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Goldbergas j Romą.
Neseniai užsienyje važinė

jo Humphrey, Kennedy i. 
Ball. Sekretorius Ruskas pa
siekė Japoniją ir 
piršo prezidento 
karą ir politiką.

Nemiega ir kitų kraštų di
plomatai. Kosyginas lankėsi 
Suomijoje. De Gaulle tik su
grįžo iš Tarybų Sąjungos. 
Chou En-lajus buvo nuvykęs 
į Rumuniją. Wilson ir Mrs. 
Gandhi pasiruošę skristi į 
Maskvą.

Ir kur tu juos visus besu- 
skaitysi.

Kiekvienas vizitas siejasi i 
su Vietnamo karu. Mūsų dip
lomatai ieško karui paramos 
ir pritarimo. O anie kiti no
rėtų karo plėtimą sulaikyti, 
norėtų šį barbarišką karą už
baigti.

Norai labai geri. Bet ne 
nuo jų šio karo eiga priklau
so. Visus raktus į visas spy
nas savo rankose laiko prezi
dentas Johnsonas.

Diplomatai gali kalbėti ir 
sapnuoti, bartis ir dejuoti, o 
mūsų prezidentas duoda įsa
kymus siųsti į Vietnam^dau- 
giau armijos ir bombarchreU-- 
Šiaurės Vietnamą. Kol kas jis 
nesiskaito su jokiais protesto, 
prašymo bei raginimo balsais.

kalavimas, kad Anglijos už
sieninės politikos kursas 
būtų paleistas, kad Angli
ja griežtai atsipalaiduotų 
nuo Vietnamo karo.

Bet tokiuo žygiu Wilso
nas užrūstintų prezidentą 
Johnsoną. Tais reikalais 
jis vyks į Washin g t o n ą . 
Bet sakoma, kad preziden- 

i tas Johnsonas gal bus pa- 
| Kodėl Wilsonas važiuoja į ta;«s. Wį*son,ui P^iau nu- 
i Maskvą pirma, negu atvyks < Maskva j r pa. t a r-

Londonas. — Ne tik visi 
Anglijos, bet ir šiaip pa
saulio diplomatai tapo nu
stebinti pra nešimu, kad 
Anglijos premjeras darbie-

Apie tai anksčiau nebuvo 
prisiminta. Kodėl toks stai- 

11 gus nutarimas vykti į • 
i* ten" sušilęs . Maskvą? ( Koks reikalas?

JohnsonoiDar svarbesnis klausimas: 
Kodėl Wilsonas važiuoja į

ti su Tarybų Sąjungos va
dovybe, kad jis galėtų pre
zidentui atvežti jos nuomo
nę.

Kaip ten bebūtų, labai 
daug dėmesio kreipiama į 
šį Wilsono lankymąsi Tary- 

Jo bų Sąjungoje. Manoma, kad 
paties Darbo Partijoje kyla jis ten vežasi pasiūlymus, 
audra prieš Wilsono iki šiol kaip reikėtų “baigti Viet- 
aklą palaikymą tos prezi- namo karą,” ir nori žinoti, 
dento Johnsono karinės po- i ką apie juos pasakys tary- 
litikos. Kasdien auga rei-' binė vyriausybė.

į Washingtoną ir tarsis su 
Amerikos vyriausybe?

Kalbos eina, kad Wilsonas 
yra labai susirūpinęs Ame- 
rios agresyvia politika 
Vietname, nuolatiniu karo 
plėtimu ir sudarymu pavo
jaus pasaulinei taikai. L

Varšuvos Pakto šalys žada 
Vietnamą remti savanoriais

B Labai pavojingi vėjai pra- 
į dėjo dvelkti civilinių teisių 
/ fronte. Šiomis dienomis pa- 
/ sigirdo balsai, kurie gero tam 

JU prakilniam judėjimui nežada. 
f* Kai kurie negrų vadai, pri- 
I trūkę kantrybės, pradėjo kal

bėti apie “juodąją galią”,
apie “juodąjį nacionalizmą”,

I, apie atsisakymą beprievart^-
nės taikos. Kalbama apie^jp- 
zinį apsigynimą.

