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Sukarno reikalauja gelbėti 
Piety Vietnamo žmonėms

Jakarta. — Rugpiūčio 17 i “Jeigu mes leisime Jung- 
dieną Indonezija minėjo sa-Įtinėms Valstijoms tęsti jų 
vo nepriklausomy bes 20 į agresiją Vietname, tai tas

Biskis žinių apie 
Lietuvos pasiekimus

JAV nepažadėjo karo jėgų 
pagalbos Vietnamui

Su- metų sukaktį. Sukakties su
sirinkime dalyvavo: TSRS 
premjero pavaduotojas K. 
T. Morozovas, Kinijos Už- 

ministras

Kasmet į naujus ir ple- i bar Lietuvoje pagaminama 
čiamus Lietuvos fabrikus tiek elektros energijos, kiek 
ateina 16—17 tūkstančių | jos iš viso pagaminta 1940

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas daugiau 
siųsdamas JAV militarinių

kas, kurį jis pasiuntė 1954 
metų spalio mėnesį tais lai
kais buvusiam Pietų Viet-

darbininkų. Kitaip sakant, 
maždaug tiek, kiek jų 1939 

, m. buvo Šiauliuose, Panevė- 
Vietname, rytoj tas įvyks žyje ir Klaipėdoje, kartu 
kitose pasaulio dalyse. Fak- paėmus.
tas, kad jos jau įvykino ag
resiją Dominikos respubli-

sudarys pavojų mūsų tarp
tautiniam gy v e n i m u i... 
Šiandien jos vysto agresiją *T T • i i • i • i I

Indonezijos prezidentas 
karno, kuris savo šalies masė
se plačiai žinomas kaip Bung 
Karno (brolis Karno), pareiš
kė: Indonezija eina kartu su sienio reikalų 

Chen Yi, atstovai nuo Šiau
rės Vietnamo respublikos, 
Pietų Vietnamo Liaudies j koje. 
Tautinio Išsilais v i n i m o į 
fronto, Alžyro, Jungtinės1
K^CekXvakijo.;JiauŽjmy'^ios ir taikingos tau- 
J ’ J , f-nc tiiuivnn nvuacintia Innh'-
Korėjos, Kubos, Rumuni
jos, Pakistano, Vengrijos,

metais. Vien kaimo vietovė
se pastaraisiais metais nu
tiesta 40 tūkstančių kilo- mas JAV duotus Vietna-

jėgų į Pietų Vietnamą sa
ko, kad tai daro pildyda-

Azijos socialistinėmis šalimis 
—su Kinija, Korėjos liaudies 
respublika ir Vietnamu — 
prieš imperializmą. Kartu su 
tomis šalimis, sakė Sukamo, 
einanti ir Kambodža.

Tai, be abejo, svarbus pa
reiškimas. Užsienio politikoje 
Indonezija ir Kambodža jau 
kai kuris laikas laipsniškai 
artinasi prie Azijos socialisti
nių šalių bloko. Bet kaip vi- Japonijos, Kambodžos ir 
dujinėje politikoje?

Grynai politiniai kalbant, 
Sukamo vis labiau bendradar- 
bifhija su

Valstybines pensijas per
nai gavo daugiau kaip 180,- 
000 Lietuvos gyventojų.

Pernai Lietuvoje pasta-

mui pasižadėjimus.
Rugpiūčio 17 dieną, po

Indonezijos prezident a s 
bi^aja su Indonezijos Kom- Sukarno sakė ilgą. kalbą, 
pajftija. Lieka tik vienas klau- Jis smarkiai kritikavo 
simas: kokia ekonominė san
tvarka vyrauja Indonezijoje 
ir Kambodžoje? čia atsaky
mas jau labiau komplikuotas. 
Užsienio monopolistiniam ka
pitalui suduodami smūgiai, 
bet šiaip ne tik kapitalistinis 
išnaudojimas lieka, o ir 
žymios feodalizmo liekanos. 
Pakaitoms ir toje srityje ateis 
laikas

tos, turime priešintis Jung
tinių Valstijų agresijai, ir 
turime suteikti 
pagalbą mūsų 
Vietname.

Gerui pačių 
Valstijų, joms lieka viena 
tinis kelias: visiškai pasi- 

__d__  ___  .... traukti iš visos pietryčių 
Green, už invaziją pietry- j Azijos. Jeigu jos nepasi- 
čių Azijoje. Tarp kitko, jis i trauks, tai jos viską pra- 
sakė:___________________ 'laimės”.

Jungtines Valstijas, daly
vaujant jų atstovui M.

Jauny pažangiečių (DuBois 
klubų) žurnalas “Insurgent” 
atspausdino šalia viena kitos 
tris prezidento Johnsono nuo
traukas — visas tris galva že
myn. Tai pagal rašytojo Nor
mano Mailerio raginimą. Mat, 
Maileris, kalbėdamas Berke
ley universiteto studentams, 
iškėlė mintį, kad geras būdas 
palodyti priešingumą karui 
Viftname ir bendrai Johnsono 
pritikai, tai kur tik galima 
iškabinti arba atspaus d i n t i 
prezidento portretą galva že
myn . ..

r

namo prezidentui Ngo 
Dinh Diemui, kurį vėliau 
militaristai nuvertė ir nu
žudė. Tame laiške Eisenho- 
weris pažadėjo piniginę ir 
ekonominę pagalbą, besiva
dovaujant žmon i š k u m o 
jausmais, o ne militariniais.

Eisenhoweris sakė, kad 
jeigu komunistai nebus su
laikyti Pietų Vietname, tai 
kitur bus sunkiau 
laikyti, bet nesakė 
užgiria prezidento

metrų elektros linijų. Tai
gi jomis pilnai būtų galima
apjuosti visą žemės rutulį, pasitarimo su respublikonų 

Pereitais metais palygin
ti su 1963 m. grūdinių kul- prezidentas Eisenhower i s 
turų derlius padidėjo 19 pareiškė, kad , jis nedavė 
proc., cukrinių runkelių — pažadėjimo Vietnamui 
17 proc., bulvių — 24 proc. ' “

Stipendijas šiuo metu 
gauna 37 tūkstančiai besi
mokančių Lietuvos merginų 
ir vaikinų.

1964 m. pagaminta 131

senatoriais, bu v ę s JAV

Todėl dėl mūsų kolekty
vinio saugumo, mes, laisvę tyta 532 tūkstančiai kvad- 

* ratinių metrų gyvenamojo 
ploto. Vadinasi, per viene
rius metus pastatytas gyve
namasis plotas tokiam 
miestui, kaip prieškarinis 
Kaunas ir Marijampolė 
(Kapsukas), kartu paėmus, tūkstantis tonų mėsos ir 

Vien per praėjusius me
tus Lietuvos žemės ūkis ga- Neužmirština
vo 3,452 taraktorius, 1,140 skaičiai parodo tik tai, kas 
sunkvežimių, 1,074 grūdų perdirbama fabrikuose. O 
kombainus, 293 paprastas juk dabar mėsos, pieno bei 
javapiūves ir 59 soloso jų produktų patys žemdir- 
kombainus. Į gimtinės dir- biaj suvartoja du-pustrečio 
vas įberta 127 tūkstančiai | karto daugiau, negu prieš 
trąšų. j

Per metus Lietuvoje pa-!
gaminama daugiau kaip 
600 milijonų plytų, beveik 
800 tūkstančių tanų cemen
to, 200 tūkstančių tonų kal
kių, daug gelžbetonio ir ki- 

j tokių statybinių medžiagų. 
I Tarybų valdžios metais 
. Lietuvoje išleista 30,440 pa
vadinimu knygų ben d r u 
209,000,000 egz. tiražu. Iš 

’ jų vien 'lietuvių' rašytojų iš- 
leistos 1,663 knygos 
22,107,000 egz. tiražu.

Visose Lietuvos liaudies 
ūkio įmonėse ir įstaigose 
dirba 121 tūkstantis speci-

jaučiamą 
broliams

Jungtinių

Lietuvoje lankėsi daug 
užsienio korespondentų

Vilnius. — Jau trečia die
na vieši Vilniuje grupė už
sienio šalių žurnalistų. Tai 
VDR, Čekoslovakijos, Ven
grijos Jugoslavijos, Šveica
rijos, Belgijos, JAV, Aust
ralijos ir VFR laikraščių 
korespondentai, akredituoti 
Maskvoje. Iš pradžių metę 
“bendrą žvilgsnį” į Tarybų 
Lietuvą — Apžvelgė jubi
liejinę Liaudies ūkio ir kul
tūros pasiekimų parodą,— 
jie susipažino su Vilniaus 
architektūriniais ir istori
niais paminklais, jų tarpe 

! filharmonijos rūmais, ku- 
Į riuose 1918 metais buvo pa-

Vis labiau į atvirą rasizmą 
linkstančios “Naujienos” da
bar išsigandusios suriko pir
mo puslapio antraštėje: “JAV 
negrų vadai pradeda kištis įi . ,
tarptautinės politikos sritį.” Į riuose 1918 metais buvo pa-

Taip, įsidėmėkime išsireiški-: skelbta Tarybų valdžia Lie- 
mą kištis: — “Naujienų” bal- tuvoje, apsilankė Pirčiupy- 
tiems šovinistams atrodo, kad je, Paneriuose, Trakuose, 
užsienio politika yra baltųjų {buvusi0je partizanų bazėje 
reikalas, o negrai turėtų ton I , . , piri01’e 
“ne savo sritin” nesikišti... Į ruaninKų girioje.

To laikraščio redaktorius,* Prie Vilniaus goti k o s 
kuris su kitais lietuviškais re- perlo — Onos bažnyčios — 
akciniais veiksniais vis vyksta vienas svečius lydinčių vil- 
Washingtonan, kad paveiktų

niečių žurnalistų papasako
jo, kad Napoleonas norėjęs 
ją nusinešti į Paryžių ant 
delno. Kažkas metė taiklią 
repliką:

—Ar tuomet, kai žygiavo 
į Maskvą, ar kai bėgo iš 
jos?

Ta proga buvo prisimin
ta, kaip iš mūsų šalies neš
dinosi ir hitlerinė kariauna, 
tik nepalyginti baisiau nu
siaubusi kraštą. Užsienio 
žurnalistai susipažino ne i 
ne tik su fašistų piktadary- alistų, baigusių vidur i n į 
bėmis: ką tik Tarybų Lietu- specialųjį ir aukštąjį moks-

Jungtinių Valstijų militari
nių jėgų pagalbos.

Eisenhoweris dar pridė
jo, kad tada nei nebuvo 

no karo plėtimą.
Iš to spaudos reporteriai 

daro išvadą, kad respubli-

Vietnamui reikalinga JAV 
militarinių jūgų pagalba. 
Taipgi jis sakė, kad nepri-

juos su- 
ar jis 

Johnso-

27 tūkstančiai tonų sviesto, žadėjo ir prezidentas Kene- konai ruošiasi rinkimų 
: Neužmirština jog šitiems JAV militarinių jėgų kampanijai ir kaltę už karą 

skaidai namdn tik tai kas pagalbos Vietnamui. Vietname suversti ant
To patvirtinimui buvo ci

tuotas Eisenhowerio laiš-
Johnsono ir demokr a t ų 
partijos.

JAV užsienio politiką, negali 
suprasti, kaip tokie negrų ly
deriai kaip Kingas ir Farme- 

gali drįsti daryti ką nors 
ašaus. Jo siauras protelis 
ali aprėpti mirities, . kad 

_rai žūt-būt yra pasirengę 
išsikovoti pilnas teises kiek
vienoje gyvenimo srityje, 
įskaitant teisę paveikti užsie
nio politiką. • • • •

Prieš kelias dienas “Times” 
pranešė, kad Izraelio Komu- nio atsiminimai apie “tautos 

>nistų partija skilo į dvi parti- vado” pabėgimą Vokietijon, 
jas “pagal tautines linijas”— Pasirodo, kad kuomet Abelti- 
žydišką ir arabišką. Bet da-! nis, nuvežė diktatoriaus šeimą 
bar pasirodo, kad ta žinia ne- Į prie rubežiaus, jis ne tik at
buvo tiksli. !

Atskilusi,nuo Izraelio K. P. 
grupė laikė savo suvažiavimą. 
Jai vadovauja keli arabiškų 
“avardžių veikėjai ir Mejeris 
______ • tikriausiai ne ara
bas. Atrodo, kad skilimas įvy
ko ne pagal tautines, o ideolo-

laikraščiai pilnai ir entuzias
tiškai pritaria į rasizmą lin
kusio Los Angeleso policijos 
viršininko Parkerio represi
niams veiksmams: Pietų Afri- 
kanderių rasistų organas 
“Transvaaler” jam katutes 
ploja. Komentarų nereikia.

Lietuvoje išeinančiame žur
nale “švyturyje” telpa buvusio 
Smetonos šoferio Jono Abelti-

M pavardžių
Vilneris —

jsisakė juos pervežti, bet net 
neleido jiems pasiimti automo
bilį. Smetonos sūnus Julius 
norėjo pats automobilį pervai- 
ruoti, bet šoferis atsakė, kad 
mašina yra valstybės, ir ji tu
ri likti Lietuvoje... Smetonos 
šeima išėjo pėsčia... Sekančią

gines linijas. Atskilusi grupė dieną šoferis, grįžęs Kaunan, 
atrodo esanti artimesnė Peki- &av°įsakymą nuo 1 !.n ?

^fA^ideologij ai.
^Fasaulio spauda plačiai re- parvežti į prezidento rūmus 
agavo j kruvinus įvykius Los Justą Paleckį — naująjį pre- 

\ ftngeleąei Tik vienos šalies zidentfcH* _ _

premjero Merkio nuvažiuoti į 
Lelijų gatvės trečią numeri ir

vos 25-metį atšventusiame 
Vilniuje akivaizdžiai išvy
do didžius mūsų krašto pa
siekimus...

“New York Timeso” at
stovas Šabadas iš Vilniaus 
į Niujorką persiuntė savo 
kasdieninį “600 eilučių re
portažą’’, pasidalijęs įspū
džiais iš lankymosi -Pirčių 
pyje ir Paneriuose.

lą. Iš jų 49,000 yra baigę 
aukštąsias mokyklas.

Per aštuonias dienas da-

Per praėjusius metus 
i daugiavaikėms ir vienišoms 
motinoms buvo išmokėta 
4.3 milijono rublių pašalpų.

Dabar Lietuvoje yra 
7,000 bibliotekų, kurias lan
ko daugiau kaip milijonas 
žmonių.

Tarybų Lietuvos Žemdir
bystės institutas šiuo metu 
turi 24 skyrius, 2 filialus, 
9 laboratorijas, 195 moksli
nius darbuotojus.

Tarybų Lietuvoje šiuo 
metu yra 1,161 kolūkių, ta
rybinių ūkių, apylinkių kul
tūros namai, kurie atlieka 
didžiulį darbą suburdami 
muzikos, dramos šokio mė
gėjus į meno saviveiklos 
kolektyvus, organizuodami 
kultūringą gyventojų poilsį 
ir pramogas.

Sako: Sulūžo NATO

Jungt. Valstijose negrų 
kovos labai plečiasi

Los Angeles, Calif. —Los sirėmimų. Sakoma, kad 
Angeles mieste apgulos sto-r ypatingai ginkluojasi San 
vis ir buvimas tūkstančių Fernando klonio miestelių 
kereivių nesulaikė negrų ■ gyventojai.
kovui Jos jau persimetė į I Springfield, Mass. —' Po- 
apylinkės miestus ir mies- ■ Hcija areštavo kelis negrų 
telius: San Fernando, San- vadus iš CORE organizaci- 
ta Monica, San Pedro, San, jos. Kaip kurie iš jų kalti- 
Bernardino, vietomis apie j narni už organizavimą de

monstracijų, kitiems prime
tamas narkotikų- vartoji
mas.

Chicago. — Jau ketvirta 
diena mieste yra 800 Nacio- 
nalės Gvardijos kareivių, 
kurie yra pašaukti prieš 
negrų išstojimus. Vietomis 
įvyko susirėmimų. Buvo su
žeista 18 policininkų ir 42 
civilinai.

Birmingham, Ala. —Virš 
300 negrų demonstravo rei
kalaudami panaikinti seg
regaciją.

50 mylių nuo Los Angeles.
Gubern a t o r i u s R. C. 

Brown paskyrė komitetą iš 
septynių asmenų tyrinėji
mui įvykusios Los Angeles 
mieste tragedijos. Jis ragi
na negrus nusiraminti ir 
prižada, kad jų skundai bus 
išklausyti.

Areštuotų yra virš du 
tūkstančiai suaugusio am
žiaus. Teisėjai patvarkė, 
kad jie būtų išleisti užsista- 
čius kaucijas.

Miesto majoras S. W. 
Yorty sako, kad jis dar per
eitą pavasarį raportavo fe- 
deralinei vyriausybei, kad 
ji turi susirūpinti Los An
geles negrų padėtimi. Neg
rų mieste gyvena 540,000 ir

JAV atsisakė nuo 
trukdymo J. Tauty

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Valstijų naujas 
atstovas Arthuras Goldber- 
gas pareiškė, kad JAV dau
giau nesieks priversti Ta
rybų Sąjungą, Prancūziją 
ir dar 11 kitų valstybių su
mokėti išlaidas už taikos jė- NATO narės, gi jų nusista- 
gų palaikymą Konge ir Ar- tymas Kipro respublikos Nfacionalės Gvardijos karei- 
timuosiuose Rytuose. - klausimu išsivystė tarpe jų v* per dienas su.

