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KRISLAI
Kelionė per Lietuvą 
Ji—kaip puikus daržas 
Keliai ,
Visur entuziazmas 
St^J. Šukiene

— Rašo R. Mizara —

Jauna, talentinga Lietuvos 
poetė Janina Degutytė šitaip 
meniškai apibūdina Lietuvą:

Tu — mažutė, tu telpi visa 
| Čiurlionio karalių delnus... 
Tu—riekelė duonos kasdieninės 
Ant. pasaulio vaisių pilno stalo...

Taip, mūsų gimtoji žemė — 
geografiškai nedidelė; gal būt 
ji lyginsis West Virginia vals
tijai. Bet pabandyk, jei nori, 
ją visą apkeliauti!.

Važinėdamas “Volga,” pa
bandyk aplankyti jos miestus, 
miestelius, kaimus. Pabandyk 
dažniau sustoti, pasikalbėti su 
jos žmonėmis — “dideliais” ir 
“mažais”! Matysi, kiek laiko 
reikės!. .

^Gerbiamas Laurynas Kapo- 
čTOs, Ieva ir šiuos žodžius ra- 
šsiptysis bandėme. Pusantros 
savaitės buvome kelyje, kas
dien pravažiuodami, bendrai, 
po 300 kilometrų, sustodami 
žymesnėse vietose, apsikeisda- 
mi žodžiu su daugeliu žmonių.

Kokia įdomi buvo kelionė, 
atlikta vienu ypu. Ir visko, ko 
norėjome, nepamatėme. Teko 
atskiras ekskursijas daryti: i 
Dzūkiją vykome net penkis 
kartus; į Kauną—keletą kar
tų.

Matėme žaliuojančią, kles
tinčią Lietuvą, atrodančią į 
vieną puikų daržą, prižiūrimą . 
suamnaus, uolaus daržininko.

O kokie puikūs Lietuvos ke
liai! Sakoma, Tarybų Lietu
vos keliai geresni, ir jų, pro- 
porcionaliai, daugiau negu ku
rioje kitoje tarybinėje respub
likoje — ypatingai Aukštaiti- 
jerie, Žemaitijoje, Suvalkijoje, 
♦auji tiesiami. Ir visi asfal
tuoti, lygūs.

šiuo atveju Tarybų Lietuvą 
aplankiau antrą kartą—pir
masis vizitas buvo prieš šeše
rius metus. Pasikeitimas į ge-T 
rąją pusę—milžiniškas.

Matėme ne tik puikų der
lių, o ir naujus miestus. Ne 
tik Vilnius turi naują veidą, 
o ir kiti miestai. Ypatingą
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Apie naujus Įvykius Rytų Europos šalys ragina
Vietnamo šalyje

Saigonas. —Rugpiūčio 24 
dienų Jungtinių Valstijų- 
bombonešiai bombarda v o 
Šiaurės Vietnamo hidroe
lektrinės jėgainės užtvan
ką ir įrengimus prie Bant- 
hoch, apie 80 mylių nuo Ha
nojaus. Komandieriai sako, 
kad labai sugadino užtvan-

Tą pat dieną Pietų Viet
namo liaudiečiai iš mortirų 
atakavo JAV bombonešių 
bazę prie Bienhao. Jie su
gadino kelis bombonešius, 
mūšio lėktuvus ir malūn
sparnius.

Taip pat liaudiečiai skau
džiai sumušė Pietų Vietna- • žmonių.

mo armijos dalinius Me- 
kongo upės slėnyje.

Į visą eilę Pietų Vietna
mo prieplaukų Jungtinės 
Valstijos daugiau atgabeno 
marininkų ir pėstininkų.

Ženeva. — Pietų Vietna
mo liaudiečiai kreipėsi į 
pasaulinį Raudonąjį Kryžių 
prašydami operacijoms in
strumentų, vaistų ir kito
kių reikmenų gydymui su
žeistų kovotojų ir civilinių 
žmonių.

Jie sako, kad JAV bom
bonešiai su kiekviena diena 
vis daugiau bombarduoja 
miestelius, nuo ko labai 
daug nukenčia civilinių

Pykstasi Indija 
ir Pakistanas

Los Angeles mieste 
vėl ramu I

Los Angeles. — Po tra
gedijos, kuri įvyko negrais 
apgyventoje miesto dalyje, 
grįžta tvarka.

Nacionalės gvardijos ka
reiviai jau pasitraukė iš 
miesto. Miesto policija įsa
kė piliečiams atiduoti gink
lus;: kurie;. jų nęlegaįiškai 
turi. Dalis atidavė," dalis 
buvo susekta i? atimta.

Policija sako, kad atgavo turi 450,000,000 gyventojų^ 
50,000 iš krautuvių išplėštų Pakistanas užima 364,500 

kvad. mylių ir turi virš 
100,000,000 gyventojų. Bet 
jo silpnybė tame, kad jis 
dalinasi į Rytinį ir Vakari
nį Pakistaną. Viena jo da
lis nuo kitos yra už 1,000 
mylių. Jas skiria Indija. 
Pakistanai susisiekia tik 
jūromis.

50,000 iš krautuvių išplėštų 
daiktų ir apie 300 šautuvų.

Tragedijos metu buvo su
naikinta 210 namų, 790 su
gadintų, išplėšta 37 krau
tuvės ir sandėliai, jų tarpe 
25 svaiginančių gėrimų.

Santiago. — Čilėje buvo 
daug lietaus..

šal-New Delhi. — Indija 
tai pasitiko Jungtinių Tau
tų Generalinio sekretoriaus 
U Thanto raginimą vengti 
susirėmimų Kašmyre.

Pasienyje susirėmimai 
kartojasi. Indija yra stip
riau ginkluota, tai nepaiso 
Pakistano.

Indija užima 1,261,600 
kvadratinių mylių plotą ir

IŠ VISO PASAULIO

METAI 54-ieji

baigti karą Vietname
Praga.

New Yorke vandens 
badas ir jo reikalai

'Praga. — “Jungtinės darbininkai, žemdirbiai, in- 
Valstijos stengiasi “sudary-' teligentai, jaunimo ir mote- 
ti ryšių tiltą su Rytų Euro- rų organizacijos laiko masi

nius susirinkimus ir reika
lauja, kad Jungtinės Valsti
jos baigtų karą Vietname.

Jis rašo, kad daugybė bu- į labai daug jo reikalauja, 
vo demonstracijų prie JAV 
ambasadų rūmų, piktų iš
stojimų, apie kuriuos Jung
tinėse Valstijose nebuvo ži
nių, c

pa”, — rašo “Timeso” ko
respondentas David Binde- 
ris, — bet Rytų Europoje 
auga protestai prieš JAV 
politiką”.

Jis rašo, 
tas JAV 
Vietname, 
šalys: Bulgarija, 
vakija, Jugoslavija, Lenki-1 
ja, Rumunija ir Vengrija' Jungtinės Tautos, N. Y. — 
užima Europos plotą nuo 
Adrijos ir Juodųjų jūrų iki 
Baltijos, ir turi virš 100,- 
000,000 gyventojų.

Korespondentas rašo, 
kad tų socialistinių valsty
bių vyriausybės nori gerų 
santykių su Jungtinėmis

New Yorkas. — Miesto 
gėlo vandens rezervuaruo
se kiekvieną dieną vanduo 
vis mažėja. Milžiniš kas 
miestas, su 8,000,000 gyven
tojų ir galinga industrija

kad tai rezulta- 
karo politikos 
Rytų Europos 

Čekoslo-

Jungtinių Tautų Generali
nis sekretorius Thantas ir 
JAV ambasadorius Gold- 
bergas kviečia Dr. Martin' 
Luther Kingą diskusavimui 
karo Vietname reikalų.

Vandens stoka susidomė
jo ir JAV federalinė vy
riausybė. Ji prisiuntė spe
cialistus pagelbėti miestui 
išspręsti gėlo vandens rei
kalus.

Miesto viršininkai reika
lauja taupyti vandenį, bet
tuo pat metu pasirodo, kad džių, jų tarpe beveik 100 
per jų neapdairumą jis eik- metų senumo, 
vojasi. Kong resmanas sprogsta.

Ryan viešumon iškėlė, kad 
Central parke nuo liepos* 
mėnesio iš didelio vamzdžio 
tūkstančiai galionų vanduo 
verčiasi,nors tas buvo ra
portuota, bet miesto “tė
vai” dar jo nesulaikė. Net 
“New York Times” redak
ciniame reikalauja užveržti 
tą vamzdį.

Yra miesto vamzdžių 
sprogimų kiekvieną dieną, 
kurie užlieja gatves ir sub
ways, bet to išvengti sun
ku, nes mieste yra apie 
6,000 mylių vandens vamz-\

tai jie ir

Saigonas. — Virš Šiaurės
Valstijomis, kaip ir su kito
mis kapitalo šalimis. Liau
dis trokšta tautų draugiško 
sugyvenimo, bet JAV karo 
politika Vietname iššaukė 

1 kasdieninius pro testus. 
Kiekvieną dieną f a brikų - /

Vietnamo bu v o nušąutas 
JAV bombonešis, manoma, 
kad jį nušovė raketų įren
gimais.

Pietų Vietnamo liaudie
čiai nušovė du JAV ma
lūnsparnius.1

Oswaldiene baigė Sako: Klaidingoje
"medaus mėnesį” pusėje kariavo

• Dallas, Texas. — Marija, New Yorkas. — Sekma-

JAV astronautai 
tęsia skrajojimą

Cape Kennedy, Fla.—Du 
Jungtinių Valstijų astro
nautai L. G. Cooperis ir 
Charles Conradas, kurie 
buvo iššauti į kosmosą 
rugpiūčio 21 dieną, tęsia 
kelionę aplink Žemę.

Originaliai j buvo supla
nuota, kad jie skrajos 8 pa
ras, tai yi^a, iki šeštadienio, 
rugpjūčių 28 dienos.

Nors įrengime “Gemini 
5” pasireiškė elektri n ių

r

pa-

buvusi Oswaldiene, o dabar dienį, rugpiūčio 22 dieną, 
Porterienė, areštuodino sa- “The New York Timesas” 
vo vyrą Porterį. Ji sako, išspausdino Louiso J. Halle įrengimų sušlubavimas, bet 
kad vyras mušė ją per vei- j straipsnį po antrašte: “Our r jie gali skrajoti. . . 
dą.. War Aims Were Wrong”' Aplinkui pasaulyje yra

TSRS mokslininkai 
apie Mėnulį

Maskva. — Tarybų Są: 
jungos mokslininkai
skelbė jau 25 paveikslus 
Mėnulio antrosios pusės, 
kuri nematoma nuo žemės. 
Paveiksi us nutraukė 
“Zond-3”.

Jie sako, kad. dar yra per 
anksti kalbėti apie žmogaus 
pasiuntimą į Mėnulį, kad 
rėlkalinga pirmiau dar 
daugiau žinių gauti pagal
ba tokių įrengimų, kokius 
turėjo “Zondai”.

dą..
1 MaHna, po to, kai J. Ru- 

bis nušovė jos vyrą Lee Os- 
waldą, nuo “geraširdžių” 
gavo kelis desėtkus tūks
tančių dolerių.

Liepos 1 dieną 
ją vedė, bet jų 
greitai pasibaigė.

Porteris 
“meilė”

War Aims Were Wrong
(Mūsų karo tikslai buvo JAW 18 stočių, kurios palai

ko su . astronautais radijo 
ryšius ir reikalui esant ga-

klaidingi).
Straipsnio autorius puo-

Kairas. — Egiptas pirko 
iš Tarybū Sąjungos penkis 
keleivinius “AN-24” lėktu
vus, kurie gali vežti po 50 
keleivių.KJ vi GImuIUv dllvvA JLvlO L/LIV7 1 ■—j ■1 ■> • > •

la velionį Rooseveltą, kad Juos nu eist1, 
jis sutiko su TSRS reikalą- j 
vimu, idant Vokietija turi 
besąlyginiai pasiduoti, kad 
po karo vokiečiai turi būti 
nuginkluoti, nes kitaip jie 
sudarys pasaulio taikai pa
vojų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Vilnius. — Lietuvos teis

mas nuteisė sušaudyti hit
lerininką Alfonsą Stonį. 
Stonys hitlerininkų okupa
cijos metu dalyvavo sušau
dyme šimtų žmonių, ypa
tingai žydų tautos.

Po karo jis gyveno kitoje 
vietoje pasislėpęs po kito 
asmens vardu. Susektas. 
Teisme prisipažino prie 
kaltės.

Portland, Oregon. —Ame
rikos Legiono konvencijoje 
kalbėjo JAV Valstybės sek
retorius Dean Rūskas. Jis, 
tarpe kitjo, sakė:

“Mes turime pasimokyti 
iš Antrojo pasaulinio karo, 
nes iš Trečiojo mažai belik
tų žmonių”.

TVIRTAS TSRS SENIS
Maskva. — Daktarai pa

tikrino Širalio Mislinovo 
sveikatos stovį ir surado, 
nors jis yra 160 metų am
žiaus, bet taip sveikas, kaip 
30 metų žmogus. Jo krau
jas, širdis ir nervai pilnoje 
tvarkoje.

Jis yra azerbaidžanietis. 
Azerbaidžano respublikoje 
yra virš 5,000 žmonių, ku
rie turi virš 100 metų am
žiaus.

Seulas. —Virš 10,000 sju- 
įspūdį daro Alytus, Šiauliai’ dentų demonstravo protes- 

Kapsu- tuodami prieš ryšius su Ja
ponija ir karą Vietname. 

Visur ne tik nauji, puikūs Policija puolė demonstran- 
gyvenamieji namai, o ir di- tus. Įvyko susirėmimų, virš 
dziuhai fabrikai, mokyklos,, žmonių buvo sužeista ir 
kultūros namai. Panevezys tik' 
neseniai baigė statyti puikius | areštuota.
Sporto rūmus: didžiulėje salė-* ---------------------
je įvyko dvidešimtpenkmetinės, Montgomery, Ala. — Su- 
sukakties minėjimas, dalyvau- laukęs 70 metų mirė. JAV 
jant daugiau kaip 3^000 pub- generolas O Andersonas.

; likos. > (
, . Pasikeitimas ryškiai mato-

wpas ir jaučiamas ir žmonių kompanijos ruošiasi mažin- 
v galvosenoje.

Miestų, miestelių ir kolūkių 
vadovai jauni, pilni energijos 
žmonės, su aukštuoju mokslu. 

Aistringi patriotai savo mies
tų, savo kolūkių, savo fabri- 

- kų ir darboviečių.
Ir kiekvienas jų pripažįsta, 

kad, jei ne talka iš kitų ta-i _ . * . . -
rybinių respublikų, Lietuva dray£e Šukiene, parašytų at- 
viena nebūtų pasiekusi tokio siryjlniinil> kaip J1 su L Pru" 

- - - seika prieš 50 metų darbavosi, 
iTtaiTik'pradžla/sako' ° iei sveikata neleis parašyti 

ilgesnio rašto, tegu nors svei- 
' kinimą parašo. Ji labai džiau
gėsi, kad mes ją prisimename, 
ir žadėjo prašymą išpildyti.

Apdovanojau Juzefą jubilie
jine plunksna.

Panevėžys, Klaipėda, 
kas.

New Yorkas. t Lėktuvų

ti keleiviams kainas.

Papasakojau jai apie mūsų 
Draugijos 50-ąjį jubiliejų. Sa
kiau, kad š. m. spalio 9 d. 
Niujorke įvyks jubiliejinė kon
ferencija garbingam įvykiui 
atžymėti; prašiau, kad ji,

didžiulio progreso, kokį pasie
kė. :

seika prieš 50 metų darbavosi,

Hanojus. — šiaurės Viet
namo vyriausybė pasiuntė 
tarptautiniam Raudonajam 
Kryžiui protestą prieš JAV 
atgabenimą į Pietų Vietna
mą tyrimams armijos 406- 
tojo bakteriologijos sky
riaus.

Washingtonas. — Iš prie
žasties JAV karo Vietna
me pab 1 o g ė j o s a n t y- 
kiai su Tarybų Sąjunga. 
Šiemet Senatas nesvarstys 
konsulatų apsikeitimo su
tarties.

........ .. *______ _
Paryžius. —Sakoma, kad 

Francūzijos prezidentas De 
Gaullė ruošia naują pasiū
lymą užbaigimui karo Viet
name.

Maskva. — TSRS spauda 
kritikuoja tuos rašytojus ir 
poetus, kurie nukrypsta 
nuo realizmo.

Ž u r n alas 
dienraštis 

pasau- 
ir de- 

kovoti

ŠAUKIA KOVON PRIEŠ 
JAV IMPERIALIZMĄ
Maskva. —

“Komunist” ir
“Pravda šaukia viso 
iio taikos šalininkus 
mokratinius žmones 
prieš JAV agresijų, 
ką.

“Komunist” rašo, kad 
JAV siekia visur pasauly
je padiktuoti savo politiką.

Apie tai, kokius žmones su
tikau, su kokiais kalbėjausi, 
palieku kitam kartui, čia no
riu priminti tik tai: Papilėje, 
Akmenės rajone, aplankėme 
Juzefą Šukienę, buvusią ame
rikietę veikėją, pirmąją Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li- 
Wratfiros Draugijos centro 
sekretorę. Jinai eina jau 84-

M ; tipėiUft metus*

l'į&L
. J

Dėkoju Lietuvos televizijos 
studijos vadovams už tai, kad 
leido man per ištisą pusvalan
dį per televiziją papasakoti 
Lietuvai apie mūsų A L D L D 
nueitąjį kėlią.

Sulaukęs 86Kairas
metų amžiaus mirė Musta
fa Nahas, seniau buvęs 
Egipto politinis vadas.