Federalinė vyriausybė ne
suvaldo rasistų siautėjimo, 
Aukščiausiojo teismo nutari
mai ir Kongreso priimti įsta
tymai daugumoje tebėra tik 
popieriuje. Ką nors reikia 
daryti... žinoma, kad reikia. 
Ir štai tie reikalavimai, kad 
taktika būtų pakeista...

< Betgi pačių didžiausių 
stambiausių organizacijų
Southern Christian Leader- 
ship Conference ir National 
Association for the Advance
ment of Colored People—va
dai griežtai priešingi kurso 
keitimui. Wilkins ir King pa
sisakė prieš “juodosios jėgos” 
obalsį.

Toks pasidalijimas ir susi
skaldymas skaudžiai atsilieps 
į visą civilinių teisių reikalą. 
Iš tų ginčų ir pasidalijimo 

J laimės tiktai piktieji rasistai, 
_•----- . pietinių

ir

o pirmoje vietoje 
valstijų viešpačiai.

spaudos 
kitokiems reika- 
gražiai pavyko, 

iš vėliausių paren- 
Montellos pikniko 
pas Ramanauskus

Džiugu, kad visi iki šiol su
ruošti parengimai 
naudai ir 
lams labai 

; Pranešimai
9 girnų — iš 

ir sueigos
- — labai gražūs. Abudu pa

rengimai buvo dideli, entu
ziastiški.

Neabejoju, jog puikiai pa- 
V vyks ir detroitiečių rengia- 

' mas spaudos naudai piknikas 
liepos 17 dieną.

Taip pat būdamas Rama
nauskų sueigoje sutikau ir

(Tęsinys 5-ame pusi.)

Bucharestas, Rumunija.- 
Jau paskelbta Varšuvos 
-Pakto Sąjungos vadų kon
ferencijos deklaracija Viet
namo karo reikalais. Be 
aštraus pasmerkimo Ame
rikos agresijos Vietname, 
sąjungos kraštai pažada 
Šiaurės Vietnamui visoke
riopai padidintą paramą. O 
visų pažadų svarbiausiu lai
komas tas, kuris pažada pa
siųsti į Vietnamą savano
rius, jeigu kada to parei
kalaus Š. Vietnamo valdžia.

Kaip žinia, kol kas Viet
namo valdžia to prašvmo 
nėra padariusi. Bet jeigu 
karas bus toliau, plečiamas, 
jeigu agresija nebus sulai
kyta, toks prašymas sava
norių iš užsienio pasidarys 
būtinai reikalingas.

Washingtonas. — Ame
rikos vyyriausybė protes
tuoja, kad Šiaurės Vietna
mas suimtus Amerikos la
kūnus rodo Hanojaus 
ventojams.

New Yorkas. — Miesto 
Tarybos pirmininkas Frank 
O’Co n n o r viešai pasiskel
bė, kad jis ieškos kandida
tūros į N. Y. valstijos gu
bernatoriaus postą. Kadan
gi visa eilė kitų demokra
tų vadų taip pat sieks tos 
pačios vietos, tai rudenį tu
rės būti pirminiai rinkimai 
arba nominacijos. O’Con
nors mano, kad jis be dide
lio vargo lairiiės savo kan
didatūrai demokratų užgy- 
rimą.

Bet ką pagiedos senato
rius Robert Kennedy? O’
Connor sako, kad jis ko
vojo už John Kennedžio iš
rinkimą į prezidentus, jis 
yra geras senatoriaus as
meniškas ir šeimos drau- 

igas, tuo būdu neabejoja, 
jog senatorius jį parems. 
Bet kalbama, kad senato
riaus Kennedžio santykiai 
su viceprezidentu Hump- 
reiy yra prasti, na, o Hum
prey yra O’Connorio bičiu
lis. Be to, kiti demokratai 
tain pat maldaus, kad Ken- 
nedis juos suvažiavime pa
remtų.

i Tuo tarpu Kennedis ne
pasisakė nė už vieną. O 
nuo jo balso daug kas pri
klausys.

Laikraštis stato tokį klau
simą: “Kas atsitiktų, pa
vyzdžiui, jeigu, atsakydami 
į bombardavimą ; Hanojaus, 
Šiaurės Vietnamo komunis
tai pradėtų bombarduoti 
Saigona su amerikiečių ba
zėmis?”