---- c ištisus metus JAV baisus priešingumas, kuris (girgmimuose buvo užmušta 
jungą trims savaitėms lai- f siekė priversti tas valsty- gali atvesti prie ginkluoto 
k0<-------------------------------- | bes sumokėti “skolas”, ku- susirėmimo.

Kiekvienas iš jų sumokė- rias tos valstybės atsisako Kipro saloje yra apie 
jo po $600 kelionės lėšų, mokėti, nes jos sako, kad j 400,000 graikų ir apie 100,-

140 amerikiečių 
išskrido į TSRS

New Yorkas. — Rugpiū
čio 15 dieną 140 amerikie
čių išskrido į Tarybų Są-

Grupėje yra mokslininkų, išlaidos padarytos prieš 
studentų, žymių biznierių, Jungtinių Tautų taisykles.
žemės ūkio specialistų ir 
inžinierių.

Numatoma, kad mainais 
Tarybų Sąjunga panašią 
grupę prisius į Jungtines 
Valstijas.

Praktika parodė, kad bu
vusi JAV politika galėjo tik 
sugriauti Jungtines 
tas, o ne sutvirtinti.

Tau-

- TSRSMassena, N. Y
pirkimas Kanadoje kviečių 
žymiai padidino laivų plau
kiojimą Dįdžiaisiais ežerais 
ir jūrkeliu (St. Lawrence 
wPe).

Miami, Fla.
Mire Adele Suwak, sulau

kusi 56 metų. Laidojama 
rugp. 20 d. Dideliame liūde
syje liko vyras Jurgis, gimi
nės ir daug draugių.

Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė Antanas Mason.

vienas sparnas
Atėnai. —“New York Ti

meso” kolumnistas C. L. 
Sulzbergeris sako, kad su 
lūžo NATO vienas sparnas, 
o tai Viduržemio jūros sri- daugelis yra vargo ir skur- 
tyje. . A -z.

Graikija ir Turkija yra
do padėtyje.

Rugpiūčio 17 dieną Los 
j Angeles mieste buvo 15,000 (

vių. Per penkias dienas su-

74 laivai nuskendo 
per tris mėnesius ✓

New Yorkas. — 1964 me
tais per tris paskutinius 
mėnesius nuskendo net 74 
laivai, 36 jų nuskendo vieni 
su kitais susidūrę. Dau
giausiai neteko Graikija, 
net 9 laivų, Jungtinės Vals
tijos

Per tą patį laiką 140 lai
vų buvo priskaitytų prie • 
pasenusių, netinkamų plau
kioti, ir perduoti į metalo 
laužą.

Per visus 1964 metus nu
skendo arba jūrose dingo 
virš 350 laivų.

5 laivų.

000 turkų. Tarp jų eina di
delis nesutikimas. Kipro sa* 
la yra arti Turkijos ir sa
vais laikais Turkija ją val
dė.

SAIGONE SPROGO 
GALINGA BOMBA

Saigoųas. — Rugpiūčio 
16 dieną liaudiečiai padėjo 
galingą bombą į Pietų Viet
namo centrinę policijos sto
tį. Sprogimas užmušė 4 po
licininkus, 21 sužeidė, 
tarpe 6 amerikiečius.

34 žmonės, 811 sužeistų pa
imtų į ligonines ir 2,905 bu
vo areštuotų, jų tarpe šim
tai negrų vaikų.

Gaisrai, sprogimai ir šau
dymai padarė daug nuo 
stolių, tuo pat metu negrų 
žmones padėjo į bado padė
tį. Miesto, valstijos ir fede
ralinės įstaigos ir negrų 
grupės rūpinasi maistu, su
teikimu pastogių ir sužeis
tų aptarnavimu.

Tuo pat kartu mieste pa
sklido gandai, kad baltieji 
žmonės skubiai per kasi 

jų ginklus ir ginkluojasi, kas 
gali privesti prie naujų su-

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 30 ŽMONIŲ

Chicago. — Rugpiūčio 16 
dieną virš Michigano ežero 
susprogo keleivinis lėktu
vas “B-727”. žuvo 24 kelei
viai ir 6 įgulos nariai. Žmo
nės matė, kad lėktuvas už
sidegė, o paskui girdėjo 
baisų sprogimą. . /
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SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ___  $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ... „ $10.00 
Queens Co., per six months $5.50

Canada, LatAmer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Sprogstanti kantrybė
LOS ANGELES NEGRŲ GETAS per kelias dienas 

atrodė kaip kovos laukas. Šiuos žodžius rašant ten nebe
trata šautuvų šūviai nakties tamsoje, nebekaukia sire
nos, bet tūkstančiai ginkluotų vyrų, pilnoje karinėje ap
rangoje, bando “nušluoti paskutinius pasipriešinimo li
kučius”. Taip sako spauda. Ta pati spauda vartoja žo
džius “insurekcija”, “sukilimas”, “sukilėliai”.

Kaip tas atsitiko? Kaip tas atsitiko, kad keliolika 
mylių nuo prašmatnių Holivudo žvaigždžių vilų ir plau
kiojimo baseinų, nuo Disnilendo ir mėlynojo ramaus Pa- 
cifiko, atsivėrė, kaip tai sako vienas Los Angeles laikraš
tis, “mažas Vietnamas?” Kaip tai atsitiko, kad šalia 
blizgesio, pertekliaus ir luksuso susikaupė tiek pagie
žos, keršto ir desperacijos?

Komercinė spauda, konservatyviai politikai ir ko
mentuoto jai didžiai nustebę. Jie sukrėsti. Bet jeigu jie 
būtų anksčiau pažvelgę faktams į akis, jie būtų matę be
siartinančią audrą.

Sakoma, kad kruvinieji, įvykiai prasidėjo Los Ange
lėse, kuomet policija sulaikė gatvėje negrą automobilis
tą ir jis jai pasipriešino. Esą, negrų minia neleido polici
ninkui pravesti areštą. Sausieji faktai gal tokie. Labai 
galimas dalykas, kad policininkas kiek grubiai su areš
tuojamu apsiėjo. Tokios kibirkšties užteko.

Los Angeles gete , kaip negrų getuose kituose Ame
rikos didmiesčiuose, kantrybė yra priėjusi prie krašto. 
Negrų jaunuomenė ten mato savo motinas plaunant 
baltųjų grindis ir senstant prieš laiką. Ji mato savo tė
vus pirmus atsidūrusius bedarbių eilėse. Ji mato savo 
jaunesnius brolius ir seseris lankant mokyklas, kur su
sikimšimas ir nedateklius. Ji mato žiurkių pilnas tarp- 
gatves, lūšnynus, beviltę ir kančias. Ta jaunuomenė ma
to pati save — be darbo, be vilties pasiekti ką nors ge
resnio, ir su prognoze, kad ji gyvens dešimt metų ma
žiau, negu baltieji tpkią yra statistika. Ir pato, ra
sistiniai nusiteikusią baltąją policiją arogantiškai juos 
traktuojančią.

Ko čia stebėtis? Kiekvienas jaunas geto negras ži- ■ 
no, kad tik patekti į policijos stotį, kad ir už mažiausią 
nusikaltimą, reiškia būti pavojuje patekti po smūgiais. 
Rašytojas Baldwinas, gimęs ir augęs Harleme, tą vaiz
džiai aprašo — negras jaunuolis nesijaučia saugus savo 
miesto, savo kvartalo, savo namo šaligatvyje!

Ar stebėtina, kad pritrūko kantrybės?
Kas ten įvyko? Iš spaudos pranešimų aišku, kad iš

stojimai buvo aršūs, desperatiški. Geto negrai elgėsi 
kaip žmonės, kurie revoltuoja pries santvarką, prieš au 
toritetą, prieš valdžią. Faktinai jie sukilo ne tiek prieš 
ką nors konkretiško, o prieš sąvoką: prieš sąvoką, kad 
jie yra beteisiai baltųjų malonėje.

Pranešimai sako, kad virš 30 asmenų užmušta. Tik 
keturi jų yra balti, policininkai. Tas savaime paneigia 
gandus, kad ginkluoti negrai buvo pradėję neriboto tero
ro akciją prieš visus baltuosius. Jeigu taip būtų buvę, 
aukų, žinoma, būtų buvę daugiau.

Spaudoje labai daug rašoma apie vandalizmą, apie 
apiplėšimus, padeginėjimus. Mes nežinome, ant kiek tas 
išpūsta, bet galima spėti, kad tie aspektai perdedami — 
valdantysis elementas kiekviename masių išstojime matė 
“laukines gaujas”, “plėšikavimą”, “terorą”.

Žinoma, mes nemanome, kad ten tokių dalykų iš vi
so nebuvo. Negrų getuose Amerikos didmiesčiuose šalia 
pagiežos pilno kovingo, bet sveiko elemento yra ir viso- 

: jdų prisiplakėlių, išsišokėlių, lumpen-proletarų, ultra šo
vinistų ir kitokių. Bet tas nereiškia, kad mes galime pra
žiūrėti pamatinį faktą. Kas įvyko Los Angelese, kas be
veik įvyko Čikagoje (kur greita ir neatsargi gaisrininkų 
mašina užmušė moterį) ir kas gali įvykti kitur, yra: 

•■sprogsta kantrybė. Negrai pasiryžę neleisti santvarkai 
.laikyti juos beteisiais ir antraeiliais. Jie pasiryžę nesileis
ti būti stumdinėjami. Kaip sakė Martinas Liutheris Kin
gas: kraujo praliejimas smerktinas, bet už ją atsakomin- 
gi tie, kurie bando palaikyti seną priespaudos sistemą.

BUVUSIO ĮŽYMAUS 
KOVOTOJO
DUKTERS BALSAS

Vilniaus “Vakarinėse Nau
jienose” (liepos 22 d.) sky
riuje “Kalba svečiai” pasiro
dė sekamas įdomus straips
nis:

“Kraštas bus laimingas’*

Pirmiausia, šiandien noriu 
nuoširdžiai pasveikinti gražios 
Dainų šventės dalyvius ir vi
sus respublikos darbo žmones 
Tarybų Lietuvos jubiliejaus, o 
taip pat aukšto respublikos i 
apdovanojimo — Lenino ordi
nu—proga.

Tai trečioji mano kelionė į 
Lietuvą, į kraštą, su kuriuo 
mano likimas yra surijtas 
stipria gija. Mano tėvas, 
Jurgis Smalstys - Smolskis 
gimęs Lietuvoje 18 8 1 me
tais. Anksti jaunystėje, be
simo k y damas Peterburgo, 
universitete, j i s įsijungė į 
revoliucinį judėjimą. Po to 
tėvas buvo aktyvus Lietuvos 
socialdemokratų partijos vei
kėjas. Po 1905-1907 metų re
voliucinių įvykių Lietuvoje jis 
emigravo į Belgiją, kur baigė 
teisės mokslus ir po kiek lai
ko grįžo į Lietuvą. Emigra
cijos metu jis vedė prancūzų 
kalbos dėstytoją Germaine 
Geelens.

Nors tėvą niekšingai sušau
dė lietuviškojo buržuazinio 
nacionalisto Grigaliūno - Glo
vackio gauja 1919 metų vasa
rą Rokiškyje, mama dar ilgai 
tęsė jo pradėtą kovą. Ji man 
įskiepijo meilę Lietuvai, šiam 
kraštui, kur gimė, gyveno, 
kovojo ir žuvo mav-0 tėvas. 
Juk as jo taip ir nemačiau — 
gimiau po jo mirties. Tėvo 
gyvenimas ir kova tai mano 
idealas. Vokiečių okupacijos 
metais (1941) įstojau į po
grindyje veikiančią, Belgijos 
Komunistų , partiją, kurios na
pe esu ir šiandien.

Pagrindinis mano viešėjimo 
Lietuvoje .tikslas—išleisti kny
gą apie tėvo gyvenimo ir ko
vos kelią. Medžiagą šiai kny
gai pradėjau rinkti jau seniai. 
Vertingų istorinių’ dokumentų 
radau Vilniaus archyve, bib
liotekose. Knygą rašiau trejus 
metus. Dabar ji galutinai už
baigta ir aš ją parsivežiau į 
Lietuvą, kad išverstų iš pran
cūzų kalbos į lietuvių. Aš pati 
lietuviškai kalbu silpnai, tad 
rašyti mano tėvo gimtąja kal
ba yra sunkiau. Beje, mano 
sūnus, keturiolikmetis Mišelis, 
taip pat truputį šneka lietu
viškai. Tad knygą norėčiau 
pavadinti “Kraštas bus laimin
gas.” Tai viena iš nemažai tė
vo sukurtų revoliucinių eilė- 
r a š č i ų eilutė (Eilėraštis “Į 
kovą,” kurį jis parašė 1904 
metais). Tai buvo jo pasku
tiniai žodžiai prieš mirtį, 
sviesti budeliams drąsiai, ne- 
bojančiai: “Jūs negalėsite 
visų sušaudyti, vargo dienos 
praeis, ir kraštas bus laimin
gas.”

B. SMALSTYTfi
Briuselio aukštosios mokyklos 
prancūzų kalbos, literatūros ir 

istorijos dėstytoja

IR ČIA JIE PRIEŠ 
LIETUVIŲ INTERESUS

Visi rinitai galvojantys 
amerikiečiai, kurių tarpe 
yra ir susipratę lietuviai, 
džiaugiasi, kad einama prie 
užgyrimo sutarties dėl ati
darymo Jungtinėse Valsti
jose tarybinių konsulatų. 
Bet atbulai galvoja lietu
viškieji reakcininkai. Jie 
jau alasavoja ir kelia triukš
mą. Jų Amerikos Lietuvių 
Taryba jau esanti pasiuntu
si Valstybės departamentui 
ir Senatui protesto memo
randumą.

Vadinasi, tie pikti sutvė
rimai ir vėl viešai pasisakė 
prieš lietuvių interesus. Juk 
aišku, kad tokie konsulatai 
New Yorke,- Chicago j e ir 
San Francisco labai gražiai 
patarnautų Amerikos lietu
viams, kurie visuomet turė
jo ir turės visokių reikalų 
su saviškiais Lietuvoje.

nuoja, tai taip pat nesužino
jo, kiek ir kiti maisto pro
duktai kaiuoja! Tai iš kur, 
gerbiamasis, žinote, kad 
maistas “labai brangus”?

.INDIJOJE GIMDYMO . rt APIE JAV IR TSRS 
KONTROLĖ g KONSULATUS

New Delhi. —Dabar In-5 Washingtonas. — Senato 
di j a jau turi apie 450,000,-B Užsienio reikalų komitetas 
000 gyventojų ir su kiek-Ėjau apklausįnėjo sekretorių 
vieneriais metais priauga f Rusk ir jo patarėjus dėl su- 
apie 8,000,000. Indijos' vy-įjsitarimų su TSRS konsula- 
riausybė veda propagandą*tais pasikeisti.
už gimdymų kontrolę. Kan-lj Laukiama, kad susitari- 

^puro mieste atidarytas fab-gmą senatas ratifikuos ir 
; Tikas, kuris gamina apsi-8 Amerikoje bus įsteigti trys 
saugojįmui nuo nėštumog Tarybų Sąjungos konsula- 

. {priemonių. . "tai.

APIE NUSILEIDIMĄ
IR PRESTIŽĄ

Kanadiečių “Liaudies Bal
so” vedamajame “Nusileidi
mas ir prestižas” skaitome: 

žmogaus prigimtis tokia, 
kad jam labai sunku prisipa
žinti prie klaidos, nusileisti ir 
t. t. Tas pat ir su vyriausy
bėmis. Bet turime po ranka 
pavyzdžių, visai nesenų, kurie 
rodo, kad nėra taip bloga pri
sipažinti prie klaidos, nusi
leisti.

Nei viena valstybė tur būt 
tiek daug nenusileido, kaip 
Britanija. Kokia ji buvo dide
lė ir galinga imperija! Bet ji 
buvo priversta išsižadėti savo 
kolonijų. Mažai kas beliko. 
Prancūzija taip pat turėjo-pa
sitraukti iš Indękinijos, Alži- 
rijbs ir daugelio kitų kolonijų 
Afrikoje. Bet' jos nepražuvo. 
Tiesa, jų galia sumažėjo, bet 
jų garbė nenukentėjo. Prie
šingai.

Tarybų Sąjunga nusileido 
sutikdama ištraukti atomines 
raketas iš Kubos, o preziden
to Kenedžio )Vadov a u j ama 
Jungtinių Valstijų vyriausybė 
nusileido sutikdama nekliudy
ti Kubos, šiame atsitikime bū
tų greitai įsiliepsnojęs baisus 
karas, jeigu abi šalys nebūtų 
nusileidusios. Ir visas pasau
lis pagyrė jas už tokį išmin
tingą nusileidimą.

Užsispyrimas padarė daug 
žalos asmenims, valstybėms ir 
visam pasauliui. Daug kieno 
nukentėjo garbė. Ir dabar, 
Jungtinių Valstijų garbė labai 
kenčia dėl vyriausybės užsi
spyrimo išlaikyti rea k c i n e s 
valdžias kur tik joms pavojus 
susidaro.

