiniai 
į JAV atvykstančių vartai 
tarp 1892 m. ir 1954 m., pa
sidarys tautiniu paminklu, 
rezultate prokla m a c i j o s , 
pasirašytos prezidento 
Johnsono gegužės mėn. 11 
dieną.

Oficialiai proklamaci j a 
padaro 27 akrų dydžio sa
lą Tautinio Laisvės p a - 
minklo New Yorko uoste 
dalimi.
< Ellis sala bus po Vidaus 
reikalų departamento Tau
tinės parkų tarybos juris
dikcija. Apie pusė salos bus 
paversta į parką. Planuose 
yra numatyta vieta pikni
kams, skulptūrų sodas, res
toranas su panoramišku 
Laisvės Statulos vai z d u 
(tik 2,000 pėdų skersai van-

i denį) ir kiti įrengimai. Til- 
! tas ar pasivaikščiojimo ke
lias, 1,300 pėdų ilgio, bus 
pastatytas tarp EĮlis salos 
ir New Jersey valstijos pa- 

| krantės, kur valstybinis 
; parkas bus įrengtas.

Daugumas senų pastatų 
■saloje bus nugriauti. Pa-. 
; grindinis pastatas su savo 
keturiais bokštais ir didžiu- 

' le registracijos sale, kur vi- 
! si imigrantai anuo laiku 
’ turėjo prisistatyti, bus res
tauruoti. Vėliau gal būt ten 
j bus įrengtas muziejus.
> Ellis sala nebuvo naudo
ta nuo 1954 m. Dauguma 
jos 35 pastatų dabar randa
si neremontuoti ir aplinkui 
esančios vejos yra apaugu
sios žolėmis. Per praėjusius 
11 metų valdžia mėgino 
parduoti salą arba atiduoti 
kvalifikuotai neprofitin e i 
institucijai kokiam nors 
viešam tikslui. Buvo pada
ryta daug siūlymų, k. a. 
tarptautinis universitetas, 
atsilikusiems vaikams cent
ras, gyvenamų pastatų pro
jektas, veteranų gydymo 
namai ir tuzinas kitų su
gestijų. Bet parduoti nepa
vyko. 1

Tuo būdu kelių metų lai
kotarpyje Ellis sala prisi
jungs prie Plymouth uo
los, Gettysburg’© kautynių 
lauko ir kitų istorinių vietų 
kaipo Amerikos istorinė 
vieta. i A. C. NJS.

_ ____ LmJ

IŠ LA
Brangus drauge!

Didelėmis taikaus darbo 
pergalėmis ir kūrybinais 
pasiekimais sutiko visa Lie
tuvą Tarybų valdžios 25- 
ąsias metines. Per ketvirtį 
amžiaus respublika pasiekė 
neregėto suklestėjimo eko
nominiame ir kultūriniame 
gyvenime. Šventės išvakarė
se respublika sėkmingai 
pirma laiko įvykdė valstybi
nio liaudies ūkio vystymo 
196 5 m. pirmojo pusmečio 
planą. Pramonės bendrosios 
produkcijos gamybos planas 
įvykdytas 104 p r o c e ntais. 
Palyginti su pirmuoju 1964 
metų pusmečiu produkcijos 
gamyba padidėjo 14 procen
tų. Ypač sparčiais tempais 
vystosi chemijos pramonė, 
mašinų gamyba ir metalų 
apdirbimas, statybinių me
džiagų ir maisto pramonė.

Lietuvos žemdirbiai šie
met, nepaisydami vėlyvo 
pavasario, organizuotai at
liko pavasario laukų dar
bus, įvykdė sėjos planą 108 
procentais. Buvo pasėta 948 
tūkstančiai hektarų vasari
nių kultūrų. Bendrieji pa
sėlių plotai šiais metais su
daro 2438 tūkstančius hek
tarų. Kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose pavasarį pa
pildomai buvo patręšta or
ganinėmis ir mineralinėmis 
trąšomis 75% žiemkenčių 
pasėlių. Prižiūrint pasėlius 
plačiai naudojami herbici
dai. Respublikos žemės ūkis 
žymiai pasipildė nauja tech
nika. Vien per pirmąjį šių 
metų pusmetį gavome 1,886 
trakto r i u s; z860 sunkveži
mių, 749 grūdų kombainus 
ir daug kitokių mašinų. Pa
sėliams tręšti sunaudota 406 
tūkstančiai tonų minerali
nių trąšų—61,000 tonų dau
giau, negu pirmajame 1964 
metų pusmetyje. Sėkmingai 
vystoma gyvulininkystė. 
Kiekvienam šimtui hektarų 
žemės ūkio naudmenų per 
pusmetį pagaminta 15.4 
centnerio skerdienos, paly
ginti su 12.5 centnerio pir
majame praėjusių metų pus
metyje, pieno — 121 cent, 
palyginus su 93 cnt pirma- 
jame praėjusių metų pus
metyje.