Ir kitas klausimas:
“Ir kas atsitiktų, jeigu 

lėktuvai pasirodytų iš įvai
rių šalių?”

Visas taikos reikalas at
sidurtų didžiausiame pavo
juje. Vatikano dienraštis 
ragina amerikiečius apie tai 
pagalvoti ir rimtai ieškoti 
būdų šiam karui baigti.

Blantyre.—Dr. H. Kamu- 
zu Banda įvesdintas Mala- 
waju Respublikos preziden
tu. Ta maža šalelė yra de
vintoji respublika britų ko- 
monvelte.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas ir Valsty
bės departamentas nieko 
nesako apie Anglijos prem
jero Wilsono misiją į Mask
vą.

Karači. — Pakistanas ir 
Rumunija pasirašė naują 
prekybos sutartį.

gy-

kad
Vo-

Bonn. — Pranešta, 
liepos 23 d. į Vakarų 
kieti ją atvyks Amerikos 
apsigynimo sek r e t o r i u s 
McNamara.

Madridas.—Katalikų baž
nyčioje reiškiasi aiškus pa
sidalijimas į “kairiuosius” 
ir “dešiniuosius.”

Cape Kennedy, Fla.—Tik 
keturis kartus apskridus 
aplink žemę, tapo susprog
dintas 29 tonų satelitas.

Traukia į teismą 
gydytojų draugiją

Washingtonas. — Justici
jos departamentas užvedė 
federalinę bylą prieš gydy
tojų American College of 
Pathologists draugiją. 
Mat, ši draugija, kurią su
daro 4,500 daktarų, kont
roliuoja visas medicinines 
laboratorijas ir nustato 
kainas už visokius patarna
vimus. Ligoninės privers
tos mokėti patologų patar
navimą tiek, kiek jie parei
kalauja. Vadinasi, Ameri
can College of Pathologists 
yra trustas ir priešingas 
šalies įstatymams.

Bet draugijos vadai šau
kia, kad ši byla yra nu
kreipta prieš visus gydyto
jus ir žada gintis “iki per-

Šiaurės Vietname esąs 
didelis “nusiminimas”
Washingtonas. — Valsty

bės sekretoriaus padėjėjas 
George W. Bali saKo, kad 
jis turįs informacijų apie 
padėtį Šiaurės Vietname. 
Per šnipus ir diplomatus 
pavykę sužinoti, kad vė
liausi bombardavimai prie 
Haiphongo ir Hanojaus la
bai pakirtę Vietnamo žmo
nių moralę. Jis mano, kad 
žmonių spaudimas bus toks, 
jog komunistinė valdžia bus 
priversta priimti Amerikos 
sąlygas dėl “baigimo karo.”

Mr. Ball tačiau nesitiki, 
kad Šiaurės Vietnamo val
džios nusistatymas nesikal
bėti su amerikiečiais, kol 
pastarieji veda ir plečia ka
rą, bus pakeistas staiga. 
Karas gali tęstis dar ilgai, tęsiasi keletą metų.

Paprastai tokios bylos

Indijos premjere Gandhi 
kreipiasi į Angliją ir T. S.
New Delhi. — Kadangi 

Tarybų Sąjunga ir Anglija 
yra 1954 metų Ženevos kon
ferencijos, pagal kurios nu
tarimus turėjo būti išspręs
tas Vietnamo klausimas, 
pirmininkai, tai dabar Indi
jos premjerė Mrs. Gandhi 
specialiai kreipiasi į tas ša
lis, ragindama jas imtis 
žygių Vietnamo karui už- 
sutarti. Indija yra pagal tą 
sutartį sudarytos kontrolės 
komisijos narė. Ji žada 
daryti viską, kad būtų pri
eita prie susitarimo, 
padarė per radijo ir televi- 
ziijos tinklus. Ji siūlo, kad 
Vietname būtų tuojau sie
kiama paliaubų, mūšiu per- 

Mrs. Gandhi atsikreipima 
traukos, o paskui tariamasi 

i dėl karo baigimo.

