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KRISLAI
PEN suvažiavimas 
Pablo Neruda 
JAV komunistai 
Gus Hali
Henry Winston

— Rašo R. Mizara —
Niujorko miestas garsus

tuo, kad jame nuolat vyksta 
daug visokių suvažiavimų — 
“naminių” ir tarptautinių.

Tik neseniai čia įvyko PEN 
kongresas. O kas gi tas 
“PEN” ? Tai bus, sakysime, 
poetų, esajistų ir novelistų 
organizacija, kuriai priklauso 
apie 60 šalių poetai, drama
turgai, literatūros kritikai ir 
beletristai. Tai “laisva” orga
nizacija — “laisva” ta pras
me, kad čia nėra jokių discip
lininių varžymų: galvok kaip 
nori, rašyk kaip moki ir no
ri ir niekas tavęs už tai čia 
nebaus.

Kongreso sesijos tęsėsi 
“nuobodž i a v i m o šešėlyje.” 
Neiškilo joks didesnis, atkrei
pęs pasaulio dėmesį, ginčas. 
Jei Tarybų Sąjungos rašyto
jai PENui priklausytų, jei jie 
čia būtų dalyvavę, tai gal ir 
kongreso sesijos būtų buvu
sios “gyvesnės.” Tarybiniai 
žmonės, mat, moka iškelti 
problemas, nelengvai nustu
miamas į šalį. Bet tarybiniai 
rašytojai čia nedalyvavo.

Dalyvavo kongrese įžymu
sis, plačiai pasaulyje žinomas 
Lotynų Amerikos poetas, čilie
tis Pablo Neruda

—Tai moderniškosios lite
ratūros milžinas, turįs didžiu
lę įtaką amerikiniams poe
tams.

Taip pasakė Roger L. Ste
vens, atvežęs kongresui prezi
dento Johnsono sveikinimus. 
Nieko sau komplimentas po
etui komunistui!. .

Dalyvavo čia ir keli ame
rikiniai kultūros pil i o r i a i : 
Arthur Miller (PEN pirminin
kas), poetas Archibald Me- 
Leish, ir kt. Buvo italų ra
šytojas Silone; dalyvavo ir kai 
kurių socialistinių kraštų — 
Lenkijos, Vengrijos ir kt. — 
rašytojų atstovybės. Trynėsi 
čia ir tūlas Tarsis, prieš kurį 
laiką išvykęs iš Tarybų Są
jungos ir pradėjęs visaip tą 
šalį plūsti. Tarybinė vyriau
sybė už tai jį nupilietino, ir 
dabar Tarsis sakosi esąs “Grai
kijos pilietis.” Liūdnai atrodo 
tas ritieris.

Buvo čia ir dipukų rašyto
jų, tarp jų apie trys—lietu
viškieji.

Kai šiue žodžiai rašomi, 
Niujorke vyksta JAV Komu
nistų partijos 18-asis suva
žiavimas. Užeinu jin tik ste
bėtoju bei spaudos darbinin
ku.

Dalyvauja apie 300 delega
tų iš 40 valstijų. Yra delega
tų - svečių. Keletas šimtų ste
bėtojų žiūri ir sveria, ką 
amerikiniai komunistai ryžta
si atlikti.

Niujorkas ir Kalifornija — 
dvi valstijos, kuriose komunis
tinės organizacijos pačios 
tvirčiausios. šios dvi valstijos 
visam suvažiavimui daro di
džiulę įtaką. Abiejose — pui
kūs vadovai, prasimušę į prie
kį per sunkiausias skerspai- 
nes, kurias kapitalistų klasė 
buvo pastačiusi.

Kairiomis frazėmis nesi- 
švaistydama, ši partija yra 
pasiryžusi eiti Markso-Lenino 
nurodytu keliu, kovoti už 
taiką, už gerbūvį darbo žmo
nėms ir už socialistinį ryto
jų : “Socializmas mūsų šaly- ; 
je turi būti pasiektas dar mū
sų laikais!’*

Partijos vadovas Gus Hali 
savo tris valandas trukusiame 
pranešime, išdėstė pačius pa- ' 
grindinius reikalus ir nustatė 1

ir

O'Konskis pasmerkė 
rekrutavimo sistemą

Washingtonas. — Pasiro
do, kad turčių sūnums ne
sunku išsisukti nuo milita- 
rinės tarnybos. Tokį kalti
nimą padarė Atstovų Buto 
Ginkluotų Jėgų Tarnybos 
Komiteto narys respubliko
nas kongresmanas O’Kons- 
kis iš Wisconsino. Tik bied- 
nuomenės sūnūs negali nuo 
tarnybos išsisukti.

Štai, sako O’Konskis, ma
no kongresiniame distrikte 
per paskutinius šešis mėne
sius buvo paimta apie 100 
jaunuolių į armiją. Iš visų 
nėra nė vieno, kurio šeima 
turėtų daugiau kaip $5,000 
įplaukų per metus. Na, ta
me distrikte yra daug labai 
turtingų šeimų. Kodėl jų

Žydų dvasininkai pasisakė 
prieš Vietnamo karą

Toronto, Canada. — Bir
želio 22 d. savo suvažiavime 
Reform Judaism rabinai 
pasmerkė Vietnamo karą ir 
pareikalavo jį nutraukti.

Suvažiavime dalyvavo ke
turi šimtai rabinų.

Taip pat suvažiavimas 
pasisakė už Kinijos priėmi
mą į Jungtines Tautas. Ki
nijos klausimu rezoliucija 
buvo priimta vienbalsiai, 
betgi dėl Vietnamo karo bu
vo karštų ir ilgų ginčų. Ta
čiau kai atėjo rezoliucijos 
balsavimas, tai už Vietna
mo karą pasisakė tik maža 
saujelė suvažiavimo daly
vių.

Didžiulė minia sutiko 
ir sveikino De Gaulle

Novosibirskas. — Šiame 
Sibiro didmiestyje labai iš
kilmingai buvo sutiktas to
limas svečias, Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle. Ap
skaitoma, kad pasitikimo 
demonstracijoje dalyvavo 
apie 400,000 žmonių. Sutiki
mas įvyko birželio 23 dieną.

politines gaires. Šiuos žodžius 
rašant, jo pranešimas yra 
diskutuojamas.

Man labai patiko vienas jo 
pasakymų. Jis nurodė, kaip 
makartizmo ir makaranizmo 
laikais partija buvo žiauriai 
pulta, daug jos veikėjų buvo 
kalinti, persekioti, tačiau par
tija šiandien yrą tvirtesnė 
negu ji kadaise buvo. Kodėl?

—Reakcija gali žmones ka
linti, juos gali net nukankin
ti, bet ji niekad nepajėgs 
įkalinti bei sunaikinti idėjų!..

Vienas šios partijos vadovų, 
Henry Winston, kalėjime, dėl 
baisaus viršininkų nebolnumo, 
prarado regėjimą, apako. Ta
čiau, išėjęs iš kalėjimo, Wins- 
tonas sakė:

—Taip, neregiu, bet aš ge
rai matau!. .

Kad jis mato, kad jis gerai 
supranta, kas dedasi mūsų ša
lyje ir pasaulyje, Winstonas 
parodė ir šio suvažiavimo de
legatams savo ugninga kal
ba. i

H'

j sūnūs neimami į armiją?
Štai tos baisios neteisybės 

tik vienas pavyzdis. Akto
rius George Hamiltonas, 
tiktai 26 metų vyrukas, ku
ris dažnai palydi į teatrus 
ar kur kitur prezidento 
Johnsono vyresniąją dukte
rį, neimamas į kariuomenę. 
Kodėl? Ogi todėl, kad jisai 
turįs rūpintis savo “varg
še” motina. Gi Hamiltonas 
turi $200,000 vertės namą, 
$30,000 vertės “Rols Royce” 
automobiili ir $100,000 me- 
tin i ų pajamų! O ta jo 
“vargšė” motina jau net ke
turis kartus buvo vedusi! 
iškelti faktai apie tokią ne
teisybę rekrutavimo siste
moje nuskambėjo po visą 
Ameriką.

Cairo, Egiptas. — Labai 
padidinta arabų propagan
da prieš Jordano karalių 
Hussein, kuris neleidžia sa
vo šalyje kurtis iš Palesti
nos pabėgusių arabų armi
jos daliniams.

Mexico City. — Meksikos 
audėjai ruošiasi streikuo
ti. Streikas prasidės birže
lio 26 dieną. Streikuos 50,- 
000 tekstilės pramonės dar
bininkų. Jie reikalauja pa
kėlimo algų 25 procentais.

Buchareštas. — Kinijos 
premjeras Chou En-lai la
bai giria dabartinę Rumu
nijos Komunistu Partijos ir 
vyriausybės politiką. Ji be
veik supuolanti su Kinijos 
politika.

Boston, Mass.
MIRĖ DR. JONAS 
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Sekmadienio rytą, birže
lio 26 d., staiga savo na
muose mirė daktaras Jonas 
Repšys, gyvenęs Dorches
ter, Mas. Ruošėsi su žmona 
ir Rainardais vykti pas 
Barčius, bet širdies smūgis 
suardė visų planus.

Kūnas pašarvotas J. Lu
bins Funeral Parlors, 546 
Broadway, South Boston, 
Mass. Bus išlydėtas į ka
pines 
29 d.,

Iš 
žada 
žara.

Jonas Repšys per eilę me
tų buvo LDS daktaras kvo
tėjas ir rengėsi vykti į LDS 
Seimą liepos 8-9 dd.

širdingiausia užuojauta 
Elžbietai Repšienei, dakta
ro žmonai, taipgi jo dukrai 
Edithei.

(Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė Stasys Rainardas.)

trečiadienį, birželio 
1 vai. po pietų. 
“Laisvės’' laidotuvėse 
dalyvauti Rojus Mi-

PRICE 10c

METAI 55-ieji
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Jack Ruby kaltina prezidentą 
dėl John Kennedžio mirties

Ruošiamasi plačiau 
pulti Š. Vietnamą

Šiomis dienomis vėl buvo 
pakeltas klausimas apie 
prezidento John Kenedžio 
nužudymą. Ir pakeltas labai 
dramatiškai. Viena, teismas 
pripažino, kad tariamo pre
zidento John Kenedžio už
mušėjo Oswaldo nužudyto- 
jas Jack Ruby yra svei
ko proto ir iš naujo 
turės būti teisiamas 
kaip už savo darbą at
sakingas kaltininkas. Ant
ra, viešai paskelbta kai ku
rie Ruby laiškai, kuriuos 
jis rašinėjo jau būdamas 
kalėjime. Tuos laiškus turi 
Autographs, Inc., firma ir 
juos viešai pardavinės. Už 
juos tikisi 
kaip $1,000.

O tuose 
Jack Ruby 
nužudymą atsakomybę su
verčia ant prezidento John- 
sono. Viename savo laiške, 
kurį cituoja “New York 
Post” (birž. 21 d.) kores
pondentas Mike Pearl, tie
siog sakoma: “Tiktai John- 
sonas tegalėjo laimėti iš 
Kenedžio nužudymo”. Tik 
Johnsonas, kaip Texas gy
ventojas tegalėjęs žinoti, 
kad automobilius, kuriame

gauti daugiau

savo laiškuose
už Kennedžio

Amerikos karo nuostoliai
Saigonas. — Vietnamie

čių lėktuvas MIG-17 nukir
to didžiulį Amerikos bombi- 
nin k ą Šiaurės Vietname. 
Tai esąs dar tik pirmas taip 
Amerikos nukirstas lėktu
vas šiais metais. Daugiau
sia amerikiečiai bombinin- 
kai nukertami iš priešlėktu
vinių kanuolių nuo žemės.

Paskelbta, kad per savai
tę, kuri pasibaigė su birže
lio 19 d., karo mūšiuose bu
vo 77 amerikiečiai užmušti, 
daugiau kaip 700 sužeista.

Skelbiama, kad už 240 
myliu į šiaurę nuo Saigono 
ėjo ilgas ir aštrus mūšis. 
Liaudiečių jėga susidėjusi 
iš nuo 500 iki 700 vyrų, o 
amerikiečių iš apie 1,000 
vyrų. Šiame mūšyje ameri
kiečiai užmušę 144 liaudie
čių, o amerikiečiu nuosto
liai buvę tik “maži”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jackson, Miss.— Daugiau 

kaip 15,000 negrų atžygia
vo į valstijos sostinę pareiš
kimui protesto prieš terorą. 
Jų tarpe buvo ir studentas 
Meredith, kuris pradėjo šį 
žygį ir buvo pašautas.

Varšuva. —Katalikų baž
nyčios kunigai buvo suren
gę prieš valdžią demonstra
ciją. Tik du triukšmadariai 
sulaikyti.

Washingtonas. — Sekre
torius Rusk sako, kad grei
tos taikos Vietname per
spektyvos labai mažos.

važiavo Kennedy, važiuos 
pro tą vietą, kur dirbo Os
valdas. Ruby klausia: Kaip 
galėjo atsitikti, kad Oswal- 
das, tas bastūnas, prieš pat 
Kennedžio atvykimą į Dal
ias gavo tenai darbą?

Ruby vadina save kvailiu, 
kad jis tą sekmadienį buvo 
taip paveiktas, jog nušovė 
Oswalda. Jis be galo “mylė
jęs” prez. Kennedį.

Ar kas bus daroma su 
Ruby kaltinimais preziden
tui Johnsonui? Nežinia, gal 
vėl bus naujas tyrinėjimas. 
O gal kai jis bus teisiamas 
už nužudymą Oswaldo, tie 
dalykai plačiau išryškės.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo sako, 
kad dabartinis Indonezijos 
parlamentas neturi teisės jį 
pašalinti ir jo vieton kitą 
pastatyti. Tam esą reikalin
gi nauji rinkimai ir naujas 
parlamentas.

Alžyras. — Alžyro val
džia gauna iš Tarybų Są
jungos lėktuvų ir kitokių 
ginklų.

H—"... ---- ■■■’
Maskva. — Kalbėdamas 

Maskvos universiteto stu
dentams ir profesoriams, 
svečias iš Prancūzijos, pre
zidentas de Gaullę išsireiš
kė už sudarymą tarp Tary
bų Sąjungos ir Prancūzijos 
naujos sąjungos moksli
niam ir kultūriniam bend
radarbiavimui. Jis sakė, 
kad laikas senuosius tautų 
sapnus apie užkariavimą ir 
valdymą pakeisti kultūri
niais ir moksliniais sieki
mais.

“Tai būtent tam tikslui 
turėtų būti sudaryta sąjun
ga tarp Tarybų Sąjungos ir 
Prancūzijos”, sakė de Gaul
le.

Aišku, kad tokia prezi
dento nuomonė pilnai sutin
ka su Tarybų Sąjungos vy
riausybės ir žmonių nuomo
ne. • '

Van Nuys, Calif. — Buvo 
sulaikytas ir po užstatu pa
leistas aktorius Peter Fond, 
sūnus žymaus aktoriaus 
Henry Fonda. Įtarė opiumo 
auginime.

Melbourne. —Australijos 
valdžia skelbia, kad Kinijos 
valdžia yra užpirkus 600,- 
000 tonų kviečių. Už juos ji 
užmokės tarp 33 ir 38 mili
jonų dolerių.

Washingtonas. — Armija 
pasitaisys ir paleis darban 
vienuoliką dar nuę Antrojo 
pasaulinio karo užsilikusių 
laivų.

“The New York Times” 
korespondentas Washingto
ne Max Frankel rašo apie 
kalbas, kad puolimas lėktu
vais ant Šiaurės Vietnamo 
greitoje ateityje būsiąs dar 
labiau išplėstas. Taip jis su
žinojęs iš patikimų šaltinių, 
artimų prezidentui Johnso
nui.

Sąlygos tokiam plėtimui 
nasidariusios labai orielan- 
kios, kai Pietų Vietnamo 
Ky režimas sėkmingai susi
dorojo su budistais ir su
triuškino jo priešinimąsi. 
Dabar visas dėmesys bus 
nukreiptas į karo veiksmus. 
Karas bus plečiamas į visas 
puses. Tiktai, girdi, laukia
ma prezidento įsakymo. Jau 
ir šiaip per paskutines ke
lias savaites buvo vis dau-

Baigėsi sėkmingas Amerikos 
Kom. Partijos suvažiavimas
New Yorkas. — Per dau

giau kaip keturias dienas 
traukęsis Amerikos Komu
nistų Partijos suvažiavi
mas baigėsi sekmadienį. Tai 
buvo 18-oji partijos kon 
vencija. Stebint ją, susidarė 
įspūdis, jog tai buvo tikrai 
istorinis įvykis. Per visą 
konvenciją visi didieji žinių 
šaltiniai — radijo ir televi
zijos tinklai, didieji dien
raščiai, didžiosios žinių 
agentūros — rašė-padavinė- 
jo žinias apie šią konvenci
ją ir jos eigą.