BEVILTIŠKAS 
SUMANYMAS

Aną dieną Clev e 1 a n d o 
“Dirvos” skaitytojas J. Ven
gris ėmė ir pasiūlė tam laik
raščiui pakeisti “linją,” per
einant “iš dabar vedamos, 
pasakytume voldemarinės 
linijos į sveikesnę, liberali
nę smetoninę.” O su laiku, 
viso labo, sako jis, “Dirva” 
dar galėtų ir viešai pasi
skelbti respublikonų laik
raščiu.

Dabar vargšas gauna į 
kailį už tokį kvailą pasiū
lymą. Pliekia pats didiau- 
sias “Dirvos” galvočius Vy
tautas Meškauskas. Jis sa
ko, kad visus leistrus su
maišė ir sugadino Goldwa- 
terio pralaimėjimas. Dabar 
respublikonų partija galė
sianti krypti tiktai į “kai
rę.” Gali į jos vadovybę iš
kilti toks “liberalas” kon- 
gresmanas Lindsay. Kur ta
da pasidėtų “Dirva”?

Todėl, jis sako, “Dirva” 
privalo pasilikti tokia, ko
kia iki šiol buvo — “nepri
klausoma.” Žinoma, ir pa
siliks tokia, kokia yra: vol- 
demarinė-smetoninė mazgo
tė.

• \ i >

Alavo lietus
1 • ; . ; . ■ .

N orint • pagerinti: automo 
bilinio kuro kokybę*; į ben
ziną dedama alavp tetraeti- 
lo. Kaip užteršia orą degi
mo produktai. kenksmingo
mis dujomis, gerai žinoma. 
Tačiau tai dar ne viskas. 
Virš žmonių galvų plauko 
alavo debesys. Kalifornijos 
Technolbgijos ins t i t u t o 
mokslininkai apskaičia v. o. 
kad tik viršum Šiaurės pus
rutulio vandenynų per me
tus su lietumi iškrinta 
50,000 tonų alavo. Jis daž
niausiai esti išsiskyręs iš 
dedamo į benziną alavo tet- 
araetilo. Štai kiek vertingo 
metalo išeina į orą su dū
mais! .

PAGERTAS ĮŽYMUS 
MOKSLININKAS

“Tėvynės Balsas” prane
ša:

Filologijos mokslų daktaro 
laipsnis suteiktas akademikui 
profesoriui Kostui Korsakui.

Šis laipsnis vieningai pripa
žintas K. Korsakui (be diser
tacijos gynimo) už jo darbų 
filologijos srityje visumą. At
siliepimuose ypač pabrėžiamas 
didelis K. Korsako indėlis, pa
rengiant akademinę “Lietuvių 
literatūros istoriją.” K. Kor
sakas yra šio stambaus darbo 
mokslinis vadovas, vyriausiasis 
redaktorius ir eilės svarbių 
skyrių autorius. Aukštai ver
tinami taip pat K. Korsako 
darbai, tyrinėjant senosios ir 
šiuolaikinės lietuvių literatū
ros problemas, jo, kaip litera
tūros kritiko, veikla. Taip pat 
buvo atsižvelgta į didelį K. 
Korsako vaidmenį, plečiant 
lietuvių filologijos tyrinėjimus 
Tarybų Lietuvoje ir tarptauti- 

|niu mastu.

OT, IR NUKALBĖJO
Chicagos menševikų laik

raštis (rugp. 13 d.) sako, 
kad į jo redakciją buvęs už- 

į ėjęs iš Lietuvos sugrįžęs 
ekskursantas kalifornietis 
Kostas Urnežis. Girdi, “jis 
tvirtina, kad pragyvenimas 
ten labai brangus. Nepa
prastai brangus yra mais
tas ir drabužiai.”

t

Bet toliau:
— Kiek Lietuvoję kainuoja 

duonos svaras? —■ užklausė
me sugrįžusio Urnežiaus.

'J—Lietuvoje duonos svarais 
nepardavinėja, — tuojau at
kirto Urnežis.

—Tai kiek kainuoja kilo
gramas duonos?

—■Teisybę pasakius, aš ne
galėčiau pasakyti, — prisipą- 
žino Urnežis. — Niekad duo
nos man neteko pirkti ir nie
ko nepaklausiau, kiek duona 
kainuoja.

Labai brangus maistas, 
bet nežino, kiek kilogramas 
duonos kainuoja!

Argi šitaip galima kalbė
ti? Aišku, kad jeigu jis ne
pasiteiravo, kiek duona kai

NAVIGACIJA BUS 
IŠTISUS METUS

Didelės ir mažos TSRS 
upės — pigios ir patikimos 
transporto arterijos. Deja, 
jos tarnauja žmogui tik va
sarą.

Gorkio konstrukto r i a i 
Tar. Sąjungoje padarė ga
lą šiam “nepatogumui” 
jie baigia statyti upių laivą, 
kuris pirmas pradės navi
gaciją ištisus metus. “Sor- 
movič” —keleivinis laivas, 
kurio greitis 120 kilometrų 
per valandą, jame tilps 50 
žmonių. Jis galės kursuoti 
upei nuslūgus ir per ledą, 
laisvai užkops į nuožulų 
krantą.

KAS DAR MAŽESNIS?
Japonijoje sukonstruotas 

miniatūriškas magneto
fonas, dvigubai mažesnis 
už paprastą cukraus gaba
liuką. 7

Magnetofonas įmontuo
tas žiede ir dėvimas ant 
piršto; įrašas atliekamas 
ploniausioje plieninėje vie
loje.

Traukiniui skubant gra
žiuoju Elbės upės slėniu, 
mes susipažinome: ekono
mikos istorijos profesorius 
iš Amerikos, ilgametis Ber
lyno Laisvojo universiteto 
studentas ir ekonomistas iš 
Pragos. Traukiniui artėjant 
prie Dresdeno, mūsų pasi
kalbėjimas nukrypo į šio 
miesto sun a i k i n i m ą per 
bombarda v i m ą paskutinė
mis II pasaulinio karo die
nomis. Mano bendrakelei
viai tvirtino, kad kokios ten 
bebūtų politinės ar karinės 
šio oro puolimo priežastys, 
miesto sunaikinimą galima 
pateismti, kadangi vokiečių 
tauta nepakankamai prieši
nosi Hitlerio įsigalėjimui ir 
gruoboniškam karui.

Jie supyko, kai aš pareiš
kiau, jog amerikiečiai netu
rėtų skubėti su tokiomis 
kategoriškomis išvadomis. 
Motina vietnamietė ir kiti 
pasaulio žmonės kažin ar 
mato skirtumą tarp vaikų 
deginimo napalmu ar jų nai
kinimo dujų kamerose. Štai, 
man atodo, yra ryškus įro
dymas to, kaip mažai mes 
esame pasimokę iš II pasau
linio karo ir kaip nedaug 
mes žinome arba atsimena
me apie to karo tikslus, ku
rie buvo, išdėstyti tokiuose 
dokumentuose, kaip Potsda
mo susitarimai arba Niuren- 
bęrgo teismo sprendimai.

1 • • ' ; | *•

‘A Potsdamo susitarimai
Man tos problemos j buyo 

; turbūt* todėl labai aktualios, 
kad aš grįžau iš Cecilienho- 
fb k°nferencįjos, į kurią bu- 
yąų pakviestas Rytų Vokie
tijos „istorijos jnstitųto da
lyvauti5 Potsdamo susitari
mų, pasirašytų 1^45 m., 20 
metų sukakties minėjime. 
Prezidentas Trumanas, 
premjeras Atlee ir premje
ras Stalinas tuomet susita
rė, kad “niekad daugiau” 
Prūsų militaristams, na
ciams ir monopolistams, ku
rie juos ekonomiškai rėmė, 
nebus leista įsigalėti. Nie
kad daugiau Vokietija ne
turėsianti galimybės ruošti 
karą prieš savo kaimynus.

Mūsų k o n f erencija, kas 
yra suprantama 20 metų su
kakties minėjimo metu, per 
daug stipriai akcentavo pra
eitį ir nepakankamai pabrėžė 
tai, kas būtų reikalinga da
ryti sprendžiant pavojingą
ją šiuo metu Vokietijos 
problemą. Mano praneši
mas konferencijoje turėjo 
tą pačią ydą, nes aš deta
liai išdėsčiau, kaip genero
lai Clay ir Draper, o taip 
pat Robert Murphy iš Vals
tybės Departamento žings
nis po žingsnio atsitolino 
nuo Potsdamo politikos. Ne
siskaitydami s.u Vakarų Vo
kietijoje balsavimu parody
tu liaudies protestu, jie grą
žino prie valdžios kapitalis- 
tuš-monop o 1 i s tus, tokius 
kaip Krupas ir Flikas. Aukš
tųjų rangų karininkai iš 
Hitlerio kariuomenės dabar 
turi pagrindines pozicijas 
naujame wermachte. Buvu
sieji nąciai valstybiniame 
Bonos aparate yra žymiai 
gausesni negu antifašistai.

N . /

Tam įrodyti nereikia for
malių dokumentų, nors do
kumentacijos yra pakanka
mai. žvelkime bet kur. Mo
kykliniai vadovėliai Bonos 
srityje yra pilni aršaus mi- 
litarizmo ir ultra-nacionaliz- 
riio. Tuo tarpu vadovėliai 
Vokietijos Demokrsat i n ė j e 
Respublikoje prisilaiko

Potsdamo principų. Juose 
netoleru o j a m a s revanšiz- 
mas ir nacių kaltė nėra už- 
lakuojama. Rytų Vokietijos 
jaunoji karta auklėjama de-. 
mokratizmo principais. Gai
la, kad ten nenuvyksta dau-. 
giau amerikiečių ir nepama
to visa tai savo akimis. Iš. 
daugelio ten pakviestųjų, 
kapitalistinio pasaulio at
stovų Cecilienhofo konfe
rencijoje dalyvavo tiktai 
vienas profesorius.

Amerikos žmonėms
• \

Ką reikėtų padaryti, tį|gid 
JAV žmonės suprastų pas
kutinių dviejų dešimtmeftų 
vystymosi pobūdį? Kai ku
riais atžvilgiais mes dabar 
esame toliau nuo taikos su
tarties Europoje, negu bu
vome karui pasibaigus; 
Pentagonas ir Valstybės 
Departamentas baigia anų-4 
liuoti Potsdamo susitarimą, 
atiduodami termobranduo
linius ginklus į nacių gene
rolų rankas. Ar tai yra da
roma per Multilateral Force, 
ar kokiais kitokiais, atvires
niais būdais, visa tai didiną 
tuos pavojus, kurių Potsda* 
mo susitarimas stengėsi iš
vengti.

Branduoliniai ginklai (Sū
rėtų būti laikomi toliau fjįid 
nacių rankų. Kas reikalinga 
dabar — tai yra taikos su
tartis, kuri pripažintų dvie
jų vyriausybių egzistavimą 
Vokietijoje, turi būti įsteig
ta beatominė zona Centrinė? 
je Europoje, reikia išvesti 
visas užsienio kariuomenes 
iš Vokietijos ir leisti abiems 
Vokietijoms dalims pačioms 
iesjęptį, 7ąavo problemų iš-_
sprendimo.

g. w;
iš “National Guardian” ' • 

Vertė Irena

Prietaisas širdį 
kontroliuoja 'Ą

Biologinių ir fiziologimij 
prietaisų konstravimo biu
re Biofizpribor” pagamin
tas medicininis elektroninis 
prietaisas — elektrokardio- 
monitorius. Jis padeda gy
dytojui stebėti širdies veik
lą daugelio operacijų metu 
ir po jų. Elektrokardiomo- 
nitorius nuolat stebi ligonio 
elektrocardiogramą, ir jei- 
go jos kreivė išnyksta, prie
taisas duoda garsinį pavo
jaus signalą.

Jeigu širdią sustoja arba 
jos darbo ritmas sutrinka, 
įsijungia elektroninis sti
muliatorius. Jis gąli pri
versti plakti sustojusiu 
širdį ir atkurti ritmą. Prie
taisą galima plačiai prie
ky ti chirurginėse ir tęjja* 
peutinėse klinikose. ” ;

--- p.-------- -— j 
PLASTMASINIAI \ 

LAIKRODŽIAI
Prancūzijos laikrod ž i ų 

gamybos firma “Sosjetč 
anonim LIP” Bezankonfl 
mieste pradėjo gam i n t i 
laikrodžių kor p u s u s iš 
plastmasės.

Plastmasiniai korpu s a i 
apsaugo laikrodžio mecha
nizmą nuo smūgių, yra at
sparūs korozijai ir trinčiai, 
nesideformuoja ir neerzina 
odos. Pirkėjai pripratę prie 
plieninių arba auksinių 
korpusų, todėl firma tai< 
pat gamina juos iš plaUff 
mas6s su brangaus metalo 
skritulėliu. „ , ■, 4 J
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Prof. J. Matulio žodis į 
jaunuosius mokslininkus

Nauji raštai

Naujas informacijos šaltinis apie Lietuvą
Vilni aus “Tiesos” korespondento 
pasikalbėjimas su Jonu Gasiūnu

Neseniai Vilniuje įvyko 
jaunųjų mokslininkų kon
ferencija. Atidarant kon
ferenciją į jaunuosius 
mokslininkus žodį tarė Lie
tuvos Mokslų Akademijos 
prezidentas prof. J. Matu
lis. Č i a seka jo kalbos 
ištraukos. Jis, tarp kitko, 
pasakė:

Tarybų Lietuvos, kaip ir 
kitų Pabaltijo respubllikų 
mokyklose ir mokslo įstai
gose vyksta mokslinės kon
ferencijos ir pasitarimai, 
skirti Tarybų valdžios at- 
k jr i m o 25-osioms meti
nes. Darbi ninkai, poli
tiniai ir valstybės veikėjai, 
mokslo ir technikos dar
buotojai susumuoja savo 
kūrybinio darbo laimėjimus 
ekonomijos, politikos, soci
alinio gyvenimo, mokslo ir 
kultūros srityse.

Man teko didelė garbė 
sveikinti jaunųjų moksli
ninkų konferencijos Vilniu
je dalyvius Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos prezidi
umo vardu. Ypač nuošir
džiai norėčiau pasveikinti 
mūsų jaunuosius kolegas, 
atvykusius į konferenciją 
iš Baltarusijos, Latvijos ir 
Eįtijos TSR, ir iš visos šir
dies palinkėti jiems nau
dingai praleisti savo laiką 
broliškoje jaunu Lietuvos 
mokslininkų aplinkoje.

Mokslinės konferencijos 
ir simpoziumai, ypač ren
giami mūsų Tarybų šalyje 
ir liaudies demokratinėse 
šalyse, yra ne tik koncent
ruota mokykla, kurioje kei
čiamasi patyrimu ir abipu- 

- siai turtėjama kūrybinėmis 
idėjomis, bet ir židiniai, ku
rie stiprina ilgametę drau
gystę pamėgtos mokslinės 
problema tikos pagrindu. ’ 
Nuoširdi mokslininkų drau
gystė iš jaunumės, jų ne
savanaudiška tarpu s a v i o 
pagalba, siek i a n t bendro- 

• nift pastangomis atskleisti 
nšujus dėsningumus gam
tos reiškinių ir žmonių vi
suomenės srityje, visada 
liks ryškiu mūsų tautų 
broliškos internacionalinės 
draugystės pavyzdžiu. Ne
abejotina tai, jog atidaro
ma mokslinė konferencija 
pasitarnaus šiems kilniems 
tikslams.

Mokslo estafetė tapo mū
sų laikais nepaprastu vi
suomeniniu fenomenu. Per
einant nuo vienos distan- 

. cijos prie kitos, keleriopai 
• padidėja ne tik jos daly

vių skaičius, bet ir jų bėgi
mo tempas. Jeigu gyven
tojų skaičius žemės rutuly- 
ję didėja geometrine pro
gresija, tai mokslas kyla 

' t°s pačios progresi- 
flfe dėsnius, pakeltus kvad
ratu. Jau dabar mokslas 
pavirto galinga varomąja 
jėga, gamybine jėga.

Užtenka pasakyti, kad 
dabar mūsų šalies valsty
binis biudžetas apie 6 pro- 
'Centus išlaidų asignuoja 
' mokslui. Mes, visų tautų 
. mokslininkai, privalome su 
kaupu grąžinti šią sumą 
savo liaudžiai. Todėl, na
grinėdami teorines proble
mas, mes turime visomis iš
galėmis taikyti jas toliau 

gystant techniką, tobuli- 
r . nant gamybinius procesus 

! x. ir keliant tarybinės liau-
, dies kultūrą.

^(Būdingiausias mūsų am
žiaus bruožas yra tas, kad 
mokslas susilieja su techni

? V

ka. Nauja technika tampa 
nuolatinių ieškojimų ir to
bulinimų arena, o mokslas 
jos maitinančiu šaltiniu. Ta
čiau efektyviausi ryšiai ir 
racionalus darbo paskirsty
mas tarp teorinių ir taiko
mųjų mokslų tebėra dar ne
išspręsta problema, šią 
problemą, matyt, teks galu
tinai išspręsti jaunajai 
kartai. Todėl šalia moks
linio tiriamojo darbo moks
lininkams kuo toliau, tuo 
daugiau teks nagrinėti 
mokslinius - organizacinius 
klausimus, t. y. mokslo or
ganizavimo problemą.