Tuo tarpu Mrs. Gandhi 
ruošiasi devynių dienų ke
lionei į užsienį. Ji lankysis 
Jungtinėje Arabų' Respubli
koje (Egipte), Jugoslaviio- 
ie ir Tarybų Sąjungoje. Šis 
jos vizitas irgi būsiąs pa
švęstas Vietnamo karo bai
gimo reikalais.

New Yorkas. — Federali
nė valdžia nori, kad New 
Yorko miestas iš jos nu
pirktų Brooklyn Navai 
Shipyard. Prašo arba rei
kalauja $55,000,000!

Belgradas. — Liepos 14 
d. Jugoslavijos parlamentas 
susirinks ir išrinks naują 
viceprezidentą. Senasis vi
ceprezidentas Rankovičius 
tapo pašalintas.

Pittsburgh, Pa.
Po ilgos ir sunkios ligos 

liepos 10 d., pereitą sekma
dienį, mirė plačiai žinomas 
šios apylinkės pažangiečių 
veikėjas Juozas Mažeika. 
Kūnas pašarvotas McDer- 
moth š e r m e n i nė je, 1225 
Chartiers Ave., McKees 
Rocks, Pa. Bus laidojamas 
trečiadienį, liepos 13 d., 2 
vai. po pietų Pittsburgho 
Lietuviu Kapinėse. Liūdin
čius paliko tris dukteris ir 
sūnų.

šią liūdną žinia telefonu 
pranešė Juozas Miliauskas.

Mūsų giliausia užuojauta 
velionio vaikams, giminėms 
ir draugams.

Vėl užsienio pagalbai 
bilijonai dolerių

Washingtonas. — Sena
tims Užsienio Reikalais 
Komitetas užgyrė pasiūly
mą, kad šiais metais užsie
nio pagalbai būtų išleista 
$3,200,000,000. Iš tos sumos 
$2,350,000,000 skiriama eko
nominei pagalbai, o likusieji 
militarinei.

Varšuva.—Kalbama, kad 
lenki j a neįsileis laiškų iš 
Amerikos, kurių pašto 
ženkleliai kalbės apie tūks
tantąją krikščionybės gy
vavimo Lenkijoje sukaktį.

Roma. — Vatikano sa
vaitraštis “L’Osserva tore 
Della Domenica” kritikuoja 
vėliausius Amerikos lėktu
vų užpuolimus ant Š. Viet
namo. Sako, kad toks ame
rikiečių žygis nepadeda 
Jungtinių Valstijų presti
žui. Girdi, galimas daik
tas, kad tuo žygiu Ameri
ka sudavė smūgį Vietnamui, 
bet dar didesnis smūgis ta
po suduotas Amerikos poli
tikai pasaulio akyse.

Panašiai karo plėtimą ir 
bombardavimą Š. Vietnamo 
kritikuoja ir Vatikano dien- 
raištis “L’Osservatore Ro
mano.” Laikraštis paste
bi, kad pasuktinių dienų 
puolimai ant Vietnamo ple
čia karą ir didina taikai 
pavojų.

Santo Domingo. — Domi
nikos naujasis prezidentas 
Balaguer, norėdamas pasi
gerinti žmonėms, nusimuše 
sau algą ir numušė algas 
kabineto nariams. Vietoje 
1,500 pesų į mėnesį, gaus 
tiktai 750 pesų. Kabineto 
nariai gaus tik po 700 pesų.

Roma. — Čia skubomis 
atvyko Arthur Goldberg, 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Jungtinėse Tautose. 
Sakoma, jis tarsis su Itali
jos vadais ir matysis su 
popiežiumi.

Paryžius. — Prezidentas 
de Gaulle pasiuntė Jean 
Sainteny į Hanojų pasita
rimui dėl sąlygų apie baigi
mą Vietnamo karo.

Puikiai pavykęs LDS seimas
Teko kalbėtis su buvusiu 

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo prezidentu Jonu 
Gasiūnu, tik sugrįžusiu iš 
Chicagoje įvykusio tos or* 
ganizacijos 17-ojo seimo. 
Jis seimu labai patenkintas. 
Jis sako, kad tai buvo vie
nas iš geriausių, vienas iš 
skaitlingiausių seimų. Buvę 
daugiau kaip 90 delegatų. 
Prie dabartinių sąlygų, tai 
labai puiku!