Jau tas faktas, kad kon
vencija buvo gana skaitlin
ga, atstovaujanti visus 
Amerikos kampus ir kam
pelius, reiškė labai daug 
Jau tas faktas, kad po to
kio baisaus teroro ir perse
kiojimo per pastaruosius 
septynetą metų nacionalinė 
vieša konvencija galėjo 
įvykti, pasakė labai daug.

Kaip žinia, daugelis kitų, 
kraštų komunistinių parti
jų norėjo atsiųsti broliškas! 
delegacijas, bet vyriausybė' 
užleido geležinę uždangą, 
joms neduodama vizų. Tik
tai vienai kitai užsienio 
partijai pavyko turėti bro
lišką delegaciją, kitos par
tijos turėjo pasitenkinti 
sveikinimais telegramomis. 
Delegacijas turėjo Domini
kos Respublikos Komunis
tu Partija, Kanados Komu
nistu Partija ir Čilės Ko
munistų Partija. Jų svei
kinimus ir karštus linkėji
mus konvencijos delegatai 
ir svečiai šeštadienio vaka
rinėje sesijoje priėmė su 
didžiausiu entuziazmu. Šių 
žodžių rašytojui tai buvo 
pati įspūdingiausia konven
cijos sesija.

Konvencija tik aptarė, 
apdiskusavo naują partijos 
programą, kurios projektas 
buvo atspausdintas knygoje 
ir plačiai paskleistas, bet 
galutiną jos priėmimą ati
dėjo kitam suvažiavimui.
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giau ir daugiau Amerikos 
lėktuvų siunčiama prieš 
Šiaurės Vietnamą.

Kad toks žygis karo plėti
me ya ruošiamas, parodo ir 
tai, jog skelbiama, kad Š. 
Vietnamo valdžia “nenori 
derėtis,” tuo būdu mums ne
belieką kitos išeities, kaip 
tik padinti puolimą.

Madridas. — Atvyko pre
zidento Johnson duktė 
Lynda Bird ir Amerikos 
ambasadoje atidengė savo 
tėvui biustą. Atidengimo 
ceremonijose dalyvavo apie 
100 Madride gyvenančių 
amerikiečių.

Panama. — Kas nors pa
vogė iš muziejaus $750,000 
vertės auksines senienas.

Na, žinoma, konvencija pri
ėmė visą eilę rezoliucijų. 
Per visą suvažiavimą visų 
diskusijų ir darbų centre, 
aišku, buvo pasmerkimas 
šio mūsų vyriausybės veda
mo barbariško karo Viet
name.

Konvencija pataisė konsti
tuciją ir išrinko platų na
cionalinį komitetą, kuris 
tuojau susirinko ir išrinko 
viršininkus. Partijos pirmi
ninku išrinktas įžymusis 
negrų vadas komunistas, 
kalėjime sėdėdamas nete
kęs regėjimo, Henry Win
ston, o generaliniu sekreto
riumi — Gus Hali.

Atrodo, kad su šia sėk
minga konvencija Ameri
kos Komunistų Partija pra
simuša iš politinės izoliaci
jos, kurion ją reakcija buvo 
įvariusi ir mojasi dideliems 
žygiams. Ji baigėsi su tokiu 
pat entuziazmu, su kokiu 
prasidėjo.

Vėliau pasistengsime pla
čiau mūsų skaitytojus su
pažindinti su šios nepapras
tos konvencijos nutarimais A 
ir darbais. Rep.

Smarkus kaltinimas 
Žvalgybos agentūrai

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas S. Halpern, res
publikonas iš New Yorko, 
aštriai kritikavo Centrinės 
Žvalgybos Agentūros (ČIA) 
veiklą. Jis nurodė, kad 
skandališkai ir provokato
riškai ta įstaiga lenda į tau
tines grupes. Už pavyzdį 
padavė jos provokaciją es- 
tonų grupėje.

Taip pat Žvalgybos agen
tūra neleistinai naudojanti 
leidinį “Foreign Affairs” 
gynimui vyriausybės politi
kos Vietname. Agentūros 
agentai rašo ir giria tą po
litiką.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
NAUJI RAŠTAI

Kūrinėliai iš gyvenimo Amerikoj

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ____  $10.00
Quens Co., per eix months $5.50

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

Apie jaunimo kongresą
BIRŽELIO MĖNESIO GALE Čikagoje įvyks t. v. 

lietuvių jaunimo kongresas, kurį kai kada jo šaukėjai 
vadina “pasauliniu”.

Dėl pavadinimo nėra reikalo ginčytis; geriau pakal
bėkime apie tai, ką tas kongresas turėtų veikti.

Pirmiausia: suvažiuos ten jaunų žmonių iš JAV lie
tuvių kolonijų. Atvyks kiek tiek jaunimo iš Kanados, iš 
Lotynų Amerikos, iš Vakarų Vokietijos; būsią net ir iš 
Australijos. Gerai jauniems žmonėms kai kada susirink
ti ir pasitarti, sakysime, lietuvybės išlaikymo klausimais.

Jaunimo kongresą sumislijo ir organizuoja lietuviš
ki klerikalai su keliais kunigais priešakyje. Ir jie bandys 
suvykusius jaunus žmones panaudoti savo politikai, ku
ri yra pragaištinga, nedora.

Pirmiausia: klerikalų tikslai yra tokie: šmeižti, nie
kinti Tarybų Lietuvą, daryti visokiausias kliūtis, kad 
niekas į Lietuvą nenuvažiuotų, kad iš Lietuvos niekas 
neatvyktų čia ir nepapasakotų, kaip mūsų tėvų šalis 
šiandien atrodo. Jie pasirengę skųsti valdžios organams 
tuos žmones, kurie palankiau pasisako apie Lietuvą. Jie 
remia (liežuviais) karą Vietname; jie atsisako klausyti 
net ir popiežiaus Povilo Vl-ojo raginimo kovoti už taiką.

Klerikalai, kurie šiuo metu susigrobė į savo nagus 
visą “vadavimo ’’mašiną, yra labai žiaurūs, ir jie bandys 
šį jaunimo kongresą panaudoti pikčiausioms savo užma
čioms. Ar jiems pavyks visus savo kėslus gyveniman 
pravesti, tai jau kitas dalykas.

JEI JAUNIEMS ŽMONĖMS rūpės lietuvybės išlai
kymas, o ne klerikalų užgaidų populiarinimas, tai jie, su- 
vykę į šį suvažiavimą, turėtų nutarti:

1. Tvirtinti, plėsti kultūrinius ryšius su savo tėvų ša
limi, su Tarybų Lietuva.

2. Susirašinėti su Tarybų Lietuvos jaunimu—su stu
dentais, kolūkiečiais, darbininkais, apsikeičiant žodžiu 
apie savo gyveenimą, apie dabartį ir ateitį. Kas metai 
siųsti į Lietuvą jaunų žmonių grupes, kad jie visapusiš
kai susipažintų su Lietuvos žmonių, ypatingai su jauni
mo gyvenimu. Daryti visa, kad iš Lietuvos juo daugiau 
žmonių galėtų atvykti į JAV susipažinti su mūsų gyve
nimu.

3. Naudotis Tarybų Lietuvos aukštųjų mokslų siūly
mais, kad jauni žmonės vyktų į Lietuvą studijuoti. Kaip 
žinia, neseniai Amerikoje lankęsis Vilniaus universiteto 
rektorius prof, d-ras J. Kubilius sakė, kad iš JAV kele
tas lietuvių kilmės jaunų žmonių kas metai galėtų vykti 
į Lietuvą ir stoti į bet kurią aukštąją mokyklą studi
joms. Mokslas jiems ten būtų nemokamas, butu ir mais
tu jie būtų aprūpinti taip pat nemokamai, ir dar gautų 
stipendiją smulkiems asmeniniams reikalams.

Mums rodosi, jei iš JAV Lietuva priimtų kas metai 
po keletą tokių studentų, tai ji priimtų ir iš kitų šalių: 
iš Kanados, iš Lotynų Amerikos, iš Australijos. Jaunimo 
kongresas turėtų kaip tik tuo susirūpinti.

4. Jaunimo kongresas turėtų pasisakyti už taikos pa
saulyje išlaikymą.

Tokie yra mūsų siūlymai jauniems žmonėms, suvy- 
kusiems į suvažiavimą Čikagoje.

BET MES ESAME REALISTAI, gerai pažįstame 
tuos, kurie kongresą organizuoja ir kurie jį kontroliuos 
Klerikalai dės visas pastangas, kad kongresas tokių ta- 

; rimų, kaip viršui išdėstyti, nąpadaryty.
O jei suvažiavusieji jąuųi žmonės vis tik bandytų 

'tai padaryti, tai klerikalai nesidrovėtų prieš juos net ir 
gengsteriškas priemones panaudoti.

Klerikalai bandys daryti visą, kad šis jaunimo sam- 
būrys pasisakytų už šmeižtų ir melų tęsimą prieš mūsų 
tėvų žemę, prieš Tarybų Lietuvą. Bęf tai neturėtų su- 
ląikyti uuo kovos prieš tokią politiką tų jąunų žmonių, 
kurie nori lietuvių tautai gero, kurie trpkšta, kad mūsų 
tauta būtų laiminga ir kąd ji padėtų savo broliams ir 
sesutėms, gyvenantiems užjūryje, išlaikyti lietuviu kal
bą, gražias lietuviškąsias tradicijas..

Prieš apie 26-rius metus lietuvių tauta atsisakė būti 
kitų spaudžiama ir spardoma. Ji pasirinko socialistinį, 
tarybinį kelią ir tuo keliu tebeina. Ir šiandien kiekvienas 
pripažins, jog Lietuva, eidama šituo keliu, daro tokį di
delį progresą ekonomikoje, mpksle, kultūroje, apie kokį 
pątys geriausieji jos sūnūs kadaise tik svajojo.

NAUJOSIOS ANGLUOS lietuviai: nepamirškite, 
kad Š. m. liepos 3 ir 4 dienomis Brocktone įvyks didžiulis 
“Laisvės” piknikas. Visi prašomi jame dalyvauti.

, / z

De GOLIS IR 
PRANCŪZIJOS 
KOMUNISTAI

Prieš pat prezidento de 
Golio išvykimą (dvylikos 
dienų vizitui) į Tarybų Są
jungą, Prancūzijos Komu
nistų partija baigė savo ple- 
mumą, kuriame buvo ap
tarti patys opiausi politi
niai klausimai. Partija tvir
ta, didelė ir jos balsas la
bai reikšmingas. Dėl to kiek
vienam svarbu sužinoti, ką 
Prancūzijos Kmounistų par
tija daro, ikaip ji žiūri į tą 
bei kitą naminį ar tarptau
tinį klausimą.

Tuojau po plenumo sesi
jų, Prancūzijos Komunistų 
partijos generalinis sekre
torius V. Košė, susišaukęs 
spaudos atstovų konferen
ciją, informavo, kaip PKP 
žiūri į tą bei kitą reikalą. 
Konferencijoje dalyvavo ir 
tarybinės spaudos kores
pondentas A. Zvancovas, ir 
mes čia paduosime kai ku
rias ištraukas iš jo rašto 
(vertimas į lietuvių kalbą— 
Eltos). Prašome pasiskai
tyti:

Plenumas priėmė partijos 
programą, susijusią su pasi
rengimu parl a m e n t o rinki
mams, patvirtino kandidatus 
komunistus 470-yje šalies rin
kiminių apygardų, nutarė su
šaukti eilinį partijos suvažiavi
mą 1967 metų sausio pradžio
je.

“Centro komitetas, — pasa
kė V. Košė, — pabrėžė, kad 
svarbiausias Kompartijos tiks
las — padaryti galą asmens 
valdžios režimui ir įvesti tik
rai demokratinę santvarką.”

V. Rošė kalbėjo apie Pran
cūzijos vyriausybės užsienio 
politiką. Jis pažymėjo, kad 
vyriausybės užsienio politika 
“pilna prieštaravimų ta pras
me, jog joje yra tuo pačiu me
tu ryškių neigiamų bruožų ir 
kai kurių teigiamų aspektų, 
kuriuoš diktuoja aplinkybės.”

Kai prezidentas de Golis no
ri gerinti Prancūzijos ir Ta
rybų Sąjungos santykius, tai 
šį faktą galima tik sveikinti, 
ir tam nereikia būti de Golio 
šalininku. “Visi prancūzai, iš
tikimi taikai, džiaugiasi palan
kia Prancūzijos ir Tarybų Są
jungos santykių raida, nes jie 
žino, kad tai atitinka abiejų 
šalių interesus ir taiką tarp 
tautų.”

“Daugelis prancūzų, kurie 
taip pat nėra de Golio šali
ninkai, — toliau, kalbėjo V. 
Rošė, — pritaria Prancūzijos 
pasitraukimui iš NATO ir 
Amerikos karinių bazių likvi
davimui Prancūzijos teritori
joje, nes jie mano, kad, praė
jus dvidešimčiai metų nuo ka
ro pabaigos, bus protinga nu
matyti pakeisti vieną prieš ki
tą stovinčius karinius blokus 
ir sudaryti tikrą Europos ko
lektyvinio saugumo sistemą, 
garantuojančią taiką visoms 
tautoms.”

V. Rošė papasakojo apie 
pagrindinius programos teigi
nius vidaus ir užsienio politi
kos srityje. Vidaus politikos 
srityje jis pažymėjo, kad rei
kia įsteigti visavaldį Naciona
linį susirinkimą, sudaryti par
lamentui atsakingą vyriausy
bę, kad būtina vystyti šalies 
ekonomiką ir kelti materialinę 
liaudies gerovę, naciohalizuoti 
pagrindines ekonomikos šakas, 
išplėsti mokyklų, butų, ligoni
nių statybą, įvykdyti mokes
čių reformą, kad darbo žmo
nių masėms sumažėtų mokes
čių našta.

PASAKOJA BUVUSI 
BANDITŲ TALKININKĘ

Lietuvos, žurnale “Švytu
rys” per tris šių metų nu
merius (8, 9 ir 10) tūla Eu
genija Gedminaitė, mokyto
ją, parašė savo atsimini
mus apie tai, kaip ji per 
įęųrį laiką talkininkavo ban
ditams, žudžiusiems nekaltus 
Lietuvos žmones. Jos reporta

žas pavadintas “Duokit ant
rą gyvenimą,” ir jame lite
ratūriškai labai gražiai auto
rė atpasakoja savo išgy
ventus baisius laikus. Re
portažas gerai parašytas, 
bet skaitytoją jis labai pri
slegia.

Rašyti apie baisią praeitį 
Eugeniją, matyt, privertė 
jos sąžinė. Tylėti ilgiau ne
galėjo, nes, jos pačios žo
džiais: “rodos girdžiu tūks
tančių aimanas, matau krau
jo dėmes ir visų nusikalti
mų dalį nešioju savo sielo
je. Kol tyliu, rodos, aš dar 
tebetalkauju tiems, kurie 
žudė”...

O jie žudė! Daug tūkstan
čių gerų žmonių, daugiau
sia, žinoma, lietuvių valstie
čių banditai žiauriai nužu
dė. Ir apie tai reikia nuolat 
ir nuolat rašyti. Gerai pa
darė Eugenija Gedminaitė, 
kad parašė.

didelį vaidmenį vaidina glau
dūs mokyklos ir tėvų ryšiai. 
Tai turi atsiminti kiekvieno 
vaiko tėvai, nevengti užsukti 
į mokyklą, nuolat domėtis vai
ko elgesiu ir mokymusi.

Tačiau jokių rezultatų ne
bus iš auklėjimo, jei šeimoje 
vaikas nematys gyvo pavyz
džio, jei tėvai bus apsileidę, 
nerūpestingai atliks savo par
eigas darbe ir šeimoje. Šito 
vyresniesiems užmiršti neva
lia.

LABAI NAUDINGI 
PATARIMAI

Lietuvos nusipelniusi mo
kyto ja-pensininkė E. Žitku
je, aną dieną “Valstiečių 
laikrašty'’ pabėrė kai kurių 
labai gerų patarimų tėvams 
ir, žinoma, vaikams. Nerū- 
pestingumas-apsileidimas — 
pats didžiausias, E. Žitku- 
tės nuomone, visų nelaimių 
kaltininkas. Jos žodžiais:

Nerūpestingumas dažnai yra 
didelių nelaimių—gaisrų, au- 
tokatastrofų, apsinuodijimų, 
nesėkmių darbe, šeimyninės 
nesantaikos — kaltininkas.

Sunku išvardinti atsitiki
mus, kai dėl motinos nerūpes
tingumo vaikai uždega namus, 
kai dėl netvarkingai padary
to darbo nukenčia žmonės. O 
prasideda viskas dėl to, kad 
žmogus nejaučią , atsakomy
bės už savo veiksmų pasek
mes, kad iš mažens neįpratin
tas atidumo.

šį bruožą žmoguje reikia 
auklėti iš mažens. Pavyzdžiui, 
vaikas žaidžia. Staiga, jam tas 
žaidimas nusibosta, ir jis, vis
ką metęs, imasi kito, čia tė
vai turi būti griežti. Jei žai
dimas baigtas — susidėk į vie
tą žaislus.