SUSIKŪLĖ JAV 
KARO LĖKTUVAS

Hongkongas. Rugpiū
čio 24 dieną visai arti šio 
miesto susikūlė Jungtinių 
Valstijų militarinis trans-

Maskva. — TSRS ir Indi- portas, kuriame buvo 75 ka- 
ja pasirašė penkerių metų rininkai ir kareiviai. Išsi- 
prekybos sutartį. gelbėjo tik 12 žmonių.

r

KINIJA KARIAUS, KAIP 
KARIAVO KORĖJOJE
Tokio. — Generolas Lo 

Jui-činas, Kinijos premjero 
pavaduotojas, sako, kad 
Kinija kariaus pietryčių 
Azijoje taip, kaip ji karia
vo Korėjoje.

Jis sakė, kad jokiame ąt-

Bona. — Vakarų vokie
čiams labai nepatinka J. A. 
Valstijose pagaminti filmai

Glen Cove, N. Y. — Su- “Operation Crossbow” ir
sitikime_ Kinija negali leisti laukusĮ gg metų amžiaus “Van Ryan’s Express”, ku- 
Jungtinėms Valstijoms ten mjr- Ba^ęr Pratt,.bu-i riu.ose parodomas hitleri- 
įsigalėti, nes tas sudarytų vusį New Yurko miesto tą-; ninku žiaurumas.
Kinijai pavojų. i rybos narė.

Apie

PIKIETAVO JAV 
VICEPREZIDENTĄ

Madison, Wis. — 
šimtas studentų pikietavo
Jungtinių Valstijų vicepre
zidentą H. H. Humphrey, 
kada jis atvyko. Pikietinin- 
kai nešiojo plakatus su už
rašais: “JAV pasitraukite 
iš Vietnamo!”

Atėnai. — 15,000 žmonių 
reikalavo, kar 1 i ų pasi
traukti. Virš 5,000 polici
ninkų puolė minią ir apie 
200 žmonių sužeidė.

Seulas. — Pietų Korėjoje 
stu d e n t a i demonstravo 
prieš' siuntimą armijos į 
Vietnamą.

TSRS MOKSLININKŲ 
PROTESTAS

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos mokslininkai protestuo
ja prieš JAV agresiją Viet
name, paneigimą Domini- 
kos nepriklausomybės, 
taipgi prieš Los Angeles 
įpieste terorizavimą negrų, nesimato pabaigos.

Ithaca, N. Y. — Virš 200 
studentų demonstravo pro
testuodami prieš karą Viet
name.

New Yorkas. — Jau pus
trečio mėnesio, kai laiva- 
krąviai streikuoja ir dar

Springfield, Mass. —Čio
nai yra laikoma 1,000 Na- 
cionalės gvardijos kareivių, 
kad neprileistų negrų ir 
baltųjų susirėmimų.

Atėnai. — Kiekvieną die
ną tūkstančiai žmonių de
monstruoja ir reikalauja 
karalių pasitraukti.

Maskva. — Sulaukęs 67 
metų amžiaus mirė TSRS 
įžymus generolas - inžinie
rius Vasilius Pačkinas.

Bukareštas. — Tarybų 
Sąjungoa ir Kinija pasvei
kino Rumuniją su pasiga- 
minimu naujosios konstitu
cijos.
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Komunistai apie
Los Angeles įvykius

AMERIKOS Komunistų Partijos Pietinės Kalifor
nijos organizacija išleido pareiškimų dėl baisių įvykių 
Los Angeles mieste. Pareiškimas labai rimtas. 
Jame keliami pagrindiniai klausimai, kurie privedė prie 
dabartinės situacijos tame didmiestyje ir prie įvykusių 
riaušių, per kurias krito 36 žmonės.

Komunistai savo pareiškimų pradeda:
“Mes kaltiname majorų Yorty ir policijos viršininkų 

Parkerį už tragiškų 36 žmonių mirtį ir už įkalinimų dau
giau kaip dviejų tūkstančių.

Visi atsakingi stebėtojai per eilę metų persergėjo 
apie Watts ir Central distriktuose viešpatavimų giliauso 
skurdo ir policijos brutališkumo, kurie pagimdė nepa
kenčiamų situacijų. Majoras Yorty ir Parker pripažįsta, 
kad jie jau prieš metus taiko tarėsi su gubernatoriumi 
Brown dėl panaudojimo, reikalui esant, nacionalinės 
gvardijos riaušėms malšinti. Tuomi jis prisipažino, kad 
jie tematė atsakymų j minėtas sųlygas tiktai policijos 
veiksmais.

Majoras Yorty, lošdamas politika su žmonių skur
du, neleido naudotis Federalinio Karo Prieš Skurdų ski
riamais fondais. Žinoma, ir tie fondai būtų buvę tiktai 
lašas vandens į kibirų tokioje miesto apylinkėje, kurioje 
30 procentų gyventojų susideda iš bedarbių.

Nacionalinės Gvardijos išlaikymas kasdien atsieina 
po apie $300,000. Jeigu šita suma būtų buvusi panaudota 
pagerinimui žmonių būklės, tie 36 žmonės šiandien tebe
būtų gyvi. Mūsų visuomenė išleis daugiau tiek namie, 
tiek užsienyje sutriuškinimui žmonių sukilimo prieš ne
pakenčiamas skurdo sųlygas, negu pašalinimui to skurdo 
priežasčių.

Policijos galva Parker išgarsėjęs naciškos rasistir 
nes teorijos salininkas. Prieš keletu metų jis meksikie
čius amerikiečius išvadino, “laukiniais? žmonėmis. Šio-r 
mis dienomis jis negrus* prilygino prie “beždžionių zoo
logijos darže”...

Tad nereikia nė stebėtis, jog iš to išplaukusiame so
cialiniame pasipriešinime pasireiškė plėšikavimų ir pa
degimų. Skirtingai nuo civilinių teisių demonstracijų su 
organizuotais politiniais reikalavimais, čionai pasireiškė 
spontaniškas sukilimas, kuriame dalyvavo desperatiš- 
kiausi ir labiausiai paniekinti elementai.”

Komunistai primena, kad nepaisant visų kalbų apie 
rasines riaušes, faktas pasilieka faktu, kad iš 36 žuvu
sių žmonių 32 yra negrai. Komunistai reikalauja, kad 
tuojau būtų sudarytas Piliečių komitetas, kuriam Watts 
ir Central distriktų žmonės galėtų pasiskųsti apie savo 
padėtį, kuri išprovokavo tų sprogimų. Jie reikalauja, 
kad tuojau būtų paskirta lėšų aprūpinimui darbu bedar
bių šiuose Los Angeles distriktuose. “Tegu baltieji pilie
čiai supranta”, sako komunistai, “kad jokia bendruome
nė negali būti sala pati savaime. Kaip ilgai tokios sociali
nės ir ekonominės sųlygos bus toleruojamos ir ignoruo
jamos, taip ilgai gyvuos pagrindas panašioms tragedi
joms”.

Komunistai, kaip ir visi kiti pažangūs amerikiečiai, 
‘nepropaguoja ir neužgiria riaušių. Bet jįe gilinasi į riau
šių šaknis, į sųlygas, kuriose tokie išsiveržimai pasidaro 
neišvengiami. Jie reikalauja kovoti prieš tokias sųlygas. 
Tiktai jas pašalinus išnyks riaušės.

KLERIKALAI MOKO 
PREZIDENTĄ

Nors mūsų lietuviški kle
rikalai sušilę remia Ameri
kos karų Pietų Vietname, 
pat ir su Kinija bei Sovie- 
patinka prezidento John- 
sono užsieninė politika. Jie 
sako:

“Viso to išvada aiški: 
Jungtinės Valstybės netie
siogiai yra kaaro stovyje ne 
tik su Š. Vietnamu, bet taip 
pat ir su Kinija bei Sovie
tų Rusija. Todėl daromos 
nuolaidos komunistams 
Jungtinėse Tautose, siunti
mas jų kraštams maisto ar 
bet kokių kitų reikmenų 
yra lygu kariaujančio prie
šo rėmimui. Prezidentas 
Johnsonas į tuos dalykus 
turėtų labai rimtai atsi
žvelgti. Juk labai rimtai 
vienoj rankoj laikyti į prie
šų atstatytų ginklų, o kita 
ranka tų priešų šerti, kad 
jis būtų setipresnis kare 
prieš mus.”

Vadinasi, mūsų vyriausy
bė turėtų nutraukti visokių 
prekybų su Tarybų Sųjun
ga ir visomis socialistnėmis 
šalimis. Ji gi, kol kas, apie 
tai nė negalvoja. Priešin
gai, ji dar vis žada tų pre
kybų toliau plėsti.

Ar prekyba yra tiktai į 
“vienų pusę gatvė”? Ar 
prekyba naudinga ir reika
linga tiktai Tarybų Sųjun- 
gai? '

bangomis buvo paskleista ži
nia, kad Niujorko parodos vie
name paviljone galima pama
tyti ir lietuvišką kaimo vestu
vių vaizdą. “Toji lietuviškoji 
scena, — sakoma laidoje, — 
buvo paruošta 1939 metų 
Niujorko parodai. Ją kruopš
čiai tuomet paruošė dailininkė 
Petrikaitė - Tulienč, paprašyta 
to meto Lietuvos valdžios.” 
Dabar, girdi, kūrėjos jau nėra 
gyvųjų tarpe, nes ji buvusi iš
vežta į Sibirą ir ten, aišku, 
kaip kaųkinė mirusi.

Šio prasimanyto pareiškimo 
autoriai gerai žinojo, kad dai
lininkė sveika ir gyva, kad 
ji jau 40 metų pastoviai gy
vena Kaune ir niekur nesiruo
šia iš jo keltis, Tačiau tai ne
sutrukdo jiems nepaisyti aš
tunto Dievo įsakymo—“Nekal
bėk netiesos!”.

Tai skaudus smūgis per 
nosį ne tik dvasiškiems me
lagiams, bet visiems Tarybų 
Lietuvos šmeižikams ir pro
vokatoriškų išmislų šinko- 
riams.

kymą motyvavo tuo, kad Baž
nyčia niekad kunigams nelei
džia veikti politikoje, o kun. 
M. Amayą viršininkas arki
vyskupas Angel Mario Ocam
po net suspendavo jį nuo kuni
ginių pareigų, uždraudė suta
ną nešiot, kol jis neįrodys, jog 
gailisi nusikaltęs bažnytinei 
drausmei, nepaklausęs savo 
vyskupo. Sostinės universite
to studentai, sužinoję, kad 
kardinolas pasmerkė jų myli
mą dvasios vadą kun. Torres, 
išėjo į miesto centrą demonst
ruoti prieš savo respublikos 
prezidentą Valencia ir kardi
nolą L. Conchą. Demonstran
tų plakatuose buvo šūkiai
“Mirtis prezidentui Valencia!” 
ir “Mirtis kardinolui Concha!”

PRIPAŽINO
Skaitome:
“Amerika, nebenorėdama 

ilgiau paralyžiuoti Jungti
nių Tautų veiklos, nutarė 
atsižadėti nuo reikalavimo, 
kad Tarybų Sųjungą (žino
ma, taip pat ir kitos vals
tybės) sumokėtų užsivilku
sius mokesčius, jeigu jos 
nori naudotis balsavimo tei
sėmis.”

Taip dabar sako “Naujie
nos.” Bet kai mes sakėme, 
kad mūsų Amerikos toks 
reikalavimas kenkia Jungti
nių Tautų veiklai, jų para
lyžiuoja, tai “N.” mus plū
do ir vadino šios šalies prie
šais. Dabar, matote, ir jos 
pačios atsidūrė tų “priešų” 
gretose.

Žinios iš

KOLUMBIJA AUDRŲ 
IŠVAKARĖSE

Kanados “Tėviškės Žibu
riuose” (rugp. 19) skaito
me įdomų J. Gobio straips 
nelį “Kolumbija pribrendusi 
revoliucijai.” Štai iš jo iš
trauka:

Kolumbija (plotas 439,828 
k v. mylių, gyventojų apie 12 

<mil.) yra viena turtingiausių 
Pietų Amerikos respublikų. 
Jos turtą sudaro dideli derlin
gos žemės plotai, miškų pro
duktai, nafta, kava, platina ir 
emeraldai. Pąstaruoju laįku* x2z J! A A J. vv * VA Cv A • -A. vCv A UH \_z J UC A C.v A\ vA

Taip galvoja tiktai kleri- Įtas kraštas yrh atsidūręs soci- 
kaliniai bukapročiai iš ku-‘ alinoje ir ekonominėj ė krizėje, 
nigų “Draugo.” Prekyba ly
giai reikalinga ir naudinga 
v’išoms šalims. Tai jums pa
sakys kiekvienas 'Žihbgds,! 
kuris an pečių'nešioja gak 
vų, o ne kopūsetų. ’ • * ’

Juk tam jie ir buvo pasiusti
•_TIKTAI dabar sužinome, kad mūsų vyriausybė bu- 

vo. pasiuntus 19 studentų - jaunuolių į Pietų Vietnamu 
'susipažinti su to krašto žmonėmis ir stebėti karo eigų. 
♦Jie daba;: rengiasi grįžti namo. Už juos visus kalba stu
dentas Thomas P. Butler iš Bayonne, N. J. Jis korespon

dentams pasakęs, kad iš to, kų jie matę gyvendami tarpe 
valstiečių, jie padarę išvadų, kad Amerikos vedamas 
Pietų Vietname karas esųs pagrindiniai pateisinamas.

Kitaip, žinoma, jie kalbėti nė negali. Jie ten buvo pa
siųsti pateisinimui karo. Tai dar vienas įrodymas, kaip 
prezidentas Johnsonas panaudoja visus būdus pakeiti- 
Jftui labai daugelio Amerikos žmonių prieškarinio nu- 
sistatymo. Šitie jaunuoliai ypač kritikuoja Amerikos 
akademinį jaunimų, Amerikos studentijų, kuri taip aiš
kiai ir griežtai protestuoja prieš šitų karų.
/m “New York Timese” telpančioje korespondencijoje 
apie šiuos studentus pastebėta: “Dauguma šių studentų

- prisipažino, kad jie buvo mūsų vyriausybės politikos 
Vietname šalininkai pirma, negu buVo pasiųsti”. Tuo bū

du iš jų sunku tikėtis bešališko pranešimo apie tikrųjų: 
tdėtį Pietų Vietname bei apie Vietnamo žmonių nusi- • 
atymų.

DVASIŠKIEMS 
TĖVELIAMS PER NOSĮ

Amerikoje lietuvių tautos 
priešų spaudoje buvo gar
siai skelbiama, kad dailinin
kė Konstancija Petrikaitė- 
Tulienė buvo išvežtų j Sibi
ru ir ten mirė. Panašiai bu
vę paskelbta net per popie
žiaus Vatikano radijų. Da
bar “Tėvynės Balse” skaito
me:

Čia spausdinamas nuotrau
kas visai neseniai padarė 
Kaune fotokorespondentas T. 
Žebrauskas. Vienoje jų užfik
suota dailininkė Konstancija 
Petrikaitė-Tulienė su savo vy
ru — jos nuolatiniu pagalbi
ninku. Dailininkė garsėja, kaip 
knygų iliustratorė, interjero 
specialistė ir įvairiausios tema
tikos keramikos dirbinių kūrė
ja.

Dailininkės K. Tulienės dar
bai eksponuojami šiuo metu 
Vilniuje atidarytoje jubilieji
nėje dailės parodoje, o jos 
dirbtuvėse yra daugybė pradė
tų naujų kūrinių. Tai, kad dai
lininkės vyras yra žinomas 
niūsų respublikos sporto vete
ranas, ir dabar aktyviai daly- 
jaujantis krepšinio gyvenime, 
paskatino ją sukurti meniškus 
sporto suvenyrus, dovanas, 
kurių jau ne viena atiteko 
Lietuvos sportininkams.

Perskaitę šias eilutes, “Tė
vynės balso” skaitytojai, kurie 
turi abejotiną malonumą kar
tais klausytis ir Vatikano ra
dijo lietuviškų laidų, tikriau
siai nustebs. Kaip gi čia da
bar, paklaus jie. Juk š. m. 
liepos 21 d. iš Vatikano eterio

ir socialinė revoliucija pasi
darė aktualiu dienos klausi-1 
mu. Turtingi žmonės, važiu o-1 
darni autom o b i 1 i u , pasiima 
pistoletus ar-žtet auifonAAbini.us 
šautuvus, į nes krašto* ėmę Sjąus- 
ti'žmonįų grpbįhio ^kidnaping) 
banga, žmonių , grobikai vė
liau už gerus pinigus “parduo
da” pagrobtąjį asmenį jo ar
timiesiems. o ‘jei1 tie “neper
ka,” tai pagęobtasi nužudo
mas. Turtuoliai savo šeimas 
siunčia į užsienį ir jos ten pa
silieka, kol Kolumbijoj^ pasi
baigs krizė. /Sostinėj Bogota 
daug fabrikų uždaroma dėl 
žaliavų trūkumo. Auga bedar
bių skaičius ir skurdas. Ne tik 
turtuolių šeimos, bet ir kapi
talas bėga į užsienį, todėl Ko
lumbijos pezo vertė krinta, 
valstybės' iždas tuštėja, o jo 
kreditai išsemti.

Tai visa vyksta dėl to, kad 
į parlamentą pastoviai išren
kami konservatoriai ir libera
lai, kurie socialinių reformų 
nenori ir pex* tai Kolumbija 
socialniu atžvilgiu yra labai 
atsilikusi, o gyvenimas vietoj 
nestovi. Dėl to formuojasi ir 
stiprėja krašte revoliucinės 
nuotaikos, kurios veržte išsi
veržia augštųjų mokyklų stu
dentijoje.