Mūsų kultūros pasieki
mus, išaugusius liaudies ma
sių estetinius poreikius, ryš
kiai pademonstravo respub
likinė Jubiliejinė dainų 
šventė. Šita šventė ' buvo 
puiki kaip niekada. Aukš
tu meniniu lygiu buvo at
liktas turiningas jos reper
tuaras. Šventė pasižymėjo 
menine drausme ir suklau- 
symu. Ypač pakiliai, raiš
kiai ir spalvingai apie bran
giąją Komunistų partiją, 
apie šviesų dabarties gyve
nimą, apie tautų draugystę 
ir taiką dainavo chorai. 
Mums ypač , buvo džiugu, 
kad į daugtukstantinį cho
rą įsijungė ir lietuvių daini
ninkų, atvykusių iš už jūrų 
marių balsai. Jie simboliza
vo visų Tarybų Lietuvą my
linčių emigrantų balsus. M. 
Stenslerienė grakščiai ir 
energingai dirigavo chorui, 
atliekant lietuvių liaudies 
dainą “Mergužėle lelijėje.” 
Choreografinėje vaivorykš
tėje visomis spalvomis su
švytėjo šokėjai, pradedant 
pionieriais, baigiant pagy
venusių žmonių šokių atli
kėjais. Gerai pasirodė or
kestrantai ir kitų žanrų at
likėjai.

Nesistengsiu plačiau ap
rašinėti švenčių iškilmes. 
Jūsų draugai, savo akimis 
stebėję jas, geriau ir raiš
kiau papasakos sugrįžę apie

tą didžiulę visaliaudinį en
tuziazmą, kuriame skendė
jo Lietuva ir Vilnius tomis 
džiugiomis dienomis. Čia 
norėčiau pažymėti, kad iš 
viso šventėje dalyvavo 31,- 
000 saviveiklininkų, o dainų 
ir šokių šventes aplankė 
virš 150,000 žmonių iš Vil
niaus ir kitų respublikos 
kampų. Mačiusiems šį di
dingą reginį visu nuogumu 
atsiskleidė mūsų priešų 
skleidžiamų gandų niekin
gumas. Tokio masto šventę, 
džiugią visų žmonių nuotai
ką ir entuziazmą niekas per 
prievartą suorganizuoti nie
kuomet nepajėgė ir nepa
jėgs. Tai socializmo perga
lės rezultatas, gražaus ir 
laimingo gyvenimo, atėjusio 
į Lietuvos krašta rezulta
tas! Dainų šventė kaip tik 
ir atspindėjo Lietuvos liau
dies darbų didingumą, pa
rodė jos neišsenkamas kū
rybines jėgas...

Lietuvos darbo žmonės su 
dideliu džiaugsmu sutiko ži
nią apie Tarybų Lietuvos 
apdovanojimą Lenino ordi
nu. Aukščiausias vyriausy
binis apdovanojimas skati
na darbininkus, kolūkiečius, 
inteligentiją gausinti darbo 
laimėjimus visuose komu
nizmo statybos baruose.

Minėdami Tarybų Lietu
vos 25-ąsias metines, mes su 
dideliu dėkingumu prisimi
nėme visus, kurie prisidėjo, 
prie Tarybų valdžios perga
lės Lietuvoje, įnešė savo in
dėlį į šiandieninio laimingo 
gyvenimo iškovojimą ir su
kūrimą Lietuvoje: revoliu
cionierius, pogrindininkus, 
tarybinius karius ir partiza
nus. Su dideliu dėkingumo 
jausmu mes prisiminėme vi
sus pažangiuosius lietuvius 
emigracijoje, kurie visuo
met buvo kartu su savo 
gimtąja liaudimi ir sunkiai
siais buržuazijos valdymo 
metais, ir žvėriškos fašisti
nės okupacijos metu, ir 
šiandien, kuomet lietuvių 
tauta žengia į šviesų komu
nistinį rytojų.