Vaikai privalo rūpestingai 
atlikti savitarną: susirankioti 
ir susidėti ne tik savo žaislus, 
bet ir drabužėlius, rūpestingai 
praustis. Vyresnieji vaikai te
gu pratinasi globoti jaunes
niuosius, laistyti gėles, turėti 
savo pareigas namuose.

Jeigu vaikai bus pratinami 
veikti savarankiškai, jie bus ir 
rūpestingi', nes nenorės bet ku
rį darbą daryti pakartotinai.

Mokyklinio amžiaus 'vaikai 
turi įprasti tvarkingai susidėti 
iš vakaro drabužius, nusivaly
ti batus, susidėti į portfelį vi
sas mokslo priemones, kad ry
tą nereikėtų skubęfi ir, k ą 
nors pamiršus, grįžti iš mo
kyklos namo.

Kai vaikai pradeda lankyti 
pirmąją klasę, patyręs moky
tojas tuojau pastebi, kurie 
vaikai yra rūpestingi, o kurie 
prie tvarkos neįpratę, reika
lingi ypatingo dėmesio.

Auklėjant vaikuose nuosek
lumą darbe, atidumą, rūpes
tingą pažiūrą į savo pareigas,

SMARKIAI RUOŠIASI 
PRIE LDS SEIMO

Kaip žinia, š. m. liepos 8 
ir 9 dd. Čikagoje įvyks Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo dvimetinis seimas. Či- 
kagiečiai LDS entuziastai 
rūpinasi, kad seiman suvy- 
kę delegatai būtų viskuo 
gražiai aprūpinti.

Aną dieną Seimo ruošė
jai turėjo posėdį, apie ku
rį parašė “Vilnyje.” Mes 
čia paimame svarbesnes iš 
tos korespond e n c i j o s iš
traukėles :

Spaudos komisijos raportą 
davė V. Andrulis. Taipgi 
Frances Jordan parašius į 
“Tiesos” anglišką skyrių. Ji 
sutiko parašyti ir į “Vilnies” 
anglišką skyrių. Ji pavadavo 
Jessie Vesely.

Komisijos ruošimui jaunes
nės kartos pobūvio penktadie
nio raportą davė T. Marcelia- 
no, angliškai kalbančių kuopų 
atstovas. Prie Centro paskir- 

*to $100 dar gauta iš kuopų 
$20, taipgi Monarchs kuopa 
paaukojo vaišėms didelę dova
ną.

Ruošiama maisto užkan- 
džiams. Muzika bus rekordi
nė. Komisija gerai veikia. Ti
kimasi gero jaunesnės kkrtos 
pobūvio. Patartina delega
tams iš kitur atvyktį penkta
dienį.

Programos komisijos rapor
tą davė Minnie ir Vitas Yu- 
den. Kol kas nežinia, ar iš 
kitur bus artistų. Jei bus, jie 
neatsiliepė. žinome tik Ja
nulių šeimą, taipgi čikagie- 
čius, jau pasižadėjusius da
lyvauti.

Būtų gerai, kad dalyvautų 
Krosinas ir Kuzmickai, iš Cle- 
velando. Taipgi gera grupė iš 
Detroito. Detroite yra skait
linga grupė.

Nutarta atsiklausti iš kitur 
artistų, ar kas jų dalyvaus 

•delegatais ar svečiais seime. 
Jei dalyvaus, kviečiami pro
gramoje dalyvauti.

Pikniko ruošimui komisijos 
nebuvo. Ligšiol tuo rūpinosi 
Montvila ir V. Yuden. Dabar 
prie jų prisidėjo ir T. Mar- 
celiano, taipgi dirbs drg. 
Butkienė (Butkis) ir kelios 
kitos moterys.

V. Yuden sutiko supirkti 
reikalingus daiktus piknikui, 
o Marceliano ir F. Vesely at
veš reikalingus daiktus, nes 
pikniko darže nėra prietaisų 
maisto gaminimui.

Mitingas buvo skaitlingas. 
Dalyvavo virš 20 žmonių. 
Buvo veįk visų Čikagos kuo
pų atstovai ir gera dalis val
dybų narių.

Seimas bus liepos 8 ir 9 
dienomis. Banketas tik po 
seimo, liepos 9 vakare.

Pikųikas bus liepos 10 die
ną, sęknąądienį, Spaičio. dar
že, prie pat Archer Ąvenue, 
Willow Springs, Ill.

Nestora, tik 133 puslapių, 
mažo formato 1965 metais 
Lietuvoje išleista knygelė 
“Susitikimas,” kurią tik da
bar gavau progą perskai
tyti. Jos autorius yra tam 
tikrą laiką Amerikoje gy
venęs ir ėjęs Amerikos Lie
tuvių Tarybos sekretoriaus 
pagalbininko pareigas A. 
Morkus. Kaip žinia, dabar 
jis pastoviai įsikūręs Tary
bų Lietuvoje. Džiugu, kad 
jis ir ten neduoda savo 
plunksnai rūdyti: rašo, ku
ria.

Minėtame leidinyje ran
dame penkis kūrinėlius. Iš 
visų ilgiausias,, įdomiausias 
ir geriausiai pavykęs bus 
“Susiusimas,” pagal kurį 
pavadintas ir leidinys. Ja
me A. Morkus kalba apie 
tai, kaip anais metais vie
na pabėgėlių šeima Chica
go je buvo parsitraukus iš 
Lietuvos ten paliktą jnažy- 
tę, bet dabar jau paauglę 
gražią dukrelę. Atsimena
te, apie tai buvo daug rašy
ta angliškoje ir lietuviško
je spaudoje. Taipgi atsi
menate, kad ta tauri gra
žiai Tarybų Lietuvoje už
auginta ir išmokslinta lie
tuvaitė, čionai šiek tiek ap
sidairius, nusprendė grįžti 
į tėvynę. Vaje, koks buvo 
alasas: Kaip jai gali nepa
tikti mūsų Amerika? Kaip 
ji nori grįžti į “varge skęs
tančią” ir “pavergtą’ Lie
tuvą? !

Tai va ir kūrinėlis apie 
tai.

Kūrinėlyje “Rytas Hal
stead gatvėje” A. Morkus 
mums gražiai pavaizduoja 
konkurenciją tarp lietuvių 
biznierių. Kaip jie “dras
kosi” už patraukimą pas 
save “kostumerių,” kaip jie 
vienas kito neap kenčia, 
kaip vienas kitam stengia
si “koją pakišti”!

Skamba labai realistiškai. 
Juk visa tai, ten pat keletą 
metų gyvendamas ir tarp 
jų maišydamasis, -autorius 
savo akimis matė.

Savo vaizdeliu “Žmogus 
laiptų aikštelėje” autorius 
vaizduoja taip vadi namo 
“valkatos” gyvenimą — gy
venimą likimo, nedarbo, 
skurdo parblokšto žmogaus, 
irgi lietuvio, kuris taip ir 
užmerkė akis kieno ten iš 
po laiptų išmestas į gatvę.

Kaip jautėsi pabėgėliai iš 
Lietuvos atvykę į Ameriką 
pas savo dėdes? Į tai atsa
ko “Pirmasis vakaras.”

Gal gi šis dėdė ir buvo 
baisus šykštuolis, kad grū
mojo reikalavimu atsilygi
nimo už pačią pirmąją jam 
suteiktą vakarienę. Bet, 
kiek man žinoma, didelė tų 
“dėdžių” dauguma pabė
gėlius priėmė net jau ir 
per daug liaupsinančiai, net 
jau ir per daug viskuo ap

dovanodami. Davė jiems 
butą, maitino, aprengė ir 
surado darbus. Deja, dau
gelis jų už tas paslaugas 
atsimokėjo tik pašaipa ir 
panieka, žiūrėdami į juos iš 
aukšto, “kaip į didelius, ne
rafinuotus ignorantus”... 
Man atrodo, kad autorius 
nepavaizdavo naujų ateivių 
santykius su senaisiais at
eiviais objektyviškai, rea
listiškai.

Paskutinis vaizdelis — 
“Laukinių Vakarų mado
na.” Jame autorius piešia 
apsilankymą Las Vegas 
mieste, toje “išdykėlių” ir 
“gemblerių” k a r a 1 y s tėję. 
Įdomu, kaip gemblerystė 
žmogų “pasigauna’ ir pa
vergia taip, jog daugelis 
ten palieka ir paskutines 
savo kelnes.

Tai tiek. Nesakysiu, jog 
šitie A. Morkaus penki kū
rinėliai mane sužavėjo, ar
ba kad juos galima vadinti 
grožinės literatūros šedev
rais. Gal net esu truputį 
nusivylęs, nes, pasakysiu, 
iš autoriaus tikėjausi ko 
nors gerokai daugiau.

Salietis

Reikia kovoti prieš 
visokį šovinizmą

Atlanta, Ga. — Įžymusis 
civilinių teisių judėjimo ir 
negrų vadas dr. Luther 
King nesutinka su Missis
sippi valstijoje kai kurių 
maršuotojų keliamu “juo
dosios jėgos” obalsiu. Jis 
sako, kad tai pavojingas 
obalsis, šovinistinis obalsis. 
Kovoti reikia prieš visokį 
beteisiškumą, prieš visokią 
diskriminaciją.

TINGINĖLIO RYTAS
—ū-ū-ū!—stoty sušuko 
Ir laukais, miškais nurūko 
Daug namukų su langais, 
Tėčiais, mamom ir vaikais. 
Tai pūškorius traukinys, 
Traukinys netinginys.

—Py-py-py—gatve praskriejo, 
Keldama mieguistą vėją, 
Mašina lengva, greita, 
Švarutėliai nuplauta...— 
Tik, sapnuodamas Mėnulį, 
Vienas Algis lovoj guli.
Rytas ūžia, šaukia, klega, 
Ryto akys saule dega... 
Kaip atsikelia kiti 
Taip anksti, labai anksti? 
Nusibosta jiems gulėt? 
O gal tingi jie tingėt?
Ūžki, ryte, ir dainuoki, 
Trimituoki ir tūtuoki! 
Su išlepėliu kartu 
Neisiu aš ir neisi tu.
Kai jis valgo, duona verkia. 
Lai nevalgęs miega, knarkia.

V. Laužikas

Sukasi poros žaliojoje vejoje

VASAROS RYTĄ
Draikos drėgnos saulės kasos 
Paupio karklynuos...
Krinta, žėri skaidrios rasos, 
Rasos krištolinės.
Ir nenori likti vienas 
Po beržais palaukėj...— 
Vasarėlės mielos dienos 
Kažkur kviečia, šaukia.
Nerimu širdužė plazda, 
Plazda visą rytą.
Ir imi turisto lazdą,
Dailiai išrašytą! . -
Girios, tolumos pamėlę, 
Vieškeliai tiesūs...
Kur pakviesi, vasarėle, 
Kur mane pakviesi?

J. šioąinys

/
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Mislinčius

Pirmasis Lietuvos ateistas
Inkvizicija Lietuvoje buvo 

įvesta XV amž. viduryje 
kaip priemonė kovai prieš 
husistus, sekėjus čekų re
formato Jono Huso*), kuris 
popiežiaus įsakymu buvo 
su d e g i n t a s kaip “hereti- 
kas."

Inkvizija atėjo Lietuvon 
kartu su krikščionybės pli
timu liaudyje. Reformaci
ja, pirmaisiais įsikūrimo 
metais, buvo pažangus 
priešpopiežinis sąjūdis ir 
vešli dirva visokioms “here- 
zijoms” plisti. Pirminė in
kvizicijos užduotis buvo ko
va su mokslo pažanga, ra
ganavimu, herezija ir ateiz
mu. Savo laužuose Lietu
vos inkvizitoriai sudegino 
daugiau “raganų,” nei kitų 
disidentu. Ateistu to me
to Lietuvoje buvo nedaug, 
nes čia nebuvo didelių mies
tų, kuriuose būtų buvęs 
stiprus pramoninio proleta
riato sluoksnis ar skaitlingi 
laisvųjų amatų bei profesi
jų kadrai. Liaudis buvo 
kunigu užuita, nemokyta. 
Feodalinėje išvargusių bau
džiauninkų masėje negalė
jo prigyti ar tarpti aukš
to lygio filosofinės idė
jos. Materialistine dialekti
ka paremto ateizmo pradi
ninkai, graikų bei romėnų 
vergovinės demo k r a t i j o s 
ideologai, — Lietuvos liau
džiai buvo nežinomi ir ne- 
surpantami. Tokie realįsti- 
niai filosofai kaip Demo
kritas, Epikūras ar Lukre
cijus, gyvenę šimtmečiais 
anksčiau mūsų eros, lietu
viu masėms buvo negirdėti. 
Inteligentija buvo silpna, 
neskaitlinga ir idealistinės 
pasaulėžiūros įtakoje.

Tačiau negalima sakyti,! 
kad to meto Lietuva būtų 
buvusi visiškai laisva nuo! 
antipopiežinių incidentų, 
kad joje nebūtų buvę žmo
nių, kurių pažiūras inkvizi
toriai negalėjo laikyti here
zija. Pa v., 1611 m. birže
lio 2 d. Vilniuje buvo šven
čiama “dievo kūno” šventė 
(devintinės). Gatvėse buvo 
pristatyta altorių, visokių 
stabų, triufo arkų bei var
tų, grojo orkestrai, giedojo 
chorai. Toj iškilmingoj ei
senoj dalyvavo karalienė ir 
popiežiaus nuncijas Simone- 
to. Šios puošnios procesi
jos rimtį sudrumstė tik vie
nas nemalonus incidentas: 
mokytojas L. Francis pra
bilo į minią, kad ji nesiduo
tų religinių burtininkų su
vedžiojama, kad negarbintų 
paauksuotų stabų! Simone- 
to prašoma, karalienė įsa
kė L. Francį suimti. Vys
kupo tardomas, Francis sa
kė, jog jis esąs arionas, ti
kįs dievą, tik negalįs pa- ■ 
kęsti krikščioniško stabmel- i
diškumo. Vyskupas ir kiti 
Vilniaus didikai pasmerkė 
Franci mirti “heretiko” mir
timi. Nukirsta jo erai va, su 
ištrauktu iš gerklės liežu
viu. buvo užsmeigta miesto 
aikštėje ant ilgos karties, o 
kūnas sukapotas j keturias 
dalis ir užsmaigstytas ant 
kuolų už miesto sienų!

Taigi su mokytoju Fran- 
cisu inkvizitoriai susidorojo 
žiauriausiu būdu! Tačiau 
nei mokytojas Francis, nei 
Jonas Husas, nei kiti iki tol 
nužudytieji Lietuvos “here- 
tikai” — nebuvo įsitikinę 
ateistai. Jie buvo deistai;

♦) Jonas Husas (1371-1415) bu
vo čekų kunigas, Prahos universi
teto profesorius, pagarsėjęs kalbė
tojas, žinomas savo pamokslais 
Betelėjaus bažnyčioje. Vėliau buvo 
inkvizitorių apkaltintas “herezija” 
ir lauže sudegintas. 

jie tikėjo dievą, tik savo ti
kėjimą formulavo kitaip, 
negu katalikų dogmose nu
rodoma ir bažnyčiose prak
tikuojama.

Pirmas tikras ateistas, su 
kuriuo teko susidurti lietu
viškai lenkiškiems inkvizi
toriams, buvo bajoro-dvari- 
ninko sūnus Kazimieras 
Lyščinskis. kurį 1687 m. 
Vilniaus vyskupas Konstan
tinas Bžostovskis, drauge 
su jėzuitais, apkaltino ate
izmu. Istorikas dr. Juozas 
Jurginis šiuo reikalu paruo
šė išsamią ir gerai doku
mentuotą brošiūrą, kurios 
faktus ir mintis sutrum
pinta forma, no r i me čia 
pateikti/)

Kaimieras Lyščinskis bu
vo gimęs 1634 m. Lietuvos 
Brastos apylinkėje. Jis 12 
metų mokėsi jėzuitų mo
kyklose ir buvo bemanąs 
likti kunigu. Tačiau prieš 
paskutiniuosius švent i m u s 
apsisvarstė ir metė jėzuitų 
ordino protekciją. Grįžęs į 
tėvo dvarelį vedė, auklėjo 
šeimą ir dirbo savo apylin
kėse bajorų bendruomenė
je; buvo net teisėju-magist- 
ru. Lyščinskis domėjosi tei
se ir filosofija, o atliekamu 
laiku rašė knygą, kurioje 
norėjo išdėstyti savo mate
rialistiniai • ateisįinęs ’min
tis; 260 lapų jau buvo pa
rašęs. , “ ’ ' " • ■ 5 ■ ''
i Bėt juodieji, jėzuitai yrie- 
snaudgi* Jie sekė yjp žings
nius (ir ieškoję būdų, kaip 
Lyščinskitii iškelti bylą,' ktP 
ridje i būtų ' galima ..-jį iapkal- 
tinįi herezija įų ateizmu; 
jie degė kerštu. P’agaliib 
jėzuitams pavyko: jie sura
do kokį ’ ten nusigy venusį 
bajorą,/ Lyščinskiui -įsiskoli
nusį jo kaimyną stalių 
Bžoską. šis~ suktas-tipasmo-- 
rėjo-pasipinigauti. Jis tu- 
i^je^hį^lį jėzuitą ir juodu 
S&i^^įpąvogė Lyščinskio 

pristatė juos mi- 
natoo^'vfekūpui Bžostovs- 
^wF?$S’JU°s pavede jezu- 

šie ■ prie j o išva- 
paštai esą ate- 

iŠlįgij^^^omet vysk. Bžos- 
t^St^^ęĮpėsi į Lietu vos- 
T;ęųkįj£>š karalių Joną So- 
biės^/kad šis. leistų Lyš- 
Činsk^jkaip nusikaltusį die
vo, ir jo pastatyto kara
liaus, įžeidimu, — suimti. 
Karalius vyskupo prašymą 
patenkino.