Sparčiai plečiantis moks
lo frontui, mūsų akivaizdo
je keičiasi ne tik technika, 
bet ir mokslinių tyrimų me
todai. Mokslinio tyrimo 
darbas įgyja mechanizuo
to kolektyvaus darbo for
mas. Vystydamas komplek

Profesorius J. Matulis
sinius aktualiausių proble
mų kolektyvaus sprendimo 
metodus, mokslas greičiau 
grąžina savo skolą ir efek
tyviau padeda vystyti nau
ją techniką ir gamybą.

Tačiau mokslin inkams 
kolektyviai nagrinėjant iš 
anksto numatytas proble
mas, kyla pavojus jų indi
vidualiai iniciatyvai ir kū
rybiniam ieškojimui, kuris 
tiek mene, tiek ir moksle 
atlieka lemiamą vaidmenį. 
Tai didelės ir svarbios 
problemos, kurios dar ne
ats i s p i n d i dabartiniuose 
mokslinių tyrimų planuose. 
Matyt, jauniems mokslinin
kams, ypač visuomeninių 
mokslų atstovams, reikės 
rimtai susidomėti šiomis 
problemomis.

Man rodosi, jog mes pri
artėjome prie būtinumo 
kurti naują mokslo šaką 
apie mokslą, t. y. nagrinė
ti kelius ir būdus mokslui 
toliau efektyviai vystyti, 
tirti mokslinių metodų įta
ką gamybai bei visuomenei.

Pagaliau mokslininkas 
negali būti abejingas klau
simams, kaip taikomi nau
jausi mokslo laimėjiami. 
Mus, tarybinius mokslinin
kus, džiugina tai, kad mū
sų Partija ir Vyriausybė 
vykdo taikaus sambūvio 
politiką ir stengiasi, kad 
visi mokslo laimėjimai būtų 
panaudoti liaudies labui. 
Tačiau mes žinome, kad di
desnėse kapitalistinėse ša
lyse, visų pirma JAV, nuo 
80 iki 90 procentų moksli
nių darbuotojų jėgų skirta 
žmonių naikinimo priemo
nėms tobulinti. Todėl nu
sivylę kai kurie dori kapi
talistinių šalių mokslinin
kai siūlo net visiškai nu
traukti mokslinius tyrinė
jimus vienam ar keliems 
dešimtmečiams.

žinoma, tokie pasiūlymai

Ką tik išėjo iš spaudos 
nauja knyga, kurios seniai 
amerikiečiai laukė. Ameri
kos Lietuvių Liter a t ū r o s 
Draugija išleido 188 pusi, 
knygą anglų kalba, pava
dintą “Lithuania—Past and 
Present” (“Lietuva — Jos 
Praeitis ir Dabartis”). Ją 
paruošė žurnalo “Šviesos” 
redakcija.

“Lietuva—Jos Praeitis ir 
Dabartis” atneš dvigubą 
naudą: ja galės naudotis 
antroji ir trečioji lietuvių 
amerikiečių karta. Tie jau
ni žmonės apie savo tėvų 
kraštą yra girdėję, kai ku
rie jų dar lietuviškai susi
kalba, nors ir laužyta tar- 

I me, bet nedaug ką apie ją 
į žino. Nedaug jiems gali pa- 
i pasakoti ir jų tėvai bei tė
vukai, nors ir gimę-augę 
Lietuvoje. Jie į šį kraštą, 
dažniausiai, atvyko jauni, 
Lietuvą mažai pažino, nes 
žinojo tik savo kaimą bei 
parapiją, o kitur nėra buvę. 
Daugelis nematė net Kauno 
ar Vilniaus. :

t

Knyga taikoma kaip tik 
tokiems geros valios čiagi- 
miams mūsų tautiečiams, 
kurie nori šį tą apie Lietu
vą sužinoti ir savo drau
gams papasakoti. Knygoje 
jie ras apie lietuvių bei Lie
tuvos senovę, trumpą istori
jos konspektą. Ten nurody
ta, iš kur lietuvių tauta ki
lusi, kaip ji senovėje tvar
kėsi, kaip vystėsi jos feo
dalinė valstybė, kokie buvo 
Lietuvos valdovai — kuni- 

■ gaikščiai ir kt. Knygoje pla
čiai papasakota apie sunkų 
senovės lietuvių gyvenimą, 
kaip vargšai turėjo vilkti 
sunkų baudžiavos jungą, 
ponams - dvarininkams ver
gauti; kaip juos išnaudojo 
ponams parsidavusi dvasi
ninkija, turtų trokštantieji 
kunigai; kaip jie buvo lai
komi tamsybėje, neduota 
jiems mokyklų ir pan. Tuo
met mokslo siekti galėjo tik 
turtingų bajorų vaikai, o 
darbininkai tik skurdo ir 
vyžas dėvėjo.

Knygoje nušviečiama ir 
krikščionybės įvedimas Lie
tuvoje. Parodoma, kaip lie
tuviai, ypač žemaičiai, prieš 
krikštą kovojo, kaip jie ne
norėjo išsižadėti savo tėvų 
palikimo — senosios tiky
bos. Jie matė, jog lenkų 
šlėktos peršama ir Lietuvos 
didikų proteguojama krikš
čionybė neša jiems naujus 
vargus, aršesnę baudžiavą, 
didesnį išnaudojimą. Jie 
matė, jog priėmus krikščio
nybę jiems teks vergauti ne 
tik dvarui, bet ir kunigams

— visuomenės vysty mosi 
dėsnių nežinojimo ir kapi
talistinės visuomenės mora
linio smukimo neįvertinimo 
vaisius.

Mūsų, visų kartų tarybi
nių mokslininkų, pareiga 
parodyti liaudžiai kapita
listinę visuomenę tikroje 
šviesoje, nupiešti teisingą 
jos irimo vaizdą ir viso
mis pastangomis stiprinti 
mūsų socialistinės valsty
bės — taikos visame pa
saulyje laido — galią.

Todėl kiekvienas tarybi
nis mokslininkas privalo ne 
tik būti geru specialistu sa
vo pamėgtoje mokslo sri
tyje, bet ir Visuomenininku, 
aistringu kovotoju už nau
ja, humaniškiausiu—komu
nistinę visuomenę.

Mislinčius
bei vyskupams, kurie valdė 
didelius žemės plotus.

Knygoje nušviesta ir be- 
sireiškiantieji švi e s e s n ė s 
ateities pragiedruoliai, dar
bininkų klasės sąmonėji
mas, streikai, sukilimai, bau
džiavos panaikinimas, ca
rizmo nuvertimas ir sava
rankesnis lietuvių gyveni
mas. Du pasauliniai karai, 
persiritę per Lietuvą, bai
siai ją nualino. Bet tuo pa
tim kartu daug ko jos žmo
nes išmokė: juos suartino 
ne tik su savo kaimynais, 
bet ir su visu pasauliu. 
Trumpais bruožais nupieš
tas ir t. v. buržuazinės ne
priklausomybės laikotarpis, 
fašistinis 1926 metų per
versmas, smetoninės dikta
tūros įsigalėjimas ir paga
liau 1940 m. jos nuvertimas. 
Nušviesta antrasis pasauli
nis karas, vokiečių okupa
cija ir tarybinės santvarkos 
atsteigimas.

Knygoje skaitytojas ras ir 
apie vokiškųjų kryžiuočių 
antpuolius ant Lietuvos že
mės. Nuo dvyliktojo am
žiaus pabaigos tie kryžiuoti 
žudikai puldinėjo Lietuvą 
per du šimtu metų. Atvejų 
atvejais jie nualino mūsų 
tėvynės ūkius, išgriovė mies
tus, sudegino kaimus ir iš
žudė tūkstančius žmonių, o 
kitus pavergė. Žemaičiuose 
ypatingai jie buvo visai 
stipriai įsigalėję, nors vie
tos žmonės ir smarkiai prieš 
juos kovojo. Kryžiuočiai, 
popiežių laiminami, įtaigo
jami ir padedami, trempė 
Lietuvos žemę* kol 1410 m. 
Žalgirio kovoje jie buvo ga
lutinai sumušft

Antroje knygos dalyje 
nagrinėjama tarybinio Lie
tuvos gyvenimo aspektai: 
politinio bei ekonominio gy
venimo pagrindiniai pakiti
mai, kylanti industrijos ban
ga, mokyklų tinklo plitimas, 
studentų bei inteligentų 
skaičiaus kilimas, neraštin
gumo likvidavimas, knygų 
ir periodinės spaudos augi
mas, žmonių švietimo bei 
mokslo augimas, gydytojų 
bei ligoninių skaičiaus dau
gėjimas, meno bei kultūros 
bendrai išaugimas ir visa
pusis progresuojančio gyve
nimo kilimas. Statistikos 
duomenimis parodoma, kaip 
iš pagrindiniai žemės ūkio 
šalies tarybinė Lietuva iš
vystė gana stambią pramo
nę, kai jos dirbiniai pasie
kia net užsienio rinkas. 
Elektros šiuo metu paga
minama Lietuvoje kelis kar
tus daugiau, nei Jkitarybi- 
niais laikais. Kaimo gyve
nimas nepaprastai pagerė
jo. Seniau kaimietis savo 
tamsią grįčią “apšviesdavo” 
aliejine spinksuole, o dabar 
jis turi elektros lempas. 
Dar daugiau: kaime yra ra
dijas, televizija, telefonas, 
teatras, kinas, knygynas, 
skaitykla, kultūros klubas 
ir kt. Knygos skaitytojas 
matys, jog vietoj drėgnų 
lūšnų, miesto darbininkai 
dabar gyvena moderniuose 
apartmentuose, kuriuose 
įvesta visi kultūriniam gy- 
veniumi reikalingi patogu
mai.

Lyginant su 1956 m. už
darbiu, Lietuvos darbinin
kas šiuo metu uždirba 176% 
daugiau. Be to, jo ateitis 
pilnai aprūpinta: susirgęs 
jis gauna nemokamai gydy
tojo patarnavimą, vaistus, 
ligoninę. Nešjrių motinų

i i

gimdymo periodą apmoka 
valstybė. Darbininkai gau
na apmokėtas atostogas, se
natvės pensiją ir kitas leng
vatas.

Tai pirmoji šios knygos 
nauda. Gi antroji nauda, 
nemažesnė už pirmąją, yra 
ta, jog knyga pasieks JAV 
kongresmanus, valdininkus, 
literatus, žurnalistus ir šiaip 
žymesniuosius visuomeni
ninkus. Jie sužinos, kas ir 
kur yra Lietuva (įdėta net 
du žemėlapiai) ir supras, 
kaip jos žmonės gyvena, 
kokį didelį pažangos kelią 
jie nuėjo, įvedę tarybinę 
santvarką. Palyginti per la
bai trumpą laikotarpį, pa
veldėję karo nualintą kraš
tą, tarybiniai lietuviai ne 
tik atsteigė išgriautus mies
tus bei sudegintus kaimus, 
bet pristatė šimtus naujų 
pramonės pastatų, o dar 
daugiau mūrinių gyvenvie
čių. Ir statyba eina nesu
laikomu tempu! Senoji 
buržuazinė sistema būtų to 
nepadar iusi nė per kelis 
šimtus metų.

Visokie “veiksniai,” taria
mi Lietuvos “vaduotojai,” 
kurie nori atkurti Lietuvoje 
fašistinį smetonizmą, lei
džia daugybę anglų kalba 
savo propagandinės “litera
tūros,” kuria melagingai 

įnuodija Amerikos valdinin
kus, kongresmanus, visuo
menininkus, spaudą ir visą 
viešąją opiniją. Ir šiemet 
jie išleido 48 pusi, brošiūrą, 
pavadintą “Lithuania,” ku
ria jie visaip niekina gra
žiai gyvuojančią tarybinę 
Lietuvą, meluoja apie jos 
politinį, ekonominį, visuo
meninį ir kultūrinį gyveni
mą.

Liet. Lit. Draugijos išleis
tos knygos — “Lithuania — 
Past and Present” — kaip 
tik ir bus ši svarbi už
duotis : atmušti melagingą 
“veiksnių” skleidžiamą pro
pagandą ir parodyti angliš
kai skaitančiajai Amerikos 
visuomenei tikrąją Tarybų 
Lietuvos' padėtį. Knygos tei
gimai yra remti faktais, o 
ne fantazija, melu ar pirk
tos propagandos prasima
nymais. Šia prasme minė
toji knyga atliks tikrai nau

dingą darbą. 
i

Paruošdama šią knygą, 
“Šviesos”' redakcija atliko 
labai gerą darbą. Teisinga 
informacija visuomet nau
dingą.

LLD narių pareiga knygą 
išplatinti tarp angliškai skai
tančiosios visuomenės.

Aukštadvario žuvų 
tvenkiniai

. Upėtakiais seniai garsėjo 
Aukštadvaris. Bet antrojo 
pasaulinio karo metais šis 
vienintelis Lietuvoje upė
takių ūkis buvo gerokai ap
naikintas.

Atstatyti upėtakių ūkį 
ryžosi Aukštadvario žemės 
ūkio technikumo direkto
rius V. Zujus ir techniku
mo mokomojo ūkio direk
torius A. Jarackas. Šalti
niuota pakrantė ne visur 
prieinama technikai. Dabar 
devyni seni ir penki nauji 
tvenkiniai susilaukė upėta
kių ir karpių.

Ilgainiui š i s upėtakių 
ūkis Trakų apylinkėse bus 
žymiai praplėstas.

Prieš šešerius metus Ta
rybų Lietuvoje su pirmąja 
užsienio lietuvių grupe lan
kėsi Amerikos Ii e t u- 
vių darbininkų susivieniji
mo prezidentas, žurnalistas 
Jonas Gasiūnas. šią vasarą 
mūsų respublikoje jis vieši 
antrą kartą. Savo įspūdžius 
patirtus tėvų žemėje, ir 
apie pasikeitimus, kuriuos 
rado, atvykęs į gimtinę, 
svečias papasakojo “Tie
sos” korespondentui.

Statybų kraštas — kitaip 
nepavadinsi šiandieni n ė s 
Lietuvos. Kur bekeliautum 
kyla gyvensietės, įmonių 
korpusai, tiesiasi gatvės ir 
prospektai. Gamyklose ir 
fabrikuose stebino dideli 

' darbai, atliekami mažo 
( skaičiaus žmonių. Įmonės 
moderniškos, patalpos erd

Jonas Gašlūnas
vios, aukštas mechanizavi- 
mas ir automatyzavimas.

Gražūs kolūkių laukai. 
Visur — ir kaime ir mieste 
—ypač pastebimas valdžios 
rūpinimąsis darbo ž m o- 
gaus buitimi ir kultūra. 
Nemenčinės pionierių, Žy- 
diškių sveikatingumo sto
vykloje, E lėkt r ė n u o s e, 
Druskininkuose ir Kaune 
teko susitikti su mokslei
viais, studentais, kurie, sa
kyčiau, — laimingiausi Lie
tuvos gyventojai. Švietimas 
labai pakilęs, jaunimui ne
mokamas mokslas, lavini
masis pasirinktoje specialy
bėje, laisvai prieinamas po
ilsis ir darbas. Tai, apie ką 
mes tik svajojome, ko netu
ri dar daugelis pasaulio 
tautų, mano gimtinėje tary
biniais metais jau tapo tik
rove.

Gėrėjausi ir didžiavausi 
jubiliejine dainų šve n t e, I 
mačiau Trakų apylinkių ir 
kitų vietovių darbo žmonių 
pasilinksminimus. Į akis 
krito liaudies meno savi
veiklos mastas ir didi vals
tybės parama kultūriniam 
masių augimui. Aido ir kitų 
Amerikos lietuvių choro 
dalyviai liko labai sujau
dinti ta pagarba ir nuošir
dumu, su kuriuo jie buvo 
suteikti savo pasirodymuose 
ne viename koncerte tėviš
kėje. Džiaugėmės visi vieš
nagės dalyviai, kai matė
me, kokias jėgas turi daina 
ir šokis mūsų gimtajame 
krašte, čia ir senam, ir 
jaunam pasireikšti sudary
tos visos sąlygos. Čia rūpes
tingai saugomos tautinės 
tradicijos, jos kūrybiškai 
surišamos su dabart i m i. 
Norisi ir mums, Amerikos 
lietuviams, nors dalele pri

sidėti prie gimtojo krašto 
praeities, kultūrinio paliki
mo išsaugojimo. Į Tarybų 
Lietuvą prieš kurį laiką 
persiuntėme didelius senų 
lietuviškų leidinių bei vėly- 
vesnio meto spaudos archy
vus, savo darbu Amerikos 
pažangiųjų lietuvių laik
raščiuose bei žurnaluose 
tarnaujame bendram lietu
vių pažangios kultūros rei
kalui.

Platesniam žmonių ratui 
norisi papasakoti apie Ame
rikos pažangiųjų lietuvių 
veiklą, klasių kovą JAV bei 
kitas gyvenimo kapitalisti
nėje šalyje puses. Spaudai 
beveik užbaigiau atsimini
mų knygą. Parašiau apie 
Amerikos kovot o j u s už 
laisvę, nužudytus reakcijos 
arba ilgus metus uždary

tus kalėjimuose, tačiau ne 
palūžusius. Su jais teko pa
laikyti ryšius.

Daug laiko pažinojau Že
maitę, susiti k d a v a u ją 
Amerikos miestuose, ren
kančią aukas Lietuvai. Apie 
nepamirštamus pokalbi u s 
su brangiąja rašytoja, apie 
jos darbą pažangos labui 
atsiminimuose pasakos ne 
viena eilutė.