Jūsų Antanas

Panevėžyje didelis 
Stiklo fabrikas

Vilnius. — Turtin gos 
kvarcinio smėlio Anykščių 
apylinkės. Nedideliais kie
kiais š i s baltas, puikus 
smėlis - buvo naudojamas 
pastatų apdailinimui, šiek 
tiek jo sunaudodavo Radvi
liškio bei Kauno “Aleksoto” 
stiklo fabrikai.

Neseniai pradėjo veikti 
didžiausias Pabaltijyje Pa
nevėžio stiklo fabrikas, ga
minantis stiklą lankams. 
Netrukus Panevėžio ga
mykla “Ekranas” pradės 
gaminti ekranus - kinesko
pus televizoriams. Abi šios 
gamyklos naudos Anykščių 
kvarcinį smėlį. Netoli 
Anykščių pradėta specia
lios kvarcinio smėlio paruo
šimo, valymo nuo žalingų 
priemaišų ir džiovin i m o 
įmonės statyba. Jau kitą
met dešimtys tonų švaraus 
Anykščių smėlio geležinke
liu kasdien keliaus į Pane
vėžį.

New Yorkas. — Lietus 
pagelbėjo prėsko vandens 
reikaluose. Miesto viršinin
kai sako, kad keli milijonai 
galionų suplaukė į rezervu
arus, bet daugumą lietaus 
vandens sugėrė jo ištrošku
si žemė.

Jaučiuosi laimingas
Šią vasarą jaučiuosi lai

mingas. Laimingas jaučiuo
si todėl, kad netikėtai laimi
kis pakrypo mano pusėn. Se
niai seniai taip buvo. Spau
dos piknike laimėjau butelį 
konjako iš Tarybų Gruzijos, 
tapau apdovanotas šedevriš- 
ku drožinėliu iš tėvų žemės 
Lietuvos. Ir gavau progą 
paragauti Lietuvos “duo
nos mūsų visų dienų,” gim
tinės lašinių ir Palangos 
špainguolių arielkos.

Kai pirmoji Amerikos lie
tuvių grupė grįžo iš Lietu
vos šią vasarą, joje buvo 
seattlietis Žukas. Už kelių 
dienų turėjome Brooklyne 
spaudos pikniką todėl, kad 
jį lietus ten atvarė iš Great 
Necko. Drg. Žukas pado
vanojo piknikui butelį Gru
zijos konjako, kurį jis iš 
Tarybų Sąjungos parsive
žė, ir jis man pateko.

Išvykstant amerikiečių 
grupei Lietuvon dalyvauti 
jubiliejinėj šventėj, papra
šiau mūsų brooklynie- 
čių ir Aido choro žvaigž
dutę Elenutę Brazauskienę, 
kad ji nuvykus Lietuvon 
bandytų kiek “nukniaukti” 
man nuo savo porcijos Lie
tuvos kasdieninės duonos ir 
skiltelę lašinių, kurių buvau 
taip pasiilgęs.

Trečią dieną po grįžimo 
pašaukia ji mus, kad atvyk
tu m e atsiimti dovanos. Nu
vykstame kuo greičiausiai. 
Nagi—riekutė ruginės duo
nos, pustuzinis skiltelių po
ros colių storumo lašinių,— 
tokių, kokius būdamas Lie
tuvoje per visus šešiolika 
jaunystės metų ten valgiau. 
Dar ir butelis Palangos 
spanguolinės šalia. Koks 
laimikis!

Už keturių tūkstančių my
lių nuo tėvų žemės valgiau 
jos duoną kasdieninę, jos 
lašinius ir gėriau jos gėri
mą, kurio mano jaunystėje 
ten nebuvo.

Kramtydamas, bandžiau 
prisimerkęs jausti duonos 
skonį ir užuosti jos aroma-r 
tą.

Lašiniai sūdyti, gal kiek 
ir rūkyti. Bet sūdymas ir 
smilkymas taip skoningai 
tinkamas, valgant juos ža
lius ant tos riekelės jų duo
nos. Labai pageidautina, 
kad ir šioj šaly tokių lašinių 
būtų.

Gilmanienė parsivežė skil
telę lašinių namo pabandyti 
paspirginti su kiaušiniais. 
Jie ir taip tinka, net ir jų" 
skūrelė lengvai sukramto- 
ma.

Palangos Spanguolinė — 
geras gėrimas, tik reikalau- 
jas pripratimo prie jos sko
nio, kaip ir prie škotiško
sios.

• O, kaip dėkingas už tokias 
dovanas iš tokio tolimo kraš
to draugams Žukui, Juškai 
ir Brazauskienei.