Lyščinskį areštavo- ir iš
laikė' suvirs pusantrų metų 
kalėjime belaukiant “teis
mo.” Jėzuitai norėjo su juo 
susidoroti labai greitai ir 
reikala vo, kad jį teistų baž
nyčios (vyskupų) teismas. 

gins ir patį Lyščinskį. Bet teisingai ir pilnai informuo - 
jiems teko nusivilti; kalinį jamas. \

*) “Kazimieras Lyščinskis—ate
izmu praduuiiKčks, j. Jurgiais.

Skaitikliai pasiruošę keliauti'j tolimas šalis Vilniete Maryte tvarko savo butą 
(M. Baranausko nuotrauka) .. (M. Baranausko nuotrauka) .

Bet Lyščinskis- kaip bajo
ras, išsikovojo sau privilegi
ją būti teisiamas karaliaus 
ir Seimo, nors ir jame va
dovaujamą vaidmenį vaidi
no vyskupai bei jėzuitai. 
Lyščinskį Seimas pasmerkė 
kaip ateistą, paneigusį die
vo buvimo dogmą. Kara
lius nuosprendį patvirtino 
ir “malonės prašymą’' at
metė.

Po nuteisimo, Seime kilo 
ginčai—kaip Lyščinskį nu
bausti? Kai kurie vysku
pai teigė, jog reikia jį gy
vą sudraskyti į keturias da
lis, jas sudeginti, o pelenus 
iš patrankos oran iššauti, 
taikant į nekrikščionišką 
(turkų) kraštą. Kiti sakė, 
jog reikia gyvam nukirsti 
dešinę ranką, kuria jis ra
šė bedieviškus raštus, o 
paskui ją su visu gyvu kū
nu lauže sudeginti. Buvo 
tokių, kurie išgalvojo dar
žiauresnę mirtį — siūlė pa
smerktąjį lengva ugnimi 
spirginti, kad ilgiau jį bū
tų galima kankinti.. Vys
kupai su jėzuitais prisispy
rę reikalavo, kad Lyščinskis 
pats pasmerktų ir sudegin
tu savo raštus. G

1869 m. kovo 6 d. Var
šuvos šv. Jono kate d r o j e 
įvyko . nepaprastos pamal
dos. į kurias atėjo.karalius 
Sobieskis su žmona, jų šei
mos nariai, senatoriai .ir 
įvairiausių smaĮsuoliiį mi
nia. Atlaikyta iškilmingos 
mišios.' Netoli altoriaus,' už 
groteliu, ant specialaus. $ą* 
aukštinimo buvo pasodintas 
Lyščinskis... ( Pamok Š 1 y š 
sake keli’ vyskupai ir ’tįsį 
paneigę penktąjį' diėVo įsa-

kalayo LysciųSkiui kozįau* 
riąųsios. mhfesU.

Poznanės, vyskupas: Vito 
vickis skgjtŽ neva Lyščins
kio rašttįf?' savo darbu ir 
savęs pasmerkimą bei at- 
gailavįn^^Lyščinskis apa
tiškai to jo vardu 
vyskūpi^^iyto pareiškimo. 
Jis bų^^'^psiblausęs ir nei 
užgyr^į^^irieštaravo tam 
rašto Jam buvo vis- 
tiek, -Jų'Ąį&nas jau buvo 
išsprjsiaš$Po šios demago
giškos demonstracijos, Lyš
činskį nuvedė į turgaus 
aikštę, kur buvo susirinku
si gausi žiopsotojų minia, o 
praeinantį kalinį jėzuitų 
auklėtiniai visaip koliojo ir
purvais drabstė. Ten buvo Tr J .
sukurtas laužas ir Lyščins- au^onus savo 1S“
kis neva įmetė jin savo ras- vedžiojimus esąs parėmęs 
tus. UŽ Šį gestą jam bu- paty rimais Norvegi j o j e, 
vo žadėta lengvesne mirties Danijoj ir Švedijoje. Sako- 
bausmė. Smalsuoliai mane,! ma’ ^a(* tose salyse lyties 
kad ten inkvizitoriai sude-! klausimam jaunimas .yra

išvedė už miesto ir ten Sauja Žiežirbų ST. PETERSBURG, FLA.kryžkelėje jau buvo paruoš
tas kitas laužas. Čia bude
liai nukirto Lyščinskio gal-
vą ir įmetė ją į liepsnojantį 
laužą, o paskui ten įstūmė 
ir visą kūną. Lyščinskį gy
va nemetė laužan dėl to,V O 1

kad jisai “sutiko pats” su
deginti savo raštus ir nesi
priešino vysk. Vitvickio ra
šytam ir skaitytam neva 
“savęs pasmerkimui.” Ki
taip sakant, jam buvo tai
kyta “lengvesnė” mirtis — 
nukirsta galva!

“Visas Lyščinskio turtas 
buvo konfiskuotas ir pada
lytas s u lyg teismo nuo
sprendžio. Žmonai buvo pa
likta tik jos kraitinė (atsi
neštinė) dalis. Ęžoskai 
(skundėjui) ne tik kad ne
reikėjo grąžinti skolą, net 
jis dar gavo pusę Lyščins
kio turto. Namai, kuriuose 
Lyščinskis gyveno ir rašė, 
buvo sudeginti, o visa sody
ba sunaikinta. Sodybos vie
toje buvo neleidžiama arti 
arba ką nors sėti: ji turėjo
užželti piktžolėmis”*).

Taip tai “šventoji inkvb 
zicija” susidorojo su pir
muoju Lietuvos ir Lenkijos 
ateistu! Vienok laisvos min
ties, ateizmo—ji neužmušė. 
Ateizmas plečiasi ir plėsis, 
kol nei vieno inkvizicijos 
adoratoriaus pasaulyje ne
beliks. Tarybinėje Lietuvo
je, kur jau klasinės religi
jos šaknys pakirstos, ji tu
rės palaipsniui iš žmonių 
sąmonės išnyktų Apie to-, 
kius ' barbariškus religijos 
išpuolius,, kaip Lyščinskį^ 
nužudymas, — lijęs (žmonėse 
tik kartus prisiminimas! •.< 
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Geripatarimai tėvams

y O 'r e'g •o m
profesorius'-. DerV^S^ą 1- 
derwood parašė knygą, -kuri 
pasirodys už dienos ’ kitos, 
kurioje, plačią! informuoja
mi tėvai ir mokytojai apie 
tai, kaip jie turi savo vai
kus bei moksleivius supa
žindinti su lyties problemo
mis. Tai senas ir sunkus 
klausimas. Manoma, kad 
šioje knygoje teikiami pa- 
tarmai daugeliui tėvų bei 
mokytojų atsakys į visą ei
lę klausimų, kasdien išky
lančių namuose ir mokyk-

Imperializmas ir milita- 
rizmas tai dvynai vagių, 
kurie tiek apsvaigę, kad jie 
nieko daugiau nemato, kaip 
tik patys save: savo “lais
vę ir demokratiją.” Geriau
sią pavyzdį mes šiandien 
matom iš Vietnamo karo ir 
mūsų valdovų. Ar tokie 
McNamaros, Ruskai, Tay- 
loriai ir kiti, nors kiek pa
galvoja apie rytdieną ir pa
saulio ateitį? Ne! Jie net 
ir apie save, savo rydieną 
nepagalvoja. Juk plėtimas 
karo Vietname gali privesti 
prie pasaulinio karo. O kas 
tada? Ar jie pagalvoja nors 
kiek apie tai? Kitaip sa
kant, imperializmas yra pa
saulio plėšikas, o militariz- 
mas jojo apgynėjas.

Jei Anglijos Wilsonas bū
tų nors tiek nusistatęs, kaip 
Prancūzijos DeGaulle, tai 
“Dėdei Šamui” Europoje 
būtų gana riestai. O “Dėdę 
Šamą” sektų Vakarų Vo
kietija. Svastikos garbin
tojai turėtų užsičiaupti sa
vo kakarines ir lįsti pas 
kurmius ant “burdo.” Ne 
vienam ir mūsiškiam tektų 
nuryti muselę, vieton “va
duoti” Lietuvą. Bet Wilso
nas, kaip leiboristas, ne tik 
ištikimai tarnauja saviems 
imperialistams, bet ir jan- 
kiškiems. Tai bent Darbo 
Partijos vadas!

Gubernatoriaus W. W. 
Scrantono pareiškimas, kad 
jis nekandidatuosiąs nė 
į jokį valdišką postą, — net 
ir į prezidento, — nepaėjo 
iš jo tikrai širdingų norų.

Pagal Roderick Random 
išvedžiojimus ir parodymus, 
tai buvo visai kas kita. Jis 
stovi su Goldwaterio politi
ka. Jis yra pareiškęs, kad 
amerikiečiai turi pulti su 
bombonešiais Šiaurės Viet
namą ir ten visiška^ sunai
kinti industrinius centrus, 
nes tik taip Amerika ten 
galinti laimėti karą.

Jis gal apsižiūrėjo, kad 
Goldwaterio, o kartu ir jo 
politika respublikonų parti
jos neveda prie laimėjimo, 
tai ir padarė tokį pareiški
mą. Bet žinant jo ambici
jas, labai abejotinas daly
kas, kad jis nenorėtų prezi
dento kėdėn atsisėsti.

Jeigu taip, kaip tūlas 
Frank liudijo Senato Komi
tetui, kad jis šaudęs į Viet
namo karius “piliulių” įta
koje, tai ar reikia dar ar
šesnio dalyko ?..

L Vienužis

LOBIS VALCHERENO 
SALOJE

Olandų fermeris Pitas 
Kristiansas iš Valchereno 
salos aptiko savo sklype lo
bį — 724 aukso monetas. 
Specialistai įvertino radinį 
200,000 guldenų arba 5,600 
dolerių sumai. Tai daugiau
sia 16—17 amžių olandiški 
dukatai, bet jų tarpe yra ir 
vengriškų, ispaniškų ir ita
liškų dukatų. Tai byloja 
apie plačius 17-ojo amžiaus 
Olandijos ryšius su kitomis 
šalimis.

Tokio dydžio lobiai ran
dami labai retai. Dar stam
besnis lobis — 2086 aukso 
monetos buvo rastos Olan
dijoje, Amersforto mieste, 
praėjusiame amžiuje.

Laukiame svarbių svečių
Sulyg kalendoriaus jau 

tikra vasara, bet pažangio
sios LLD 45 kuopos veikla 
neapsistojo: ruošiamos pra
mogos salėse ir išvykos 
parkuose. Birželio 18 dieną 
įvyko labai linksma pager
bimui tėvų pramoga. Pub
likos susirinko apsčiai.

Išgėrus po taurelę už tė
vų sveikatą, pavalgius so
čių ir skanių pietų, sekė 
pagirtinai kultūringa pro
grama. Pirminiu k a v o A. 
Pakalniškienė. Ji ir paskai
tas skaitė lietuviškai ir 
angliškai apie tėvų užduotis 
šeimoje ir tuos labiau ger
bė, kurie pasišventusiai 
darbuojasi darbo liaudies 
gerovei. Jinai priminė, 
“kaip gaila, kad šios šalies 
šventės esti tampriai suriš
tos su vertelgyste.’' “Moti
nas gerbiant verslininkai 
siūlo jas apdovanoti gėlė
mis, tėvus pagerbti kakla
raiščiu, pypke bei kitkuo. 
O labai mažai prisimenama 
apie tėvus, kurie pavyzdin
gai veda gyvenimą, gra
žiai auklėja šeimą ir neuž
sidaro namie, bet darbuoja
si visuomeniškoje dirvoje.”

Dar skaitė net tris eilė
raščius. Vieną taikomą tė
vams, antrą apie saulėtą 
Floridą ir- trečią angliškai. 
Pirmieji du Dzūkelio rašy
ti. Dėkui jam už tai.

Jos vadovybėje Dainos 
Mylėtojai šauniai padaina
vo keletą gražių liaudies 
dainelių. Neveltui iš publi
kos dainininkai susilaukė 
karštų aplodismentų.

Mūsų Dainos Mylėtojai 
buvo nusitarę šiame sezo
ne nutraukti dainų pamo
kas ir per šiltąją vasarą 
pailsėti. Tačiau atrodo, pa
darytas per ankstyvas nu
tarimas. Čionai atvažiuoja 
paviešėti viešnia Mildred 
Stensler, LMS CK sekreto
rė. Be abejo, ji norės pa
matyti, kaip mūsų daininin
kai progresuoja dainos sri
tyje. Be to, bus ir Vikto
ras Becker, niujorkiečių so
listas. Tad kuopa ruošia 
banketą su dainų progra
ma. Nėra abejonės, V. 
Beckeris dainuos solo, M. 
Stensler taip pat ką nors 
naujo mums atveža. Ban
ketas įvyks liepos 9 d., 12 
vai., 314 — 15th Avė. South 
salėje.
Daugelis vyksta į šiaurę
Nemažai mūsų draugų ir 

draugių išvyko į šiaurę, ki
ti rengiasi išvykti. Nugirs
ta, kad Eva Galvan yra iš
vykusi į Niujorko apylinkę 
pasisvečiuoti, ten ji turėju
si pasiduoti į ligoninę ir gal 
bus operuota. Tikrai ne
smagios išvykos.

“Vilnies" vajįninkąs d. J. 
Rūbas išvyko į Čikagą, ten 
dalyvaus brolio sūnaus ves
tuvėse. Daratėlė Čeplins- 
kienė irgi išvyko į Čikagą 
pas sūnų praleisti vasaros 
sezoną. J. ir H. Žilinskai 
jau Auburn, Maine valsti
joje. Ju dukters sūnaus ves
tuvės įvyksta. Dainos My
lėtojų narė Marijona Li- 
deikienė ir jos teta Ella 
Propėstienė, kuri neseniai 
pažangiajai spaudai išdali
jo visą tūkstantinę, pir
miausia apsistos Niujorko 
apylinkėje, iš ten pasuks ir 
į Kanadą, jei tik viskas 
gerai susiklostysią.

Kai ši žinutė spaudoje 
pasirodys, kitas Dainos My
lėtojų dainininkas Juozas 
Sholunas su savo žmona 

Elena vyks į Connecticut 
valstiją pasisvečiuoti pas 
vaikus. Jiedu mano praleis
ti apie mėnesį laiko, pasi
matyti su draugais New 
Havene, Hartforde ir kitur.

Visiems linkime sėkmės 
viešnagėje, o mes lauksime 
grįžtant visų, nes organi
zaciniai darbai jų laukia.

Vikutis

Philadelphia, Pa.
Susirūpinę kelione 
pas Ramanauskus

Birželio 19 d. didžiulis 
busas riedėjo, skubėjo į bal- 
timoriečių pikniką. Ten bu
vome užprašyti, už tai ir 
vykome. Visi keliavusieji 
buvome patenkinti kaip ke
lione, taip ir baltimoriečių 
draugiškumu.

Prisiminta, kad dargi esa
me užprašyti atvykti • pas 
draugus Raman auskus į 
Sellersville, Pa., liepos 3 d. 
Čia buvo moterų didelė 
dauguma, o jos jautriau
sios. Tuojau suriko: Ar 
važiuos busas? Mat, jos, 
daugumoje, netekę vyrų, 
taip ir mašinų vairuotojų. 
Giliai jaučia trūkumą. Da
lyvauti draugų Ramanaus
kų viešnagėje labai norima, 
bet ten nuvykti be “veži
mo” neįmanoma.

Bet gi išeitis yra. Iš Phi- 
ladelphijos važiuoja busas 
Nr. 24 iki Eastono 7 vai., 
9 vai. ir 11 vai. nuo 13 ir 
Arch St. stoties, Broad St. 
Važiuodamas gali paimti 
keleivius Broad St. ir prie 
Penn geležinkelio stoties, 
paskui Broad St. ir Erie 

-Aye., Broad ir Olney Ave. 
ir Cheltenham ir Ogontz 
Ave. Bet kad tikrai gauti 
sėdynę, verta iš vakaro už
sakyti vietą, paša ūkiant 
(215) 569-3100.

Kuomet nuvažiuoja į Sel
lersville. Pa., busas sustoja 
nrie Washington House. 
Ten rasite telefono būdukę. 
Pašaukimas taxi nemoka
mas. Jis tuojau atvyks ir 
nuveš pas Ramanauskus.