Knygoje nemaža vietos 
skirta pirmajai mano vieš
nagei tėvų žemėje 1959 me
tais. Pridėsiu įspūdžius ir iš 
pastarosios kelionės po Ta
rybų Lietuvą.

Amerikos lietuviai labai 
patenkinti savo tautiečių 
svetingu ir vaišingu priė
mimu.

Bitininkystė buvo 
prieš 9,000 mėty

Ilgą laiką buvo manoma, 
kad bitininkystė prasidėjo 
treči ame tūkstantmetyje 
prieš mūsų erą Egipte. Nilo 
slėnyje iki šiol gyvena įvai
rių rūšių bitės. Yra išlikę 
senovinių bičių piešinių. Be 
kitų vardų, Žem utinio 
Egipto faraonai būdavo ti
tuluojami “bičių vie š p a- 
čiais”.

Tačiau Čatal Hiuj ūko 
šventykloje Pietų Anatoli
joje (Turkijoje) aptikta 
sieninė tapyba, ku r i o j e 
vaizduojamos bitės ir ko
riai. Tapyba priskiriama 
septintajam tūkstantmečiui 
prieš mūsų erą. Vadinasi, 
Mažojoje Azijoje bites 
žmonės pradėjo laikyti žy
miai anksčiau, negu Egipte.

Matyt, bitė yra vienas 
seniausių žmogaus prijau
kintų ir globotų gyvūnų.
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JUOZO BRAZAUSKO BUITRAšTIS 
Tolimesni įvykiai Kauno kalėjime.

Teismas. Išėjimas į laisvę. Klajonės.
Kai pasirodė, jog nėra vilties iškasti 

urvą, politiniai sumanė Kunickį permesti 
per kalėjimo sieną kartimis. Kad toks 
sumanymas pavyktų, pradėjo praktikuo
tis prie sienos viename kiemo kampe, 
kur sargyba nemato. Keturių karčių ga
lus surišdavo virvėmis taip, kad ant vir
vių galėtų žmogus atsigulti. Vienas ka
linių ten atsigula, o kiti jį iškelia kiek 
reikia aukščio ir meta. Išsipraktikavo 
taip, kad atrodė, jog turi pavykti.

Metimą vis atidėliojo, nes Kunickis 
laukė atsiunčiant pinigų. Kai jau viskas 
buvo paruošta ir pinigai gauti, buvo gau
tas įsakymas Kunickį išvaryti etapu. 
Jis, nenorėdamas išeiti, priėmė nuodų ir 
apsirgo. Gydytojas ėmė jį gydyti ir ne
norėjo leisti išvežti, bet į tai nebuvo at
sižvelgta ir jį išvežė. Po kiek laiko buvo 
gauta žinia, kad Kunickis pakartas.

Pabėgimu labiausiai rūpinosi krimina
liniai kaliniai. Vieną kartą jie pasidarė 
kopėčias ir jų pagalba per kalėjimo sie
ną jau buvo perlipę keturi kaliniai, o Ur
bonui belipant kopėčios sulūžo ir jis bu
vo pagautas vietoje. Po kelių dienų at
varė į kalėjimą ir kitus kalinius, kurie 
buvo pabėgę.

Brazauskas Kauno kalėjime išsėdėjo 
23 mėnesius be teismo. Visą tą laiką jis 
mokėsi, tik kai buvo sunkiai susirgęs, tu
rėjo nutraukti mokslą. Besveikdamas 
parašė jis Vilniaus teismo palatai pra
šymą, kad patikrintų jo sveikatą ir 
t. t. Teismo palata jo sveikatą patikri
no ir rado jį labai nusilpusį. Sutiko pa
leisti jį iš kalėjimo, jeigu įmokės 1,500 
rublių užstato.

Brazauskas pinigų visai neturėjo ir 
tiek daug nebuvo iš kur gauti. Į namus 
rašyti nedrįso, nes jeigu būtų sužinoję, 

• kad jis ne Antanas Gucevičius, o Bra
zauskas, tai jam būtų buvus amžina ka
torga. Užstato neįnešė ir pasiliko sė
dėti kalėjime.

Praėjus dar keliems mėnesiams jį iš
vežė į Šiaulių kalėjimą. Po mėnesio bu
vo teismas. Pripažino jį kaltu ir nutei
sė. dvejiems metams kalėjimo, bet pri
skaitė atsėdėtą laiką ir iš kalėjimo pa
leido.

Iš buvusių sykiu su Brazausku Kauno 
kalėjime kalinių tik Didžiulius išsiuntė 
visam laikui į Sibirą, o kiti gavo ma
žesnes bausmes.

Gavęs laisvę Brazauskas grįžo į Kau
ną. Norėjo atsiimti savo daiktus iš ka
lėjimo, bet kalėjimo raštinėje jam pa
sakė, fiad per pabėgimus kaliniai išplėšė 
sandėlį ir visus daiktus išvogė. Negavo 
nė vieno pamokų užrašų. Raštinė reika
lavo teismo įsakymo išduoti užrašams. 
Kalėjime nieko nelaimėjęs, jis susiieško
jo Paknį, pas kurį pernakvojo. Paknys 
davė jam kiek geresnį viršutinį drabužį.

Neturėdamas ką veikti Kaune, Bra
zauskas nuvažiavo į Vilnių. Nuėjo pas 
daktarą Stasį Matulaitį savo sveikatą 
patikrinti. Matulaitis apžiūrėjęs jį ra
do labai nusilpusį ir patarė pagyventi 
kaime ir pasilsėti.
. Iš pažįstamų gavęs šiek tiek pinigų ke
lionei, išvažiavo į Šiaulių apskritį pas 
Babužį, Gudžiūnų kaime. Ten pabuvo 
apie mėnesį laiko, sveikata pasitaisė ir 
pasijuto stipresnis. Pradėjo rūpintis su
sirasti kokį nors darbą. Jam patarė 
kreiptis į grafą Krapovicką, būk tai jam 
esąs reikalingas raštininkas. Bet kai nu- 

. ėjo pas grafą, tas pasakė, kad raštininką 
jau turįs, ir tarnybos nedavė, tik sušelpė 
pinigais. Tuo laiku buvęs pas grafą sve
čias taip pat davė Brazauskui penkis 

, rublius. Už tuos pinigus jis nuvažiavo į 
Šeduvą. Tepjg^yo darbo pas stalių, kur 
šiek tiek uzšiairbdavo. Dirbo ir vis gal
vojo, kaip čia toliau jam gyventi. Nors 
šį kartą nuo ilgo kalinimo ir katorgos 
išsisuko, bet kas gali užtikrinti, kad vėl 
neprasidės tardymai, areštai ir bausmės?

Iškeliavimas į Ameriką. Sugrįžimas 
į tėviškę. Vargingo gyvenimo galas
Brazauskas parašė į tėviškę laišką, 

prašydamas parūpinti pinigų kelionei į 
Ameriką. Po kiek laiko slaptai nuva
žiavo į tėviškę. Tenai gavo 140 rublių. 
Perėjęs sieną, Eitkūnuose pirko laiva
kortę ir išvažiavo į Ameriką. Tai buvo 
1909 metais.

Amerikoje Brazauskas dirbo keliose 
vietose ir visur, kur gyveno, veikė ir 
vietinėse lietuvių išeivių organizacijose. 
Negalėdamas grįžti valdyti tėvo jam pa
vestą ūkį, per rusų konsulą pasiuntė 
įgaliojimą savo seseriai Sendžikienei pa
imti tėviškėje ūkį valdyti.

Dvylika metų Brazauskas išbuvo Ame
rikoje. Per tą laiką pasaulyje įvyko di
delis pasikeitimas, iš kurių pats didžiau
sias, tai caro valdžios sugriuvimas Rusi
joje. Atsikūrė ir Lietuvos valstybė, o tai 
reiškė, kad politiniai pabėgėliai jau gali 
grįžti į savo kraštą ir nebus baudžiami 
už praeities politinius nusižengimus.

1921 metais Brazauskas sugrįžo į Lie
tuvą. Dolerių parsivežė nedaug ir nega
lėjo nuosavybės įsigyti, o ir tais, kuriuos 
parsivežė, nemokėjo pasinaudoti.

Tada Lietuvoje niekas nė pamanyti 
nenorėjo, kad rusiški rubliai arba vokiš
kos markės galėtų pavirsti beverčiais 
popiergaliais. Visiems atrodė, kad jų 
vertės nupuolimas tik laikinas reiškinys, 
kad kai tik tos valstybės sustiprės, jų 
pinigai vėl atgaus savo pirmykštę vertę. 
Visi tik ir stengėsi, kuo daugiausiai jų 
įsigyti, kol kursas žemas, o kai kursas 
pakils, jie liks turtuoliai.

Brazauskas irgi pasidavė toms klaidin
goms mintims ir didesnę dalį savo par
sivežtų dolerių iškeitė į markes. Markių 
kursas greitai ėmė kristi ir jis pamatė, 
kad jo santaupos nuėjo niekais.

Dabar jau reikėjo gyventi tik iš dar
bo, kurį jis buvo susiradęs dar prieš ga
lutinį markių nusmukimą. Jo jaunesny
sis brolis Justinas tada dirbo Šakių mies
to milicijoje. Ten jis įtaisė ir savo brolį 
Juozą.

Juozas Brazauskas policijos raštinėje 
Šakiuose dirbo iki 1926 metų. Per tą 
laiką vedė*. Iš savo santaupų ir iš žmo
nos dalies pradėjo statytis namelį sklype 
žemės, gautos iš Žemės reformos valdy
bos.

Pas Brazauską tada gyveno jo jau
niausioji sesuo Julija. Kai 1926 metais 
Šakiuose prasidėjo kuopininkų ir profe
sinių sąjungų susirinkimai, Julija labai 
aktyviai ėmė tenai dalyvauti. Neapleis- 
dama nė vieno susirinkimo, pati eidavo 
viešai kalbėti ir kalbėdavo niekuo nesi
varžydama labai revoliucingai. Bet tai 
truko neilgai. Po gruodžio 17 dienos 
perversmo ji buvo areštuota, bet ją greit 
paleido.

Nors Brazauskas, kaip policijos tar
nautojas, laikėsi ramiai, bet po pervers
mo jį atleido iš tarnybos. Brazauskui 
prasidėjo sunkus gyvenimas. Namelio 
statyba dar nebaigta, jis pats be pini
gų ir be darbo. Netekęs nuolatinio už
darbio, eidavo dirbti prie statybos, prie 
stalių ir šiaip kur galėjo litą sugriebti.

Tuo metu spaudoje ėmė rodytis straips
niai apie knygnešius. Buvo rašoma, kad 
knygnešiai padarė daug gero ir pasitar
navo Lietuvai, platindami nelegalią lite
ratūrą. Darbas buvęs pavojingas, reikė
ję daug ištvermės, drąsos ir pasišven
timo ir kad daug knygnešių už tai nu
kentėję. Buvo kalbama, kad pasižymė
jusiems knygnešiams reikia paskirti nors 
nedideles pensijas, kaip ženklą, kad jų 
darbas įvertinamas. Ir tikrai, valdžia 

. po kiek laiko pradėjo kai kam skirti ma
žytes pensijas?

Brazauskas, sunkaus gyvenimo spau
džiamas, sumanė pasinaudoti tokiu knyg
nešių pagerbimu. Jis parašė pareiški
mą, trumpai išdėstydamas savo veikimą 
1905 metų revoliucijoje ir kad platino ne
legalią lietttvių literatūrą. Su tokiu pa
reiškimu kišenėje jis nuvažiavo į Kau
ną rūpintis pensijos.

Pirmiausiai jis nuėjo pas daktarą Ma
žylį pasitarti. Daktaras perskaitė jo pa-? 
reiškimą ir sako:

—Už tai, ką esi čia parašęs apie savo

revoliucinę veiklą, gali greičiau gauti ka
lėjimo, o ne pensijos, žinai, kad mūsų 
valdžia revoliucionierių ir socialistų ne
kenčia, tai geriau to visai neminėk. Apie 
lietuviškų raštų platinimą reikia aiškiau 

- ir plačiau parašyti. Už tai gal ir galėtum 
gauti kokį įvertinimą.

Brazauskas, daktaro Mažylio pamoky

Apie lepros raupus ir kovą su jais
DR. A. PETRIKĄ

Esame girdėję apie raupsus bei raupsuo
tuosius. Raupsai (leprozija-leprosy) reikia 
skirti nuo lietuviams gerai pažįstamos ligos 
raupų (smallpox). —

Raupsai yra seniai žinoma liga. Ji mini
ma Senąjame Biblijos įstatyme kaip “nešva- 
rybė”, kaip bjauri, neišgydoma liga, kai li
goniai būdavo visam amžiui izoliuojami, at
skiriami nuo sveikųjų. Jie buvo palikti mir* 
čiai, juos net artimiausieji giminės negalė
davo lankyti; jų rezervatas-leprozoriumas 
buvo lyg kalėjimas, pasmerktiems visų am
žių kalėti ir laipsniškai pūti.

Leprozija-raupsai paeina nuo graikų žo
džio “lepra”, odos “žvynai”. Dabar ši ne
laimė Amerikoje vadinama Hanseno liga, 
nes tasai norvegų gydytojas pirmas 1874 m. 
atrado (izoliavo) jos bacilas, kurios yra pa
našios džiovos baciloms. Hansenas tas ba
cilas pavadino “Mycobacterium Leprae”.

Senovėje, bibliniais laikais, raupsuotuosius 
bendruomenė ne tik atskirdavo nuo sveikų
jų, bet ji su jais nenorėjo turėti jokio kon.- 
takto. Jei kas susirgdavo raupsais, tai tą 
jau išrašydavo iš gyvųjų tarpo, jį laikyda
vo “mirusiu”, su juo niekas negalėdavo su
sisiekti ar susirašinėti. Lepro buvo bijoma 
kaip maro! Ligoniai, eidami į leprozoriu- 
mą, užsirašydavo svetimais vardais, kad ne
darytų šeimai “gėdos”, šeimos pokalbiuose 
jų vardai nebuvo minimi.

Tačiau dabar į raupsus ir raupsuotuosius 
žiūrima visai kitaip. Šiuo metu jau žino
ma, kad raupsais apsikrečiama labai retai, 
kad tik turį tai ligai palinkimą, ar neturi na
tūralaus atsparumo, gali ja užsikrėsti ir kad 
daugelyje atvejų ji yra pagydoma, jei tik

Stasys Jarušauskas

Antra Daina
Tai buvp sielvarto diena, 
Tai buvo liūdesio savaitė, 
Tai buvo nelinksmiausi metai — 
Pirmieji metai be mamos... V
O mama! Kai tu išėjai — 
Kai išnešė tave ant rankų, 
Kalnelin pavežėjo sningant, — 
Nepalydėjau aš . tavęs...
Ak kam taip greit apleidai mus, 
Nebaigusi riekės atriekti!.. 
Ir kam kepei tu savo duoną, 
Jei visą ją išdalinai?..
Išdalinai gyvybės daug *) 
Ir daug išsaugojai sveikatos — 
Kitiems. O sau..< vien “ačiū” liko — 
Tai jie žingsniavo prie duobės... 
Kartu nusinešė jie ten 
Ir savo liūdesį, ir gėlą, 
Nes neapgynė nuo žudikės... — 
Baisi žiaurioji jos galia!..
Tuščiuos, pritemusiuos namuos 
Mirtis, apvogus mano širdį, 
Plienu aštriuoju dar žvangėjo 
Ir šaltį papūtė veidan... 
Aš šitą pranašę jaučiau-— 
Koksai kikenimas siaubingas. . . — 
Kai juodas sąrašas jos rankoj, 
Sunumeruotas eilėmis. .. 
Mačiau tą sąrašą, žinau, 
Kur savo pavardę atrasti. ., 
Bet sušukau, jau jai išeinant. 
— Dar pabovosim mes abu! 
Ji stabtelėjo tarpdury — 
Man drebulys pašiaušė kūną — 
Sugrįš, prieis. . . oi, nelaboj!.. 
Bet ne — pagrasė tik pirštu.,.
Mana? pavargusi dvasia

' Gyventi, dar gyventi troško! 
Nors slysdavo šlaitu bedugnėn, 
Bet vėl tuoj kopdavo aukštyn... 
Širdis plazdėjo tulžyje, 
O mintys mezgė... ardė.... kilpas. .. 
Už lango juokėsi'juodoji, 
valia gi triūsė net už du... 
Pagalbos ranką jautė ji, 
Lyg mielą motinėlės ranką;,. 
O nemarusis žmoniškumas, 
Ne giltinei tave įveikt! 
Ne jai —gyvenimui, šaukiau, 
Paminklą šviesų pastatysiu! — 
Bet juodą veidą jos iškalsiu, — 
Tesvylą saulės spindulinėse!. . 
Praslinko sielvarto diena, 
Nugūrino liūdna savaitė, 
Ir vėl poliau keliavo metai...
Tik jaį... be guodžiančios mamos...

*) Autoriais motina buvo medicinos sesuo,- dirbo 

ir kaip akušerė. Turėjo gausią savo šeimą; apla* 
mai, ji buvo (abdaringa moteris.
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tas, parašė naują pareiškimą ir, pačiam 
daktarui tarpininkaujant, jam buvo pa
skirta pensijos po 30 litų kas mėnesį. 
Tai buvo vis šis tas prie skurdaus gyve
nimo.