Delegatai entuziastiškai 
sutiko ir priėmė gerą, džiu
gų Centro Valdybos rapor
tą apie Susivienijimo tvirtą 
stovį. Seimas pasižymėjo 
konstruktyviškomis disku
sijomis.

Ypatingai džiugu, sako 
Gasiūnas, kad į naują Cent
ro Valdybą iš devynių na
rių keturi įėjo čia gimę ir 
augę veiklūs žmonės. Tai 
kas nors naujo ir gražaus

šios organizacijos gyveni
me.

Kaip žinia, LDS preziden
tu tapo išrinktas usterietis 
Richardas Janulis, o dak
taru kvotėju seimas išrinko 
dr. Petrą Gustaitį, niujor
kietį, taipgi čia gimusį ir 
augusį profesionalą. Taipgi 
buvus atlaikyta labai gyva 
čiagimių konferencija.

Seimas priėmė ke 1 e t ą 
konstitucijos pataisymų, ir 
nutarė 18-ąjį seimą laikyti 
Worcester, Mas..

Kadangi dabartinis Viet
namo karas visų Amerikos 
ir pasaulio žmonių didžiau
sias rūpestis, tai ir LDS 
Seimas tarė savo žodį, tele
grama paragindamas prezi
dentą Johnsoną kuo grei
čiausia karą užbaigti.

Seimas baigėsi šeštadienį 
nepaprastai gražiu koncer
tu ir banketu.

Rep.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Tarybų Są

jungos vyriausybė kaltina 
Jun g t i n e s Valstijas, kad 
jos, bombarduodamos Šiau
rės Vietnamo uostamiečio 
Haiphongo apylinkę, pasta
tė į pavojų tarybinius lai
vus uoste ir tarybinius pi
liečius, ten dirbančius. O 
tai yra prieš tarptautinius 
įstatymus.

New Yorkas. — Penkių 
didžiųjų lėktuvų kompanijų 
mašinistų streikas praėjusį 
savaitgalį sudemoralizavo 
važiuotę ir t ū k s t a n č i us 
žmonių, išskridusių iš na
mų, padėjo į nemalonią pa
dėtį. Darbininkai re i k a- 
lauja algų pakėlimo ir dar
bo sąlygų pagerinimo.

Saigonas.—Pietų Vietna 
mo militaristai jau atvira 
kalba, kad nebeužtenka Š. 
Vietnamo bombardavimo iš 
oro, kad Jungtinės Valsti
jos turi pradėti žemės jėgo
mis veržtis į Š. Vietnamą 
ir jį visą jėga užimti.

Athens, Ga. —Keturi ku-. 
kluksai išteisinti, o du ras 
ti kaltais kaip dalyvavę sr 
moksle nužudyti mokytoją 
negrą Lemuel, A. Penn. 
Nubausti tik dešimties me
tų kalėjimu.

Saigonas. — Per dvi die
nas ėjo žiaurūs mūšiai ame- 
riki e č i ų su liaudiečiais. 
Skelbiama, kad liaudiečiai 
kovos lauke paliko 267 už
muštus ir šimtus sužeistų. 
Amerikiečių nuostoliai buvę 
“nedideli.”

New Yorkas. — Miesto 
parkų departamentas gavo 
iš federalinės valdžios $449,- 
000 įtaisymui mažų parku- 
čių. Tai majoro Lindsay 
sumanymas ir planas.
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Ar taip reikia kovoti su skurdu?
PRADEDANT SU ŠALIES prezidentu ir baigiant 

su bet kokiu žemu miestavu politikieriuku, besikalbant, 
tu išgirsi: “Reikia kovoti su skurdu. Karas skurdui!..” 
Tokie posakiai šiandien, mat, labai madoje. Bet kaip 
gyvenime?

Gyvenime pasirodo visai kas kita: visokie žmonių 
išrinkti pareigūnai, visokie “visuomenės šulai” ne tik 
nekreipia dėmesio į kovą prieš skurdą, prieš baisų var
gą, į kurį kapitalistinė santvarka įstūmė apie 40 mili
jonų JAV gyventojų, bet visokiais būdais ir priemonėmis 
bando tuos žmonelius dar labiau išnaudoti, engti, spaus
ti, ištraukiant iš jų kišenės paskutinį centą!