štai atsiranda du jauni (dar 
40 metų nesulaukę) kunigai, 
kurie randa, kad Kolumbijai 
socialinė ir ekonominė revo
liucija būtinai reikalinga, kad 
ji išeina iš krikščionybės dva
sios bei jos principų. Tai yra 
kun. Camilo Torres (iš Bogo- 
tos) ir kun.\Martin Amaya (iš 
Tunja). Kun? Torres kapelio- 
riavo ir dėstė socialogiją vals
tybiniame Bogotos universite
te, bet prieš dvejus metus bu
vo atleistas iš universiteto už 
“polinkį į kairę.” Prieš 3 sa
vaites jo viršininkas arkivys
kupas kardinolas Louis Con
cha pasmerkė jo revoliucinius 
“polinkius,” kai jis paprašė 
leidimo dirbti revoli u c i j ai. 
Vyskupas savo neigiamą atsa-

Šiaulių rajono padangėje
Šiaulių rajono kolūkių, 

tarybinių ūkių, pramonės 
įmonių darbo žmonės, in
teligentija dar tebegyvena 
tais didingais jubil. mi
nėjimo įspūdžiais. Visi da
bar dirba su pakilimu, di
džiuodamiesi savo gintari
ne Lietuva, kurios neslegia 
išnaudotojo letena, fanatiz
mo kryžiai.
20,000 hektarų kombainais
’ Neseniai Šiaulių rajono 

kombainininkai, ūkių vado
vai susirinko pasitarti kaip 
geriau nuimti gerų šių me
tų derlių. Pranešimų .apie 
pasiruošimų rugiapjūtei pa
darė rajono mechanizacijos 
vadovas K. Beržanskis, ku
ris informavo, kad į laukus 
išeis aipe (200 kombainų. Jei 
pernai buvo kombainais nu-

Lietuvos
tas įsakymas”.
' Leidinėlis iliustr uotas 

Kuršėnų vaikų namų auk
lėtinių lino raižiniais.

Keliais sakiniais
Gruzdžiai. — čia stato

ma graži valgykla-restora- 
nas ir buitinio aptarnavimo 
kombinatas, kur bus kir
pykla, batų remonto dirb
tuvė, siuvyklos ir kt. Bai
giamas statyti Gruzdžių 
“daugiaaukštis” — techni
kumo 4 aukštų bendrabu
tis studentams.

Bazilionai. —Vietoje me
dinės baigiama statyti mo
derni, dviejų aukštų vidu
rinė mokykla.

Kuršėnai. — Kas metai 
išauga nauji daugiaaukš
čiai namai darbininkams. 
Greitu laiku įkurtuves, švęs 
90 šeimų penkių aukštų pa

čia baigtiimta 16,000 hektarų grudi-: . ,x.

000 hS/kas“sudaro«&) fcroc. statyt! ^apylijikefe taiybog; 
visų grūdiniu kultūrų plo-J?us 1I- Paštas1
to. ' ‘

Taip pasikeitė žemdirbių 
darbas. Vietoje dalgio bur,-. 
žuazinėje Lietuvoje, dabar1 
dirba mašinos. . .

Kombainininkai pasižadė
jo pasitikėjimų patvirtinti 
darbais. Jų kombainai jau 
kerta naujų duonų.

Kolūkiečiai atostogauja
Senesniosios kartos žmo

nės gerai 
kaimiečio 
darbas ir 
Smetonai, 
ninkams. 
žmonės vasaros metu gali 
ilsėtis kurortuose, kaip 
Druskininkuose, Palangoje 
ir kt.

Šiaulių rajone jau treti 
metai organizuojama kolū
kiečių poilsio stovykla Bu- 
bių gražiose < apylinkėse. 
Šiais metais čia ilsėjosi tri
jose pamainose apie 80 
žmonių :0 melžėjų, traktori
ninkų, lauko darbininkų. Il
sėdamiesi ji,e darė ekskur^ 
sijas į Kaunu, Palangų, Ni- 
dų, Rygų, Talinu, Zarasus 
ir kitas vietas. Lankėsi te
atre, Šiaulių miesto įmonė
se. -i

prisimena, kad 
laukė tik sunkus 
vargas valdant 
laiminant dvasi- 
Šiandie n ą tie

kei biblioteka. ,
Kužiai. —“Tarybų Lietu

vos” kolūkis baigia statyti 
kultūros rūmus kolūkie
čiams.

J Ant. Martinionis

Worcester, Mass.
Rugpiūčio 15 d. bankeliu 

suruoštas bendrai LjLD 11 
kuopos ir Aido choro, buvo 
gražus. Labai buvo malonu 
sutikti daug svečių, o dar 
maloniau girdėti džiugi-' 
nančias sugrįžusių iš mūsų 
tėvų krašto turistų kalbas.” 
Visi sakė, kad mūsų gimto-' 
joje žemėje nesuskaitomu • 
daugiu kas dienųų yra per
duota žmonėms nauji gyve
nimo namai. Statyba eina 
be sustojimo. Gyvenimas su 
kiekviena diena gerėja. Ko
lūkiuose, sakė, visi džiau- * 
giasi ta nauja tvarka, nes 
jie turi savo knygynus, cho
rus, turi kur liuoslaikį pra
leisti besilavinant, besirąi)- 
kant, nes Lietuvos vyriąį^ 
sybei pirmoje vietoje rupi' 
visų žmonių sveikata ir 
mokslas,z o tas visiems yra 
prieinama nemokamai. Tu
ristai savo kalbose pareiškė , 
dėkingumų Lietuvos vy
riausybei ir visiems tarybi
niams žmonėms už gražų 
priėmimų. Jie gėrėjosi nie
kad niekur kitur nematyta’ 
tokia gražia dainų švente. 
Paskiausiu metu Lietuvoje 
lankėsi šie mūsų turistai: 
Žilinskienė, Trakimas, De- 
mikienė, Miškinis, Jaskevi- 
čius ir Sukackienė. O dvi 
mūsų jaunos dainininkės 
grįždamos iš Lietuvos pa
suko į kitus Europos kra
tus, šiuo laiku dar nebūto 
su mumis, tai yra Helen 
Smith ir Irena Janulienė.

Turėjau laimę aplaikyti 
1965 metų Respublikinės 
dainų šventės organizacinio 
Komiteto leidinį “Skambėk; 
daina”. Tai širdį džiuginan
tis laikraštis, kuriame ; yra 
nepaprastai gražių jubilie
jinių nuotraukų ir aprašy- 
niųųpie menų,} šUviVeikliriin- 
kus,1 ‘ tfiūšų mylimus • rašyto
jus ir jiems ’ skiriamas UŽ 
tuos brangius kūrinius pre
mijas. Žiūriu ’ į nuotraukų 
didžiulės minios žmonių 
dainų šventės dienų, su ant
rašte : “Nusilenkia seno 
Vingio pušys”. Tai džiaugs
mo valanda iš atžymelfes 
pergalės kovoj prieš 
baisų fašizmų. Iš džiaugs
mo čia ir mana akys apsira
sojo, o mintys kažkur tėviš

Kažkas man užrašė “Šv. 
Pranciškaus Varpelį.” Skai
tau paskutiniame puslapyje 
apie asilų ir vienuolius. Ma
nau, kad verta ir į “Laisvę” 
įdėti. Prašau, žodis į žodį:

Jis atėjo pas savuosius
Viename vienuolyne gy

venęs labai aštraus sųmo- 
jaus vienuolis, kuris savo 
kandžiomis pastabomis daž
nai įskaudindavęs kitus vie
nuolius. Kartų už vienų to
kį nusižengimų .jį abatas 
nubaudė vienos savaitės iš- penkerių metų sugrįžti, kai

Tarybų Lietuva švęs savo 
25-rių metų sukaktį. Savo 
pažadų ištesėjau, atvykau 
ne viena, o drauge su dukra 
ir marčia. Tegu ir jos 
džiaugia, pažiūri kaip

Žiūriu, rašinėlis mūsų Ai
do choro dainininkės Helen 
Žilinskienės: “Ir vėl gimti
nėje”. Ji sako:

“Atlankiau savo gimtinę 
1960 metais ir turėjau gar
bės dalyvauti Tarybų Lie
tuvos dvidešimtmečio su
kakties Dainų šventėje, 
Tiesa, daug džiaugsmo tu
rėjau, jog prižadėjau už

Netenka abejoti, kad sugrįžę jaunuoliai - studentai 
bus vyriausybės panaudoti pra^edimui- plačios propagan
dos aukštosiose mokyklose už karų, kai rudenį prasidės 
mokslo metai. Bet taip pat aišku, kad vėl pagyvės ir 
prieškarinės nuotaikos mokyklose. Vyriausybės pasiry
žimas toliau plėsti karų padidins mūsų visuomenėje nuo-, 
monių pasidalijimų.

Ateistų leidinys
Tarybų Lietuvos 25-ųjų 

metinių išvakarėse išėjo ra
jono ateistų leidinys “Leis
kite pasisakyti”. J a me 
spausdinami ateistinio kon
kurso dalyvių premijuoti 
kūriniai. Tai šiauliečio žur
nalisto J. Sabaliausko eil. 
“Aš plačiai gyvenime žiū
rėjau”, jaunųjų poetų E. 
skerstono, S. Boreikaites, 
A. Budzinsko, J. Būtos, S. 
Baltramaitytės, O. Mastei- 
kaitės ir kt. Telpa ir spau
dos darbuotojo J. Usinavi- 
čiaus apsakymai “Pamirš

skyrimu nuo kitų vienuolių 
valgymo metu.

Pokštininkas vienuolis už
dėtų pabaudų sųžiningai 
vykdė* Jis' valgė vienas at
skiram kambarėly. Tačiau 
vienas įvykis jam tų baus
mę sutrumpino.

Vienų dienų, vienuolyno 
durims esant atviroms, į vi
dų įsirioglino slampinėjęs 
kieme vienuolyno asilas. 
Vienuoliai, žinoma, jį grei
tai iš tenai išvarė. Tačiau 
abatas ta proga kreipėsi į 
pokštininkų vienuolį:

—Kokį sumoju pritaikin
tum šiam atvejui?

Vienuolis atsakė:
— Jis atėjo pas savuosius, 

o savieji jo nepriėmė...
<Abatui taip patikęs šis 

sumoj aus momentui pritai
kymas, kad tuojau anų baus
mę nuėmęs.

Juozas Chepukaitis 
Scottville, Conn.

džiaugia, pažiūri kaip 
visi • kartu šių garbingų 
šventę -švenčiame. Mieli 
broliai ir sesės saviveikli
ninkai. Sveikinu jus savu 
šeimos ir Worcesterio lietu
vių kolonijos Aido choro, 
taip pat ir bendrai visų 
Worcesterio lietuvių vardu. 
Jie grožisi jūsų suklestėju
siu menu, stebi jo vystymu
si ir veikėjų veiklų, juos 
gerbia ir didžiuojasi jais. •

Tegul jūsų pasiekimai 
skamba jūsų dainose, kurių 
Aidas pasiekia ir Amerikoj 
gyvenančius lietuvius”.

Man perskaičius šį raši
nėlį bankete svečiams, visi
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Saulėti susitikimai
(Laiškas iš Kauno)

'Iš pat ryto saulė išvaikė 
debesis. Viršum Kauno nuo
stabiai mėlynas dangaus 
vainikas. Matyt, ir saulė pa
sistengė, kad R. Mizarai ir 
jo mielai Ievutei ši diena 
niekad neužgestų. Štai sve
čiai išlipa iš mašinos, at
skriejusios iš Vilniaus. Kau
niečiai jiems įteikia gėles, 
kurias taip vešliai išaugino 
Nemuno krantai. Netrukus 
Mizara aplankė naują Mu
ziejų — su žavesiu apžiū
rėjo skulptūros kūrinius. 
O saulė darėsi vis dosnesnė 
— viliote vilioja į laukus.

rašytojas, jo žmona ir 
Kuosienė atsisėdo į laivelį, 
pakrikštytą “Raketa.” Lai
velis per Kauno marias nu
plaukė mašinos greičiu.

Svečiai išlipo pušynėlyje. 
Čia juos pasitiko Kaišiado- 

‘ rių rajono kolūkiečiai. Jie 
apjuosė Rojų ir Ievą plačia

O Mizarienę Lietuvoje ki
taip nevadina, kaip Ievute. 
Toks nuoširdumas primena 
liaudies dainų malonybinius 
Žodelius, kupinus didelio 
jautrumo.

Štai Mizara man sako: ’
—Užprašė į Šiaulius. Sek

madienį važiuosiu. Būtinai 
noriu pamatyti poetą Jova
rą. šeštadienį namuos lauks 
Korsakai. Dar važiuosiu j 
Palangą, j Druskininkus. 
Dar...

Ir kiekvienas jų stengiasi 
ne tik nusišypsoti, pavaišin
ti, bet ir perduoti Baltijos 
gintarą, Nemuno gėlę, tau
tinį mezginį... ižngsniuo- 
jame į valgyklą. Mandagiai 
patiekalus pateikė jauna, 
besišypsanti padavėja, 
jus teiraujasi:

—Gal dzūkė?
—Dzūkė!
Ir svečias dar labiau nu

tautinę juosta,—išreiškė di- džiunga. Toji priduria:
—Nuo Veisėjų...
—Aš vis teiraujuos,. kas 

dzūkas, — juokiasi rašyto
jas, prisiminęs savo tėviš
kę, savo jaunystę.

Papietavę žingsniuojame 
per salę, nuklotą kilimu. 
Rojus, pamatęs turistę-ame- 
rikietę, worcesterietę M. Su
kackienę, jai šypteli. Viešnia 
sėdi prie didelio apvalaus 
stalo, su ja aplankiusiais 
giminėmis, pažįstamais. Mi
zara tuoj kreipėsi:

—Dainininkė! Iš “Aido.” 
Dainuosi?

—Šį vakarą dainuosiu.
—Puiku!
Prospektas, žingsniuoja 

minia. Lekia ir lekia ma
išiuos. Dangus sėjo šiltus 
lašelius. Vėl šeimininkai 
mane kviečia pas save — į 
kambarį. Bet štai išeina iš 
mašinos maloniu veidu, ži
lais plaukais žmogus. Jis 
prašo visus sėstis, — va
žiuoti pas jį į viešnagę. 
Mosteliu ranka Rojui, Ievai, 
Mizara man išsitarė:

—Norėčiau savo laikraš
čiui parašyti. Nespėju...

delę pagarbą kilniai šeimai. 
Be to, už tai, kad jis kuria 
talentingus romanus, kad 
neužmiršo Lietuvos, kolū- 
kietės uždėjo jam gražiau
sių gėlių vainiką. Ieva šyp
telėjo:

—Parvešime namo!
O aplinkui toks gražus 

peizažas! Kažkas išsitarė:
Ą-Bene šioji gražioji gam

ta ir paskatino Baranauską 
sukurti “Anykščių šilelį”!

Čia pobūvio šeimininkai 
kėlė puikius tostus bran
giems svečiams. Gan vaiz
dingą kalbą apie literatūrą, 
apie Lietuvą, apie žmogų 
pasakė R. Mizara.

Šiandien nuvykau į Vil
nių. Aplankiau Rojų ir Ie
vą. Su dideliu susijaudini
mu rašytojas pasakoja apie 
literatūros vakarą, kurį su
rengė Mizarai Vilniaus ra
šytojai. Su dideliu entuziaz
mu šnekėjo apie Rojaus li
teratūrinį talentą, jo kny
gas, apie jo meilę Nemunui 
Qi||zevičius, Mieželaitis, Bo- 
riskis, Korsakas, Baltušis. 
Taip pat išreiškė didelę pa
garbą Mizarai ir jo raštų

>
patosiški skaitytojai beit šiandien Vilniaus spauda 
žurnalistai. . ■, pavaizdavo literatūros va-

v

uiicuibidi. -— -—. i pavaizdavo literatūros va-
v>—Daug tose kalbose nuo- karą, skirtą Mizaros garbei, 
širdumo, atvirumo, — įter- Neilgai šnekėjau su Ameri

kos pažangiu rašytoju. Bet 
Mizara suspėjo man primin
ti įdomius epizodus iš savo 
susitikimo (1931 metų) su 
Kapsuku, su Pranskumi, su 
Guzevičiumi—apie savo po
kalbius patosiškus, apie li
teratūrą. O apie Pranskaus 
veikalą, išėjusį po profeso
riaus mirties, Mizara išsita- knyga, kurią galės pasiim- 
rė: ti. Taipgi bus išduota ra-

—Niekas taip ryškiai A- Por^a^ mūsų parengimų.
merikos lietuvių literatūros Klementina Yankeliūnienė 
nepavaizdavo, kaip Prans- 
kus. Dar jo darbas pilnai 
nėra įvertintas.

—Taip, jis—Amerikos lie
tuvių pažangiosios literatū
ros žinovas,—įterpiau. Dar 
kartą įsitikinau: Mizara ne 
tik savo romanuose įžiebė 
humanizmo saulę. Toks jis 
humaniškas, paprastas, bro
liškas ir gyvenime. Primi
niau svečiams:

—Būtiiiai patikrinkite 
sveikatą.

—Nėra laiko. ♦.
Beje, Lietuvoje yra įsiga

lėjusi graži tradicija: gydy
tojai iš anksto tikrina žmo
gaus sveikatą, kad ligai už
bėgus už akių.

Nemačiau Mizaros šeše
rius metus. Bet jis po tiek 
laiko savo energija, opti-

pia Mizara. Jubiliatas irgi ; 
pasakė kalbą. Pirmą kartą 
šnekant Rojų išgirdau lie
pos 11 dieną. Jo žodžius j 
Kaun,ą atneė radijo ban
gos. Nustebau kalbos sklan
dumu, vaizdingumu ir balso 
skambumu. Net sau šūkte
lėjau:

• —Oratorius!
Tą patį ir kiti kartojo. 