Brazauskas mirė per antrąjį pasaulinį 
karą, vokiečių okupacijos laiku, 1943 me
tais. Paliko žmoną ir dukrelę.

Ar gali susidurti a 
erdvėje satelitai 4

pradedama anksti gydytis, jei liga greit at
pažįstama.

Daug žinių apie Hanseno liga sergančiuo
sius mums suteikia Lawrence G. Blochma- 
nas savo straipsnyje, tūpusiame š. m. sausio 
mėn. žurnale “Today’s Health”. Taigi jo 
pateiktomis bei kitur surastomis žiniomis ir 
pasinaudosime. Minėtojo straipsnio auto
rius kalba daugiausia apie Amerikos raup
suotuosius ir mūsų krašto leprozoriumą, 
esantį Carville, netoli New Orleans miesto, 
prie Mississippi upės, Liuizianos valstijoje. 
Ši ligoninė > buvo įsteigta kaip Marinų Ligo
ninė No. 66. šiuo metu ten gydosi apie 300 
ligonių, kurių Amerikoje yra apie 2 ar 3 
tūkstančiai. Gi Azijoje ir Afrikoje jų yra 
apie 12 milijonų. Jungtinėse Amerikos Val
stijose daugiausia tos rūšies ligonių pasitai
ko penkiose pietinėse valstijose: Liuiziano- 
je, Floridoje, Kalifornijoje, Teksuose ir Ha
vajų salyne.

Raupsai nėra epideminė liga, kuria leng
vai apsikrečiama ir kuri greitai plinta, kaip 
maras, raupai, cholera, šiltinė, gripas-influ- 
enza ir kitos. Ja, kaip jau minėjome, re
tai kada užsikrečiama ir jos inkubacijos pe
riodas, t. y. laikotarpis nuo apsikrėtimo iki 
simptomų pasirodymo, yra gana ilgas—kar
tais trunka net kelis metus.

xLepro bacilos pirmiausia puola odą ir pa
viršiaus (periferinius) nervus bei audinius. 
Dėl to oda ir kūno paviršius praranda jau
trumą : galima skaudžiai apsideginti visai 
to nejaučiant. Kai minėtosios baciloš sunai
kina akies optinį nervą, ligonis apanka. Jos 
sugadiha nosies, lūpų, ausų, burnos, gomu
rio, liežuvio, gerklės, ausų, pirštų (rankų ir 
kojų) nervus bei audinius. Odos paviršiuje 
atsiranda gumbų, dėmių bei negyjančių opų 
ir kitokių deformuojančių sužalojimų. Jos 
įsiveisia plaučiuose, jeknose (kepenyse), 
inkstuose. Centrinę nervų sistemą, esančią 
kaukolėje ir stubure, lepra neliečia. Ta
čiau nuo raupsų retai kas miršta. Mirtis 
įvyksta dažniausiai nuo susidariusių komp
likacijų, kai nusilpusį organizmą užpuola 
kitos ligos, dažniausiai džiova, plaučių už
degimas, inkstų bei kepenų sutrikimai ir kt. 
Neretai, kad ir po keleto metų, lepro liga 
sustoja plėtotis ir ligonis laikomas pagijusiu, 
nors sužalojimai pasilieka visam amžiui.

Raupsai nėra paveldima liga. Ja apsikre- 
čia dažniau vyrai, nei moterys: du prieš 
vieną. Palankiausias apsikrėtimui amžius, 
tai tarp 10 ir 30 metų. Raupsai daugiausia 
paplitę tropiniuose bei subtropiniuose kraš
tuose—atogrąžų Afrikoje, Abisinijoje (Etio
pijoje), Indijoje, Ceilone, Japonijoje, Javo
je, Filipinuose, Kinijos dalyse ir daugelyje 
Pacifiko salų. Raupsai IX-XV amž. buvo 
paplitę ir Europoje: Prancūzijoje, Italijo
je, Vokietijoje, Ispanijoje,' Anglijoje, Airi
joje. XIII amž. Europoje buvo įsteigta apie 

z 19,000 t. v. Lozoriaus namų, vėliau pava
dintų leprozoriumais. XVI amž. kalbamoji 
liga neteko epideminio pobūdžio. Ir dabar 
retkarčiais vis dar pasitaiko susirgimų Balti
jos jūros kraštuose — Skandinavijoje, Suo
mijoje (Finlandijoje), Vokietijoje, T. Są
jungoje. Leprozoriumas buvo vokiečių įs
teigtas ir Klaipėdoje, kurioje jis išsilaikė 
iki po antrojo pasaulinio karo.

Didžiausias Amerikos leprozoriumas, įs
teigtas 1894 m. Carville, pradžioje buvo 
nedidelė mažų medinių namelių kolonija, 
aptverta aukšta spygliuotų vielų tvora, su 
kalėjimu neklaužadoms ar bandantiems iš 
jos pabėgti. Ligoninė neturėjo nei pašto, 
nei telefono, nei tinkamo kelio. Lankyti li
gonius buvo ginama, išeiti iš jos irgi nebuvo 
galima, nes bijota,- kad nekiltų šalyje lepro 
epidemija. Ligoniai buvo gydomi daugiau
sia “chaulmoogra” aliejum, kuris maža ką 
jiems padėdavo, šiuo metu vartojama jau 
visai kitokie vaistai, vadinami “sulfone” 
(glucose sulfone sodium) ir antibiotikai bei 
vitaminai. Carville ligoninė dabar yra visai 
moderni įstaiga, be kalėjimo ar spygliuotų 
vielų tvoros, pastatai mūriniai, ligoninė tu
ri pašto bei telegrafo skyrius, telefoną, net 
leidžia saVo laikraštį. Ligoniai gali lankyti 
savo gimines, kada tik nori, juos irgi gali 
lankyti, kas tik nori. Ligoninės valdyba tei
gia, jog apie 20^ ligonių pilnai pagydoma, 
o apie 60% žymiai apgydoma. Gydymui ne
siduoda tik įsisenėję susirgimai. Tačiau kū
no sužalojimų jau nebėra.

Hanseno liga sergančiuosius šiuo metu ne 
visuomet reikia siųsti į leprozoriumą. Juos 
g^do bendrosiose ligoninėse Niujorke, Či
kagoje, San Franciske ir kitur. Hanseno li
ga nustojo savo pirmykštės grėsmės, nusto
jo buvusi žmonijos siaubas. -.

/ •

Šiuo metu skrieja apie 90 
dirbtinių Žemės palydovų, 
kosminių stočių, raketų-ne- 
šėjų į atskirų jų dalių. Jų 
skriejimo orbitos labai įvai
rios. Perigėjai — artimiau
si Žemei taškai — svyruoja 
tarp 180 kilometrų ir 35,800 
km: apogėjai — tolimiausi 
nuo Žemės taškai — tarp 
244 km. ir 192,000 km. Be 
to, skirtingos ir skriejimo 
orbitų plokštumos. Nėra 
bent dviejų tokių palydovų, 
kurie skrietų vienoda orbi
ta. Palyginti su erdvėmis, 
kuriomis skrieja palydomi, 
jų skaičius yra nedideliOTr 
dviejų palydovų susidūfe- 
mas praktiškai negalimas. 
Todėl tikimybė, kad kosmi
nis laivas su kosmonautais 
galėtų susidurti su dirbtiniu 
Žemės palydovu yra artima 
nuliui.

Kitas dalykas pamatyti 
dirbtinį palydovą s k ren- 
dant kosminiu laivu ar ša
lia jo. Panašiai, kaip iš Že
mės, iš kosminio laivo gali- 
ma matyti dirbtinį palydo
vą, skriejantį per dešimtis 
ir net šimtus kilometrų nuo 
laivo. Vieną tokį palydovą 
ir matė kosmonautai Belia-
jevas ir Leonovas.

Ateis laikas, kai kosmo
nautai skraidys maneviw- 
jančiai kosminiais laivais. 
Jei laivo kelyje iš tikrųjų 
pasitaikytų moteoritas ar 
dirbtinis palydovas, radio 
lokatoriaus ekrane iš anks
to pasirodytų jo siluetas. 
Pakaktų laivo nedidelio 
manevro susidūrimui iš
vengti. Pats susidūrimas, 
žinoma, būtų pavojingas. 
Jo padariniai priklausytų 
nuę susiduriančių kūnų___ [
greičio ir< jų masės, nes ki- į.
netinė skriejančių kūnų 
energija yra proporcinga jų j
masei ir greičio kvadratui. (

Medžio nuotaka
1

Prieky žygiuoja muzi
kantai. Padažytais vėje
liais, paryškintomis akimis 
dešimtmetė “nuotaka” susi
kaupusi. Puikus rūbas, ku
rį daugelį dienų ruošė te- | 
vai, ir papuošalai, išnuomo
ti iš žynio, paverčia ją pa
sakų gražuole. Greta tėvai. 
Eitynių gale smalsuoliai.

Iškilmingoji procesija su
stoja priešais “jaunikį.” Tai 
medis, su kuriuo mergaitė 
turi simboliškai susituokti. 
Sudėtinga vestuvių ceremo
nija pradedama aukomis. 
Nuotaka prie medžio šaknų 
deda vaisius, paskui atsi
klaupus lenkiasi savo' “val
dovui” ir pagarbiai bučiuo
ją jo kamieną. ‘ I

“Tuoktuvės su medžiu” 
—senovinis Nepalo liaudies 
paprotys. Prieš daugįjį ' I 
šimtmečių Nepale žmrfa 
buvo laikoma vyro nuosa
vybe. Jei jis mirdavo, našlę 
sudegindavo ant laužo kar
tu su lavonu. Bet ilgainniūi 
tas žiaurus paprotys buvo, 
pakeistas simboliniu ritua
lu — dar neištekėjusiais, 8 
—15 m. amžiaus, mergaitės 
ėmė tuokti su... medžiais. 
Dabar, vyrui mirus, našlei 
negresia pražūtis, z nes ji 
ne tik našlė, bet ir “gyvo ir 
sveiko” medžio žmona. .

JAPONUOS PREKYBOS 
LAIVYNAS 

, Tokio. — 1964 metais Ja
ponijos prekybos laivai tu
rėjo 17,600,000 tonų įtalpoj 

Šiemet dar yra stato|pw 
naujų laivų, kurie turės 
7,400,000 tonų įtalpos. į
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Waterbury, Conn.
’ ^Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kuopa rengia pie
tus daktaro Jono Stanislo- 
vaičio rezidencijoje, spau
dos naudai.

Įvyks sekmadienį, rugpiū
čio 29 dieną. Pietūs bus 
duodami 1 vai.

Mūsų rengėjai jau platina 
tikietus, kurių kaina labai 
maža—tik $2.50. Prašome 
visus įsigyti tikietus iš anks
to.

Vienas kitatautis dakta
ras, dentistas, irgi nusipir- 

z ko du tikietus, nes ir jis no
ri paremti mūsų spaudą.

.Dar sykį prašome visus 
atsilankyti ir pakviesti savo 
dAugus ir pažįstamus, pa
klausyti kalbų turistų, ku
rie tik dabar sugrįžo iš 

' Lietuvos, nes jie daug ką 
matė, girdėjo patyrė važi
nėdami po mūsų senąją tė
vynę Lietuvą. Ir mums bus 
svarbu girdėti, ką jie ten 
patyrė ir matė.

M. Svinkūniene

CLEVELAND, OHIO
Dėl tūlų priežasčių įvyko 

pakeitimas ruoši amo J. 
Krasnickui pasikti banketo, 
kuris yra rengiamas šeš
tadienį, rugpiūčio 28 dieną.

Pirmiau buvo skelbta, 
kad prasidės 6 vai. vakaro, 
dabar banketas prasidės 
nuo 4 valandos po pietų. Jis 
įvyks LDS 55 kuopos klu
be, 9305 St. Clair Ave. Ren
gėjai kviečia visus atsilan
kyti ir išgirsti J. Krasnicko 
įspūdžius.

Philadelphia, Pa.
/

Susirgo Ona Kušleikienė. 
Ji yra St. Luke ligoninėje, 
Room 610, Franklin ir 
Thompson Sts. Linkiu jai 
greitai pasveikti.

A. Žalneraitienė

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

Liūdnas Prisiminimas
Jurgis Stasiulis
Mirė rugpiūčio 22, 1963

1 Dveji metai sukako, kai mirė mūsų šeimai 
reikalingas tėvas, žmonai vyras.

Tu nesi pamirštas ir niekados nebūsi, kol 
gyvi būsime tavęs neužmiršime. Prisimename 
širdyse tavo dvimetines, kai pasitraukei iš gy
vųjų tarpo.

Klara Stasiulis, žmona 
Stefanija ir Clara, dukros
Jonas, sūnus

Clearwater, Fla.

Worcester, Mass.
Rugsėjo 4—5—6 dieno-

Brockton, Mass.
Marijona Gutauski e n ė

PHILADELPHIA, PA 
& VICINITY

PHILADELPHIA, PA. * VICINITY

mis Lietuvos Sūnų ir Dūk- pasidavė į ligoninę operaci-
terų Draugija iškilmingai 
minės 60-ties metų sukaktį 
Olympia Parke, Shrewsbu
ry, Mass.

Per daug metų po šios

jai. Turėjo būti operuota 
rugpiūčio 16 dieną. Ji yra 
Brockton Hospital, Ward 
D, 680 Centre St., Brock
ton, Mass. Patartina, kad 
draugės ir draugai pasiųs-

draugijos pastoge, kaip 29 tų jai užuojautos atvirukų.
Elndicott St., Worcesteryje, 
taip pat ir Olympia Parke, 
pažangios lietuvių draugi
jos surengdavo visokius 
pasilinksminimui parengi
mus, kaip tai koncertus ir 
dramų vaidinimus, prakal
bas, šokius, o Olympia Par
ke daug didelių piknikų ir 
vakarienių. Tai tikrenybėje 
ir buvo šios apylinkės kul
tūros centras.

Kad padarytumėme virš 
paminėtą parengimą pasek
mingu, L.S.D. drau gija 
kviečia visus vietinius ir iš 
plačios apylinkės mūsų ge
rus simpatikus dalyvauti.

Bus muzikalė programa, 
dainų ir šokiai, bus visokių 
valgių ir išgėrimų per visas 
tris dienas.

Labor Day
Rugsėjo 6 diena, 

džiausią Amerikos 
ninku šventė. Milijonai or
ganizuotų darbininkų gat
vėse, salėse, parkuose mi
nės ilgų metų kovas už tei
sę organizuotis į unijas. 
Pamenu, tai buvo pasiryži
mo ir pasišventimo diena. 
Dabar unijų vadai jau daug 
kuomi skiriasi nuo praei
ties vadovų. Dabar unijų 
vadai daugiau rūpinasi sa
vo didelėmis algmis, vietoje 
padidinti unijas, kurios kas 
metai eina mažyn, o darbo 
minios auga didyn. Tai di
delis jų apsileidimas.

Linkiu jai greitai pasveikti.

Į spaudos pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį, rugp. 22 
d., Worcesteryje, jau turi
me pilną busą. Busas išeis 
nuo Lietuvių Tautiško Na
mo ditną lygiai 12 valandą.

Mūsų miesto dvi turistės, 
kurios lankėsi Lietuvoj,, jau 
sugrįžo. Išklausymui jų ra
porto Liet. Tautiško Namo 
knygynas rengia pasitiki
mą, kuris įvyks sekmadie
nį, Rugpiūčio 29 d., apie 1 
valandą. Įėjimas nemoka
mas.

di-tai 
Darbi-

Lietuvių Tautiško Namo 
draugovė ir Montellos Vy
rų Dailės Grupė rengia ru
deninį pikniką, kuris įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 5 d., 
Ramova Parke, Montelloje. 
Pradžia 11 vai. dieną. Ren
gėjai kviečia visus atsilan-
kvti. Geo. Shimaitis

su-

Help Wanted—Male HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

MACHINE SHOP FOREMAN
Experienced man needed to super
vise 10 -15 Man shop. This is a 
permanent position with North Phi
ladelphia Machinery Manufacturer. 
Write Box V7, 711 Jefferson Bldg., 

Philadelphia, Pa. 19107.

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)

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)
MECHANIC — TRUCK.

. . . with own hand tools.
Experienced on diesel heavy duty 
trucks. Preventative maintenance, 
general repairs including welding. 
Morrisville area. Good salary and 
liberal fringe benefits. PM shift. 
Interested applicant should apply to:

Mr. Pennington

WARNER CO.

NIGHT MAN
Good sweet dough, Danish, experi
enced. Good working conditions. 
Steady employment all year round.

DE. 4-3435
(64-68)

51st St. & Schuylkill’ River 
Philadelphia, Pa.

ELECTRIC REPAIRMAN
Experienced in fractional 

Horsepower Motors.
SA. 6-6800

(63-67)

ASBESTOS SIDING MECHANICS 
for new construction.

Experienced Mechanics only.
KRUM ROOFING CO.

134 Tyson Ave., Glenside,
Mr. DeGraw. TU. 4-7593.

(66-68)

(66-68)

MAINTENANCE MECHANIC

Set up man. Immed. opening for an 
all around exp. maintenance me
chanic for expanding food processing 
plant. Must be able to repair and 
maintain packaging equip, such as 
auto-filling machs., auto, cappers, 
auto, label machs., pumps, etc. Some 
knowl. of machine tools, lectricity, 
boilers and welding. Excel, perma
nent pos. for the right man. For 
appt. Call Mr. George Koochanowicz, 
bet. 8:30 AM & 4:30 PM VI. 3-8495.