Geriausias tam pavyzdys—Niujorko miestas.
NIUJORKO MIESTAS, jo žmonių nelaimei, neturi 

teisės spręsti, pav., bent kokius svarbesnius finansinius 
savo klausimus. Tai prendžia Niujorko valstijos seime
lis (Assembly) Albany mieste, o valstijos gubernatorius 
tvirtina. Rodosi, jau labai laikas būtų, kad tokie ar
chaiški dalykai būtų palikti muziejui. Bet to nėra!

Tačiau ne tuo norime mes čia dabar pasisakyti.
Pasakysime tai, kad seimelio nariai per ilgą laiką 

svarstė Niujorko miesto majoro Lindsay pasiūlymą, 
kaip sutvarkyti miesto biudžetą, kaip išgelbėti miesto 
finansus, kad miestas galėtų funkcionuoti. Svarstė jie 
svarstė ir vis nepriėjo prie susitarimo. Dėjo jie taksus 
ant tų ir ant kitų gyventojų sluoksnių, bet mintyje kiek
vienas tų politikierių turėjo: kaip apiplėšti biednuo- 
menę, vargingiausią žmonių sluoksnį.

Na, ir pagaliau visi susitarė: pakelti važiuotės fė- 
rą nuo 15 centų iki 20 centų—laikinai. O vėliau fėras 
būsiąs pakeltas iki 25 c.

Tam pritaria ir respublikonai, ir demokratai, ir 
valstijos seimelio deputatai, ir Niujorko miesto majoras 
Lindsay, ir valstijos gubernatorius Rockefelleris. Visi 
buržuaziniai politikieriai sudarė bendrą frontą prieš pa
tį biedniausią Niujorko miesto žmonių sluoksnį, į kurį 
jena keletas milijonų asmenų! Tie milijonai naudojasi 
požeminiais traukiniais, jie su didelėmis šeimomis, ir 
jiems penki centai yra labai didelis pinigas...

Šitaip liberalai, demokratai, respublikonai spren
džia kovos su skurdu klausimą.

IR PO VISO TO BEGĖDIŠKO “žygio,” valstijos 
seimelio deputatai nusitarė pasikelti sau algas po penkis 
tūkstančius dolerių metams. Tai tik “eiliniams” deputa
tams. O seimelio perdėtiniams—kur kas daugiau. Jie 
nusitarė pasikelti visokias “kelionės ir kitas” išlaidas 
ne mažiau kaip po $2,000 metams. Kai kurie seimelio 
deputatai “išlaidų” dabar kas metai gaus po $7,000 
metams.

Ką visa tai rodo?
Tai rodo, koks prasiradimas vyrauja tarp mūsų 

įstatymdavių ir valdininkų. Mes galvojame: jei valsti
jos seimelyje, sakysime, būtų buvę nors du trys tikri 
liaudies atstovai, bus jie komunistai ar nekomunistai, jie 
nebūtų prileidę prie tokių skandališkai negražių, nepa
sakius kitaip, nutarimų.

Tiesa, kai kurie pasakys: Niujorko požeminiai trau
kiniai lenda į skolas, nebegali išsiversti, tai reikia pakel
ti važiuotės fėrą. Tokie žmonės, tačiau, pamiršta, kad 
Amerikoje daug kas “neapsimoka,” lenda į skolas. Li
goninėms tenka duoti subsidijas, laivų kompanijoms — 
subsidijos, kai kuriems geležinkeliams—subsidijos. Tai 
kodėl valdžia negali duoti subsidijų tokio miesto va
žiuotės sistemai kaip Niujorkas? Ne tik gali, bet ir pri
valo. Tai ir būtų šioks toks prisidėjimas prie skurdo 
naikinimo. •,

t

Jonavos azotinių trąšų gamykla

TARYBŲ SĄJUNGOS IR 
PRANCŪZIJOS 
DEKLARACIJA

Kaip žinia, Prancūzijos 
prezidentas Charles de Gau
lle su savo žmona nuo 1966 
m. birželio 20 d. iki liepos 
1 dienos svečiavosi Tarybų 
Sąjungoje. Tai buvo “ofi
ciali’' viešnagė, kurios pro
ga Prancūzijos prezidentas 
tarėsi su Tarybų Sąjungos 
vadovais pačiais opiau
siais klausimais.