Mašinomis važiuojant bi
le iš kur lengvai susirasit 
kelią 309. Philadelnhietis, 
pervažiavęs Sellersville, ras 
kelią 563, suks į kairę, ir už 
poros mylių ras keliuką 
Lonely Rd., vėl į kairę — ir 
svečiuose.

Ramanauskų prie t e 1 i a i 
privalo vieni kitus pakal
binti, kad sykiu vyktų į šią 
viešnage. Tai bus palengvi
nimas kitiems. Vasarėlė 
prabėgs greitai, o kita dar 
bus tolokai. R. M.

Izraelis keičia nuomonę 
apie vokiečių muzikus

Jeruzalis. — Izraelio fil
harmonijos Orkestras pra
dės groti Wagnerio ir 
Strausso kompozicijas.

Wagnerio muzika buvo 
uždrausta todėl, kad ji la
bai patikusi Hitleriui ir 
kad naciai ją naudojo savo 
propagandai prieš žydus. 
Ir pats Wagneris, kuris mi
rė 1883 m., neslėpė savo an
tisemitizmo.

Na, o Strassas, kuris mi
rė 1949 metais, buvo atvi
ras nacių šalininkas.

Todėl žydų respublikoje 
ir buvo jų muzika smerkia
ma ir boikotuojama. Dabar 
tas nusistatymas būsiąs pa
keistas. . ;
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J. Petronis

Paskutinė Augustino Džiugo valia
r (Apsakymas)

Nespėjo lepšiškiečiai kaip 
reikiant atsistebėti nevykė- 

i' liu amerikonu Jurgiu Lyge- 
’ le, vėl naujiena: parvažia- 
. vo Augustinas Džiugas. 
| Kad ir ne Lepšiškių žmo- 
I gus jis buvo, — iš gretimo 
I kaimo, — tačiau jo parvy

kimas domino visus.
Sakau visus, nes Džiugas 

ir mane interesavo. Gal būt, 
netgi daugiau kaip kitus: 
ko gero, jis, kaip Lygelė, 
parsivežė iš Amerikos skry
nią knygų.

Deja, naujasis ameriko
nas mane nuvylė. Jo vienas 
br o 1 i a v a i k i s, Steponėlis 
Džiugiokas, — su juo kartu 
buvome lankę pradinę mo
kyklą, — man papasakojo, 
kad jo dėdė jokių knygų, iš
skyrus paauksuotą malda
knygę, iš Amerikos nepar- 
sivežęs. Užtat parbraškinęs 
kelis kietai prikimštus laga
minus drabužių, apavų bei 
kitų gerti dalykų, kelis 
tūkstančius doleriu. Paša-

V 

kojo dar, kad dėdė nuo gal
vos iki kojų aprėdęs Stepo
nėlio tėvą ir motiną, gausiai 
apdovanojęs visus giminai
čius, o pinigus pasidėjęs į 
banką.

Jeigu reikalai tik tokie, 
į galvojau, su Augustinu 

Džiugu man nėra ko prasi
dėti. Be to, jis neilgai ir 
tegyveno.

Palaidojo tą žmogų Lep- 
šiškiuose. Paskiau giminės 

n ant jo kapo pastatė akme- 
. nįnį paminklą — tradicinį 
1 kryžių. Paminklas kaip pa- 
i minklas, bet kažkodėl ak- 

menkaliai Augustino Džiu
go pavardę iškalė ne prie
kinėje, o užpakalinėje pusė
je. Todėl ne kartą, žiūrėda
mas į tą akmenį, kraipiau 
galvą, norėdamas įspėti 
kas čia per klaida. Ir, gali
mas daiktas, niekada ne
būčiau tos akmenkalių klai- 

/ dos įspėjęs, jeigu ne vienas 
atsitikimas.

Praėjus gabalui metų, kai 
aš jau buvau bebaigiąs už
miršti jaunų dienų vargus, 

r kai jau buvau šiek tiek pra- 
sikrapštęs akis ir gimtaja
me kaime pasirodydavau 
jau kaip svečias, mane kar
tą kažkas tik capt iš užpa
kalio už alkūnės—net krūp
telėjau. Nagi, Steponas 
Džiugas, tas pats Džiugio
kas, kurio dėdė Augustinas 
kadais grįžo iš Amerikos su 
paauksuota maldaknyge ir 
doleriais.

—Nė žingsnio į šalį, To
mai! — griežtai tarė jis 
man. — Eisime tiesiai pas 
mane. Nė nebandyk atsi
kalbinėti ! Statinaitė alaus 
jau senokai laukia svečio. 
Be to, parodysiu kai kokius 
senus popierius. Pačiam, 
kaip rašto žmogui, bus įdo
mu juos pavartyti. Einam—

Su šiuo jauku Steponas ir 
parsitempė mane namo 
Užbrukęs pačion krikšta- 
stalėn, jis siūlo man alų, o 
aš nekantrauju dėl tų pa
žadėtų popierių.

—Čia, žinai, dalykas, su
sijęs su mūsų dėde,—paga
liau pradėjo apie reikalą 
Steponas. — Kelias savaites 
prieš mirtį jis gyveno kaip 
koks atsiskyrėlis! Vengė 
žmonių, mažai kalbėjo, tik 
retkarčiais bekelė koją iš 
savų senosios seklyčios. Su
sidomėjome, ką gi jis paga
liau ten veikia? Ogi, mū
sų dėdė rašo! Rašo ir ra
šo... Ir savaitę, ir antrą, 
ir trečią*... Raštininkas iš 
jo buvo menkas, tačiau, žiū

rėk, kiek prirašė! Kai vie
ną popietį, jo pasigedę, nu
ėjome į seklyčią, jis jau mie
gojo amžinu miegu. Be
baigiančios atšalti jo ran
kos tvirtai laikė šiuos po
pierius. Skaitykit!

žinos meilės priesaika. Ir 
prisiekiau jai. Žadėjau šė- 
navoti, šilkais rėdyti, sal
džiu vynu girdyti...

—Ar tikrai? — klausė su
sižavėjusi Monika, žiūrėda
ma man tiesiai į akis. — Ar 
tikrai, Augustinai?

—Dievas mane mato ir 
girdi, Monikute, — priesai- 
kavau dar karščiau. — Te
gu trenkia mane griausmas, 
jeigu aš meluoju.

Kuri gi mergina nepatikės 
tokiomis šventomis priesai
komis. Patikėjo ir Monika. 
O aš jai, prisipažįstu, mela
vau, nes apie vedybas ne
galvojau. Kam gi man ta 
šeimos našta!

Viskas būtų buvę gerai, 
bet štai ėmė ir užgriuvo bė
da. Tad vieną ankstyvą ry
tą su neramia širdim par- 
sibeldžiau namo. Stanislo
vas tikrai mane nužvelgė ir 
pasakė:

—Iš tolo matyti, kad pri
dirbai kiaulysčių.

—Nesiginsiu, Stanislovai, 
—atsakiau, — pridirbau. Ži
nai, su ta Petrulių Monika 
negerai išėjo. Ar man vel
nias galvą buvo apsukęs, ar 
Monika kokios čemeryčios 
buvo uždavus — atsitiko, ir 
gana. Ir blogiausia tai, kad 
Petruliokai jau viską žino 
ir spiria imti Moniką. Ki
taip, sakė, — galvą suaižy
sią.

—Kai prie Monikos lin
dai, neatėjai manęs klaus- 
tis, — piktai drėbė Stanis
lovas. — Petruliokai, pats 
žinai, žodį laiko. Kuo grei
čiau nueisi prie altoriaus, 
tuo tau bus geriau.

Man ir plaukai pasišiau
šė:

—Prie altoriaus? Apser- 
gėk, viešpatie! Kam man ta 
terba? Kur aš, kriaučius, 
su ja po svietą tampy- 
siuos...

—Tada žinokis!
Pradėjau meilintis:
—Va, ką aš sugalvojau, 

Stanislovai. Palieku tau sa
vo pusvalakį — išleisk ma
ne į Ameriką. Pinigų šiek 
tiek turiu, bet neužteks.

Ir jam melavau. Pinigų 
jau turėjau prisikimšęs, — 
jų man, greičiausiai, būtų, 
užtekę, — bet dar norėjosi 
šį tą ir iš brolio išlupti.

Mačiau, kad Stanislovas 
nepritaria mano poelgiui, 
smerkia mane, gailisi Moni
kos, tačiau pagunda buvo 
per didelė, kad ryžtųsi prieš
tarauti. Juk kita tokia pa
togi proga atsikratyti Au
gustinu kažin ar bepasitai
kys kada!

Ir taip, kol Petruliokai 
svarstė, kaip čia susitvar
kius su jų sesers skriaudė
ju, aš, niekam sudiev nepa
sakęs, dingau. Ir tik negreit 
žmonės sužinojo, jog nė
riau tiesiai į Ameriką.

Rašau ne sau — kitiems, 
kurie gyvens po manęs. Su
rašau viską lygiai taip, kaip 
pasakočiau kunigui per iš
pažintį.

Mūsų tebuvo du broliai— 
aš, Augustinas, ir Stanislo
vas. Aš buvau vyresnis, 
mokėjau mamai geriau įsi
teikti, tad ji mane labiau už 
Stanislovą ir mylėjo: ir ska
nesnį kąsnį man dažniau 
pakišdavo, ir ilgiau pamig- 
dydavo, ir prie darbo ne 
taip griežtai spaudė, ir per- 
dėdama visiems mane gyrė. 
Gal būt, dėl to ir augau pa
sipūtęs, kitus niekindamas, 
nieko neatjausdamas, pra
kaito išlieti bijodamas...

Tėtis mirė dar gana jau
nas. Man, kaip vyresniajam, 
derėjo paimti ūkį į savo 
rankas, tačiau įpėdinystę 
perleidau Stanislovui.

—Kol kas valdyk sau vie
nas visą valaką, — tariau 
jam. Savo dalies paprašy
siu tada, kai jos man pri
reiks. Dabar man užteks, 
jei duosi išlaikymą.

Tokie mano žodžiai Sta
nislovą nudžiugino, bet ne
nustebino. Jis nudžiugo to
dėl, kad liko viso ūkio šei
mininku, o nustebti nebuvo 
ko: visi žinojo, koks dide
lis aš tinginys.

Apsirūpinęs tokia lengva 
duona, ėmiau svarstyti, kuo 
čia* man vis dėlto užsiėmus. 
Nutariau tapti siuvėju. Ir 
neapsirikau. Ką gi—darbas 
lengvas, švarus. Sėdžiu sau 
seklyčioje, birbinu siuvamą
ją, siuvau kam švarką, kam 
kelnes, ką gaudamas, de
duos sau į kapšelį ir tik 
laukiu, kada Stanislovienė, 
brolienė, pašauks prie stalo. 
O Stanislovas tuo tarpu 
keldavo ir guldavo su nak
čia, maudės prakaite, rie
jos su kaimynais dėl nuar
to sprindžio žemės, stenėda
vo nederliaus metais. Kar
tais matydavau, kad jis pa
vydi man lengvo gyvenimo. 
Aš jo, žinoma, nė kiek nesi
gailėjau ir galvojau taip: 
“Myli žemę, žmogus, mėšlo 
mėžti netingi — tad tegul ir 
darbuojasi. Aš — kas kita, 
ne juodai žemei sutvertas 
daiktas. Prisiprakaituoti vi
sada spėsiu.”

Išeidavau ir į žmones siū
ti, kartais po kelias savai
tes užkliūdavau. Žmonėse 
dar geriau — kurion trobon 
bepatektum, visur tave už 
svečią laiko: ir papeni ska
niau, ir paguldo minkščiau. 
Man sekėsi siūti, sekėsi “ve
žimą” lošti, sekėsi ir mer
ginas vilioti. Bernas aš bu
vau su liežuviu, nešpetnas, 
stuomeningas. Į kurį tik 
kaimą pasisukdavau, ten 
merginos prie manęs kaip 
musės prie medaus pulda
vo. O aš su jomis, taip sa
kant, tik dėl linksmumo.

Užsibuvau kartą svetur 
ilgiau, kaip visada. Bemaž 
pusę metų namuose akių ne
rodžiau. Ilgokai siuvau Už
kalniuose pas Petrulius, 
paskiau kurį laiką sukinau- 
si po aplinkinius kaimus, 
vis taikind a m a s i s arčiau 
Užkalnių. Ne šiaip sau try
niausi šiose apylinkėse: pati
ko man Petrulių Monika — 
mergelė jauna, graži, gerų 
namų. O kaip kitaip prisi
viliosi merginą, jei ne am-

Žmonės —- kas jiems: pa
šnekėjo, pašnekėjo ir nutilo; 
Užmiršo mane, užmiršo ir 
Moniką. Tik Monika, — tai 
aš vėliau sužinojau, — savo 
skriaudos užmiršti negalė
jo, ašaromis plaudamosi, 
rytą vakarą mane minėjo. 
“Dieve gailestingiausias, tu 
viską gali padaryti, — šim
tus kartų ji tiesė į dangų 
rankas,'— sugrąžink man 
Augustiną... ”

Tuokart aš jos tų aimanų 
negirdėjau. Jei ir būčiau 
girdėjęs, nebūčiau atsigrę
žęs...

Išlipęs į Amerikos krantą, 
dairiausi, kur čia pasukus. 
Dar kelionėje, laive, buvau 
girdėjęs, jog Brukline susi- 
spietęs stambus rūbų siuvi
mo centras, jog tame mies
te dirbą ir daug lietuvių. 
Lietuvoje jau buvau pratęs 
sukinėtis tarp žmonių, tad 
ir Brukline, nors ir grino- 
rius būdamas, greit prita
pau. Apsistojau burdingie- 
rium pas vieną našlę, dar 
gana jauną, nebiaurią ir pa
siturinčią. Jos padedamas, 
susipažinau su kriaučių uni
jos delegatu ir gavau vie
noje siuvykloje darbo. Ne- 
unijistų bedarbių delegatai 
paprastai darbdaviams ne
rekomendavo, tačiau aš tą 
lietuvių kriaučių delegatą 
sugraudinau karštais paža
dais stoti į uniją, tuoj pat, 
kai tik gausiu darbo;

Darbą gavau, — iš pra
džių, .tiesa, ne per geriau
sią — preseriu, bet į uniją 
stoti nė nemaniau. Kam 
man ta išmonė — ir mokes
tį mokėk, ir po susirinki
mus tąsykis, ir dar darbda
vio nemalonės bijokis... 
Ne, ne! Kalbino mane į sa
vo tarpą ’ ir socialistai. O 
aukščiausiasai, kam man, 
kriaučiui, tas /socializmas;, 
tas jų mokslas! Ne, ne! 
Norėjo mane taip pat prisi
traukti Literatūros draugi
jos kuopos pirmininkas. Ir 
nuo jo išsisukau. Eik tu po 
galais su visomis savo kny
gomis ir laikraščiais! Aš iš 
tolo kračiausi bet kokio or
ganizuoto darbininkų judė
jimo, todėl visokį veikėjai 
mane greit paliko ramybė
je. Jau geriau, sakiau sau, 
pataikauti darbdaviui ir tu
rėti užtikrintą darbą, negu 
seimavoti , su socialistais; 
geriau paskebuoti ir pasišai
pyti iš bedarbių, negu glė
besčiuotis su streikininkais; 
geriau paklausyti bažnyčio
je klebono pamokslo, negu 
pažangiečių tauškalų. Dar
bininkai, tiesa, nuo manęs 
nusigręžė, ėmė tiesiog ne
kęsti, kolioti raketierium, 
bet tai man nė motais. At
virkščiai, tuo net džiaugiau
si, nes bosas man ir leng
vesnį darbą pataisydavo, ir 
geriau kaip kitiems mokė
davo.

f Bus daugiau)

Neseniai savo dešimtmetį 
atžymėjo Lietuvos medikų 
spaudos organas, medici
nos žurnalas “Sveikatos ap
sauga”. Jūs, mieli bičiuliai, 
Jungtinėse Valstijose, tur 
būt, mažai žinote apie mū
sų puikųjį medicinos moks
lo ir praktikos žurnalą, ku
rį labai plačiai skaito Lietu
vos medicinos darbuotojai. 
Žurnalas vaidina didžiulį 
vaidmenį ' ugdant g e rus, 
kvalifikuotus gydytojus ir 
medicinos seseris, s k 1 e i- 
džiant mokslo žinias, stipri
nant mūsų respublikos svei
katos apsaugą.

Daug straipsnių “Sveika
tos apsaugoje” pašvęsta ak
tualiausioms mūsų respubli
koje medicinos problemoms 
—vaikų sergamumo ir mir
tingumo mažinimui, reuma
tui, vėžio ankstyvajai diag
nostikai, kraujo apytakos 
susirgimams ir kt. Be to, 
čia rasi įdomių didelės auk
lėjamos reikšmės turinčių 

i straipsnių etikos, moralės, 
mokslinio ateizmo klausi
mais. Per šį dešimtmetį iš
spausdinta “Sveikatos ap
saugoje” 1700 straipsnių, 
kuriuos parašė 1300 auto
rių.