(66-68)

MECHANIC. Brake and wheel. 
Local store of national Co. has op
portunity for experienced man (sala
ry plus excellent bonus plan). Pen
sion & insurance. HS graduate, 
minimum 1% yrs. Brake & Front end 
experience. Call MA. 7-1374.

\ (66-68)

SHOEMAKER
1st class.

Good opportunity for man to own 
his own business.

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

(62-66)

UPHOLSTERER
Experienced on custom work, full 

or part time. Good pay.
K. HOSS

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

(63-66)

ENGINEER

with leading utility in 
located in Harrisburg.

ELECTRICIAN
1st class. Steady work. 

Apply
GEEN ELECTRICAN SERVICE 

118 E. King Street, Malvern.
9 AM to 1 PM. NI. 4-3931.

(66-68)

S

I PIITSBURGH PENNSYLVANIA

I MIRUS

I Juozui Kazmer-Kauševičiui
M Reiškiame širdingiausią užuojautą jo likusiai
RA žmonai Theodorai, trims podukroms ir jų
I šeimoms, taipgi kitiems giminėms ir draugams.
I P. Paulauskienė Mrs. Clara Leitennan
I O. ir J. Miliauskai M. Imbrasienė
1 B. Šimkienė J. K. ir M. Mažuknai
I Jul. Šimkets Jonas Purtikas

E. Vicinienė Ch. ir Jul. Melnis
S. Karsokienė G. Lekavičius
B. Armalienė Mr. Dovidas
Jos. Mažeika S. Monskienė
P. Karsokas M. Zdankienė
C. Josephites
M. Humphreys

H. Kairienė

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopos sekantis banke
tas įvyks šeštadienį, Rugpiūčio Aug. 
28 d., visiems žinomoj vieto—314 
15th Ave., So. Petersburge.

Pietūs bus patiekti 12 vai. Po pie
tų šokiai ir kiti pasilinksminimai.

(Kviečiame visus atsilankyti.
Rengimo komitetas (66-67)

HAVERHILL, MASS.
Puikus banketas įvyks Rugsėjo- 

September 19 d., pradžia 1-mą vai. 
dieną. Pietūs bus pas A. Kazlaus
kus, 74 No. Main St.

Šis banketas yra paminėjimui LLD 
50 metų sukakties ir panamai spau
dos. Kviečiame visus atsilankyti. 
Nors kartą ir pąs mus turėsime pui
kų banketą. J. Petrus čia parodys 
naujus filmus iš Lietuvos; pamaty
site, kaip šiandien Lietuva atrodo ir 
kaip ji progresuoja. '>

Mūsų LLD nariai ir aidrės 
rengusios visus svečius gerai 
vaišinti.

Rengimo komisija .(66-07)

si-
a-

MIAMI, FLA.
Širdingas ačiū 
Tarybų Lietuvai!

Šias eilutes rašau jau
grįžęs į JAV, bet mano vai
dentuvėje dar matau Vil
niaus Vingio parką, kuria
me vyko istorinė Dainų 
šventė. Dar tarsi girdžiu 
tūkstančius choristų balsų 
mano tėvų žemėje.

Rodos, matau tuos dide
lius įvąiriuš šdkius.

Rodos, matau tuos did
vyrių, žuvusių kovoje už 
laisvę, pagerbimo kapus ir 
nešamus vainikus prie pa
minklo.

Vienok galiu tik pareikš
ti, kaip patenkintas, kaip 
laimingas esu, kad turėjau 
progą ne tik matyti, bet ir 
dalyvauti istorinėje Tarybų 
Lietuvos jubiliejinėje Dainų 
šventėje.

Kai prisimenu mūsų tėvų 
šalelę, kurioje teko užaugti 
ir vargti, girdžiu taip 
įspūdingai, taip j a u d i- 
nančiai skambančias dainų 
melodijas ir besiveržiančius 
iš tūkstančių jaunų krūti
nių balsus, — nejauti, kaip 
džiaugsmo ašaros iš akių iš
trykšta.

Nuoširdžiausią padėką 
reiškiu Tarybų Lietuvai, ku
ri pakvietė JAV choristus 
dalyvauti Dainų šventės iš
kilmėse. Didžiausia šlovė

MACHINIST
Wanted, skilled machinist all around, 

from Paoli-Malvern area.
Salary commensurate with ability.

Call 647-0453.
(66-71)

Excellent opportunity for recent col
lege graduate with M. E. degree to 
affiliate 
divisions
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.

COOK
Experienced only, for chestnut hill 
restaurant, small menu, plain cook

ing, hours 11 A. M. to 8 P. M. 
Must have own transportation.

Call CH. 7-3450.
(64-68)

MACHINIST
Tool & Die Maker 

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

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

(62-66)

YUCAIPA CALIFORNIA
MIRUS

Kazimierui Pesliui
V ’

Rugpiūčio 4, 1965 
Reiškiame mūsų gailestingą užuojautą ve

lionio žmonai Onutei, dukrelei Birutei, žentui 
Juozui Ventoniui, anūkams Richard ir Danutei 
kantriai pergyventi liūdesio dienas ir valandas.

Velionis taipgi paliko čia Amerikoje dvi se
sutes, vieną brolį ir vieną brolį Lietuvoje. 
Daug artimų giminių ir draugų. Visiems taria
me užuojautą nuo organizacijų ir pavienių sim
patijos draugų, nuo Yucaipos, Redlands ir Los 
Angeles lietuvių.
J. M. Alvinai
J. M. DemenČiai
J. A. Russ’ai 
John Žekas z 
A. D. Shultz’ai 
J. M. Palukaičiai 
Paul Evens 
John Marks 
Mary Rade’ienė

CLEVELAND, OHIO I
• LDS 55-ta kuopa rengia vakarie

nę fr smagų vakarą, įvyks Rpgpiū- 

 

čio-August 28 LDS svetainėj^, 9305 
St. Clair Ave. Durys s ątdaros 
nuo 4-tos valandos, 
duodama 5-tą valandą;

Gaspadinės pagamins skanių val
gių. O. J. Krasnickas papasakbs sa
vo įspūdžius, įgytus Lietuvoje, da
lyvaujant Daįnų šventėje. Kviečia
me visus atsilankyti į šį gražų po- 
kyl.

Rengimo komisija (66-67)

akarienė bus

1401 Arch St., Phila., Pa. 19105
(63-68)

Business Opportunities

WAITER—WAITRESS—BUS BOY 
over 21.

Call MU. 8-5800
Mr. Vitelli

(66-69)

TAPERS AND FINISHERS
Work available Philadelphia 

Jersey areas.
Call between 8 and 5:30 P.

EL. 6-8330.

and

M.

(66-72)

meno ir kultūros veikėjams, 
mokslo vyrams ir moterims, 
kurie puoselėjo te ir suruo- 
šėte didingą Dainų šventės 
iškilmę. Didingi jos įspū
džiai mano mintyse pasiliks 
visam gyvenimui.

Dar noriu jums, mieli tau
tiečiai, palinkėti dirbti ir to
liau, kad dainos skambėtų ir 
jūsų gyvenimas gėrėtu mū
sų tėvų žemėje.

Jūs tėvynėje, ir mes iš
eivijoje taip pat dar dau
giau dirbkime, kad pasaulis 
būtų gražus, kad pasaulyje 
būtų taika, kad karo ginklai 
virstų muzikos instrumen
tais ir darbo įrankiais!

Daug laimės kovotojams 
už taiką!

Atleiskite, jei kuriam nu
sikaltau savo poelgiu arba 
žodžiu.

Jonas Smalenskas

Worcester, Mass

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

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

. . . (63-66)

SHOE REPAIRMAN. Good all 
around man. Paid vacations, holi
days and insurance. Guaranteed’ top 
wages paid year ’round. 40 hour 
week. Phone 828-1729 or 828-5367,

Norristown, Pa.
(66-68)

Owner-Operators with Tractor or 
Tractor and Flat Trailers to haul 

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

(62-66)

Help Wanted—Female

REAL ESTATE

WOMAN
Luncheonette work. Hoagies, Milk 
Shakes, etc. Full time night work.

Apply inperson.
7726 W. Chester Pike, Upper Darby.

JIM’S STEAK HOUSE
(66-67)

CHURCHVILLE. For Sale 1 large 
shop, make Gd garage or body shop. 
Heated, plenty of light. Also 8 
room house, Ht. and bath, on same 
lot. 522 Bustleton Pike. Call EL. 
7-1134.

(65-67)

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)

HOUSEWORK f
1 child school age.

Live in own room. Some cooking.
References

Call after 6 P. M. NE. 7-517.
(66-67)

CARPENTERS
Excellent working conditions.
Apply Comptroller’s Office, 

9 AM to 4 PM.
Valley Forge Military Academy, 

Wayne, Pa.
(66-71)

LABEL SEWERS. Must be expe- 
a rienced on Willcox and Gibbs. 
Willing to work day or part time 

evenings. Highest rates.
DEVON KNITWEAR

3300 Frankford Ave., Phila., Pa.
(66-68)

AUTO BODY METALMAN
Ready for work.

Top wages paid.
454 W. Woodlawn St.

Call VI. 4-9565
(66-67)

BAKERS
1st & 2nd hand cake bakers.
Apply Bickelberg's Bakery.
, 7720 Bustleton Avenue. 

RA. 5-4387
(66-70)

NURSE, RNs & LPNs, occupation
al Therapist. Good surroundings and 
salary. Ą11 shifts. Please call Mrs. 
M. Sutphin 1-609-665-9500. MAPLE 
SHADE NURSING & CONVALES
CENT CENTER, Rt. 38 & Mill Rd., 
Maple Shade, N. J.

(60-68)

WOMAN

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. ($2-66)

G. B. Damušiai 
John Klaima 
Karolius Pečiulis 
G. A. Bernotai 
Mary Armen’ienė 
Antanina Marcinkienė 
Barbara Shaling’ienė 
Elizabeth Cable’ienė

YUCAIPA, CALIF.
Sekmadienį, Rugpiūčib-August 29 

d., nuo 12 vai. yra rengiamas pik
nikas. Jvyks atvirame ore, Yucaipa 
Valley Park, Aye E ir 7th St.

Rengėjai—Yucaipos Lietuvių kuo
pa.

Rengėjai kyiečia lietuvius ne tik 
vietinius, bet ir iš tolimesnių koloni
jų atsilankyti. Bus skanūs pietūs 
ir draugiškas patarnavimas prįe 
stalų.

Vieta patogi, po stogu, valgyti ir 
pažaisti. Taipgi daug vietos auto
mobiliams pastatyti ir privažiuoti. 
Nepamirškite: sekmadienį, rugpiū- 
čio 29 d.

Visus gražiaį kviečiame.
Rengėjai

(65-67)

> Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 22 August
Olympia Parke, Shrewsbury, Mass

Bus Graži Meninė Programa: Dalyvaus
HARTFORDO LAISVĖS CHORAS__
Dalyvaus ir kiti menininkai

Galėsite linksmai pasišokti ir tyrame orą linksmąi

Kviečia Komitetas

*

OPPORTUNITY. WIREMAN.
Experienced, full time, Good salary, 
excellent benefits. Apply Personnel 
Dept. BOUGE ELECTRIC MFG. 
CO., 106 Penfisylvania Ave., Pater
son, N. J. Bus No. 4. An equal 
opportunity employer. (66-72)

Paieškojimai
Ieškau gyvenimo draugės. Norė

čiau ąpsivestį. Gali būti našlė ar 
mergina, tarp 55 ir 65 metų am
žiaus. Pats esu 68 m., sveikata ge
ra, pasiturintis pilietis. Pageidauja
ma, kad būtų laisvų minčių. Dėl 
daugiau informacijų, rašykite: Philip 
Latven, 705 Hampshire St., San

Francisco, Calif. ,(66-68)

MALE and FEMALE

HELP WANTED ‘
B. ALTMAN

& CO.
ST. DAVIDS, PA.

Interviewing for ( . 
FULL TIME 

27% or 37% Hrs.
Restaurant positions 1

Houskeeping positions ,
Tailor-Fitter 

Corsetier-sewer 
Rec. & Marking 

Apply in person
Mon. thru’ Sat. IQ AM. —5 Pty. at 

TREADWAY INN 
St. Davids. Pa.
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Yucaipa, California
Palaidojom Kazimierą Peslį

Rugpiūčio 4 d. ankstyvą 
, rytą mirė Kazimieras Pes- 

lis. Liko liūdesyje jo žmo
na, duktė ir žentas su anū
kais.

Kazimieras užbaigė gyve
nimo dienas sulaukęs virš 
76 metus. Kiek man yra ži
noma, jo gyvenimas buvo 
pavyzdingas šeimynoje, ve
dęs išgyveno 49 metus. Di
džiąją dalį savo gyvenimo 
praleido Massachusetts vals
tijoje, dirbdamas avalų pra
monėje. Išaugino vienatinę 
dukrelę, kuri dabar ištekė
jus už Juozo Ventonio, 
Inglewood, Calif.

Kazimieras veik iš jaunų 
gyvenimo dienų buvo laisvų 
minčių, energingai veikė 
prie Socialistų kuopos, visa
dos remdavo pažangų judė
jimą finansiniai, ir pats my
lėdavo skaityti progresyvią 
literatūrą. Buvo “Laisvės” 
skaitytojas, priklausė prie 
LDS ir LLD kuopų iki mir
ties. Buvo labai draugiškas 
tarp visokių pažiūrų žmo
nių, už tai buvo gerbiamas, 
ir mes ilgai jį atminsime.

Palaidotas gražiose Ingle- 
woodo kapinėse rugpiūčio 7 
dieną. Nors velionis mirė 
Yucaipoje, bet jo šeimos na
riai gyvena Los Angeles 
priemiestyje Inglewood, to
dėl, su šeimos pritarimu ta
po palaidotas arti jų, kad 
galėtų aplankyti ir papuošti 
tėvo kapą.

Laidotuvių tvark y t o j a s 
buvo Adolphas Casper’as, ir 
labai gerai, nuoširdžiai pa
tarnavo. Koplyčioje ir prie 
kapo Casper’as pasakė jaus
mingą ir tinkamą atsisvei- 

, kinimo kalbą. Aplink velio
nio karstą mirgėjo desėtkai 
gyvų gėlių vainikų nuo gi
minių, LLD ir LDS kuopų 
ir draugų ir draugių. Nuo 
kapinių visi palydovai buvo 
pakviesti į Ventonių namus 
ir pavaišinti.
Velionis savo jaunystę pra

leido Massachusetts valsti
joje, vėliau eilę metų išgy
veno Rochester, N. Y., ir 
ten būdamas užlaikė avalų 
krautuvę. Vėlesnių laiku, 
sveikatos sumetimais, persi
kėlė gyventi į Kaliforniją.

Į ’ Pagyvenęs kiek laiko Ingle- 
woode, 1964 m. persikėlė gy
venti į Yucaipą, bet ir čia 
neilgai teko džiaugti.. Turė
jo dusulį ir tas nuvarė jį į 
kapus.

Velionis Kazimieras bu- 
i vo gimęs Lietuvoje, Kupiš

kio rajono Juodžiūnų kaime. 
Jaunas būdamas atvyko į 
Ameriką ir čia darėsi pra
gyvenimą, kaip geriausiai 
išmanė. Paliko brolį Pet
rą (paveikslininką) Detro
ite, dvi sesutes—Juliją Sa
baliauskienę ir Josephiną 
Mažuknienę — Bridgewate- 
ryje (Mass.) ir brolį Povi
lą Lietuvoje.

Velionis džiaugėsi, kad 
turi labai sąmoningą duk
relę Birutę ir žentą Juozą 
Ventonj. Sakydavo, kad 
mano duktė Birutė yra ma
no brangiausias turtas. Ji 
yra mano patarėja ir bet 
kokiame reikale ji man pa- 
tarhauja. Taipgi jis mylėjo 

. savo anūkus Danutę ir 
Richardą, nes jie labai pro
tingi vaikai.

Ilsėkis amžinai, mielas 
drauge Kazimierai, mes ta
ve ilgai atsiminsime. Onutei, 
likusiai vienai, linkiu kant
riai pergyventi liūdesio die
nas.

Jei kas norėtų daugiau 
žinių apie velionį ar jo šei

mą, galėsite paklausti pas 
Onutę Peslienę, 34539 Avė 
B, Yucaipa, Calif.

Alvinas

Philadelphia, Pa.
Savaitė liko iki rugpiūčio 

29-os dienos, sekmadienio, 
ir draugo Ramanausko gim
tadienio pokylio. Draugė 
Ramanauskienė kviečia vi
sus iš arti ir toli atvykti 
pagerbti jos gyvenimo 
draugą. Tikisi gražaus pa
simatymo, gražaus laiko 
praleidimo prie gerų vaišių 
tyrame ore. Philadelphiečiai 
rengiasi skaitlingai daly
vauti— ne tik Ramanausko 
gimtadieniui atžymėti, bet 
ir vasaros sezono parengi
mus užbaigti. Būkite laiku, 
Pietūs 1 valandą.