Jam esant Maskvoje, bu
vo pasirašyta t. v. “Tarybų 
Sąjungos ir Prancūzijos de
klaracija” — dokumentas 
apibendrinęs Prancūzijos 
prezidento pasitarimus su 
Tarybų Sąjungos vadovais. 
Deklaracija ilga ir ji, aišku, 
“visų paslapčių” nepaskel
bia. O vis tik mes mato
me reikalo kiek tiek tos de
klaracijos turinį apibūdin
ti, nes tai istorinis doku
mentas. Paduosime mes čia 
mūsų skaitytojams kai ku
rias ištraukas iš ELTOS 
atpasakoto deklaracijos tu
rinio. Jis seka:

Respublikos Prezidentas 
Maskvoje kalbėjosi su L. Bre
žnevu, A. Kosyginu ir N. Pod- 
gornu. šie pokalbiai, praėję 
labai nuoširdžiai, kas atitinka 
abiejų šalių draugiškus san
tykius ir istorinius ryšius, 
įgalino naudingai ir išsamiai 
pasikeisti nuomonėmis dėl 
svarbių tarptautinės politikos 
problemų, taip pat Tarybų 
Sąjungos ir Prancūzijos san
tykių klausimais.

Abi Vyriausybės sutinka su 
tuo, jog reikia laikytis nuo
monės, kad Europos proble
mos turi būti pirmiausia ap
svarstytos Europos ribose. Jos 
pasisakė už tai, kad žemyno 
valstybės stengtųsi sudaryti 
sąlygas, būtinas susitarimams, 
kuriuos reikia sudaryti, ir, 
konkrečiai, kad būtų sudary
ta įtempimo mažėjimo tarp 
visų Vakarų ir Rytų šalių at
mosfera, nes tokia atmosfera 
būtų palanki šioms šalims su
artėti bei susitarti, vadinasi, 
ir kylančioms problemoms ap
svarstyti bei sureguliuoti.

Abi šalys su pasitenkinimu 
konstatavo, kad jau buvo pa
siekta žymi pažanga, norma
lizuojant padėtį Europoje. Šį 
darbą reikia tęsti, siekiant at
verti pagaliau kelią visai Eu
ropai vaisingai bendradar
biauti.
Del karo Vietname

Buvo apsvarstyta padėtis 
Pietryčių Azijoje. Konstatuo
ta, kad padėtis Indokinijos 
pusiasalyje kelia vis didesnį 
susirūpinimą, aštrėjant karui 
Vietname, kuris didina šioje 
šalyje kančias ir griovimus, 
taip pat daro vis nepastoves
nę kaimyninių valstybių — 
Kambožos ir Laoso — padėtį.

Tarybų Sąjungos vyriausy
bė ir Prancūzijos vyriausybė 
tebesilaiko tos nuomonės, kad 
vienintelė galima išeitis iš to
kios padėties, kuri kelia grės
mę taikai, — sureguliuoti 
klausimą, remiantis Ženevos 
1954 metų susitarimais, atme
tančiais bet kurį užsienio ki
šimąsi į Vietnamo reikalus. 
Jos sutinka šia dvasia toliau 
keistis informacija ir sugre
tinti savo požiūrius.

Abi šalys apsvarstė nusi
ginklavimo problemą. Jos ap
gali estau damos konstatavo, 
kad iki šiol nesusitarta stoti, 
į visuotinio ir kontroliuojamo 
nusiginklavimo kelią. šalys 
pabrėžė pavojų, kurį taikai 
kelia branduolinio ginklo pla
tinimas. Buvo pripažinta bū
tinu, kad šį ginklą turinčios 
valstybės apsvarstytų priemo
nes, galinčias užtikrinti šioje 
srityje tikrą nusiginklavimą...
Toliau:

šalys iš principo susitarė su
daryti nuolat veikiančią miš
rią Tarybų Sąjungos ir Pran
cūzijos komisiją, į kurią įeis 
aukštus postus užimantieji 
abiejų šalių atstovai, siekiant, 
kad ši komisija reguliariai 
svarstytų praktinius klausi
mus, susijusius su esamų pre

kybinių, ekonominių ir mok
slinių-techninių susitarimų 
vykdymu.