Jis apvainikuotas liaudies 
rašytoju. Tą dieną negalė
jau būti Vilniaus rašytojų 

, ksusirinkime. Todėl Mizarą 
IjBsveikinau iš Kauno tele
grama: “Mielas Rojau! Vil
niaus rašytojai atžymi Jūsų 

.jubiliejų. Prisidedu mielai. 
Tūkstančiai kauniečių suža
vėti Jūsų talentu, puikiais 
raštais. Istorija aukštai 

.įvertino Jūsų didelius nuo
pelnus ugdant Lietuvos pro- 

’ letarinius rašytojus. Ža- 
. viuos Jūsų taurumu.”

< - ’ Sėdžiu viešbutyje “Nerin- 
f ' ga” — Rojaus ir Ievos kam- 

' baryje ir stebiuos šeiminin
kų veidais: taip jie šviesiai 

• -šypsosi, taip, saulėtai spin- 
di jų akys. Net jų tone 

T skamba šviesa. Taip, jie pa-
f tenkinti viešnage. Kur Mi-
\p|^zara pasisuka, ten girdi:

—Rojau, ateik pas mus! 
] —Ir pas mus!

Ro-

Pittsburgh, Pa.
Pažangi draugė, LDS 142 

kuopos narė, Mary Imbras 
apleidžia Pittsburghą.

Apleisdama, ji sako. “Pitts
burgh as tai mano nauja tė
vynė, į kurią aš iš Lietuvos 
atvažiavau pas savo vyrą 
Praną Imbrasą. Čia mes 
per eilę metų sunkiai, dirb
dami sukūrėm šeimynišką 
gyvenimą ir džiaugėmės 
abudu. 1962 m. lapkričio 26 
d. tragiškai žuvus mano gy
venimo draugui Fr. Imbra- 

įsui, žuvo ir mano viltis 
į gražesnę ateitį. Dabar 
po 3-jų metų liūdesio ir sun
kaus vienišo gyvenimo pa
sukau savo gyvenimo vai
rą kitu keliu — ištekėjau. 
Ar bus mano gyvenimo vai
ras nustaytas laimingai, tai 
ateitis parodys.

i Prisimindama ir pagerb
dama savo velionį vyrą Fr. 
Imbrasą, jo pagarbai auko
ju “Laisvei” $50.00, “Vil
niai” $50 ir “Liaudies Bal
sui” $5.00.”

Tai labai 
nimas savo 
auka tiems 
kuriuos jis gyvas būdamas 
nuolatos skaitė. Garbė už 
tai draugei Marijonai Im- 
brasienei, kuri dabar vadi-, 
naši Marijona Swazeyir va-! 
žiuoja su savo vy Gust 
Swazey gyventi į Washing- 
tono ' 
ten gyventi 
savo vyru vėl sugrįš į Pitts
burghą ?

Linkiu draugei Marijonai 
ir draugui Gust Swazey lai- 
mingiausio gyvenimo.

J. Miliauskas

gražus prisimi- 
velionio vyro ir 
laikra š č i a m s,

valstiją, f Ar patiks jai 
gyventi ?\ O gal ji su

Waterbury, Conn.
širdingai ačiū

Dėkui J. ir M. Ulozarhs, 
J. ir M. Svinkūnams ir K. 
Vaitonienei už surengimą 
mums parės išvykstant į 
Lietuvą. Pare pavyko, dar 
kuopai liko pelno.

Ulozai padarė surprizą, 
kada mums sugrįžus suren
gė pietus. Didelis dėkui už 
suteikimą mums tos gar
bės. Mes, K. Yankeliūnienė, 
J. Vaitonis, V. Yakubonis, 
J. Alozienė tariame ačiū 
už surengimą išleistuvių ir 
priimtuvių.

LLD 28 kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, rug
sėjo 5 d., 2 vai. po pietų, 103 
Green St. svetainėje. Na
riai raginami dalyvauti, 
nes iš centro yra atėjusi

mizmu lygiai toks pat jau
nas, energingas.

Sėdu į “Volgą.” Prašvilpia 
valanda... su minutėmis— 
ir aš Kaune, čia vėl išgir
dau puikią naujieną:

—Šiandien Kauną apžiū
rėjo prancūzų rašytojas, 
kovotojas už taiką Polis 
Sartras.

O su Mizara atsisveiki
nau, linkėdamas:

—Parašykite dar vieną 
atsiminimų knygą.

—Daug darbo laikrašty
je... ,

Dar priekyje svečiams 
viena kita savaitė.

A. Liepsnonis 
1965-VII-30, Kaunas

Lawrence, Mass.
So. Bostono Piliečių klu

bas turėjo išvažiavimą pas 
Gecevičius ant jų ūkio. 
Rugp. 15 d. atvažiavo Kaz
lauskai. iš Haverhillio, sa
vo automobiliu. Kartu su 
jais buvo ir A. Navickas. 
Pakvietė važiuoti į bosto
niečių parengimą. Ž m 0- 
na ir aš skubiai išsiruošėme 
ir išvykome.

Netrukus buvome jau pa
rengimo vietoje. Sodo ša
kos nulinkę nuo daugybės 
gražiausių obuolių. Gecevi- 
čiai gražiai yra įsirengę, 
kaip viduje, taip ir lauko 
pusėje, nes energingai dir
ba. Tai pažangūs žmonės, 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojai ir rėmėjai. Jie yra 
LLD nariai, turi veik visas 
Draugijos išleistas knygas. 
Parengimas pavyko. Linkiu 
bostoniečiams ir daugiau 
tokių pobūvių surengti.

Moteris puolė į kanalą ir 
norėjo nusiskandinti. Ją iš
traukė jaunas vyrukas. Mo
teris savo vardo nesako. Ji 
paimta į ligoninę.

Mokyklų pa reigūnai 
skundžiasi, kad vandalai 
padarė daug nuostolių. Di
džiausia kvailybė išsiplati
no Jungtinėse Valstijpse, 
kad jaunuoliai daužo mo
kykloms langus, nakties 
metu įsigavę į vidų sulaužo 
baldus, sudrasko knygas.

Miesto valdininkas pa
skelbė spaudoje, kad jam 
reikia trijų darbininkų. Su
sirinko net 60 norinčių gau
ti darbo.

Vasarą žmpnės linksmai 
praleidžia laiką parkuose. 
Bet jau artėja vasaros pa
baiga. Kol dar yra ruošia
mų piknikų, dalyvaukime 
juose skaitlingai.

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Rugpiūčio 20 d. George 

Steponauskas prie savo na
mo skynė grūšias ir nukri
to nuo kopėčių. Susilaužė 
kaklakaulį. Nieko nebuvo 
namie, tai išgulėjo apie va
landą kol gavo kaimynų pa
galbą. Be žado buvo nuvež
tas į Brocktono ligoninę. 
Sūnus sakė, kad yra vilties, 
jog pasveiks.

Brocktono ligoninėje pa
darė operaciją Marijonai 
Gutauskienei. Bet po ope
racijos dar yra sunkioje pa
dėtyje. Linkiu abiems ligo
niams greitai pasveikti.

George Shimaitis

New Haven, Conn
Jonas Petkus ilgai sirgo. 

Veteranų ligoninėje išbuvo 
apie 5 mėnesius. Dabar 
daktarai pripažino, kad ga
lės išeiti iš ligoninės rugp. 
28 d. Kaip tai bus jam ir 
mums smagu! Linkiu pil
niausios sveikatos.

Jonas per eilę metų buvo 
energingas “Laisvės” pla
tintojas. Manau, kad jis vėl 
galės darbuotis.

Rugpiūčio 19 dieną įvyko 
LLD. 32 kuopos susirinki
mas. Aptarus kitus reika
lus svarstė apie spaudos iš
važiavimą, kuris yra ren
giamas sekmadienį, rugpiū- 

čio 29 d./ pas Dr. Stanislo
vai tį, jo gražioje sodyboje.

Po susirinkimo Rudma- 
nienė, pas kurią buvo susi
rinkimas, visus pakvietė 
prie stalo.

Pietūs surengė proga at
silankymo iš Floridos Ka
zio ir Antosės Šoliūnų. Tai 
buvo ne vien įdomus pasi
kalbėjimas, bet drg. Rud
man paruošė labai skanius 
pietus. Didelis ačiū.

J. Kunca

Philadelphia, Pa.
Šį sekmadienį, rugpiūčio 

29 d., visi keliai iš arti ir 
toli ves pas Ramanauskus į 
Sellersvillę pagerbti draugą 
Ramanauską jo gimtadienio 
proga surengtame bankete. 
Draugė Ramanauskienė su j 
philadelphiečių pagalba vi
sus užtikrina vaišingumu. 
Iš praeities visiems žinomas 
jų svetingumas. Pietūs 1 
valandą; pavakarėje valgiai 
bus pakartojami.

Kelrodis. Iš Philadelphi
jos keliu 309 iki Sellersvillee 
už miestuko bus kelias 563, 
pasukite kairėn. Pavažia
vus apie porą mylių, bus 
keliukas Lonely Rd. Pasuki
te kairėn, ir pirmas namas 
—Ramanauskų ūkis. Vyks
tant iš toliau, suraskite ke
lią 309. Pasisukimus jau ži
note.

Majoras Tate įteikė 37 
studentams scholarship eiti 
į kolegiją. Vienas lietuvis— 
Anthony Povilonis.

Mokytojų taryba — Phi- 
delphia Federation of 
Teachers — sutiko, kad mo
kytojams būtų pakeltas už
darbis nuo $200 iki $1,000 
metams. i

Majoras Tate 1963 metais 
paskyrė piliečių komitetą 
tyrinėjimui miesto ligoni
nių. Komiteto pirmininkas 
Weinrott pateikė raportą, 
kad Philadelphijos ligoninės 
kitais metais turės neda- 
teklių $5V2milijono. Mies
tas turi duoti didesnę para
mą. Pereitais metais viena 
ligoninė užsidarė, dvi susi
vienijo.

Stiklo darbininkai Atlan
tic City, priklausantys Flint 
Glass Workers unijai, pasi
rašė 3 metų kontraktą su 
Glass Container Manufac
turers Institute. Gaus pa
kelti algas 45 c. valandai.

Majoras Tate sako, kad 
Federal Housing Philadel- 
phijai duos 40,000 senų na
mų pataisymui ir naujų sta
tymui, Lėšuos $600 milijonų 
dolerių. Sako, bu< pataisy
ta šimtas namų per mėnesį 
ir pastatyta 1,000 naujų 
per rrfetus. Programos ve
dėju Tate paskyrė Richard 
H. Ruford.

Lawrence Coughlin ir R. 
Villanova, seimelio nariai 
Harrisburge, reikalauja pa
taisyti 91 metų senumo vals
tijos konstituciją.

Rugpiūčio 16 d. mirė Ste
la Dikšaitis.

Rugpiūčio 17 d. mirė Kl. 
Navickas. Palaidotas S t. 
Dominic kapinėse. '

Rugpiūčio 18 d. mirė Ma
ry Morkūnas. Palaidota Ho
ly Cross kapinėse,

Pilietis

Mėsos gamyba pasaulyje
Pasaulinė mėsos gamyba 

1963 metais sudarė 50,800,- 
000 tonų, arba 38 proc. dau
giau, negu vidutinis lygis 
1951—1955 metais. Mėsos 
gamybos didėjimas po 1951 
m. viršija gyventojų skai
čiaus didėjimą, todėl, skai
čiuojant vienam gyvento
jui, mėsos vartojimas apla
mai padidėjo. Tačiau šis 
reiškinys labiau būdingas 
išsivysčiusioms šalims; 
ekonomiškai atsilikusiose 
šalyse gyvulininkystės pro
duktyvumas žemas ir au
gančių poreikių negali pa
tenkinti. Pav., mėsos iš
eiga iš vieno galvijo Euro
pos šalyse maždaug 10 kar
tų didesnė, negu Tolimųjų 
Rytų šalyse, ir 7 kartus di
desnė, negu Afrikos šalyse. 

Į Gyventojų aprūpi n i m a s 
gyvulininkystės produktais 
čia svarbiausia priklauso 
nuo gyvulių produktyvumo 
kilimo.

1964 metais galvijų skai
čius pasaulyje viršijo mili
jardą. Vidutiniškai kasmet 
galvijų skaičius po 1950 m. 
didėjo 1.5 proc. Azijos ša
lys, nors ir turi 400 milijo
nų galvijų, yra rajonas ne
aprūpintas mėsa; Indijoje 
galvijų yra daugiausia pa
saulyje (235,000,000) tačiau 
jie išnaudojami visiškai ne- 
patenkinamai. Kiaulių 
skaičius pasaulio ša 1 y s e 
1963 metais pasiekė 496 mi
lijonus, kad 43 proc. viršijo 
vidutinį 1951—1955 m. lygį. 
Sparčiausiai kiaulių skai
čius augo TSR Sąjungoje, 
Vakarų Europoje ir Pieių 
Amerikos šalyse.

Avių skaičius pasaulyje 
1963 metais pasiekė 991,- 
000,000 (18 proc. daugiau, 
negu 1951—1955 metais). 
Avys auginamos bev e i k 
kiekvienoje šalyje, bet trys 
ketvirtadaliai jų pasaulinio 
skaičiaus sukoncentruo t a 
15 šalių, iš kurių pirmau
jančios yra TSRĮS, Australi
ja, Naujoji Zelandija ir Ar
gentina.

Apie 50 proc. mėsos ga
mybos pasaulyje 1963 me
tais sudarė jautiena, 41% 
kiauliena, 8% —aviena ir 
1%—arkliena. Tarybų Są
junga ir JAV gamino 40% 
pasaulinės mėsos gamybos. 
1963 metais 10 šalių davė 
apie 75% pasaulinės mė
sos gamybos. Iš arti 51 mi
lijono tonų JAV pagamino 
14 su virš milijonų tonų, 
Vakarų Vokietija ir Argen
tina — daugiau kaip po 2 
suvirš milijonus tonų kiek
viena; Brazilija, Didžioji 
Britanija, Australija ir Ita
lija pk> apie milijoną ir pusę 
tonos kiekviena.

1962 metais jautienos ir 
veršienos pasaulyje gauta 
24.8 milijono tonų, iš kurių 
JAV teko 7.4 mln. tonų, 
Argentinai — 2.1 mln. t., 
Prancūzijai — 1.6 mln. t. 
Pasaulinė kiaulienos gamy
ba 1962 meais sudarė 20 mi
lijonų tonų, tame tarpe 
JAV-ose —- 5.4 mln., Vokie
tijos Federatyvinėje Res
publikoje — 1.8 mln., ir 
Prancūzijoje 1 mln. t.

Avienos gamyba tais pa
čiais metais sudarė 3.9mln. 
tonų (2.9 mn. t vidutiniškai 
1951—955 metais). Žymiai 
sumažėjo arklienos gamy
ba; 1963 metais ji sudarė 
454,000 tonų.

Jautienos ir veršienos su
vartojimas 1963 metais 
JAV-ose sudarė 33 procen
tus pasaulinės gamyb o s, 
kiaulienos — 28% ir avie
nos — 11%. Mėsos suvarto

jimas, skaičiuojant vienam 
gyventojui, JAV-ose suda
rė 75.8 kilogramo, N. Ze
landijoje — 105.7 kg, Aust- ' 
ralijoje — 97.5, Urugvajuje 
— 96.6 ir Argentinoje — 
89.8 kg. Žemiausias mėsos 
suvartojimo lygis yra Azi
jos šalyse. Antai, Japonijo
je, skaičiuojan vienam gy
ventojui, mėsos suvartoji
mas sudarė 4.54 kg; Pietų 
Amerikoje, išskyrus Argen-; 
tiną ir Urugvajų, 1963 me
tais mėsos suvartojimas su- ' 
darė mažiau kaip 36 kg. 
(Kilogramas yra 2 svarai ir > 
penktadalis svaro.).

Pasaulinės prekybos mė
sa apimtis , palyginus su 
1953 metais, padidėjo 50%. 
Daugiausia mėsos impor
tuoja Anglija. 1962 metais 
JAV užėmė antrą vietą pa
saulio šalių tarpe pagal vi
sos mėsos importą (567 
tūkst. tonų) ir pirmą vietą 
pagal jautienos impo r t ą 
(440 tūkst. t.); du trečda
lius šios produkcijos J.A. 
Valstijoms tiekė Australija 
ir Naujoji Zelandija.

Iš “Liaudies ūkis”

ALDU) REIKALAI
Lietuvių Liter a t ū r o s 

Draugijos šeštosios apskri
ties metinė konferencija 
įvyks sekmadienį, spalio 17 
dieną, Vytauto Lietu v i ų 
klube, 339 E. 4th St., Ches
ter, Pa.

Prašomos visos kuopos 
prisiųsti delegatus. Jeigu 
kurių nebūtų susirinkimų, 
tai valdybos privalo pasirū
pinti. Taipgi, duokite gerų 
sumanymų. Konferenci j a 
prasidės 12 valandą dieną.

Po konferencijos, 5 vai. 
vakaro, bus duota skani va- Ifth »•>< - fkanene.

A. Lipčius

Nuoširdi padėka
Mano vyras Frank ir aš 

norime tarti ačiū Miamio 
Lietuvių Socialiniam Klubui 
už surengimą tokio gražaus 
pokylio rugpiūčio 1 d., kurį 
mes užprašėme. Dėkojame 
visiems, kurie taip draugiš
kai priėmė mus. Charles 
Tamošiūnas, prezidentas, 
pokylį perkėlė ant 20 metų 
vedybinės sukakties, kuris 
irgi tiko šia proga.