A. Gilman

Baldwin, N. Y. — Jones 
Beach besimaudančių sar
gybos (Lifeguard) nariai 
paskelbė streiką. Reikalau
ja pakelti algas 75 centais 
per valandą. Jie dabar gau
na tik po $1.25.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
Rugpiūčio-August 14 dieną, 2 vai, 
popiet, ukrainų svetainėje, 715 N. 
6th St. Nariai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti, nes turime aptarti 
išvyką j Ramanauskų ūkį, Sellers- 
villėj, drg. A. Ramanausko gimta
dieniui atžymėti.

Rugpiūčio-August 29 dieną mūsų 
kuojos nariai ir iš tolesnių sričių 
draugai deramai pagerbs savo seną 
draugą, ilgametį veikėją pažangių
jų lietuvių judėjime.

(63-64)
• - • ■ t

Gražiai pavyko
Reikia pasidžiaugti, ka& 

praėjusį sekmadiemį Mote
rų Klubo rengtas susirinki
mas - prakalbos puikiai pa
vyko. Publikos buvo pilna 
Laisvės salė. Apie susirin
kimo eigą ir pasakytas kal
bas žadėjo parašyti Klubo 
korespondentė. Tilps penk
tadienio laidoje.

Rep.

Svečias
Praėjusį sekmadienį ap

lankė mus šios apylinkės 
lietuviams plačiai žinomas 
buvęs maspethietis Albinas 
Šmagorius iš Miami, Flodi- 
dos. Gerai jis atrodo. Sili
katą ir gyvenimu nesiskun
džia. Matyt, Albinui patin
ka šiltoje Floridoje klima
tas.

Ta proga svečias įteikė 
“Laisvei” $10 dovanų. Šir
dingai ačiū. Parama laik
raščiui reikalinga. Linkime 
draugui toliau laimės vi
suose žygiuose.

Mieste pasidairius
New Yorko darbo unijų 

miesto taryba nutarė nesi
kišti į Demokratų partijoje 
verdančią kovą už kandida
tūrą į majoro vietą. Tų 
kandidatų yra net keturi. 
Kiekvienas jų nori laimei 
unijų paramą. Dabar vįsi 
nusivylę, kad negavo užgė
rimo.

New Yorko mieste yra 
apie milijoną organizuotų 
darbininkų. Yra apie 250 
vietinių unijų. Kai ateis 
rinkimai, aišku, jų daugu
ma pasisakys už vieną ar 
kitą kandidatą.

Praėjusį penkt a d i e n j 
New Yorke. įvyko dvi di
džiules taikos demonstraci-" 
jos. Viena buvo formoje 
masinio mitingo gatvėje, A 
moteriškų rūbų siuvi m o 
pramonės rajone, Manhat- 
tane. Kita demonstracija 
įvyko prie Jungtinių Tautų 
buveinės. Tai paminėjimas 
20 metų sukakties nuo ar
minės bombos numetimo 
ant Japonijos miesto Hiro- 
šimos.

Seniai yra išgarsėjusi 
Washingtono aikštė Man
hattan e. Prie jos guli di
džiuliai New Yorko univer
siteto pastatai. Joje knibž
dėte knybžda dailininkai, 
“liaudies dainininkai” ir tt. 
Jie ten laiko išstatę savo 
kūrybos darbus pardavi
mui. Jie ten ruošia muzikos 
“koncertus”.

Jau seniai buvo aikštės 
apylinkės gyventojų deda
mos pastangos tuos “atėjū
nus” ir “triukšmadarius” 
pašalinti.

Kai tos pastangos nepa
vyko jais atsikratyti, par
kų departamentas patvar
kė, kad tie kultūrininkai 
savo “biznį” propagu^i 
tiktai tam tikrose aikštes 
vietose. Jie, žinoma, griež
tai užprotestavo. Dalykas 
atsidūrė teisme. Ir štai teis
mas patvarko, kad, pav., 
muzikantas gali vaikštinėti 
po visą parką ir savo smui
ku bei akordeonu linksmin
ti publiką.
‘ New Yorko kongresma- 
nas William F. Ryan rug
piūčio 12 ir 13 dienomis 
kviečia piliečius į Court
house, Room 36, ant Folley 
Square, pareikšti savo nuo- <. 
monę apie karą Pietų Viet
name. Jis ten bus ir duos 
progą visiems pasisakyti.

Ryan yra šiam karu prie^ 
šingas. Jis, beje, kandi da
tuoja į miesto majorus.

Rep. '