Įdomu pažvelgti 
straipsnių autorius. Pama
tysime, kad uolių mokslinio 
žurnalo bendradarbių sąra
še įvairių kartų mokslinin
kų, pavyzdžiui, procesoriai 
B. Abraitis, J. Kupčinskas, 
docentai K. Katilius, V. 
Kviklys,, I. Skliutauskas bu
vo dar uolūs kadaise .ėjusio 
Kaune “Medicinos” mokslo 
žurnalo bendradarbiai, pro
fesoriai Z. Januškevičius, 
J. Misiūra, S. Čepulis, A, 
Žiugžda, Pr. Norkūnas ir 
kt. yra žinomi visoje 
publikoje specialistai, 
mūs mokslininkai

Bet, kas gražiausia, 
nemažą žurnalo bendradar
bių būrį sudaro gydytojai 
be mokslinių laipsnių, dir
bantys rajoninėse ligoninė
se ir kaimio ambulatorijose. 
Pavyzdžiui, mokslinių 
straipsnių autorių tar p e 
matome Mažeikių chirurgą 
St. Alantą, Vilkaviškio chi
rurgą V. Matulevičių, Kar
tenos apylinkės ligoninės 
gydy t o j ą J. Butkevičių, 
Birštono sanatorijos gydy
toją J. Naginevičių ir kt. 
Tarp kitko, uoliu /‘Sveika
tos apsaugos” skaitytoju 
buvo ir mūsų mylimasis 
daktaras J. Kaškaitis - Kaš- 
kevičius.

Pažymėtina, kad “Sveika
tos apsaugoje” išspaus
dintas jo paskutinis darbas 
“Medicina ir sveikata 
JAV”. Tai buvo nepapras
tai įdomus, faktais pagrįs
tas mokslinis darbas apie 
JAV medicinos piktšašius.

i šių
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Uy-
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Kolūkio gyvenvietė. Pabiržėje (F. Juodikaitienės nuotr.)

J. Skliutauskas

^Sveikatos Apsaugos” dešimtmetis
“Humaniškoji Hipokra t o 
priesaika, stambiomis rai
dėmis atspausdinta ir gra
žiai įrėminta, kabo gydyto
jo kabinete pačioje žymiau
sioje vietoje. Tačiau tai tik 
tuščias akių dūmimas. Tik
rovėje pagrindinė gydytojų 
dalis “gydo” ne ligonį, o jo 
kišenę” — taip d-ras J. 
Kaškaitis apibūdino “Svei
katos apsaugoje” JAV gy
dytojų biznierių psichologi
ją, susidariusią darbo žmo
nių išnaudojimu paremtoje 
santvarkoje.

Kiekviename žurnalo nu
meryje galima 
straipsnius apie 
siuosius medicinos 
pasiekimus, savo 
patirtimi žurnalo 
dalijasi prityrę gydytojai 
specialistai.

žurnalo redakcija kelia 
didelius ir rimtus reikalavi
mus autoriams. Kiekvienas 
“Sveikatos apsaugos” pus- 
1 a p i u o s e spausdinamas 
mokslo darbas turi būti ori
ginalus, įdomus, pamokan
tis, naudingas skaitytojams 
-medikams, žodžiu, jis turi 
būti toks, kad skaitytojai iš 
jo galėtų ką nors pasisemti, 
išplėsti savo akiratį, pakel
ti savo kvalifikaciją. “Svei
katos apsaugoje” 
namų straipsnių 
lygis yra aukštas.

Kas redaguoja 
tos apsaugą”? Redakcinė 
kolegija, į kurios sudėtį įei
na ne tik žinomi respubli
kos mokslininkai, bet ir gy
dytojai praktikai. Dar kele
tas žodžių apie žurnalo vy
kiausiąjį redaktorių Eduar
dą Selelionį. Jo vardas, tur 
būt, ir jūsų laikraščio skai
tytojams ge r a i žinomas. 
Tųr būt, kaip gero poeto, 
visos eilės poezijos knygų 
autoriaus. Kai kas, žinoma, 
nustebs, kaip čia dabar — 

atrasti 
naujau- 
mokslo 

gydymo 
skiltyse

spausdi- 
ir darbų

“Sveika-

Vis vien tai žibintas v

Vidur gūdžios, neįžengiamos girios,
Kur žmogui neteko pėdos įminti, 
IŠ tos tankmės žvėrių būrelis išniręs, 
Atrado daiktą, nelengvą pažinti,—

“Liktarnią,” žibintą!
Mat, civiliacija visur braunasi, plinta, 
Ir geologai čia stovyklaut atklydo, 
Pasiryžę žemės gelmes atrakinti,
Įr pamiršo žibintą, kurs nuo kelmo nuslydo 

Į lapų šydą.
Lokys pirmąsyk tokį daiktą išvydo,'
Apuostė, aplaižė ir oriai tarė:
“Šis vaisiaus kiautas nuo medžio nukrito!
Ir kvapas tarsi moliūgo, net daros

Negera...”
“Ne! čia ne kevalas! — vilkas jį bara. —
Čia gūžta kokio nors dagiliuko,, 
Į kurį giliai įsilindęs šeimyną sau peri. 
Ak, kad būčiau įkišęs čia snukį.

Kol buvo paukšteliai!”
' “Kriu-kriu! Gal jums galva apsisuko! — 

Šernas kriuksi karingas, supykęs. — 
Juk tai šakniavaisis, — raunant šaknis nutrūko; 
Tik viršuj plonas galelis likęs!

Matote, šmikiai!”
Pelėda spoksojo, kas čia dėjosi, vyko, 
Atskleisti tiesą žvėrims sudūmojo: 
“Aš jums pasakysiu viską iš sykio — 
žmogus, toks gyvūnas iš veislės dvikojų, 

Čia vakar nakvojo, 
vaikšto, bėgioja,Jisai panašus į beždžionę

Tik aukšta kakta baisiai galinga;
Jis į kpkosą įlindęs, po dangų skrajoja, 
Jo svaidp.mos adatos sminga

' Skausmingai!”
^Dvikojis, sakai, įr-baisiai galingas! — 
Keturkojai Visi supyko'be galo. — 
Na ir kaip tą pęįėįa taukšti netingi! 
Kaip (įrįsta jį skelbti nuginkluojantį melą, 

. Ęaimę jiems keliai
šąlin,pelėdąI Kaip įžūlauti ji gali!
Lai nutils, jos balsas, amžinai nuramintas!”
Įn pąukštįs, mirė, dingt nespėjęs iš kelio,

Garsiai" sušukęs, vilko nasruos surakintas!
“Vis vien tai žibintas!”

J. Sųbata

poetas redaguoja tokį svar
bų medicinos mokslinį žur
nalą?

Tiesą pasakius, kai buvo 
sužinota, kad jaunas gydy
tojas, kuris daugiau žino
mas, kaip poetas — imasi 
redaguoti žurnalą—ir pas 
mus atsirado vienas kitas 
skeptikas. Bet šitų “skepti
kų” abejonės greit išgara
vo. Pasirodė, kad Sveikatos 
apsaugos ministerija, reko
menduodama į žurnalo re
daktorius E. Selelionį ne
prašovė. Pasirodo, kad E. 
Selelionis ne tik geras poe
tas, bet jis neblogesnis gy
dytojas specialistas, nusi
manąs įvairiose medicinos 
mokslo srityse, uoliai sekąs 
visa, kas nauja medicinoje. 
O be to — jis labai talen
tingas žurnalistas.

Tad nieko nuostabaus, kad 
jam redaktoriaujant žur
nalo lygis smarkiai paki
lo, labai pagausėjo autorių 
kolektyvas, žurnalas iškėlė 
svarbias mokslines proble
mas, j i s tapo savotišku 
mokslo darbo organizato
rium, priešakinio patyrimo 
tribūna. Vien tik per pasta
ruosius 4 metus žurnalo ti
ražas išaugo dar 3000 eg
zempliorių — tokiu būdu 
dabar išeina daugiau kaip 
8000 žurnalo egzempliorių.

“Sveikatos apsauga” tapo 
gydytojo, medicinos sese
lės, felčerio, mokslininko 
bičiuliu, patarėju. Dabar 
sunku respublikoje atrasti 
tokį gydytoją, kuris neskai
tytų savo mėgiamo žurnalo.

“Sveikatos apsaugos” de
šimtmečio proga žurnalą 
karštai pasveikino didžiulė 
Tarybų Lietuvos medicinos 
darbuotojų šeima. Medikai 
palinkėjo savo žurnalui ir 
toliau padėti ugdyti medici
nos darbuotojų profesinį 
lygį, tapti jiems tikru pasi
tobulinimo universitetu.
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ĮDOMIOSIOS ISTORIJOS KAMPELIS

Muzika ir dainos 
feodaliniame Vilniuje

Maža žinių išliko apie lie
tuvių muzikinę kultūrą, se
niausiais laikais. Dešimta
jame amžiuje vienuolis Ka- 
naparijus mini linksmą dai
ną esant Prūsų ir Vakarų 
Lietuvoje. Tryliktojo a. vi- 

> duryje minimas žuvusių lie- 
tuvių karžygių apraudoji
mas. Ne visai aiškių duo
menų turime apie giesmes, 
kuriose apdainuojama Lie
tuvos senovė, apie vakari
nių lie tuvių dainininką 
Rykselį, 1351 m. kryžiuočių 
puotoje Marienburgo pilyje 
apdainavusį lietuvių karžy
gį, Vaidevučiu vadinamą. 
Žinome šešioliktame amžiu
je Trakų vaivados dvare 
buvus panašų dainininką, 
kurio klausėsi Lietuvos di
dysis kunigaikštis ir Lenki
jos karalius Žygimantas- 
Augustas. XVI a. M. Stryj- 
kovskis pažymėjęs, kad lie
tuviai seniau dainavę “Pa
jautos raudą”, kuri, spren
džiant pagal istorinę tradi
ciją, gyvavusi XI—XII am
žiais, apie Daumantą, XIV 
amžiaus kovas su kryžiuo
čiais, užsimena ir apie liau
dies darbo dainas, kai ku
riuos muzikos ins.trumen-

vos didžiojo kunigaikščio 
dvare vykęs muzikinis gy
venimas rėmė s i liaudies 
muzikinėm! s tradicijomis. 
Čia muzikinė kultūra buvo 
europinio lygio, tačiau į tai 
mūsų kultūros tyrinėtojai 
dar neatkreipė pakankamai 
dėmesio.

Noriu pateikti lenkų isto
riko J. Dlugošo (rašė XV a. 
lotynų kalba) duomenis, ku
rie, reikia manyti, duoda 
seniausių žinių apie muzi
kinį gyvenimą Vilniaus pi
lyje, Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio dvare, keturio
liktojo amžiaus pirmoje pu
sėje.

Į J. Dlugošo veikalą nag
rinėjami faktai pateko ra
šant apie Gedimino dukterį 
Aldoną, kuri 1325 m. ištekė
jo už Lenkijos karaliaus 
Vladislavo Lokietko sūnaus 
Kazimiero, vėliau tapusio 
Lenkijos valdovu Kazimie
ru Didžiuoju. 1339 m. ji mi
rė Krokuvoje. J. Dlugošas 
rašė, kad Aldona—pavyz
dinga žmona. Tačiau, būda
mas aukšto rango dvasiš
kis, iš neigiamos pusės pa
žymi, kad ji šokiams, žaidi-

tus.
Negausių faktų fone 

reikšminga tampa kiekvie
na žinia, kiekviena užuomi
na apie feodalizmo epochos 
muziką bei dainas Lietuvo
je, ypač jei žinios liečia se
nąjį, t. y. pagoniškąjį, lai
kotarpį.

Savo kūryboje lietuvių 
liaudis išlaikė nemaža seno
vinių, archaiškų tradicijų. 
Lyriškumu, savitumu liau
dies muzika ir dainos jau 
seniai žavi tyrinėtojus, ir 
nėra pagrindo tvirtinti, kad 
tai ne gilioje senovėje for
mavęs! liaudies kūryb o s 
bruožai.

Pravartu pažymėti, kad 
feodalizmo laikais, dar pa
goniškoje epochoje, valdan
čių sluoksnių, ypač Lietu-

mams ir pasaulietiškiems 
džiaugsmams per daug at
sidavusi. Paprastai, kai rai
ta ar vežime važiavo, prie
kyje jos būdavo būgnai, 
styginiai instrumentai 
(tympana, sambucae, fio- 
lae), įvairių rūšių grojimai 
ir dainavimai. J. Dlugošas 
pabrėžia, kad Aldona prie 
tų “tuštybių” tėvų pagonių 
namuose nuo vąikystės bu
vo pripratusi, jų nė kieki ne
apleido ir po krikšto* priė
mimo, t. y ištekėjusi už Ka
zimiero.

Aldonos pagonių tėvų na
mai — Vilniaus pilis. Minė
ti faktai liudija, jog Vilniu
je, Gedimino - dvare, kuni
gaikštytės ir jų palydos 
merginos rengdavo įvairius 
žaidimus ir šokius, buvo

Charles G. Zalner-Žalneraitis
Mirus Žalneraičiui, mes draugai iš Phila-

delphijos, Readingo ir Baltimorės reiškiame už
uojautą jo žmonai Anna Zalner, jo augintinei - 
dukrai Mrs. Ruth Daulenskaitei - Campion, jos 
vyrui ir vaikučiams, seseriai Onai, giminėms ir
draugams.
J. Stasiukaitis W. Žuvininkas
A. Lipčius H. Kraujutienė
A. Kushinl U. Gužionienė
N. Griciunienė V. Fergis
L. ir H. Tureikiai R. ir H. Merkiai
V. Pajuodienė A. J. Pranaitis
P. ir C. Valentą F. ir P. Walantai
V. Paliepienė K. ir A. Zambusevičiai
“Laisvės” bendradarbis P. ir F. Menchinskai
P. Baranauskas M. Romikaitienė
A. Pauliukaitis J. ir J. Staniai
E. Mulokiutė P. Paserskis —
S. Vaišvilienė J. ir K. Deltuvai
P. Kaspariūnienė F. Deltuvienė

muzikantų kapela, grojusi 
įvairiomis progomis, lydėju
si kunigaikščio šeimos 
narius kelionės metu. Ma
tyt, dalis muzikantų suda
rė Aldonos palydą ir išvyko 
su ja į Lenkiją, tuo būdu 
sudarydami jai savitą, tėvų 
namus primenančią aplin
ką, ką ir turėjo galvoje J. 
Dlugošas.

Pažymėtina, kad Jogaila, 
1386 m. tapęs Lenkijos ka
raliumi, kasdieniniame gy
venime taip pat išlaikė lie
tuviškus įpročius, o jo se
suo, Algirdo duktė, ištekė
jusi už Mozurijos kuni
gaikščio Ziemovito, dažnai 
atvykdavo į Krokuvą pas 
savo brolį, ■ kaip ir Aldona, 
lydima muzikantų - fleitis- 
tų. Žinome apie Vytauto rū
mų kapelą. J. Dlugošas, ap
rašydamas 1429 m. Vytau
to sušauktą daugelio Euro
pos šalių valdovų suvažia
vimą Lucke, pastebi, kad 
Romos imperatorius Zig
mantas buvo sutiktas, gau
džiant trimitams ir įvai
riems muzikos instrumen
tams. Taigi apie muziką ir 
dain a s Vilniuje, valdovo 
dvare, galime kalbėti nuo 
XIV amžiaus pradžios, Ge
dimino laikų.

XV—XVI amžiais į Lie
tuvą ir Vilnių ateina rene
sanso kultūra, kuri veiks
mingai reiškėsi įvairiose 
gyvenimo srityse. Su ja sie
josi naujas muzikinės kul
tūros pakilimas, matyt, be- 
siremiąs ir senąja vietine 
tradicija, žinomi nauji, įdo
mūs momentai muzikiniame 
mūsų krašto gyvenime. Lie
tuvos muzikantai koncer
tuoja net užsienyje. Štai 
1515 m. į Vienos politinį 
kongresą nuvykę Lietuvos 
atstovai — Vilniaus vaiva
da M. Radvila ir Trakų vai
vada S. Goštautas — atsi
vežė 100 muzikantų orkest
rą, kuris nustebino kitų ša
lių įgaliotinius. Šio orkestrq 
koncertą išklausė ir impe
ratorius Maksimilijonas su 
savo dvariškiais.

Vilniaus žemutinėje pily- 
j e, didžiojo kunigaikščio 
dvare, septynioliktojo am
žiaus pirmoje pusėje veikė 
teatras, kuriame buvo sta
tomos itališkos operos, ba
letai, komedijos, antikinės 
komedijos, Šekspyro, Molje
ro ir kitų Europos drama
turgų* veikalai. Vaidino iš 
Italijos atv y k ę aktoriai. 
Valdovo Vladislovo Vazos 
dvare visuomet buvo apie 
50 įvairių artistų ir muzikų.