Ačiū už dovaną nuo klu
bo, kuri bus mums linksma 
atmintis. Dėkui Marie ir 
John Koch ir Petrui Gas
per už jų malonumą, kad 
nuvežė mus į klubo pietus. 
Ačiū Marie Koch ir Amelia 
Lack už sutvarkymą smulk
menų prie pietų.

Ačiū draugei Chuladie- 
nei kaip gaspadinei ir pa
galbininkėms už pagamini
mą pietų; Mildred Chula- 
dai už iškepimą tokio ska
naus “keiko”; Donaldui už 
dovanotą gražų orchidų kor
sažą.

Ačiū chorui už padainuo
tas dainas ir Helenai Miki
tai už solo. Ačiū S. Zavisui 
už jo pasakytą kalbą; drau
gui Brown už muzikos tvar
kymą. '

Ačiū Pauline Bechis už 
medvaisius mangas; ačiū 
Ignui Urbanui už bagažo 
nuvežimą į stotį; ačiū vi
siems, kurie atsilankė ir ku
rie kokiu nors darbu prisi
dėjo, kad parengimas būtų 
sėkmingas. Ačiū už linkėji
mus. v . 1

Mes linkime klubui pasise
kimo visais darbais ir geros 
sveikatos visiems.

Olga ir Frank Graham 
So. Boston, Mass.
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Įspūdžiai iš Tarybų Lietuvos
Prieš dvejus metus bu

vau Tarybų Lietuvoje, o šie
met ir vėl ten apsilankiau. 
Birželio 9 d. nuvykus į Lo
gan oro uostą, ten radau 
gražų būrelį draugų ir 
draugių, susirinkusių palin
kėti mums laimingos kelio
nės.

Iš Bostono Eastern lėktu
vu išskridome į Kenedžio 
aerodromą, New Yorke. 
Ten sutikome draugus A. 
Bimbą, J. Grybą, K. Petri- 
kienę ir S. Sasną. Vakare 
SAS lėktuvu leidomės per 
vandenyną.

Į Kopenhagą, Danijos sos
tinę, atvykome ryte po aš
tuntos valandos. Ten biskį 
pasilsėjome ir leidomės į 
Maskvą.

Maskvoje
Į Maskvos aerodromą at

vykome vakare. Išpildėme 
tam tikras blankas, kur rei
kėjo atsakyti į klausimus: 
kiek vežamės brangenybių 
ir ar’ turime ginklų. Ka
dangi mes neturėjome nei 
ginklų, nei brangenybių, o 
tik mums reikalingų daik
tų, taipgi kiek giminėms 
dovanėlių, tai mūsų lagami
nų nė neatidarė.

Iš aerodromo į Maskvos 
miestą važiavome autobusu 
apie valandą. Važiuodami 
matėme gražių naujų pasta
tų, gražių miškų, kur auga 
beržai, eglės.

Maskvoje rytojaus dieną 
važiavome miesto pamatyti.• 
Matėme nedaug, nes tam turė-l 
jome tik pusdienį. Maskvo
je tebėra daug senovės pa
statų su aukštais bokštais, 
stogais, žvaigždėmis virš 
bokštų. Tie senovės archi
tektūros pastatai labai gra
žiai atrodo. Yra daug 
apartmentinių namų, preky
bos pastatų. Daugumoje jie 
yra įvairių šviesių spalvų, 
kas daug pagražina miestą, 
o per vidurį miesto teka 
Maskvos upė.

Vilniuje
Į Vilnių atvykome tarybi

niu lėktuvu beveik 5 valan
dą popiet. Čia mus sutiko 
didelė minia žmonių: gimi
nės, draugai ir pažįstami. 
Mergaitės su gėlių puokštė
mis rankose, giminės su 
džiaugsmo ašaromis. Pasi
tiko įvairūs Lietuvos par
eigūnai, jų tarpe L. Kapo
čius, Jonas Stasilionis, A. 
Vaivutskas ir kiti.

Miestas ruošėsi pasitikti 
25-ąsias tarybinės santvar
kos metines—visas puošėsi.

šeštadienį išvykome pa
matyti miesto įvairių vietų. 
Aplankėme daug departa- 
mentinių krautuvių. Matė
me daug medžiagų: audek
lų, taipgi gatavų drabužių^ 
batų, batelių, radijo imtuvų, 
laikrodžių, laikrodėlių, žo
džiu, visko, kas tik reikalin
ga žmonių gyvenimui. Mais
to pilnos krautuvės: kilba- 
sų, skilandžių, sūrių, svies
to ir daug ko n servu o to 
maisto. Vaistinėse yra daug 
vaistų ir pigiomis kainomis. 
Valgyklos labai puošnios, 
tiesiog jos meniškai įreng
tos. O maisto jose tiek daug 
duoda, kad visko negalima 
ir suvalgyti. Pietums už- 
kandžiams duoda sausos 
dešros arba žuvies, agurkų 
su rūgščia grietine. Paskui 
sriubos, o po to seka pilna 
lėkštė mėsos, daržovių, spra
gintų bulvių ir kitokių pa
tiekalų. Po to dar būna ska
nėsių. Restoranuose groja 
muzika. Jaunimas mėgsta 
pasišokti.

Pionierių stovykloje
Sekmadienį, birželio 13 d., 

važiavome į Valakampius 
aplankyti pionierius. Sto
vykloje jie mus sutiko su di
deliu džiaugsmu ir ovacijo
mis. Generolas V. Karvelis 
buvo pilnoje karinėje unifor
moje, o pionieriai su rau
donais šalikučiais: Karve
liui vadovaujant, pionieriai 
atliko tam tikrus sveikini
mo veiksmus.

Karvelis pasakė kalbą, o 
nuo mūsų grupės kalbėjo J. 
Milleris. Jis pasveikino pio
nierius nuo Amerikos pa
žangiųjų lietuvių. Po to pio
nieriai įteikė mums po gė
lių puokštę ir atviruką su 
sveikinimais. Vėliau jie da
vė mums gražią meninę 
programą. Apžiūrėjome jų 
stovyklą, kuri yra prie Vili-, 
jos ant gražaus kranto. 
Karvelis atsakė į pionierių 
klausimus. Po to turėjome 
pietus. Pateikė įvairiausio 
maisto ir kelių rūšių vyno. 
Generolas Karvelis pirmasis 
pakėlė taurę už taiką pa
saulyje. Po skanių pietų, 
lydimi muzikos ir pionierių 
gražių dainų, išvykome į 
Vilnių.

Pakelėje matėme daug 
statomų namų. Nuo 1963 
metų Lietuva daug pasikei
tus, labai padidėjus staty
ba.

Druskininkuose
Pirmadienį, birželio 14 d., 

išvykome į Druskininkus. 
Pakelėje sustojome Pirčiu
pio kaime. Čia pamatėme 
“Motinos” stovylą: moteris, 
suspausta skausmo, vaiz
duoja tą baisią tragediją, 
kada karo metu hitlerinin
kai gyvus sudegino 119 žmo
nių: vyrų, moterų, senelių 
ir vaikų. Aplankėme žuvu
siųjų bendrą kapą. Muzie
jus tuo kartu buvo remon
tuojamas, tai negalėjome jo 
aplankyti.

Druskininkuose pirmiau
sia aplankėme Belnio gydo
mąjį parką. Ten žmones 
gydo saulės spinduliais, oru 
ir vandeniu. Nors Druski
ninkai yra toli nuo jūrų, 
bet čia yra mineralinių van
denų — gydomojo vandens 
šaltinių.

Druskininkuose yra 8,000 
gyventojų, 115 gydytojų, bet 
nuolatos daug yra atvyku
sių iš kitur čia gydytis. Yra 
gražūs parkai, tyras oras, 
daug įvairiausių gydyklų, 
sanatorijų. Tai tikrai idea
liška vieta sveikatos patai
symui.

Rytojaus diena buvo pui
ki. V ado vy be j e Mykolo 
Vaitkaus plaukiojome laivu 
didžiausia Lietuvos upe Ne
munu. Laive saulutė mus 
išbučiavo, ten skambėjo lie
tuviškos dainos.

Ketvirtadienį aplankėme 
Čiurlionio muziejų. Tos pa
čios dienos vakarė rašytojai 
ir poetai suruošė vakarą, 
pavadintą Pavasaris dailės 
ir poezijos. Publikos prisi
rinko tiek daug, kad netil
po didelėje svetainėje. Ki
tą dieną pasidairėme miesto 
apylinkėje.

Netoli už senosios sana
torijos, kurią aplankėme 
1963 m., priėjome naują gra
žų pastatą, pavadintą Dai
nava. Tai vasarnamis, jo 
veik visos sienos stiklinės. 
Įrengtas restoranas. Gėlės 
žydi aplink ir viduje. Eida
mi matėme, kad senosios sa
natorijos vietoje dabar sta
to naują;

Penktadienį grįžome atgal 
į Vilnių. Kitą dieną nuėjo-

me į LTSR Valstybinį aka
deminį operos teatrą pama
tyti veikalo “Eglė žalčių ka
ralienė,” taipgi baleto. Pir- 
komės vietas pirmosiose ei
lėse ir mokėjome tik po vie
ną rublį.

Aplankėme istorinę Petro 
ir Povilo bažnyčią. Tai ne
paprastas pastatas ir labai 
iškaštingas, išdabintas įvai 
riomis skulptūromis, visi 
kampai užpildyti “dievais” 
ir “šventaisiais” bei “aniUo- 
lais.” Ji buvo pastatyta 17- 
ame amžiuje. Pastatymo 
istorija ilga. Dabar ši baž
nyčia laikoma kaip archi
tektūrinis paminklas.

Buvome Antakalnyje, kur 
yra karių kapinės, žuvusių 
Antrajame pasauliniame ka
re. Kapinės gražiai įreng
tos. Jos aptvertos akmens 
siena, aplink prisodnta gėlių 
ir eglaičių. Prie įėjimo iš 
abiejų pusių yra stulpai su 
žvaigždėmis. Iki didžiojo 
kapo veda laiptai į viršų, 
palei kapą guli akmeninė 
lenta su žuvusiųjų vardais, 
o kapo viršūnėje žuvusių 
atminčiai dega amžinoji ug
nis.

Pas gimines
Einant paskutinei savai

tei mūsų viešnagės Lietuvo
je, gavau progą atlankyti 
Putniūnus, savo gimtąjį kai
mą. Iš Vilniaus išvažiavus 
oras buvo gražus, diena sau
lėta. Bet važiuojant link 
Maišiogalos, Širvintos ir Uk
mergės, pradėjo smarkiai 
lyti.

Pakelėje matėme gražių 
pasėlių. Javai gražūs—kaip 
žiemkenčiai, taip ir pavasa
riniai. Pavasaris buvo šal
tas, lietingas ir vėlyvas. 
Pievos sukultūrintos — žo
lė graži, žalia, kur ganėsi 
daug gražių juodmargių 
karvių. Toliau matėsi nau
ji jr dideli pastatai. Paly
dovas V. Baltrėnas aiškino, 
kad tai yra kolūkių vištidės, 
karvidės ir kiti pastatai. 
Toliau nuo jų matėsi gyve
nimo namai, atskiri kiekvie
nai šeimai. Važiuojant pro- 
Panevėžį matėme daug 
aukštų pastatų. Palydovas 
sakė, kad tai stiklo fabri
kas, kuris yra didžiausias 
visame Pabaltijyje.

Atvykus į gimtąjį kaimą 
radau du brolius, brolienę 
ir seserį Marytę belaukian
čius manęs. Šoferis ir pa
lydovas paliko mane pas sa
viškius ir išvažiavo.

Po lietaus negalėjau pla
čiau apžiūrėti kolūkį, bet 
kiek mačiau arčiau, tai bul
vės ir javai gražiai augo.. 
Netoli yra pravestas gele
žinkelis. Skersai gatvės, kur 
seniau stovėjo karčiama, 
apie kurios vaiduoklius bu
vo pasakų, dabar stovi gra
žus kultūriškas naujos mo
kyklos namas, apšviestas 
elektra.

H. Tamašauskienė
(Bus daugiau^

Nauji raštai

Lietuvių literatūros mokslo vainikas
Norėtųsi su “Laisvės” 

skaitytojais ir visais pa
žangiaisiais užsienio lietu
viais pasidalinti malonia 
naujiena: Vilniuje “Min
ties” leidykla išleido “Lietu
vių literatūros istorijos” III 
tomo 2 dalį. Šis leidinys — 
Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto dovana Tarybų 
Lietuvos dvidešimtpenkme- 
čio jubiliejui. Tai — ketvir
toji daugiatomės akademi
nės “Lietuvių literatūros 
istorijos” knyga, turinti 720 
puslapių. O visos keturios 
knygos, kurių pirmoji iš 
spaudos išėjo 1957 m., jau 
sudaro du tūkstančius pen
kis šimtus puslapių. Tokio 
stambaus veikalo apie lietu
vių literatūrą dar niekados 
nebuvo išleista. Be to, ne
reikia pamiršti, kad išei^ ir 
penktoji knyga (IV to
mas), apimanti tarybinio 
laikotarpio (1940-1960 m.) 
literatūrą.

“Istorijos” III tomo 2 da
lis organiškai siejasi su pir
mąja dalimi, išspausdinta 
1961 m. Šioje knygoje bai
giama aptarti lietuvių lite
ratūros raida 1917-1940 me
tais, kartu užbaigiant ir 
kapitalizmo epochos lietuvių 
literatūros istorijos nagri
nėjimą. Knygos autoriai — 
Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto moksliniai dar
buotojai K. Doveika, V. Ga
linis, K. Korsakas, V. Ku
bilius, J. Laukaitis, B. 
Pranskus, V. Vanagas, J. 
Žėkaitė. Vyriausieji redak
toriai—akademikas K. Kor
sakas ir profesorius B. 
Pranskus. Reikia manyti,

dedama akad. K. Korsako 
parašytu “Įvadu,” kuriame 
nušviečiami bendrieji pa
žangiosios (re v o 1 i u c i n ė s 
proletarinės ir demokrati
nės) lietuvių literatūros 
vystymosi dėsningumai lai
kotarpiu po Didžiosios Spa
lio Socialistinės revoliucijos. 
Čia įtikinamai parodoma, 
kokią didelę skatinamąją 
reikšmę pažangiajai lietu
vių literatūrai formuotis tu
rėjo Spalio revoliucijos idė
jos, tarybinė rusų literatū
ra, tarptautinės revoliuci
nės pasaulio literatūros au
gimas. Kaskart aktyviau 
reiškiantis pažangio s i o m s 
visuomenės jėgoms Lietuvo
je, buržuazijos valdymo lai
kotarpio pabaigoje lietuvių 
literatūroje vis stipriau ėmė 
įsivyrauti demokratinė an
tifašistinė kryptis, kritinis 
realizmas, o pažangieji ra
šytojai palaipsniui ėmė įsi
savinti socialistinio realiz
mo metodą. Nuvertus fa
šistinį režimą bei atkūrus 
Lietuvoje Tarybų valdžią, 
pažangieji rašytojai sudarė 
pagrindinį tarybinės lietu
vių literatūros branduolį.

Pirmesniuosiuoee knygos 
skyriuose išsamiai nagrinė
jama revoliucinė proletari
nė lietuvių literatūra, jos iš
takos, žymiausieji jos atsto
vai, kaip V. Mickevičius- 
Kapsukas, A. Regratis, B. 
Pranskus-Žalionis, A. Jasu- 
tis, A. Merkytė, E. Taut- 
kaitė, A. Dabulevičius, B. 
Pauliukevičius, A. Magins- 
kas, A. Gudaitis-Guzevičius 
ir visas būrys kitų, mažiau 
žinomų. Su daugelio šių ra-

patraukdamas savo pusėn 
tuos buržuaz. rašytojus, 
kurie dar nebuvo galutinai 
atitrūkę nuo liaudies, nuo 
gyviausiųjų tautos reikalų. 
Šie kultūrinio ir literatūri
nio gyvenimo reiškiniai at
skleidžiami knygos skyriuo
se, aptariančiuose I. Simo
naitytės, J. Paukštelio, J. 
Grušo kūrybą. Šie rašyto
jai, atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, nuoširdžiai stojo 
į tarybinio gyvenimo staty
bą ir tarybinę literatūrą. 
Šiandieną jie tapo pirmojo 
ryškumo lietuvių literatūros 
žvaigždėmis, pateikę skaity
tojams meniškai ir idėjiškai 
brandžių kūrinių. Kita da
lis buržuazinių rašytojų (L. 
Dovydėnas, P. Orintaitė, J. 
Jankus ir kt.) nesuprato ar 
nenorėjo suprasti, kur suka 
istorijos ratas, atitrūko nuo
liaudies, atskilo nuo tautos 
kamieno ir antrojo pasau
linio karo pabaigoje pasi
traukė į Vakarus, visiems 
laikams žuvę lietuvių lite
ratūrai.

Klystų tas, kuris galvotų, 
jog “Istorijoje” nagrinėjami 
tik revoliuciniai ar demo
kratiniai lietuvių literatū
ros ir kultūrinio gyvenimo 
reiškiniai. Atvirkščiai, čia 
laikomasi didelio objektyvu
mo. Antai, III tomo 2 da
lyje nemažai vietos skiria
ma dekadentinei lietuvių li
teratūrai, ypač suklestėju
siai po 1930 m., aptarti. 
Knygoj e nagri n ė j a m a J. 
Kossu-Aleksandravičiaus, B. 
Brazdžiono,A. Vaičiulaičio, 
V. Romano ir kitų rašytojų 
dekadentų kūryba. Deja, 
ne “Istorijos” autoriai kalti,kad ne viena iš šių pavar-1 šytojų kūryba pažįstami ir

nas, S. Jasilionis, J. Kaškai- 
tis. Mūsų mielam Rojui čia 
teko daugiausia dėmč^Of 
plačiau kaip kitų papasako
tas jo gyvenimas ir darbuo
tė, panagrinėti iki 1940 
m. išėjusieji jo romanai 
(“Sliakeris,” “Povilas Jur- 
ka,” “Mortos Vilkienės di- 
vorsas,” “Ūkanos”). Tai ne 
už gražias akis, kaip žmo
nės sako, o už nuopelnus. 
Kaip visi žinome, R. .Miza- 
rai septyniasdešimtųjų gi
mimo metinių proga už nuo
pelnus lietuvių literatūrai ir 
visuomenei Tarybų Lietuvo
je suteiktas Liaudies rašy
tojo garbės vardas. Tai di
džiulis įvertinimas, nelygi
namas su jokia pinigine 
premija. Dabar R. Mizara 
lietuvių literatūroje atsibo
jo greta P. Cvirkos, S. w- 
ries, L. Giros ir kitų žy
miausiųjų rašytojų. Štai ką 
reiškia, ir išeivijoje gyve
nant, neužmiršti savo gim
tojo krašto, būti ištikimam 
jo liaudžiai, jausti plakant 
Tėvynės širdį!