Kelrodis. Važiuojant iš 
Philadelphijos keliu 309 iki 
Sellersvillės, už miestuko 
bus kelias 563, sukite į kai
rę. Pavažiavus porą mylių, 

[ bus keliukas Lonely Rd., su
kite į kairę, ir pirmas na
mas — Ramanauskų ūkis. 
Vykstant iš toliau suraskite 
kelią 309, pasukimus jau ži
note.

Rugp. 8 d. mirė S. Oza- 
lis. Buvo pašarvotas Bege- 
nio šermeninėje. Palaidotas 
Holy Cross kapinėse.

Harrisburgo seimelyje de
mokratas Peter E. Persey 
iš Philadelphijos pateikė re
zoliuciją, kad Ku Klux Kla
nams, paskirtiems ar išrink
tiems, būtų uždrausta užim
ti valstijoj valdžios ofisus.

Sakoma, gubernatorius 
Scrantonas pasirašys bilių, 
panaikinant mirties bausmę 
valstijoje.

Spauda, piliečiai reikalau
ja, kad požeminėse stotyse 
būtų padidintos šviesos. 
Tamsios stotys — patogios 
užpuolimams.

Marine Trade Association, 
prieplaukų biznierių orga
nizacija, prašo US Districto 
teismo priversti Interna
tional Association of Long
shoremen’s uniją išrinkti 
taikinto jus nesuti k i m a m s 
išspręsti.

Rugpiūčio 12 d. mirė Vin
centas Budrys. Buvo pašar
votas Norkaus šermeninėje. 
Palaidotas Holy Cross kapi
nėse.

Pilietis

Great Neck, N. Y.
Mire Domic. Simokaitienė

Nuo seniau jos sveikata 
buvo jau pašlijusi. Rugpiū
čio 11 d. savo namuose stai
giai mirė, sulaukusi 87 met. 
Palaidota rugpiūčio 13 d. 
Saint Mary’s kapinėse 
Flushinge.

Domicėlė atvyko į šią šalį 
1905 m. Great Necke išgy
veno 35 metus, išauklėjo dvi 
dukteris. (Viena jų seniai 
mirusi.) Paliko savo myli
mą vyrą, dukterį ir anūkų 
anūkus. Priklausė prie 
ALDLD ir L. A. P. Klubo. 
Jai pagerbti Klubas papuo
šė jos karstą gėlėmis. Šer
menyse ir laidotuvėse daly
vavo gražus būrelis žmo
nių. Po laidotuvių visi pa
lydovai buvo pakviesti pie
tums ir pavaišinti.

Užuojauta vyrui ir duk
rai, o tau, miela drauge — 
ilsėtis ramiai. P* B.

Avalon, N.J.
Iš džiaugsmingo susitikimo

LLD 6 rajonas, pagal mū
sų užkvietimą, rugp. 9 d. 
turėjo išvažiavimą. Diena 
pasitaikė giedri, saulėta, to
dėl išvažiavimo dalyviai per 
visą dieną, prie žaliuojan
čios gražiai pievelės ir žy
dinčių kvietkų, prale i d o 
maloniai ir linksmai laiką.

Pirmutiniai atvaž i a v o 
baltimoriečiai, du automo
biliai pilni keliauninkų. Po 
to vienas automobilis po 
kitam taip ir slinko prie iš
vykos vietovės. Štai pasiro
do Pranaitis, Stasiukaitis, 
Walanta ir Puodis. Jie be 
jokio atidėliojimo sustato 
stalus ir krėslus. Svečiai 
renkasi. Tuo pat laiku atva
žiuoja A. Lipčius ir kitas 
auto jį seka: Jie atvežė val
gį, gėrimą ir visą, kas rei
kalinga dėl banketo. Valgis 
buvo visas pagamintas, rei
kėjo tik pašildyti. Banketo 
darbininkės Stanienė, Ona 
King, Lietuvaitė ir kitos, 
kurių bosas — Ona Zalner, 
kruopščiai ir skubiai rengę 
valgį ir jį nešė svečiams. 
Visi valgė ir gėrė, kiek kas 
norėjo. Visi linksmi, pa
tenkinti. Iš šalies žiūrint 
svečiai atrodė kaip vienos 
šeimos nariai.

Štai pasirodė Stasys Rau- 
duvė iš Pittston, Pa. Kartu 
su Rauduve ateina Valin
čius, Ant. Globičius, St. 
Norkus ir Mariutė Stanke
vičienė. Pasirodymas mai- 
nierių, kurie atkeliaudami 
važiavo 230 mylių, sukėlė 
išvažiavimo dalyviuose di
džiausią dvasios pakilimą. 
Pavakarėj, prie žaliuojan
čios pievelės, St: Rauduvė 
nutraukė išvažiavimo daly
vių paveikslą. Šis išvažiavi
mas buvo tikrai džiaugs
mingas ir sėkmingas. Daly
vių buvo virš 60 asmenų. 
Jie širdingai parėmė šį iš
važiavimą.

Mudu su Jennie Staniene 
parinkome dovanų. Prie gė
rimų patarnavo P. Šlajus ir 
pagelbėjo Baranau s k a s. 
Pranaitis matėsi visur, kur 
buvo reikalinga pagalbos 
ranka.

Parengimo našta gulėjo 
ant draugo Liuciaus pečių. 
Jis už tą didelį ir sunkų 
darbą nuo pažangiečių už
sitarnauja pagarbos.

Aukotojų vardai 
Baltimore, Md.

Staniai ................. $10.00
Pet. Kupris..........  10.00
Pet. Paserskis .... 10.00 
Katryna Kuprienė . 7.00 
J. Deltuva...............5.00
Katryna Deltuvienė 3.50 
Anna King............. 3.00
Mary Shilauskienė . 3.00 
Ona Kučiauskaitė .. 3.00

Chester, Pa.:
A.Lipčius ,......... $15.00
Mike Conaut ......... 7.00
P. Šlajus ................. 5.00
Albert Grigas ..... 5.00
Trotzky ..................  3.00
Gabalienė ............... 3.00

Philadelphia, Pa.
Frank Riauba ... $10.00 
Jonas Kaspariunas 10.00 
Eliz. Lietuvaitė .. 10.00 
A. J. Pranaitis .... 6.00 
J. Stasiukaitis....... 5.00
P. P. Walantai .... 5.00 
P. Baranauskas ... 5.00 
Adams  ..................  5.00
Daniel Karachun .. 2.00 
P. Puodis ....... .... 2.00
Gloucester City, N. J.

Uršulė Guzonienė . $5.00 
Sofija Vaišvilienė .: 3.00 
Ed. Pildis, Ridley Park,

Pa. ................... $10.00
Frances Pomprink, Col-

lingsdale, Pa.........$10
Veronika Fergis .. $3*00

Baltimore, Md.
LLD kuopos susirinkimas 

ir veikla
Rugpiūčio 7 dieną įvyko 

LLD 25 kuopos susirinki
mas. Šį kartą jis buvo ne
skaitlingas. Nežinia kodėl? 
Paprastai LLD nariai gerai 
lankydavosi į susirinkimus.

Komisija susirinkime iš
davė labai gerą raportą iš 
atsibuvusio birželio 20 die
nos pikniko “Laisvės” nau
dai. Piknikas gerai pavyko, 
davė gražaus pelno.

Iš priežasties d. A. že
maičio sveikatos susilpnėji
mo silpnėja ir veikimas. 
Per daugelį metų jis buvo 
geras “Laisvės” platintojas. 
Visi draugai linki jam grei
tai pasveikti ir vėl stoti į 
veikimą.

Jam negalint atlikti tų 
pareigų, tapo išrinkta d. 
Jane Stanienė, taip pat ga
bi ir veikli narė. Linkime 
jai pasisekimo.

Nutarta surengti rudeni
nį pikniką: Jis įvyks rugsė
jo 19 d. pas d. Kupriūną, jo 
gražiame sode. Kartu bus 
ir Kupriūno pagerbimas. 
Mes tikimės, kad susilauk
sime daug publikos, nes vi
sada mes patenkiname atsi
lankiusius, kaip maistu, 
taip ir patarnavimu.

Kaip žinome, buvo išleis
ti įstatymai draudžiantys 
gimdymų kontrolę. Bet per 
pastarąjį šimtmetį pasauly
je taip praplitęs žmonių 
skaičius verčia dabar rim
tai tuo reikalu susirūpinti, 
nepaisant religinių elemen
tų prieštaravimų.

1 < - ■

Stoka gėlo vandens, tyras 
oras yra teršiamas. Oro ty
rinėtojas M. Neiburger sa
ko, kad jeigu ir atsilikusių 
šalių žmonės tiek pasiga
mintų automobilių, p r i- 
steigtų fabrikų, kaip turim 
Amerikoje, tai žmonės ne
galėtų gyventi, nes užterš
tas oras numarintų.

Baltimorėje miesto virši
ninkai planuoja aptaksuoti 
gyventojus, kad iš tų paja
mų pagamintų įrengimus 
išvalymui vandens, tai yra, 
padaryti jį gėlu ir tinkamu 
vartojimui...

Tas Pats

Bridgeport, Conn.
Spaudos naudai pietūs 

po medžiais
Teko lankytis Waterbu

ry je ir susitikti su pora 
draugų, kurie man sakė, 
kad jie ruošiasi prie gra
žaus parengimo. Tai bus i 
spaudos naudai pietūs po 1 
medžiais Dr. J. Stanislovai- 
čio sodyboje. Vieta dauge
liui apylinkės lietuvių pui
kiai žinoma. Daugelis mūsų 
ten esame buvę praeityje.

Pietūs įvyks rugpiūčio 29 
d., būsią duodami 1 vai.

Dabar reikia vis i e m s 
stengtis šitą parengimą pa
daryti sėkmingu, jame da
lyvaujant. Pakvieskime ir 
tuos, kurie mūsų spaudos 
neskaito. J. S.

John Papartis, Bell
ville, N. J..........$10.00

Helen Daulianskiene,
Florida ........... $10.00

Bekampiai ............. 5.00
Kiwach .. .4.......... 3.00

Pittston, Pa.
Valinčius..............  $7.00
Ant. Globičius i . .$3.50 
Mar. Stankevičienė . 3.50 
Stasys Ndrkus....... 2.50

Bekampis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PLĖS MALŪNSPARNIŲ 

APTARNAVIMĄ
*

Teterboro, N. J. —Supla
nuota praplėsti vietinį ae
rodromą, iš kurio malūn
sparniai skrajos tarpe Ne- 
warko, LaGuardia ir Kene
džio aerodromų ir vežios 
keleivius. Tas pagreitins ir 
palengvins keliautojų susi
siekimą.

TARYBŲ SĄJUNGA 
GRAŽINA MASKVĄ

Maskva. — Maskvoje ei
na labai plati statyba. Sta
tomi dideli ir gražūs namai, 
tiesinamos ir platinamos 
gatvės. Bet tuomi pat me
tu dedama pastangų išlai
kyti senovės istorinius na
mus, su jų architektūra.

Maskva virš 1,000 metų 
miestas. Ji turi daugybę se 
novės įdomios ir gražios 
architektūros kūrinių.

NAUJAS KINIJOS 
PLENTAS

Karačis. — Jau antri me
tai Kinija tiesia labai svar
bų vieškelį iš Kašgaro, Sin- 
kiango provincijos, į Gilgi- 
bą, Kašmyre.

Jis eis ir Karakorum pra
ėjimu, kuris per šimtus me
tų tarnavo karavanų, praė
jimui. Naujas vieškelis pra
plės Kinijos ir Pąkistano 
prekybą.

SAKO. “NEVADINKITE 
VAKARŲ ŠALININKU”
Jakarta.. — Indonezijos 

militarinių jėgų vadas ge
nerolas Abdulas Haris Na- 
sutiohas Amerikos kores
pondentui pareiškė: ■

“Malonėkite nevad i n t i 
mane Vakarų šalininku”.* 
Mat, Vakarų diplomatai 
lenda prie jo siekdami, kad 
jis nuverstų Sukamo val
džią, kaip Alžyre militari
nių jėgų vadai kad padarė 
su Ben Belos valdžia.

Gerbiamieji Tamstos! I
Aš nusipirkau^ trumpų1 

bangų radiją, kad galėčiau 
gauti programas iš Lietu
vos ir viso pasaulio. Iš Lie
tuvos gavome porą kartų ir 
daugiau nebegauname. Ar 
galėtumėte mums pasakyti, 
kada ir kokiu laiku yra duo
damos programos iš Lietu
vos?

Juozas Malinauskas
Camden, N. J.

Vilniaus Radijas praneša, 
kad jis duoda užsienio lietu
viams programas kasdien 
sekamai:

Lotynų Amerikoje (Bue
nos Aires, Rio de Žaneiro, 
Montevideo) — 10 vai. 30 
min. ,

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose: Niujorkas ir Va
šingtonas — 17 vai. 30 min. 
(5:30), Čikaga — 16 vai. 30 
min. (4:30), San Francisco 
—14 vai. 30 min. (12:30).

Kanadoje (Otava) — 17 
vai. 30 min.

išos laidos transliuojamos 
25> 31, 41 ir 42 metrų ban
gų diapazonuose arba 7110, 
785, 7310, 9810 ir 11790 ki- 
lohercų dažnumu.

Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto lai
dos transliuojamos penkta
dieniais: Vidurio Europos 
laiku 7 vai. 30 min. — 16, 
19, 25, 31 ir 41 metro ban
gomis. Kartojama 21 vai. 
30 min. (9:30).

Amerikai šios laidos trans
liuojamos 21 vai. 30 min. 
(9:30)* Niujorko laiku, 31, 
41 ir 49 metrų bangomis.

Rojus ir Ieva Mizarai 
sugrįžta iš Lietuvos
Lietuvos žinių agentūros 

Eltos telegrama skamba:
“Rojus ir Ieva Mizarai 

grįžta į New Yorką sekma
dienį, rugpiūčio 22 d., KLM 
oro linija, Flight 641, 4:15 
po pietų.”

Bet Union Tours agentū
ra pataria paskambinti te
lefonu sekmadienį, prieš 
pietus, apie 11 vai., dėl už- 
sitikrinimo, kuriuo, laiku jie 
tikrai pribus. KLM (Reser
vations) telefonas yra PL. 
9-2400.

Kelrodis į Great 
Necko pikniką

Kaip jau žinoma, mūsų 
piknikas įvyks rugpiūčio 29 
d., Kings Point Parke, 
Great Neck, N. Y.

Šį pikniką rengia Lietu
vių Literatūros Draugijos 
72 ir 185 kuopos, Tikslas 
gražus: Pasitiksime ir iš
klausysime pranešimus tik 
ką iš Lietuvos sugrįžusių 
turistų.

Piknikas prasidės 11 vai; 
ryto. Pietūs bus duodami 1 
vai.

Pikniko vie t ą pasiekti 
lengva. Važiuokite Middle 
Neck keliu iki Red Brook 
kelio. Ten sukite po kairei, 
ir truputį pavažiavę, maty
site iškabą: Kings Point 
Park. Area 7-ta.

Kviečiame visus geros 
valios lietuvius dalyvauti.

Rengėjai
JAPONIJA MINeJO 

KARO PABAIGĄ
Tokio. — Rugpiūčio 15 

dieną Japonijoje buvo mi
nėta Antrojo Pasaulinio 
karo pabaiga. Tokio mieste 
minia, priešakyje su impe
ratoriumi Hirohito, buvo 
susirinkusi prie žuvusių pa
minklo.

Manoma, kad Japonija 
vien užmuštais, neteko 
1,220,000 karių.

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, neš visą aptarna
vimą atliks specialistai, bankeų paruošė j ai,—bus 
“catered” aptarnavimas. -į|

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

Platus KELRODIS tilps sekamoje *‘L” laidoje <

Smagiai praleiskime 
vakarą su Aido chon#

Šį šeštadienį, rugpiūčio 
21 d., 4 vai. po pietų, pas 
Joną ir Julią Lazauskus, jų 
gražiame sode, įvyks priim
tuvės aidiečių, ką tik grįžu
sių iš Tarybų Lietuvos. Pa
siklausysime jų pranešimų 
iš tolimos kelionės ir kele- 
tos dainelių. Bus skanaus 
maisto ir gėrimų.

Kviečiame visus Aido 
choro dainininkus, choro 
rėmėjus ir jų šeimas atsi
lankyti. Vakarienė su visais 
pridėčkais tik $2.50. Adre
sas: 114-15 122nd St., So. / 
Ozone Park, N. Y.

Jei lietus, tai viskas at
būtų Laisvės salėje.

Aido choro Komisija

Vilnius, 1965-VIII-12
Mielas Jonas Lazauskai!

Siunčiame Tau draugiš
kiausius linkėjimus iš Lie
tuvos. Spėjame, kad Juliutė 
sugrįžo sveika ir linksma.

Laikas čia mus taip spau
džia, kad neturime progos 
nė draugams kelių žodelių 
parašyti. ‘ 1

J. Petronis ir visa eilė ki
tų vilniečių siunčia Tau 
daug šiltų linkėjimų. /

Būk sveikas, ir pasakok 
draugui Bukniui, kad į ba
lių rugsėjo 5 d. būtinai “pa
taikysime.”

Prašau pasveikinti visus 
laisviečius.

Rojus Mizara

“ŽINIA” PO MĖNESIO
Washingtonas. — Rug

piūčio 11 dieną Pentagono 
militarinis centras pranešė, 
kad liepos 13 dieną Kinijos 
Pietinėje jūroje susidūrė 
JAV submarinas “Medre- 
gal” ir Libano laivas “Ro
dos”.