Taigi feodalizmo epochos 
valdovo dvaras Vilniuje bu
vo Lietuvos muzikinio gy
venimo centras, ir muzikinė 
kultūrą čia vystėsi panašiai i 
kajp ir kituose Europos 
kraštuose.

R. Batūra
(Iš “Kult, barų” žurnalo.)

Pąterson, N. J.
Mūsų ligoniai, kurie yra 

“Laisvės” skaitytojai
Kiek laiko atgal buvo 

rimtai sunegalavę S. ir M. 
Aliukoniai, o y p a tingai 
M. Aliukonienė. Tačiau da
bar jų sveikata pakrypo ge
ro jon pusėn ir yra vilties, 
kad neužilgo pilnai sutvir
tės.

C. Skarbalienė tur ė j o 
rimtą pperaicją, bet gydy
tojas sako, kad operacija 
gerai pavyko. Dabar Skar
balienė jau sugrįžo iš ligo
ninės ir gydosi namie po 
stropia gydytojo priežiūra 
ir jaučiasi gerai. Bet, žino
ma, ims laiko kol galutinai 
sustiprės.

R. ir Mrs. Aučiai irgi sir
ginėju, ypatingai R. Aučius 
yra kamuojamas dusulio 
(astma), bet dar gali paei
ti, tačiau turi prisilaikyti 
gydytojo patvarkymų. 
Draugė Aučieriė kiek laiko 
atgal turėjo operaciją ant 
kojų, nes ją kankino gyslų 
sukietėjimas. Operacija pil
nai pavyko ir ji jaučiasi ga
na drūtai. Visi šie sumi
nėti draugai jau nebe šešio
likiniai, kai kurie iš jų jau 
baigia aštuntą “smūtkelį”.

Gal yra daugiau sergan
čių, bet neteko sužinoti.

Visiems ligoniams linkiu 
kuo veikiausiai sustiprėti ir 
dar ilgai būti sveikiems ir 
drūtiems.

J. Bimba

Huntington, N. Y.
Praėjusį šeštadienį Vla

das Mišiūnas su žmona ir 
aš buvome nuvykę į Hunt- 
ingtoną pas draugus Joną 
ir Anastaziją Kaulinius 
praleisti dieną jų gražiame 
kieme. Bepietaudami su
žinojome, kad praėjusį 
penktadienį drg. Jonas 
Kaulinis minėjo savo 82-ąjį 
gimtadienį.

Kad mūsų Jonas sulaukė 
82-ojo gimtadienio ir turi 
vilties dar daug jų sulaukti, 
yra dėkingas savo “brangy- 
tei” žmonelei ir tam, kad jie 
paskubėjo' pabėgti į tolimą 
užmiestį, kur ir oras svei
kas, ir ramybė netrikdoma.

Mums išvažiuojant, drg. 
Kaulinis savo 82-ąjį gim
tadienį pažymėjo $20 dova
na “Laisvei.” Čia tenka pa
brėžti, kad draugai Kau
liniai buvo ir yra nuolati
niai “Laisvės rėmėjai.

Laisviečiai nuošį r d ž i a i 
linki draugams Jonui ir 
Anastazijai ilgų ir Šveikų 
metų. z^SV

Tokyo. — Japonijos soci
alistai nutarė pravesti va
jų, kad priverstų vyriausy
bę pagerinti ir išplėsti san
tykius su Kinija.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Verute Mineikiene

Jau ketvirti metai kai mirė Verutė, mūsų 
brangi sesutė ir darbininkiškų parengimų šei
mininkė.

Ji amžinai pasilieka mūsų mintyse. Liūdi
me jos.

MARY ir FRANK KYETĘĄS 
Sesuo ir švogeris

So. Boston, Mass.

FBI agentai matė, kai 
J. Meredith pašovė
Washingtonas. — James 

Meredith įrodo, kad FBJ 
agentai paskui jį sekė ir sa
vo ąkimis rpatė, .kai pakelė
je piktadarys į jį šaudė, be£ 
nieko pedarė užpuolimui su
laikyti. Dabar keliamas 
klausimas: kąm FBI tar- 
ja?

Jau seniai civilinių teisių 
judėjimo žmonės nurodinės 
ja, kad FBI agentai pietinė
je vąlstijųse yrą bąltįeji šo
vinistai Bet valdžia į tai 
nekreipia dėmesio.

Ašarinėmis bombomis 
išvaikė maršuotojus.

Canton, Mis.—Čionai bir
želio 23 d. atvykę negrai 
maršuotojai norėjo mokyk
los sode pasistatyti palapi
nes ir pernakvoti. Bet juos 
žiauriai užpuolė vietos poli
cija. Į minią paleido ašari
nes bombas ir ją išvaikė. 
Susirinkę buvo daugiau 
kaip 2,500 žmonių. 

i

Neklausė prezidento ir 
Valstybės sekretoriaus

New Yorkas. — N. Y. 
valstijos gubernatorius Ro- 
ckefelleris pasekė pavyzdį 
majoro Lindsay ir atsisakė 
oficialiai priimti Saudi Ara
bijos karalių Faisalą. Pasi
rodo, kad juos paveikti ir 
jų nuomonę pakeisti bandė 
prezidentas ir Valstybės 
sekretorius Ruskas, bet vel
tui.

Gubernatoriaus ir-majo
ro pasielgimas skaitomas 
dideliu karaliaus įžeidimu. 
Reikia atsiminti, kad jis čia 
lankėsi kaip prezidento 
Johnsono pakviestas sve
čias ir “užsitarnavo viso
kios pagarbos”. Bet jis išsi
šoko, kai laikraščių kores
pondentams pareiškė, kad 
visus, kurie remia Izraelį, 
jis laiko arabų priešais. Na, 
o Amerikoje Izraelio šali
ninkų yra visur daug.

i
---------- M—.--------------------- ------------ I

PIETŲ VIETN. DIVIZIJA 
LAIMĖJUI DIDELĮ MŪŠĮ

Saigonas. — Čia skelbia
ma, kad Pietų Vietnamo di
vizija, susidedanti iš 5,000 
kareivių, Quangtri provin
cijoje laimėjusi prieš liau- 
diečius didelį trijų dienų 
mūšį. Tik visiškai “su ma
žais sau nuostoliais” ji su
naikinus 321 liaudietį ir 
apie šimtą jų paėmusi į ne
laisvę.

Pagaliau susitarė
United Nations, N. Y. — 

Tarybų Sąjunga ir Jungti
nės Valstijos yra pasiūliu
sios projektus, kuriais sie
kiama uždrausti erdvių 
varto j i m ą militariniams 
tikslams. Dabar susitarta, 
kad liepos 16 d. Ženevoje 
susirinks Taikaus Erdvių 
Vartojimo Komisijos eks
pertai ir abudu projektus 
apsvarstys ir suderins.

Manoma, kad šios pa
stangos prives prie bendros 
sutarties.

Houston, Texas. — Ame
rikos Baptistų Susivienijmo 
suvažiavimas p a s m e rkė 
tuos, kurie demonstruoja ir 
protestuoja prieš karą Viet
name. Tačiau šitie baptistai 
neužgyre prezidento John
sono užsieninės politikos, 
tai yra Vietnamo karo.

GREAT NECK, N. Y.

IŠVAŽIAVIMAS IR PIETŪS
Įvyks Sekmadienį

Liepos 17 d., Liną vai. P. M.
Kings Point Parke, Area 7

Greatnekiečiai yra vaisingi žmonės. Jie duoda 
net dvejus pietus. Vienus 1-mą vai. dieną, antrus 
baigiantis piknikui.

Jię ^yįečįa visus ątsjląnkyti, papietauti ir links
mai praleisti laiką grąžiaųie miškę.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY
HELP WANTED MALE

TOOL & DIE MAKERS
1st class man, all benefits incl. 
pi’ofit sharing. Over-fame. Apply— 
VAMCO TOOL & MACHINE CO. 
1518 Bannard St., E.. Riverton, N. 
J. MA 7-2535 or 609-829-4500.

(48-50)

FOREMAN. Box Plant. Corrugating
printing. Albemarle Container Co., 
a subsidiary of Ethyl Corp., located 

in Friendship Airport area, 
Baltimore, Md.

Day phone collect 301-969-7571.
Evening phone collect 301-889-2476 

Experienced only.
(47-50)

BAKER All around or experi
enced helper. Steady year round 
work, room available if necessary.

FORKED RIVER BAKERY
Forked River, N. J.

Call 609-693-4271
(50-52)

BODY & TRAILER

REPAIRMAN

All Types

Must be 1st Class

WELDER

Wages — $3.39 per hr. to start.

Paid Pension Plan

Life Insurance /

Blue Cross

and

Blue Shield

Up to four weeks Vacation

Apply: 
(

ACME MARKETS

20th & Montgomery Sts.

Phila., Pa.

MR. KRAPF or MR. PARRISH

COOK
Full or part time. 

Apply:
PERKINS PANCAKE HOUSE 

121 Baltimore Pike 
Springfield 
KI 4-7797

(50-53)

REAL ESTATE
NEW HOPE vic. Famous enter

tainer’s custom built home on 2 
seel, landscaped acres, cont. swim
ming pool, flood lit stream and 
pond with ter. garden & fount., 9 
rms, cathedral ceilinged liv. rm, 
32 x 27 glass enclosed dining rm 
with indoor fount. & garden. 2 
ultra-modern kitchens, 3 ba t h s , 
fully carpeted, flagstone foyer, 2 
fireplaces, centrally air-conditioned, 
3 car heated garage. Priced $69,000. 
Cash or terms. Call 215-794-7732.

(48-54)

Stelmužės ąžuolas 
išgarsėjo pasauliniai

Žinių agentūra Associa
ted Press paskleidė po visą 
pasaulį žinią apie Lietuvos 
Stelmužės ąžuolą. Žinia sa
ko, kad ąžuolui buvo pada
ryta didelė operacija: paša
linti nuo jo parazitiniai au
galai, kurie ąžuolą “smau
gė”, nuimta dvyliką vežimų 
puvenų nuo jo liemens ir tt. 
Operaciją ąžuolas puikiai 
atlaikė ir dabar “jaučiasi 
labai gerai”.

Kaip žinia, šis Stelmužės 
ąžuolas yra seniausias 
ąžuolas visoje Europoje. 
Manoma, kad jis yra apie 
2,000 metų amžiaus...

Santo Domingo. — Nau
joji Dominikos vyriausybė 
pradeda kelti reikalavimą, 
kad taip vadinamos “taikos 
jėgos” išsikraustytų iš jos 
žemės.

HELP WANTED MALE
SHIPPING SUPERVISOR. 2nd & 

3rd shift openings. Knowledge of 
Bill-of-Lading and experienced in 
supervising people. N. E. plant loca
tion. CROWN PRODUCTS, 2121 
Wheatsheaf La., Phila. PI 4-4452.

(45-51)

COOKS. Short order. Must be fast. 
Day and night work. DOYLES TA
VERN, Springfield, Shopping Center.
Apply in person 11 to 3 PM.

215-KI 4-2244 or KI 3-0397.
(45-50)

ROOFING & SIDING MECHANICS
Steady work. With or without 
equipment. High rate. Call: 

HOMESTEAD CONSTRUCTION 
COMPANY 
MA 3-5575.

(47-52)

MEN
Unskilled and semi-skilled 

for woodshop and 
fiber glass shop.

LIPPINCOTT BOATWORKS
Riverton, N. J. 1-609-829-2024

(47-52)

SALESMEN — FOOD

Start Immediately
Year round position, calling Son 

established accounts. Norristown & 
West Philadelphia area.

A permanent business of your 
own. Direct selling experience help
ful, bet not necessary.

Men selected will be fully trained, 
given attractive guaranteed salary, 
commissions, bonus, furnished trans
portation with expenses, vacation.

Free insurance plus security plan. 
Should average 7,500 to 9,000 first 
year. Apply—

COOK COFFE CO. 
84th & Allegheny, Southwest cor. 

Tues,, Wed., Thurs. 10 AM to 5 PM.
See Mr. Rodgers.

(48-50)

DRIVER-Servicemen (3) over 19, 
draft exempt, for candy rack jobber. 
No canvassing, no invest, will train. 
Salary, commission & fringe bene
fits. Apply Self-Service Candy Co., 
401 E. Walnut Lane. (Gtn.) ,,

(48-50)
...— -ą.—:.Tįia>nTi. n—xiua '

GRINDERS
Experienced Operators for Cincin
nati No. 2 Centerless Grinders. Must 
be capable of job set-up. Position 
in new modern Factory. Excellent 
wages. Life Insurance. Hospitaliz
ation. Major Medical. Paid holi
days. Excellent opportunity for right 
man. Also openings for: AUTO
MATIC SCREW MACHINE OPER
ATORS. Preferably on Davenport 
machines. Write to: Mr. Zane G. 
Hunter—
HUNTER SCREW SOCKET, INC. 

3609 Big Ridge Rd.
Spencerport, N. Y. 14559 
(a suburb of Rochester) 

(48-53)

MAINTENANCE FOREMAN.
Ability and exp. with production 
line mechanical problems. Textile 
machinery exp. helpful but not ne
cessary. Able to supervise machine 
shop personnel & direct machine 
fabrication & erection with some 
knowledge of control. N. Ė. Plant 

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452

(47-53)

Help Wanted Female

COOK for American Plan. Sum
mer resort. Capacity 70. Salary to 
$500 per month. Plus bonus, room 
& board furnished. Phone Bushkill, 
Pa., 717-588-9902. (48-50)

WAITRESSES, over 21, full or part 
time, for cocktail lounge and Italian 
restaurant.

Apply—
Giuseppi’s Restaurant
6240 Bustleton Ave.

CU 8-7020
,48-51)

HOUSEKEEPER
General housework and child care.

Live in. Main line family.
. Own. air conditioned room. 

TV and bath. Good salary. 
Phone LA 5-7440 or 787-6023.

(47-50)

STENOGRAPHER 
I 

Expd. Able to take shorthand, use 
elec, typewriter & IBM transcriber. 
Knpwledge general office routine. 
N. E. Plant loc.

CROWN PRODUCTS 
212| Whe^tsheaf Lane, PI 4-4452 

(’47-53)

WANTED NURSES
General duty, full time. All areas. 
Differential for eve. & night duty. 

FRANKFORD HOSPITAL 
Personnel Office.

JE 3-94Q0.
•___ 1__ 47-51)
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Niujorkiškis žurnalistas apie 
savo vizitą Lietuvoje

Kaip jau buvo “Tiesoje” 
pranešta, Tarybų Lietuvoje 
trejetą dienų viešėjo JAV 
pažangus žurnalistas Har
ris Freemanas. Spausdina
me jo įspūdžius.

•

Yra Lietuva, apie kurią 
aš skaitau Niujorke. Ta 
Lietuva yra pavergta tauta, 
o jos žmonės tamsūs, alka
ni, paniurę. Jie nežino, kas 
yra laisvė. Apie šitokią Lie
tuvą galima išgirsti iš fa
šistų, kurie paliko savo tė
vynę ii* rado prieglobstį 
Jungtinėse Valstijose, ir iš 
amerikinių šaltojo karo 
kurs tytojų, įsitraukusių į 
antikomunistinį “kryžiaus 
žygi-”

Kaip ir daugelis blaivai 
galvojančių amerikiečių, aš 
seniai supratau, kad tokia 
Lietuva yra propagandos 
prasimanymas. Tačiau visas 
to meto įžūlumas man pa
aiškėjo tik tada, kai atvy
kau, nors ir trumpam, į Ta
rybų Lietuvą. Hitleris, Ge
belsas ir jų sėbrai “didžiojo 
melo” idėjos kūrėjai, pavy
dėdami melo apie “paverg
tas tautas” kolosalinių pro
porcijų, turėtų apsiversti 
karstuose.

Yra kita Lietuva, tikroji 
Lietuva, Tarybų Lietuva, 
kurią aš mačiau savo aki
mis. Ji ir ta Vašingtono 
vaizduojama tarybinė Pa
baltijo respublika yra to
kios tolimos, kaip žvaigždė 
ir kanalizacijos vamzdis.

Aš nemoku lietuvių kal
bos, negalėčiau pasigirti ir 
rusų kalbos mokėjimu. Aš 
tik pradėjau studijuoti šios 
respublikos augimo statisti
ka. Bet aš šiek tiek nusi
manau apie istoriją ir turiu 
akis.

Aš žinau, kad apie šešias
dešimt procentų Vilniaus 
pastatu buvo sugriauta ka
ro prieš fašizmą metu. Jo
kių griuvėsiu pėdsakų ne
matyti, šiandien einant ma
loniomis, medžiais apsodin
tomis miesto gatvėmis ar 
keliaujant mašina po jo 
apylinkes. Viena rytą, 
žingsniuodamas švariomis 
miesto gatvėmis, nenoromis 
prisiminiau ištisų Niujorko 
ir kitų Amerikos didmiesčių 
rajonu purvą ir skurdą, o 
juk “turtingosios Ameri
kos” miestai niekada nepa
tyrė skaudžios karo rykš
tės.