Knygos pabaigoje duotas 
didžiulis literatūros sąrašas, 
apimąs III tomo abi dalis, 
pavardžių ir leidinių rodyk
lės. Knygoje yra 120 iliust
racijų. Tai—rašytojų port
retai, kūrinių rankraščių, 
knygų iliustracijų, atskirų 
knygų nuotraukos. Viena
me puslapyje šypsosi ir 
R. Mizara — dar jaunas, 
tur būt, iš tų metų, kai ra
šė “Povilą Jurką” ir “mr- 
tos Vilkienės divorsą.”

Pastaroji akademinės 
“Lietuvių literatūros istori
jos” knyga parodo, kiek 
daug dėmesio Tarybų Lietu
voje skiriama kultūrai. Lin
kėtina, kad kuo daugiau 
šio leidinio egzempliorių pa-

džių yra žinoma ir pažan
giesiems Amerikos lietu
viams. Juk, pavyzdžiui, B. 
Pranskus-Žalionis buvo vie
nas seniausių “Laisvės” 
bendradarbių. Jo straips
nius ir eilėraščius “Laisvė” 
spausdino jau prieš keturias
dešimt metų. Štai vėl nese
niai joje buvo pasirodęs B. 
Pranskaus straipsnis apie 
proletarinės lietuvių litera
tūros ištakas Jungtinėse A- 
merikos Valstijose. Be ga
lo gaila, kad mirtis prieš 
laiką pakirto profesorių B. 
Pranskų — nuostabaus kuk
lumo ir' darbštumo žmogų, 
daug žadėjusį lietuvių lite
ratūros mokslui. Jam nebe
teko pamatyti nei minėto 
straipsnio “Laisvėje,” nei 
savosios knygos “Proletari
nė literatūra,” nei ką tik iš
leistos “Istorijos”!!! tomo 2 
dalies, į kurios redagavimą 
jis įdėjo nemaža triūso ir 
kuriai parašė skyrius apie 
lietuvių revoliucinę proleta
rinę ir lietuvių išeivijos li
teratūrą (maždaug ketvir
tadalis visos knygos).

“Lietuvių literatūros isto
rijos” III tomo 2 dalis pra-

Amerikos lietuviai. Šie ra
šytojai savo raštus ne kartą 
yra spausdinę “Laisvėje,” 
“Vilnyje” ir kituose pažan- 
giuosiuęe laikraščiuose, ne 
vieną jų knygą yra išleidusi 
ALDLD ar kitos progresy
vios Amerikos lietuvių or
ganizacijos.

Toliau knygoje nagrinėja
ma demokratinė antifašisti
nė liet, literatūra, kuriai 
atstovavo P. Cvirka, S. Nė
ris, A. Venclova, J. Šimkus, 
K. Korsakas, Butkų Juzė, 
K. Boruta, V. Montvila, K. 
Jakubėnas ir kiti rašytojai. 
Visi jie buržuazijos valdy
mo metais stovėjo antifa
šistinėse pozicijose, savo kū
ryboje vadovavosi kritinio 
realizmo metodu. Buvo ir 
daugiau opoziciškai nusitei
kusių, pažangių pažiūrų ra
šytojų. Tai — Jonas Mar
cinkevičius, T. Tilvytis, J. 
Baltušis, S. Kapnys, K. Kie- 
la, L. Skabeika, J. Būtėnas, 
V. Žilionis ir eilė kitų.

Nepaisant fašistinės dik
tatūros astrejimo, demokra
tinės antifašistinės lietuvių 
literatūros flangas nepa
liaujamai augo ir stiprėjo,

kad šie rašytojai neįstengė ■ ir Amerikoje gyve

Prie naujo kapo
Ir vėl naujas kapas pradės iškilti, 
Ėmęs iš mūs tarpo mielą asmenybę, 
Tai jis ją nutvėrė taip, kaip audra smiltį, 
Ir neša į laiko amžiną beribę.-

Mirimai su jūros bangomis supuola: 
Jos uolas vis graužia, nuplauna krantinę, 
Mirtys tokiais smūgiais gyvybes užpuola, 
Pakeisdamos šviesą į tamsą naktinę.

.. . Užsilygins pėdos mūsų nužygiuotos, 
Užžėls ir takeliai tie, kuriais mes ėjom, 
Pasikels kelelis įvairiai vingiuotas, 
Kuriuomi keliaujant tiesą paregėjom.

Visiems sunku buvo iš burtų išnirti. 
Taip seniai uždėtą grandinę numesti, 
Kurią tamsios spėkos moka visaip girti, 
Kad liaudį klaidingais šalykeliais vesti.

Pažangoj mūs darbas, praeityj klestėjęs, 
Dabar kaip ugnelė nekurstama gęsta.
Kiekvienas iš savo gimtinės atėjęs, 
Slegiamas senatvės, j praeitį skęsta.

Tiktai mūsų širdys dar tvinksi džiaugsmingai, 
Kad klystkeliais eiti mes seniai nustojom, 
Pasidavėm tekmei kilniai ir teisingai: 
Už polėkius liaudies veikėme ,kovojom.

O ji tėviškėlėj žygiuoja didingai 
Link naujų pakopų, link pačių aukštybių. 
Laisva ir laiminga su siekiais teisingais 
Išgalės pasiekti nuostabių vertybių.

0 tu, šioj padangėj trumpai pabuvojęs, 
Pergyvenai buities audras nebe vienas. 
Dėl pažangos veikęs, dėlei jos kovojęs—- 
Ilsėkis ramybėj, užmerkęs blakstienas.

V. Žilvitis

atsiplėšti nuo buržuazijos ir 
jos literatūros, nuo idealis
tinės pasaulėžiūros, kad jie 
pagaliau išdavė savąją tau
tą ir spruko į Vakarus, o 
ten stojo į antitarybines po
zicijas, keikdami santvarką, 
kuri lietuvių liaudį išvadavo 
iš-engėjų jungo. Supranta
ma, ne visi rašytojai deka
dentai nuėjo tokiuo nelem
tu keliu. Jų tarpe buvo ir 
tokių, kurių kūryboje reiš
kėsi sveikų pradų, kurie 
okupacijos metais nesusi- 
broliavo su pavergėjais ar 
pokario metais su buržuazi
nių nacionalistų likučiais, 
nepabėgo su okupantais. 
Pokario metais jie įsijungė 
į tarybinį gyvenimą ir šian
dieną -vaisingai darbuojasi 
literatūroje. Iš tokių “Isto
rijoje” įhinimi A. Miškinis, 
K.*Inčiūra, V. Sirijos Gira, 
K. Jankauskas. Jų kūryba 
Tarybų Lietuvoje gerbiama 
lygiai taip pat, kai ir tų ra
šytojų, kurie visą gyvenimą 
žengė revoliucine ar demo
kratine linkme. Sakysime, 
ne kartą ir “Laisvės” skai
tytojai turėjo progos pasi
gėrėti skambiais, lyriškais 
A. Miškinio • eilėraščiais.

“Istorijos” III tomo 2 da
lis baigiama skyriumi “Lie
tuvių išeivių literatūra/’ 
kurį parašė prof. B. Prans- 
kus. Šis skyrius bus ypač 
įdomus Amerikos lietu
viams, nes jame daugiausia 
vietos skiriama Amerikos 
lietuvių literatūrai. Pir
miausia čia aptariami bur
žuazinės - klerikalinės ir li
beralinės krypties rašytojai < 
(K. Karpius, J. Kmitas, K. 
Jurgelionis, S. E. Vitaitis, 
A. Margeris, A. Tulys ir 
kt.), o paskiau—žymiausieji 
proletarinės lietuvių litera
tūros atstovai, kaip R. Mi- 
zara, V. Jakštys, R. židžiū-

nančius lietuvius.__:
J. Petronis

Pelėda yra naudinga
Dabar žmonės ne tik ne

žudo pelėdų, bet net gelbė
ja joms veistis ir platintis. 
Yra patirta, kad peikia 
daugiau sunaikina pdjų, 
negu katė.

Pelės, tai pelėdų mėgsta
mas maistas. Saulei nusilei
dus pelės eina ieškoti mais
to, tada ir pelėdos stoja 
darban. . x

Jos tu r i labai žvalias 
akis, gerą klausą, aštrų ir 
didelį snapą, aštrius nagus, 
o kas svarbiausia, tai pūki- 
n e s plunksnas. Minkštos 
plunksnos leidžia pelėdai 
tykiai prieiti prie savo au
kos. i

PERTOLI KANUOLĖ 
ŠAUDO

New Yorkas. — Birželio 
23 dieną atūžė kanuolės 
sviedinys nuo JAV artileri
jos poligono ir sprogo 
Peekskillio miestelio, v-

Pradžioje spėliojo kas tai 
buvo per sprogimas. Dabar 
paaiškėjo, kad militarinia- 
me poligone artilerija darė 
pratimus, tai paleistas svie
dinys nulėkė tris kartus 
tiek, kiek buvo taikomas.

Mat, perdaug buvo pa
vartota parako.

VORAS SU 13 PĖDŲ 
KOJOMIS

Pasaulyje yra gyvūnų, 
kurių kojos daug ilgesnės 
už liemenį. Bet visus jų 
pralenkia japoniškasis vo
ras - krabas, kurio dvi ko
jos yra net po 13 pėdų 
gio, labai daug kartų 
nes už jo liemenį.
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New Jersey naujienos 
f^ew Jersey valstija dar 
gali pasidžiaugti, kad ji ne
turėjo griežtų rasinių riau
šių bei išstojimų, ką jau tu
rėjo kitos valstijos. Pasku
tinis incidentas — Newarko 
policija nušovė negrą už tai, 
kad jo automobilis buvo 
“netvarkoj” ir kad jis “pa
sipriešino policijai.” Riau
šių buvo išvengta tik dėl to, 
kad buvo nakties laikas ir, 
kad tuojau buvo suspen
duotas šovėjas policininkas.

Kai tik meras gavo žinią 
apie nušovimą, tuojau, be 
ceremonijų, suspendavo šo
vė ją policininką ir įsakė 
prokurorui pravesti tyrinė
jimą ir policininką atiduo- 
twgrand džiurei. Šovėjas 
išteisintas. Tiesa, buvo dėl 
to didelis “trynimasis”: pi- 
kietai, demonstr a c i j o s ir

180,000 su mažomis paja
momis šeimynų, kurios ne
gauna legalių teisių pagal
bos, kai negali pasisamdyti 
advokatų. Dabar esą N. J. 
teismuose 230,000 skundų. 
Pagalbą gavo tik 470. Kaip 
raportas sako, gavo pagalbą 
tik 2%> reikalavusiųjų.

Namuose nešvara sukelia 
ligas ir žemina namų ver
tę. savininkas nesutinka 
taisyti, tai tu jam nieko ne
padarysi. Nueik į teismą. 
Jei tu negali pasisamdyti 
advokato, nieko ir ten ne^- 
laimėsi.

Perskirų (divorsų) reika
le šeimose irgi tas pats. Už
vesti divorso bylą dar šiaip 
taip su sigr aibsto ma. 
Bet jeigu kuris pasiša
lino bei išvažiavo iš vals
tijos ir pinigų nėra jam su-

konferencijos. 0 iš . kitos ieškoti, tai, girdi, divorso'
pusės — paprasti policinin
kai su savo šeimomis pro- . 
testavo, prie jų prisidėjo ir 
kitų mietstų policininkai. 
Jie nurodė, kad “atėmimas ( 
policijai teisės šauti — tai 
atėmimas teisės apsiginti.” 
Šaltas protas laimėjo, ir abi 
pusės ateityje bus atsarges
nės.

Tačiau tų “nesmagumų” 
su negrais pasitaiko ir dau
giau. Andai Morristowne 9 
jaunuoliai negrai sumušė 
jauną policininką, ir jie bu- 1 
vį suimti. Jų teismas įvyks 
rugpiūčio 30 d. Negrai jau 
renka parašus po peticija, 
kad teismas jų pasigailėtų. 
Ir negrų bažnyčia jau turė
jo susirinkimą, kuriame 
bažnyčios kunigas sakė: 
“Negrai nenori daryti nie
ko, priešingo Dievui. Bet 
nesmagumų bus, jei mes ne
gausime, ko norime. Mes ty
lėjome užtenkamai ilgai. Ir 
jei kas mus lazdomis muš, 
tai žinokite, kad turėsite 
nesmagumų.”

“Taip pat prie planuoja
mų gyvenimui namų ir mes 
norėtume savo balsą pridė
ti,” sako tas dvasiškis. 
SiKalbėjo ir vienas iš poli- 
’^inką mušusių, 18 metų 

unuolis. Jis sakė: mušty
nės blogas dalykas, bet, gir
di, jaunas policininkas, 
vaikščiodamas po negrų 
sekciją, priekabiavo.

Dar vienas to parengimo 
narys sakė: “Mes nenorime 
kraujo praliejimo. Mes no
rime laisvės, lygybės. Duo
kite mums progą eiti su ju
mis. Mes parodysime, kad 
mes esame geri. Norime 
gyventi su jumis ir mylėti 
jus.”

Elizabethe buvo pasigir
ta, kad “viskas eina gerai,” 
ir mokyklų klausimas su
tvarkytas. Kitą dieną tilpo 
pranešimas, jog lygių teisių 
organizacijos praneša merui, 
kad įvyks demonstracija, 

kkuri ateis iš Elizabethporto 
jįąrko iki miesto rotušės; 
dalyvaus apie 2,500 žmonių. 
Ir bus iškeltas protestas dėl 
nepatenkinimo reikalavimų, 
kurie buvo iškelti, bet ne
patenkinti.

Meras patarė nuo de
monstracijos susilaikyti ir 
demonstracijos komi t e t u i 
proponavo, kad sueitųį į 
miesto valdybą ir ten bend- 

' rai klausimus išspręstų.

reikalas taip ir pasibaigia. 
Šiuo laikotarpiu divorsų 
teismuose yra 6,396 bylos, ir 
tik 12 biedniokų porų gavo 
divorsus, ir tik ačiū teisėjui, 
kad jis paskyrė advokatą ir 
abi pusės į teismą stojo.

Raportas sako, kad var
gingose šeimose vyrauja 
tamsumas, nemokėjimas nei 
rašyti, nei skaityti ir nesu
gebėjimas atsispirti prieš 
sukčius: vargšas prieš suk
čių raudonuoja, neįstengia 
argumentuoti, ir nemokėda
mas nei rašyti, nei skaityti, 
nei skaičiuoti dažnai nesu- 
supranta, kad jau yra ap
gautas.

Nors raportas sako, kad 
tokių legalių teisių patarimo 
raštinių turi kiekviena sri
tis, bet darbo žmonėms jos 
neprieinamos. Priei narnos 
tik tiems, kas gali užsimo
kėti. Pasekmė ta, kad ad
vokatai prisilaiko tokio pat 
nusistatymo, kaip ir dakta
rai bei kiti profesionalai: 
šie pirmiausia labai man
dagiai paklausia, ar galėsi 
užsimokėti. Jei ne, tai vėl 
mandagiai atsako, kad pa
gelbėti negalės, nes neturį 
laiko.

Tai tokį raportą apie dar
bo žmones ir jų teises duoda 
paties gubernatoriaus ko
misija.

Ignas

V Gubernatorius paskyrė 
komitetą, kad patirtų, ko
kias teises turi vargingieji 
gyventojai, kurių pajamos 
žemiau $3,000 metams. Pra
dinis raportas jau pasirodė,

Mi Jr gubernatorius Hughes jį 
I paskelbė.

Komitetas apklaus i n ė j o

v.

I MIAMI, FLORIDA 1
1 Mirus 1
1 Adelei Suvak 1
I Žiaurioji liga sudraskė jos širdį, užmerkė akis, 1
I atskyrė nuo saulės ir žeme užpylė. Paliko 1
I spragą, kurios užpildyti nebus galima. 1
1 Mūsų užuojauta— 1
I J. ir M. Koch A. ir L. Matuzai 1
1 G. ir H. Mikitai F. Chuivut I
I Chas. Degutis S. ir J. Yurevich 1
I J. ir A. Birštonai A. Paukštis 1
I Emma Kraus A. Bečienė 1
I M. Gabrėnas A. Johųs I
I S. Urbonai Viola Hįagerty 1
1 Amilė Miller J. Dominaitienė 1
I B. Vaitkevytienė J. ir E. Sliekai 1
I W. ir A. Lačk C. ir N. Tamsunai 1
1 V. Bovinas J. ir S. Tomsonai 1
I J. ir S. Shukaitis G. ir K. Benders 1
I J. Velička Al. Shangoris 1
I Ant. Kudokas K. Daulensky 1
I P. ir M. Skeberdžiai A. Zarvis 1
I J. ir R. Speponkevyčiai Ig. Urbonas 1

P. ir M. Pociai G. Alexander
A. P. Gabrėnas A. ir M. Walley
Mitzie Bovinas A. ir S. Masons
M. ir J. Kruppai J. ir M. Kancere
M. Džiupkaitis C. ir A. Aimontai
J. ir M. Paukštaitis M. Sverka
J. ir O. Šimkai J. ir A. Edan
S. ir B. Zavis H. ir M. Clee
J. S.mąlenskas O. Skumanvich
G. ir S. Danis
J. ir H. Žekonis

G. Skumanvich

Mahanoy City, Pa.
St. Kuržinskas ligoninėje
Rugpiūčio 20 d. jam pa

daryta sunki operacija, po 
kurios iki šiai dienai sun
kiai serga.