Čia, Vilniuje, aš mačiau 
ne pavergtą, bet laisvą ir 
laimingą tauta, kuri užgy- 
dė karo žaizdas, sukūrė 
nauja gerovę ir dabar ryž
tingai kopia j naujų nasie- 
kimų aukštumas. Ir Vilniu
je. ir Kaune aš mačiau ge
rai ir gražiai apsirengusius 
žmones, besišypsančius vei
dus. turtingas maisto pro
duktu narduotuves, jauni
mą kuris vakarais rinkosi j 
laukias kavines, ir didžiu
lius nauju gyvenamųjų na
mu kvartalus.

Norėčiau pakalbėti anie 
naujuosius gyvenamuosius 
namus. Malonus, daug nu
simanantis kolega, kuris 
man anrodė kvartala D-18 
šiauriniame Neries krante 
ir kitas nauju statvbu vie
tas, droviai švnsodamasis 
pasakojo, kad kurie-ne-ku- 
rie nauji gyvenamieji na
mai. vpač nastatvti pasta
raisiais metais, labai pana
šus. Bandžiau jam paaiš
kinti. kad dėl to nėra ko 
drovėtis. Jungtinėse Vals
tijose masinė gyvenamųjų 

namų statyba kur kas mo- 
notoniškesnė, negu Vilniu
je.

Pravažiuodami gerai įdirb
tus laukus, pakeliui iš Vil
niaus į Kauną, mes aplan
kėme Elektrėnus, n a u j a i 
suplanuotą miestą — pa
minklą naujajai Lietuvai, 
miestą, kuris neįkandamas 
praeitimi gyvenančių aršių 
nacionalistų vaizduotei.

Ir, kalbant apie praeitį, 
turiu pasakyti, kad ir Kau
ne, ir Vilniuje aš tik stebė
jausi ta pagarba, kas buvo 
gera jų praeityje, ir kaip jie 
brangina turtingas savo ša
lies kultūros tradicijas. Vil
niaus universitete bibliote
kininkas mums pagarbiai 
parodė rūpestingai saugo
mus pusės tūkstančio senu
mo pergamentus. Vilniuje 
mes taip pat matėme seną 
namą, kuriame gyveno po
etas A. Mickevičius. Jungti
nės Amerikos Valstijos yra 
jauna šalis, ir ji tik dabar 
ima rūpintis savo kultūros 
lobiu. Tačiau namai, kuriuo
se gyveno įžymūs rašytojai, 
tokie, kaip Markas Twai- 
nas, dažnai yra negailestin
gai nugriaunami, ir jų vie
toje statomi pelningi gyve
namieji namai ir įstaigos.

Dar viena mintis apie kul
tūrą, kuri man šovė į gal
vą, vieną rytą einant Leni
no prospektu. Knygyno lan
ge nustebęs pamačiau ne 
tik Amerikos klasikų, bet ir 
jauno Amerikos negrų ra
šytojo Džeimso Boldvino 
knygos vertimą į lietuviu 
kalbą. Man pasakojo, kad 
šiandien Lietuvoje yra gan 
daug gerų rašytojų, bet, 
kiek man žinoma, nė vie
nas jų kūrinys nėra išvers
tas ir išleistas mano tėvy
nėje.

Aš žinau, kad pažanga j 
resnublika neatėjo lengvai. 
Apie tai liudija rūstusis IX 
fortas — jaudinantis įrody
mas to, kokia kaina Lietu
va pirko savo laisvę, švie
sesnį gyvenimą.

Tarybų valdžios, tikrosios 
nepriklausom v b ė s laimė ji
mai akyvaizdūs net atsitik
tiniam turistui. Pražūčiai 
pasmerkti seni reakcionie
riai. gyvenantys užsienyje, 
norėtu vėl sugrąžinti pu
siau feodalinę praeitį. Tegu 
propagandinė Vašingtono 
mašina kartoja seną melą 
apie “pavergtas tautas,” bet 
tai nieko nepakeis. Svarūs 
nokario Lietuvos pasiekimų 
įrodymai palieka.

Harry Freeman 
(Iš “Tiesos”)

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas patvar
kė, kad International Union 
of Mine, Mill and Smelter 
Workers vadai buvo nuteis
ti neteisingai, pasiremiant 
Taft-Hartley įstatymu. Jie 
turi būti iš naujo teisiami.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau savo brolio sūnaus Bro

niaus Stulca. Seniau jis gyvendavo 
Brooklyne. Turiu laiškų iš Lietu
vos nuo jo brolio Vinco su labai 
svarbiom žiniom. Prašau jį patį 
atsiliepti, arba kas apie jį žino man 
pranešti. Iš anksto tariu ačiū.

Nellie Raktis, 125 Atlantic Avė., 
Atlantic City, N. J. (48-51)

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

Liet. Namo Bendrovės (Lithua
nian Bldg. Corp)) direktorių su
sirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 
6 savame name. Pradžia 2 vai. 
popiet. Visi direktoriai turėtų da
lyvauti. J. G. (50-51)

Lankėsi vilnietis 
Jonas Mažeika

Praėjusį savaitgalį Niu
jorke lankėsi čikagietis, 
“Vilnies” redakcijos narys, 
Jonas Mažeika. Jis dalyva
vo JAV Komunistų partijos 
18-ajame suvažiavime kaip 
korespondentas.

Klausiau Joną, kaip dabar 
dalykai “Vilnyje”.

—Ne kaip, — atsakė jis. 
Geras spaustuvės darbinin- 
k a s — linotipininkas M. 
Marazas susirgo ir niekas 
nežino, kada pasveiks. Jo 
žmona Julija, kaip žinote, 
dirbo “Vilnies redakcijoje, 
bet, kai vyras sunkiai ser
ga, priversta jį daboti, būti 
namie. Vadinasi, ir spaus
tuvėje, ir redakcijoje jau
čiamas darbininkų trūku
mas. —

—O kaip Sofija, kaip jū
sų žmona? Ar ji dar tebe
dirba “Vilnies” ekspedito- 
re?

—Ne, j a u n e b edirba. 
Kankina ją artritis.

Rengiatės prie LDS sei
mo, ar ne?

—Smarkiai rengiamės, ža
dam visa daryti, kad suvykę 
delegatai būtų viskuo aprū
pinti, kad jie jaustųsi kaip 
namie.

Pats Jonas Mažeika yra 
matęs karšto ir šalto. Tik 
neseniai abudu Mažeikai 
pergyveno tragišką įvykį, 
apie kurį jiedu nenori vie
šai nė minėti.

Sekmadienį, pasibaig u s 
suvažiavimui, J. Mažeika su 
draugais automobiliu išvy
ko namo.

Mūs veikėjas P. Venta 
jay -Vilniuje

Iš Vilniaus gauta tokia 
telegrama:

šiandien gausus d r au
gų ir bičiulių būrys sutiko 
svečią iš New Yorko. Atvy
ko žinomas pažangaus ju
dėjimo dalyvis Povilas Ven
ta. Savo gimtąją žemę jis 
aplanko antrą kartą —

Vaivutskas”.
Povilas Venta yra mūsų 

Laisvės Bendrovės prezi
dentas. To d ė 1 “Laisvės” 
personalas, direktoriai ir 
keletas šiaip artimų Povilo 
bičiulių praėjusį antradienį 
surengė jam kuklią išleistu
vių vakarienę su vaišėmis. 
Džiugu, kad mūsų drau
gas sėkmingai pasiekė mū
sų Lietuvos sostinę Vilnių.

Grįžta mūšy turistai
Antradienį, birželio 28 d., 

6:30 vai. v. SAS linijos lėk
tuvu grįš pirmoji šių metų 
JAV liet, turistų grupė, į 
Lietuvą išlėkusi birželio 7 
d. Vieta: Kenedžio aerodro
mas, Niujorke. Flight 911.

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
ĮLIETUV&

ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis
KAINA TIK —

$518.00 I VILNIŲ IR ATGAL
(Nuo BALANDŽIO 1, 1966) 

$16.00 asmeniui už dieną — privatus kambarys su vonia
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036

Telefonas: CI 5-7711 piknike ir pasimatykite su jais.

Grįžo iš ligoninės
Išbuvęs apie penkias sa

vaites ligoninėj, elizabethie- 
tis Walter Žukas grįžo į na
mus. Jis skambino man te
lefonu ir sakė, kad jaučia
si neblogai. Jau norisi grįž
ti i darba.

Anksčiau spaudoje buvo 
pranešta, kad Walteris tu
rėjo širdies priepuolį ir už 
tai pateko į ligoninę. Buvo 
susirūpinus jo žmona Mylda 
ir motina H. Žakienė (Bing
hamton, N. Y.).. Bet dabar, 
po geros Elizabetho ligoni
nės gydytojų priežiūros, 
Walteris jaučiasi stipresnis.

Abu Walter ir Mylda Žu
kai (Elizabeth, N. J.) yra 
“Laisvės” rėmėjai ir, laikui 
leidžiant, dalyvauja mūsų 
parengimuose. S\i stiprėk, 
Walter, ir vėl dalyvauk su 
mumis. L. K—te

Mirė Adelė Ruseckienė
Adelė Ruseckiene, ilga

metė Brooklyno gyventoja 
(paskiausiais apie 10 me
tų gyvenusi Hollywo o d, 
Fla.), mirė birželio 21 d., 
Floridoje. Jos palaikai par
gabenti į Shalins šermeninę 
Jamaica Ave., Woodhavene 
ir ten tikėtasi paruošti ją 
priimti lankytojus birželio 
25 ar 26 dd.

Liūdesyje liko sūnus Do
nald, duktė Joann, anūkai 
Eugene, Jerrry ir Donna, 
sesuo Mrs. Charles Farino, 
brolis Joseph Dumszius ir 
kiti artimieji. Velionės vy
ras mirė prieš apie 9 me
tus.

Liūdintiems . reiški ame 
užuojautą.

MIRĖ
t

Birželio 25 d. gavau nuo 
savo giminaitės Helen Dap- 
kėy telefonu žinią, kad tą 
dieną Brooklyne mirė mano 
pusbrolis Frank Shimaitis, 
gyvenęs 262 Cleveland St., 
Brooklyn, N..„Y. Kūnas pa
šarvotas Shalins koplyčioje, 
Woodhavene. Bus palaido
tas birželio 28 d. rytą. Aš 
taip pat būsiu laidotuvėse.

George Shimaitis 
Brockton, Mass.

MONROE, N. Y.
PAMINĖJIMAS

4 D. LIEPOS ir ARROW 
PARKO 18 M. SUKAKTIES 

Koncerto Programoje:
Šokėjų Grupė “GLINKA,” 
iš Garfield, N. J., vadovy

bėje dir. Al. KOZIK.
Taipgi 

MERGINŲ ANSAMBLIS 
su liaudies dainomis.

Savaitgalio Programa: 
Penktadienį, liepos 1 d.— 

FILMAI 
šeštadienį, liepos 2 d.— 

ŠOKIAI 
Sekmadienį, liepos 3 d.— 

KONCERTAS 
Po Koncerto, šokiai 

Turėsime skanaus alučio. 
Kviečiame visus. 
—Arrow Park, Inc.

Išleistuvės liepos 
10 dieną

Trumpai norime priminti, 
kad sekmadienį, liepos 10 
d., 1:30 vai. po pietų, bus 
išleistuvių pietūs turistams, 
kurie vyksta į Lietuvą lie
pos 12d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo narės rūpestingai 
ruošiasi šiam pobūviui. 
Įžanga tik $2.50, “Laisvės” 
svetainėje.

Apart išleistuvių, turėsi
me progą išgirsti iš LDS 
delegatų žinių apie Seimą, 
kuris įvyks Čikagoje liepos 
8-9 dd. Taipgi bus sugrį
žusių turistų iš pirmosios 
grupės, kurie mums kai ką 
papasakos.

Kviečia Rengėjos

Atšaukė Arabą karaliui 
pietus N. Yorko mieste

New Yorkas. — Saudi 
Arabijos karalius Faisal tu
rėjo būti New Yorko mies
to valdžios oficialiai priim
tas ir gerai pavaišintas. De
ja, karalius pasirodė karš
tas antisemitas. Tai patyrę 
New Yorko žydai smarkiai 
užprotestavo, ir majoras 
Lindsay buvo priverstas 
karaliaus sutikimą ir pietus 
atšaukti.

Stockholmas. —- Švedijos 
valdžia pranešė, kad Tary
bų Sąjungos premjeras 
Kosyginas nebeatvyks vizi
tui i Švediją. O jis turėjo 
atvykti liepos 1 d. Priežas
tis šiuo tarpu vizito panai
kinimo nepaduodama.

Naujosios Anglijos Visuomenės Dėmesiui!

Didysis "Laisvės" Piknikas
Rengia Mass, valstijos pažangiosios Lietuvių organizacijos

Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį

Liepos 3-čią ir 4-tą dienomis
Iš anksto samdykitės busus, pasiruoškite automobilius, prisirengkite dalyvauti 

šiame piknike, kur turėsite daug malonumo.

Ra m o va Parke
71 Claremont Ave. Montello, Mass.

Parkas bus atdaras nuo 11 valandos ryto iki 11 vai. vakaro

HARTFORDO LAISVĖS CHORAS
Bušu atvyks į pikniką ir jis čia dainuos

“Laisves” redaktorius Rojus Mizara sakys kalbą
Gros Gera Orkestrą nuo 4-tos valandos dieną

ŠALTŲ IR KARŠTŲ GĖRIMŲ PASIRINKIMAS DIDELIS IR ĮVAIRUS
Bus skanių valgių, prigamintų gerai išsilavinusių gaspadinių

Įėjimas bei auka spaudai 50c. Prizai pinigais: 1—$25, 2—$15, »—$5, ir 4—$5
Kaip visada, taip ir šiemet šiame piknike bus daug svečių iš tolimų kolonijų. Būkite

Sen. Dodd kaltina jo 
buvęs padėjėjas

Washingtonas. — Per 
dvyliką metų buvęs jo išti
kimas padėjėjas ir reikalų 
tvarkytojas James P. Boyc 
yra vyriausias kaltintojas 
prieš senatorių D o d d iš 
Connecticut valstijos. Sena- 
tiniame Etikos Komitete jis 
pasakojo, kaip sen Dodd 
net buvo specialiai nuvykęs 
į Vakarų Vokietiją pagal 
Vokietijos ag e n t o Mr. 
Klein prašymą. Už tą pa
slaugą jis gavęs neblogą at
lyginimą.

Kaip žinia, senatorius 
Dodd yra didelis reakcinin
kas, prezidento Johnsono 
užsieninės politikos ir Viet
namo karo šalininkas. Jis 
taip pat yra labai gerbia
mas tarp “Lietuvos vaduo
tojų”.

Šešiolika ligoninių visai 
nebetinkamos vartoti

Brooklyn, N. Y. — Iš 40 
Brooklyno generalinių ligo
ninių šešiolika nebetinka
mos vartojimui, o iš likusių 
dvylika reikalingos griežto 
pataisymo.

Tokį nuosprendį padarė 
Dr. Jack C. Haldeman, Li
goniniu priežiūros ir Plana
vimo Tarybos prezidentas. 
Jis sako, kad padėtis reika
linga labai greito dėmesio. 
Jis apskaičiuoja, kad šių li
goninių pakeitimas naujo
mis, moderniškomis, ir pa
taisymas kitų pareikalautų 
daugiau kaip 300 milijonų 
dolerių.

Irene Janulis
Soprano

Helen Smith-Janulytė
Alto

Abi talentingos dainininkės 
iš Worcester, Mass, šiame 

piknike dainuos solus 
ir duetus.

Daugiau važiuos pas 
Ramanauskus į svečius

Praėjusiame “Lais v ė s” 
numeryje rašėme, kad lie
pos 3 d. pas filadelfiečius 
Ramanauskus į svečius jų 
farmoje važiuos pora iš 
laikraščio pastogės. Dabar 
paaiški, kad važiuojančių 
bus gerokai daugiau. Suži
nojau, kad taipgi važiuoja 
mūsų dainininkė Nelė Ven- 
tienė, Jonas Gasiūnas, He
len ir Robert Feiferiai, 
Nastė Buknienė, Julia La
zauskienė. Be abejonės, at
siras ir daugiau niujorkie
čių patraukti ant “good 
time”. Manoma, kad taipgi 
vyks tik sugrįžę iš Lietuvos 
Bronė ir Walteris Keršu- 
liai.

Dabar tik noriu prašyti 
draugus Ramanauskus, kad 
jie, ruošdami vaišes, nepa
mirštu skaitlingos ir niu
jorkiečių grupės.

Rep.

Sekr. Thant vyksiąs 
į Taryby Sąjungą

United Nations. — Kal
bama, kad Jungtinių Tautų 
sekretorius Thant yra pri
ėmęs pakvietimą dar šią 
vasarą apsilankyti Tarybų 
Sąjungoje. Lankymosi lai
kas dar nenustatytas. Pa
klaustas. kiek svarbos šiam 
savo vizitui jis priduoda, 
sekretorius atsakė: “Jung
tinių Tautų sekretoriaus vi
zitas į kiekvieną šalį yra 
svarbus.”

Rengėjai