Randasi Ashland State 
Hospital, Ashland, Pa.

Lankymo valandos die
ną nuo 2 iki 3, vakare, nuo 7 
iki 8.

Stasys Kuržinskas yra 
žymus veikėjas šioje apy
linkėje, taipgi skaitytojas 
“Laisvės” ir “Vilnies”. Lin
kiu Stasiui sėkmingo ir 
greito pasveikimo. (“Lais
vės” kolektyvas taip pat 
nuoširdžiai to paties linki. 
—• Red.)

PRANEŠIMAI

E. M.

New Yorkas. — Šimtai 
žmonių demonstravo prieš 
JAV karą Pietų Vietname. 
Policija areštavo 7 demon
strantus.
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ELMWOOD FEDERAL 
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Main Office: 6408 Woodland Ave., Philadelphia 
Branch Offic: 27 E. Hinckley Ave., Ridley Park, Pa.
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Where thousands save millions.

—WILLIAM BOYD, Jr., Sec.
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Brockton, Mass.
METINIS PIKNIKAS

Rengia MonteĮJo Vyrų iMįfs Grupė ir
Liet. Taut. Draugija

Įvyks Sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 5 September
Pradžia 1-ą valandą dieną

Ramova Parke
Clairmont Ave., Montello, Mass.

Įėjimas (su dovanos proga) tik 50c 
Art Masons Orchestras Šokiams 

Bus namie gamintų valgių, šiltų ir šaltų gėrimų.
Širdingai kviečiame visus atsilankyti

Rengimo Komisija

PHILADELPHIA, PA 
& VICINITY

Help Wanted—Male
MECHANIC — TRUCK

. . . with own hand tools.

Experienced on diesel heavy duty 
trucks. Preventative maintenance, 
genęral repairs including welding. 
Morrisville area, 
liberal fringe
11 PM shift, 

should apply
Mr.

Good salary and 
benefits. 2:30 PM to 

Interested applicant 
to:
Pennington

WARNER CO.

51st St. & Schuylkill River

Philadelphia, Pa.
(6-69)

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- 
I nent pos. for the right man. For 
appt. Call Mr. George Koochanowicz, 
bet. 8:30 AM & 4:30 PM VI. 3-8495.

(66-68)

SO. BOSTON, MASS.
įvyks Rugsėjo-Sept. 2 d., 6:30 po- 

Sekretorė jau gavo angliškaspiet.
knygas. Nariai ateikite pasiimti.

S. R.

L. A. P. Klubo susirinkimas įvyks 
Rugsėjo-Sept. 4 d., 6:30 popiet, Klu
bo kambary, 318 W. Broadway. Yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus iš
duotas raportas iš atsibuvusio klu
bo pikniko. S. R.

(68-69)

ELIZABETH, N. J.
LDPK, LDŠ ‘Ir'ALDLD Draugijų 

susirinkimai įvyks šeštadienį, rugsė
jo 4 d., 2 vai. dieną, LD Klube, 408 
Court St. Po atostogų pirmą susi
rinkimą buvo nutarta laikyti rug
sėjo 12 d. Kadangi rugsėjo 5 d, 
įvyksta R. Mizarai pagerbti banke
tas, o 12 d. piknikas pas Čiurlius, 
ir visi tuose parengimuose norėsime 
dalyvauti, tai Komitetas surado, kad 
mūsų susirinkimui tinkamiausia die
na bus rugsėjo 4 d. Prašome visus 
narius tą dieną dalyvauti susirin
kime. Komitetas (68-69)

BROCKTON, MASS

Metinis Piknikas

Sekmadienį prieš Labor Day
Rugsėjo 5 September 

Ramova Park, Claremont Ave. 
Montello

Pradžia 1 vai. —:— Įėjimas tik 
Art Mason’s muzika

Namie gaminti valgiai 
Šilti ir šalti gėrimai 

Rengia Montellos Vyrų Dailės Grupė 
ir Liet. Taut. Namo Draugovė ir 
prašo visus lietuvius dalyvauti.

50c

Rengimo komitetas (67-69)

ROCHESTER, N. Y. K

Gedimino draugystė ruošia pikni
ką sekmadieni, Rugpiūčio-August 29 
d., savoje halėje, 575 Joseph Ave.

Prasidės nuo 1-os valandos po
piet.

įžanga laisva—nemokama.
Kviečiame visus lietuvius daly

vauti. Rep. (67-68)

Pajeskojimai
Ieškau gyvenimo draugės. Norė

čiau apsivesti. 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)

' Business Service

A. &A. PAINTING
Call now for your interior work 

Painting done by experts.
SU. 9-1111

(68-72)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

ELECTRICIAN
1st class. Steady work.

Apply
GENN ELECTRCAL SERVICE 

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

68-70)

MECHANIC
steel fabrication shop. 
Experienced only.

Must be able to operate machines.
Apply

1709 Gillingham St.
(67-69)

For

PHILADELPHIA, PA. A VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

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

DE. 4-3435
(64-68)

TAPERS AND FINISHERS
Work available Philadelphia and

ASBESTOS SIDING MECHANICS 
for new construction.

Experienced Mechanics only.
KRUM ROOFING CO.

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

(66-68)

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

EL. 6-8330.
(66-72)

SHOEMAKER
ląt class.

Good opportunity for man to own 
his own business.

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

(62-66)

SHOE REPAIRMAN. Good all 
around man. Paid vacations, holi
days and insurance. Guaranteed top 
wages 
week.

paid year ’round.
Phone 828-1729 or

Norristown, Pa.

BAKER

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)

UPHOLSTERER
Experienced on custom work, full 

or part time. Good pay.
K. HOSS 

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

(63-66)

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

THE UNITED GAS 
IMPROVEMENT CO.

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)

-------------------- 1 ■ ...—,

MACHINIST
Wanted skilled machinist all around, 

from Paoli-Malvern area.
Salary commensurate with ability.

Call 647-0453.
(66-71)

40 hour 
828-5367,

(66-68)

Experienced
GOLDEN HORSE INN

Street Rd., and Route No. 
Trevose, Pa.

1

(68-73)

SERVICEMAN (appliances) re
frigerators, washers, dryers, ranges, 
etc. Excel, sal., good working cond., 
vacation pay, fringe benefits, truck 
furnished. Permanent position. Ex
perience required. RALPH’S 
APPLIANCES, 611 Baltimore Ave., 
Lansdowne. MAdison 3-1664.

(68-70)

TRUCK DRIVERS & HELPERS 
Steady work, good wages, benefits. 
Call or apply bet. 8:30 and 5:30.

PENN SANITATION
Bath & Otter Sts., Bristol, Pa. 
Ask for Mr. Charles Graziano.

ST. 8-5556
(68-70)

SALES: National household ap
pliance Mfr. opening new sales of
fice. Part or full time. Men or 
women. Regardless of race, creed or 
color. Exc. opp. for managership. 
I m m. commission plus incentive 
monthly bonus. Car. nec. Interviews 
Mon. thru’ Fri. 11 A..M. .to 4 .P.M..

Century Metalcraft Corp.
8040 Woodland Ave. SA. 6-1626.

(68-72)

AUTO MECHANIC
GM exp. 1st class only. 

Pleasant working conditions. 
Top saarie & fringe benefits.

Apply in person only.
HOLLY PONTIAC, INC.
Rte. 38, Mt. Holly, N. J.

(86-73)

BAKER
Experienced all around man. 

Day work. Must have references.
Apply 

between 2 P. M. and 7 P. M. at 
128 S. 18th St.

(68-70)

In

BAKER
All around day work.

No Surjday or holiday.
Feasterville. Apply to BOX

Jefferson Building
' Philadelphia, Pa.

(68-69)

R-9.

UPHOLSTERER
Steady Job

FRANK SOZZI
410 Kings Highway 

Mount Ephraim, N. J.
609-YE. 1-1585

(68-69)

MAINTENANCE MAN. Multi
Plant Co. has opening for mainten
ance man with some elec, back
ground. As well as versatility in 
other maintenance work. Full Co. 
benefits, good start, sal. Exc. fringe 
benefits. For appt. Call — GL. 7-3017.

(68-70)

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

Help Wanted—Female

KITCHEN CABINETS
Experienced man 

in installation 
of kitchens.
DE. 6-0440

FORMICA MAN
Counter tops and 

Vanatories.
SA. 4-3333

(67-71)

(67-71)

DIE MAKER
Steel rule, experienced layout, 

jigging & rule bending.
Will consider 1 or 2 years experience.

ATLAS DIE CUTTING CO.
GA. 3-5768

BINDERY

(67-69)

MATURE WOMEN
For work in

National Photo Finishing Co. 
2nd & 3rd shifts.

Complete fringe benefits.
Call GL. 7-3017.

(68-70)

LABEL SEWERS. Must be expe
rienced on Willcox and Gibbs.

Willing to work day or part time' 
evenings. Highest rates.

DEVON KNITWEAR
3300 Frankford Ave., Phila., Pa.

' (66-68)

NURSE, RNs & LPNs, occupation
al Therapist. Good surroundingsand 

i sąlary. All shifts. Please call Mrs. 
M. Sutphin 1-609-665-9500. MAPLE 
SHADE NURSING & CONVALES
CENT CENTER, Rt. 38 & Mill Rd., 
Maple Shade, N. J.

Man to work in Bindery Department 
of ipain line printing Company.

Klowledge of folding and paper 
cutting helpful, bet not necessary.

Call 687-1200.
(67-71)

MECHANICS (2)
First class, truck repair.
- Must have tools.

Apply in person.
PHILA TRUCK MAINTENANCE

Butler & Thompson Sts.
(67-69)

CARPENTERS
Excellent 'working conditions. 
Apply Comptroller’s Office, 

9 AM to 4 PM.
Valley Forge Military Academy, 

Wayne, Pa.
(66-71)

WAITER—WAITRESS—BUS BOY
over 21.

Call MU. 8-5800
Mr. Vitelli

(66-69)

BAKERS .
1st & 2nd hand cake bakers.
Apply Bickelberg's Bakery.

7720 Bustleton Avenue.
RA. 5-4387

(66-70)

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

REAL ESTATE
FOR RĖNT

Frankford — 1000 sq. ft. plus bsmt.
Cor. loc. Avail- w/300 sq. ft. gar.

Will alter to suit tenant. 
Zoned Commercial.

Call DE. 2-2939 or PI. 3-8225.
(67-71)

MACHINIST
Able to run Lathe, Drill Press, 

Milling Machine and do bench work.
Must have own hand tools.

Apply:
840 S. 55th St.

(68-69)
I

(60-68)

MALE and FEMALE

HELP WANTED
B. ALTMAN

& CO.
ST. DAVIDS, PA. 

Interviewing for 
FULL TIME 

27% or 37% Hrs. 
Restaurant positions 

Houskeeping positions 
Tailor-Fitter 

Corsetier-sewer 
Rec. & Marking 

Apply in person
Mon. thru’ Sat. 10 AM. —5 PM. at

TREADWAY^ INN
St. Davids, Pa.

(66-72) a

“Pecans” riešutai
Šie riešutai labai populia

rūs Jungtinėse Valstijose, 
ir tai šios šalies riešutai. 
Tiesa, dabar jų medžius 
augina Australijoje ir-Pie
tų Afrikoje, kur jie gerai 
dera. Bet tai nuvežti iš 
JAV. T

“Pecans” riešutmedis .už
auga iki 150 pėdų aukščio 
ir 7 pėdų diametriniai. Tai 
didelis medis. Iki 1900 metų 
jie augo tik laukuose ir 
miškuose, nuo tų metų juos 
kultivuoja — augina soduo
se. •‘v

Geriausia jie dera Geor
gia valstijoje, nes ten jiems 
tinkamiausias klimatas.

Per vienerius metus 
Jungtinėse Valstijose “pe
cans” riešutų paruošia apie 
200,000,000 svarų. ;

Riešutai auga kekėse po 
keturis riešutus vienoje ke- 
kėje.
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Laiškas iš Vengrijos Puikus Buvo Aidiečių Piknikas

Mielas Drauge Rojau!
Matai, išvykau iš Vilniaus 

į tolimesnę kelionę ir nesu
spėjau net atsisveikinti, nes 
teko išvykti anksčiau, negu 
buvau numatęs. Jei planai 
nepasikeitė, tad jau būsi 
grįžęs atgal į Ameriką po 
apsilnkymo Lietuvoje, kuris 
buvo taip reikšmingas.

Rašau šį laišką iš Vengri
jos, iš gražiųjų Balatono 
ežero, vadinamo Vengrijos 
jūra, krantų. Atvykome 
čionai su Genovaite praleis
ti atostogas. Įdomu buvo 
ne tik atostogauti, bet ir pa
žinti šį kraštą, kurį teko 
1956 m. tiktai perskrist pa
keliui j Jugoslaviją.

Atskridę lėktuvu iš Mask
vos į Budapeštą, dvi dienas 
praleidome jame ir kiek su
sipažinome su tuo įžymiu 
miestu, Vengrijos Liaudies 
Respublikos sostine. Buda
peštas dabar turi arti 2 mi
lijonų gyventojų, nes 1960 
m. jų buvo 1 milijonas 807 
tūkstančiai, o per tuos me
tus dar prisidėjo. Budapeš
tas — vienas gražiausių Eu
ropos miestų. Tą išvadą ga
lima padaryti jau iš pirmų
jų valandų, pavažinėjus po 
miesto centrą, pamačius Bu
dapeštą iš Gelerto kalno, iš 
kur atsiveria nuostabus 
vaizdas į Dunojų ir įvairias 
dalis Budos ir Pešto, kurie 
kartu su trečia dalimi — 
Obuda—sudaro šį miestą. O 
patys vengrai, tiesiog įsimy
lėję į savo senąją sostinę, 
negali apie Budapeštą kal
bėti kitaip, kaip su didžiau
siu entuziazmu ir susijaudi
nimu.

Vieni įžymiausių Buda-I 
pešto rūmų yra parlamento 
rūmai, kuriuose posėdžiauja 
Vengrijos Liaudies Respub
likos Valstybės susirinki
mas, juose yra respublikos 
Prezidiumo ir Ministrų Ta
rybos būstinė. Parlamento 
rūmai buvo statomi 20 me
tų — nuo 1884 ligi 1904 — 
ir savo laiku tai buvo vieni 
didžiausių rūmų pasaulyje. 
Rūmai didingi iš viršaus ir 
nepaprastai puošnūs iš vi
daus. Daugelyje vietų sie
nos ir lubos papuoštos isto
rinio turinio arba alegori-1 
niais paveikslais, o sienų pa- i 
auksinimui panaudota 200i 
kilogramų aukso. Apskrito-1 
je centrinėje salėje ir kito
se: salėse daugybė skulptū
rų, vaizduojančių Vengrijos 
valdovus ir karalius, o taip 
pat įvairių sričių amatinin-l 
kus su jų darbo įrankiais.

Būdamas posėdžių salėje 
negali neprisiminti senosios 
Austro - Vengrijos laikus,! 
kada šis parlamentas gar-, 
sėjo savo aršiomis kovomis, 
kurios kartais virsdavo kru
vinomis muštynėmis tarp 
įvairių partijų atstovų. O 
kulka, įstrigusi kalbėtojų 
tribūnoje, liudija apie šūvį, 
kurį 1912 m. vienas deputa
tas paleido į tuometinį 
Vengrijos ministrą pirmi
ninką.

Suspėjome apžiūrėti Na
cionalinę galeriją, kurioje 
surinkti įžymiausi 19-ojo ir 
20-ojo šimtmečių vengrų 
dailininkų kūriniai, kurie 
liudija apie aukštą vengrui 
dailės meno lygį. Daugelyje 
paveikslų vaizduojami epi
zodai iš Vengrijos istorijos, 
iš valstiečių sukilimų, iš ko
vų su turkais ir Habsbur- 
gąis, iš darbininkų kovų dėl 
laisvės.

, Budapešte daugybė pa
minklų įvairiems istori
niams asmenims. Teko ma-

Greiti sumanymai ir pla- jis vaišino savo gimines, o 
nai dažniausiai gerai pa- dabar jau jį vaišino. Baig- 
vyksta. Taip buvo ir su ai
diečių įvykusiu pikniku, ku
ris buvo greitomis sureng
tas praėjusio šeštadienio 
vakarą, draugų Lazauskų 
erdviame sode.

Čia susirinko visi aidie
čiai ir jų prieteliai pasitikti 
mūsų turistus aidiečius, ku
rie, būdami Tarybų Lietu
voje, drauge su mūsų tė
vynainiais atšventė 25- 
ąsias taryinės valdžios 
atsteigimo metines, atsto
vaudami ten visus pažan
giuosius Amerikos lietuvius.

Kai kurie iš jų atsinešė į 
pikniką foto nuotraukų, ku
rios ėjo iš rankų į rankas. 
Fotografijose matėme aidįe- 

, čius su savo giminėmis jų

tyti įspūdingą paminklą La- 
jošui Košutui, 1848 m. revo- 
liucijos didvyriui, poetui 
Šandorui Petefi, Vengrijos 
valstybės 1,000 metų pa
minklą, neseniai pastatytą 
paminklą Leninui. Gelerto 
kalne matėme didingą pa
minklą, vaizduojantį mote
rį su aukštai iškelta palmės 
šaka. Tai Išvadavimo pa
minklas, pastatytas po ant
rojo pasulinio karo paminė
ti išvadavimui iš fašizmo. 
Kartu tai ir paminklas žu- 
vusiems tarybiniams ka
riams bei vengrų laisvės 
kovotojams. Tas didingas 
paminklas matyti iš toli, jis 
kaip ir apvainikuoja visą 
Budapeštą, iškeldamas per
galės palmę.

Budapeštas buvo smarkiai
nukentėjęs karo metu. Daug; gimtosiose vietose, matėme 
žalos miestui padarė 1965 m. į žymias istorines vietas ir 
kontrrevoliucija. Bet dabar paminklus, prie kurių aidie- 
žaizdos užgydytos ir Buda- ^iia nusifotografavę. Matė- 
peštas tinkamai ^ atstovauja ^ajp atsistato Lietuvos
gyvenimu kylančią laisvąją 
liaudies Vengriją.

Kol kas viso labo, linkė
jimų draugams laisviečiams.

Justas
Sveikinam, bučiuojam mie

lus draugus!
Genovaitė ir Justas

Vengrija, Balatonfeldvar
1965—VIII—17

Vokiečiai gėrisi 
Helgolando sala
Bona. — Vakarų Vokieti

ja iškilmingai paminėjo 75 
metų sukaktį atgavimo nuo 
Anglijos Helgolando salos. 
Ji yra prie Vokietijos. Sala 
tik 40 kvadratinių mylių 
pločio.

Bet Pirmojo ir Antrojo 
pasaulinių karų metu vo
kiečiai tą salą pavertė į sub- 
marinų bazę. Matomai, jie 
ir dabar ją jau paruošė sub- 
marinams ir kitiems karo 
laivams.

damas jis dar paskaitė vie
ną iš savo eilėraščių.

T. Kaškiaučius susijaudi
nęs pasakė, kad pirmiausia 
jis aplankė savo brolio dr. 
J. Kaškiaučiaus kapą ir vi
sas savo gimines. Jis visu 
kuo patenkintas ir džiau
giasi aplankęs savo tėvynę.

T. Stoškienė iš Newarko, 
buvusi Sietyno choro narė, 
kalbėjo trumpai, pabrėžda
ma, kad jinai ir vėl norėtų 
aplankyti Lietuvą.

M. Stensler parvažiavo su 
didžiausiu entuziazmu. Pa
klausta, kaip jinai jautėsi 
diriguodama tokį didžiulį 
chorą Vingio parke, atsakė, 
kad iš susijaudinimo jos 

I kūnas sekundei lyg ir nu
tirpo, bet ji sieloje jautė 
bendrą dainininkų pulso rit
mą ir drauge su visais cho
ristais įsijungė į bendrą 
šventės jausmą dainoje; tai 
buvo gyveninio momentas, 
kurio jinai niekuomet nepa
mirš. ..

Del laiko stokos, visi tu
ristai ir kai kurie aidiečiai 
nekalbėjo, bet pažadėjo dau- 

I giau papasakoti ateinantį 
sekmadienį piknike, kurį 
rengia bendrai LLD kuopų

Povilas Beeis didžiuojasi 
savo talentingais anūkais

Rugpiūčio 21 d. Aido 
choro parengime pas La
zauskus sutikau mūsų seną 
veikėją ir Lietuvių Litera
tūros Draugijos iždininką 
greatneckietį Povilą Becį. 
Jis man parodė iškarpą iš 
vieno Bostono apylinkės 
laikraščio. Joje raš omą 
apie labai gražų atsižymėji- 
mą jo anūko Kenneth Paul 
Bechis, Povilo sūnaus Ze
nono sūnaus. Pasirodo, kad 
jaunuolis, kuris lanko Bos
tono Latin School, liepos 31 
d. dalyvavo Amateur Tele
scope makers konvencijoje 
Springfield,, Vermont; ir 
laimėjo pirmąją Stellafane 
Award premiją už pagami
nimą aštuonių colių New
ton , Reflector Scope. Kon-

National Science Foundaci- 
jos. Ir priduria: “Kai baig
siu šias studijas, bus at
spausdintas straipsnis apie 
mano tyrimo darbą astro
nomijoje”.

Iš to matosi, kad Ken
neth yra didelio talento 
mokslo siekiantis jaunuolis.

Povilas man parodė laiš
ką iš jo kito anūko, Dennis 
Bechis, kuris taip pat yra T"A 1 Vi* /-m >

Piknikas ir pietūs
Great Necko ir BrooW^g 

Lietuvių Literatūros DratF 
gijos 72 ir 185 kuopos ren
gia pikniką. Įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 29 d., Kings 
Point Parke, Great Necke. 
Area No. 7. Pradžia 11 vai., 
o pietūs 1 vai.

Ši gegužinė yra rengiama 
pasitikimui tik ką sugrį- 
žusiems iš Tarybų Lietuvos 
Great Necko ir Brooklyno 
lietuviams, kurie padarys 
pranešimus, kaip viskas se
kasi Tarybų Lietuvoje.

Boston Latin School stu- Aido choro pirmininkas 
dentas. Jis, matyt, daugiau- J- Grybas ir Aido choro^ vi- 
sia dėmesio kreipia u muzi
ką ir rašybą. Vasaros metu 
lanko specialius kursus. 
Jau gerai skambina pianu 
ir ruošiasi įstojimui į mo
kyklos orkestrą.

Vadinasi, abudu Povilo 
anūkai yra talentingi ir rū-

. pestingi jaunuoliai. Povilas 
I turi pagrindo jais didžiuo-

vencijoje pripažinta, kad Į t
Kenneth atliko labai puikų' 
darbą. į

Mums irgi džiugu, kad
miestai ir kaimai.

Malonu buvo žiūrėti į fo
tografijas, kur Aido choro 
mokytoja M. Stensler diri
guoja chorą Vingio parke, 
stovėdama prieš rinktinius 
iš visos Lietuvos daininin
kus — prieš chorą, suside
dantį iš 29,000 choristų, ku
rių pirmoje eilėje stovi mū- * komisija Kings Point parke, 
sų aidiečiai ir kiti choristai tQreat Necke. Prašome at-

priklauso Ameteur T ei e-! 
scope Makers of Boston.

Matyt, Kenneth gražiai 
gilinasi į astrono m i j o s 
mokslą. Jis Povilui rašo, 
kad jis lanko Harvard Col- 
ledge Observatoriją. Lėšas 
šioms pamokoms gauna iš

jau- 
vel-
mu- 
Mes

lietuvių tėvų kilmės 
nuoliai neleidžia laiko 
tui, o siekiasi moksle, 
zikoje bei technikoje.
irgi velinaųie Kenneth ir
Dennis pasiekti savo pasi
rinktą gyvenimo tikslą.

REP.

ce pirmininkė Elena Bra
zauskienė šiame piknike 
pademonstruos naujus lie
tuviškus kostiumus taip, 
kaip Vilniuje Vingio Parite. 
Jie pasakys ir savo įspū
džius iš dainų šventės ir iš 
visos viešnagės po Tarybų 
Lietuvą. Taipgi kalbės iš 
great Neck Mrs. Helen Sa
manick ir M. Hjacinkiewicz. 
žodžiu, šiame piknike bus 
daug gražaus įvairumo.

Kviečiame iš visos plačios 
apylinkės skaitlingai atsi
lankyti.

Jei lytų, tai piknikas at
sibūtų Laisvės salėj, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Rengėjai

Sugrįžo ir 3-ioji turistų grupe
Su trečiosios turistų gru-1 prezidentas Jonas Gasiūnas. 

pės sugrįžimu iš Tarybų|Jis Lietuvoje viešėjo pus- 
Lietuvos įvyko didelis nesu
sipratimas. Mums buvo 
Union Tours agentūros pra
nešta, kad ji sugrįš praėjusį 
antradienį KLM lėktuvu 
(Flight 649)' 6:15 vai. vaka
re. Na, tai mes keletas ir 
nuvykome tuo laiku juos 

perdaug. Tiek įvairaus' pasitikti. Laukėme ir laukė- 

dėlės energijos. Vyriausia r'odė, kad' jie atskrido apie 
gaspadinė buvo pati Julė 5 vai: ir kitu “Flightu.” Nu- 
Lazauskienė. Nuo ankstyvo sivylę ir truput} supykę 
ryto virtuvėje dirbo Nelė, grįžome namo. Labai gaila, 
Ventienė., joms padėjo Va-I^d taip atsitiko ir mums

iš kitų Amerikos miestų 
chorų. Visa atrodo taip di
dinga, taip gražu ir svarbu!

Buvo ir trumpų kalbų. 
Pirmiausia L. Kavaliauskai
tė, šio vakaro rengimo ko
misijos narė, pasakė trum
pą įvadą apie pikniko tiks
lą ir pakvietė Aido choro 
pirmininką J. Grybą vesti 
toliau programą.

J. Juška kalbėjo ir džiau- i maisto pagandinti, reikia di- bet nesulaukėme.1 Pasi

silankyti ir pasiklausyti dar 
daugiau skirtingų nuomo
nių ir įspūdžių iš apsilan
kymo T. Lietuvoje.

X

Pabaigoje kalbėjo abudu 
Lazauskai (pikniko rengimo 
komisijos nariai). Draugei 
Lazauskienei pirmiausia rū
pėjo, ar visi užtektinai pa
valgė, ko šį kartą buvo net

gėsi, kad jis buvo visur gra
žiai priimtas. Savo kalboje 
jis palygino savo pirmąjį 
apsilankymą Lietuvoje su 
dabartiniu. Girdi, pirmame 
apsilankyme pas namiškius

Pagerbti Rašytoją Rojij Mizarą 
70-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos Rašytojų 

sąjungos suteikimo jam Liaudies 
rašytojo vardo proga. 

Rengia
“Laisvės” bendrovės direktorių taryba

Sekmadienį, Rugsejo-Sept. 5 d
New National Hali

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

Banketui salė bus tinkamai papuošta, aptarna 
vimas pietumis bus puikiausias, nes visą aptarna
vimą atliks specialistai, bankeų paruošė j ai,—bus 
“catered” aptarnavimas. Sale vėsinama.

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

Iš laiškų t
BRANGŪS LIETUVIAI
Aš noriu vėl jus sutruk

dyti. Buvau 1964 m. lapkri
čio mėnesį pasiuntusi jums 

lėktuvu.. Bet su Jonu jau te- į laišką su prašymu padėti 
ko plačiai pasikalbėti. Jis man susirasti giminaičius, 
nepaprastai patenkintas sa- gyvenančius Čikagos mies- 
vo ilgoka viešnage. Tik te. Bet iki dabar negavau 
skundžiasi, kad ji • buvusi jokio atsakymo. Labai no- 
dar . per trumpa! Sunku, riu, kad padėtumėte man, 
girdi, buvo skirtis su gimi- nes aš jau sena ir neturiu- ~ 
nėmisjir visais Ui e tu vos kas man padėtų, žinoma, 
žmonėmis. Visur buvęs la- sunkiau ir surasti, kadangi

trečio mėnesio. Jo irgi su
tikti neteko, nes jis sugrįžo 
kitu laiku ir S AS linijos

lentina Nevinskienė su duk
ra Diana. Širdingai dėko
jame už taip skanias vaišes 
ir už jūsų triūsą.

Svečiai kalbėjosi būreliais 
iki vėlumos. Visi išsiskirs
tė pasitenkinę gausia vaka
riene, draugiška atmosfera 
ir gražia vieta, už kurią 
esame dėkingi draugams 
Lazauskams,, kad jie teikė
si priimti tokį didelį skai
čių žmonių savo sodan, ne
galvodami, kad jiems žolę 
sumindžios.

Tikrai smagus buvo pik
nikas. Didelis ačiū gaspa- 
dinėms ir rengimo komisi
jai. H. F.

nepavyko juos pasitikti ir. 
paspausti dešinę.

Kiek girdėti, kad visi su
grįžo laimingai ir jaučiasi 
labai gerai. Džiaugiasi ap
lankę senąją tėvynę. Kaip 
žinia, šioje trečioji grupe 
buvo maža, susidėjo iš 9 as
menų. Jų tarpe buvo niujor
kietės Adelė Rainienė, Ba- 
barskienė (ji su dukra iš 
Paryžiaus sugrįš vėliau) ir 
J. Pluščiauskienė.

Veikiausia jas susitiksime 
Great Necko piknike šį sek
madienį.

Mums taipgi buvo infor
muota, kad kartu su grupe 
sugrįžta ir mūsų senas vei
kėjas, žurnalistas ir LDS

bai šiltai priimtas.
Kaip ir pirmiau sugrįžę 

turistai, drg. Gasiūhas taip 
pat sako buvęs nustebintas 
Lietuvoje padarytu progre
su per pastaruosius keletą 
metų.

Neabejoju, kad Jonas pats 
plačiau prabils mūsų laik
raščio skaitytojams apie sa
vo įdomią viešnagę. Rep.

pra-

SVEČIAI Į MIZAROS 
BANKETĄ

Veikėjas Antanas Lip 
čius, iš Chester, Pa.,
neša, kad į Rojaus Mizaros 
pagerbimo banketą atvyks 
jie penki: Lipčius, Anna 
Zalner, E. Mulukaitė, P. 
Šlajus ir Pletienė.

Dėl ko žmonės knarkia
I

! Dažniausiai žmogus knar
kia, gulėdamas ant nugaros. 

'Tada, stipriai įmigus, atsi
palaiduoja apatinį žandi-. 
kaulį laiką raumenys, žmo
gus prasižioja, ir oras, ei
damas pro burną, virpina 
minkštąjį gomurį ir greta 
jo esančius minkštuosius 
audinius. Tada girdimas 
knarkimas. Pakeitus padė
tį, pasivertus ant šono, mie- 
kantysis liaujasi knarkęs.

Knarkimą gali sukelti ir 
apsunkintas kvėpavi m a s 
pro nosį, kai miegantysis 
yra priverstas kvėpuoti 
pro burną. Pavyzdžiui, vai
kai dažnai knarkia tais at
vejais, jeigu nosiaryklėje 
yra adenoidinės išaugos, 
trukdančios laisvai kvėpuo
ti per nosį, ir nusto j a 
knarkti išoperavus jas.

RESPUBLIKONAI 
PUOLA JOHNgONĄ

Washingtonas. — Vis 
daugiau respublikonoi kri
tikuoja prezidentą Johnso- 
ną. Dabar jie išleido 
“White paper”, kuriame 
kaltina, kad Johnsonas sa
kydamas prieškarines kal
bas rinkimų kampanijoje 
1964 metais “ 
komunistus.

Respublikonoi r u o šiasi 
rinkimų kampanijai.

padrąsino” v

JAV LĖKTUVNEŠIAI 
PUOLA VIETNAMĄ

Saigonas. — Vietnamo 
srityje nuolatos plaukioja 
keli Jungtinių Valstijų 
lėktuvnešiai, Nuo jų apie 
300 kartų bombonešiai puo
lė Pietų Vietnamo liaudie- 
čius, ir apie tiek pat kartų 
Šiaurės Vietnamo respubli-

aš nežinau jų pavardžių po 
vyrais. Jų pavardės po 
merginomis buvo Jasulaity- 
tes, Jono dukterys: Valė, 
Katrė, Ancė, Monika.

O jų tėvas Jasulaitis ‘ko- 
nas ar dar gyvas, nežina^j. 
Po karo buvau gavusi laiš
ką iš Valytės. Jinai rašė, 
jų motina Jasulaitienė Ona 
1945 m. mirė ir buvo palai
dota Čikagoje Šv. Petro ir 
Povilo kapinėse.

Dėkoju iš anksto ir pra
šau, padėkite man, pasigai
lėkite mano senatvės. Aš 
daugiau neturiu kur kreip
tis, kaip į jus, nepažįstami 
ir brangūs lietuviai.

Mano adresas: USSR, 
Šakių rajonas, Plokš č i ų 
paštas, Kubilių kai m a s, 
Paveliuonos tarybinis ūkis,
Jakubaitienė Elvyra.

NAUJAS VENGRŲ 
MIESTAS

Budapeštas. — 1950 me
tais Vengrijoje, prie Duno
jaus upės, buvo pradėtas 
statyti naujas miestas Du- 
naujvaros. Dabar jis jau 
turi 42,500 gyventojų.

Mieste yra galingi prieno 
gaminimo fabrikai, nes toje 
srityje yra geležies rūdos.

Į PEČIŲ IŠMETĖ 
SAVO VAIKĄ

New Yorkas. — Policija 
areštavo nevedusią motiną 
Patricią Peachey, 20 metų 
amž., už su atliekomis iš
metimą į pečių tik gimusio 
sūnaus.

Namo prižiūrėtojas išgir
do verksmą ir ištraukė iš 
pečiaus labai apdegusį ber
niuką, kuris paimtas į ligo
ninę.

PRANEŠIMAI a 
^Laisvės” direktorių 
posėdis šį pirmadienį

Direktoriai esate prašo
mi būtinai pribūti į posėdį 
šį pirmadienį, rugpiūčio 30, 
“L” salėje, paprastu laiku.

Turėsime pasitarti banke- 
ir koncerto reikalais.

Sekretorius
to

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
trečiadienį, rugsėjo 1 d., 7:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Kviečiame visus kuopos narius 
dalyvauti šiame susirinkime. Turė
sime gerai pasiruošti parengimui, 
kuris įvyks rugsėjo 25 d.—35 metų* 
sukakčiai nuo LDS įsikūrimo. -JI

Kuriems laikas duokles užsimau
ti, ateikite ir užsimokėkite.

Prot. aekn (68-69),