Abi šalys skyrė daug dėme
sio mainų vystymui kultūros, 
mokslo ir technikos strityje, 
būdamos tos nuomonės, kad 
tokie mainai padeda stiprinti 
draugiškus santykius ir kartu 
yra naudingi abiejų šalių in
teresams”. ..

Buvo taip pat nutarta suda
ryti tarp Tarybų Sąjungos ir 
Prancūzijos konsulinę konven
ciją ir šiuo tikslu pradėti de
rybas .kuo artimiausiu laiku. 
Abi valstybės nutarė ir toliau 
reguliariai konsultuotis.

Siekdamos stiprinti aukš
čiausio lygio savitarpio kon
taktus, Tarybų Sąjunga ir 
Prancūzija priėmė nutarimą 
nutiesti tiesioginio ryšio linn- 
ją tarp Kremliaus ir Elizie
jaus rūmų, kuri galės būti pa
naudota nuomonėmis pasi
keisti ir laiškams perduoti 
kiekvienu atveju, kai tai bus 
reikalinga.

Generolas de Golis pakvietė 
atvykti į Prancūziją oficia
liam vizitui Tarybų Sąjungos 
vadovus, su kuriais jis vedė 
derybas,— L. Brežnevą, A. 
Kosyginą ir N. Podgorną, TS
RS Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo ir Tarybinės vy
riausybės vardu jie su padė
ka priėmė šį kvietimą.

Generolo de Golio vizitas į 
Tarybų Sąjungą ir pokalbiai, 
įvykę ryšium su šiuo 'vizitu, 
yra fundamentalus indėlis, 
vystant sutarimą tarp Tarybų 
Sąjungos ir Prancūzijos, tarp 
tarybinės liaudies -ir prancū
zų tautos. Tokiu būdu, kartu 
buvo sustiprintas atgyjąs pa
sitikėjimo jausmas Europoje, 
kuris turi dar labiau sustip
rinti savo, kaip civilizacijos 
židinio, tradicinį vaidmenį ir 
išvien veikti pažangos bei tai
kos visame pasaulyje intere
sais.

SKULPTORIUI PETRUI 
VAIVADAI —60 METŲ

Kurie buvote Vilniuje, 
negalėjote nematyti V. Kap
suko paminklo, stovinčio 
aukštame kalnelyje ties 
Dailės Muziejumi. V. Kap
šiukas, įžymusis revoliucio
nierius ir liaudies vadovas, 
tarytum gyvas apžvelgia 

' Lietuvos sostinę.
Paminklą sukūrė daili

ninkas P. Vaivada, kuriam 
šių metų birželio 29 d. su- 
kaok 60 metų.

Šią skulptoriaus sukaktį 
plačiai atžymėjo tarybinė 
spauda. Vilniaus “Tiesoje” 
apie jubiliatą parašė jo ko
lega, Napoleonas Petrulis, 
LTSR liaudies dailininkas. 
Jis rašo, kad antrojo pa
saulinio karo metu P. Vai
vada buvo pasitraukęs į 
Tarybų Sąjungos gilumą, o 
kai grįžo, sužinojo, kad 
“fašistai nužudė jo žmoną, 
kuri didvyriškai kovojo po
grindy.”

Toliau N. Petrulis pri
mena:

Jubiliatas įnešė svarų indė
lį ir į Tarybų Lietuvos monu
mentaliąją skulptūrą. Keliau
dami per Dzeržinskio vardo 
tiltą, mes gėrimės P. Vaiva
dos ir B. Bučo skulptūrine 
grupe “žemės ūkis”. Prieš 
Valstybinį Dailės muziejų 
stovi jo sukurtas V. Mickevi
čiaus-Kapsuko paminklas. 
Ramiu, išmintingu žvilgsniu 
šis įžymus Lietuvos revoliu
cionierius apžvelgia gražiąją 
mūsų sostinę, kurioje jis puo
selėjo didžiulius Tarybų val
džios planus -1919 me
tais. ' x

P. Vaivada įnešė savo indė
lį ir į Leninianą: sukūrė ke
letą Lenino biustų, jo figūrinį 
portretą.

P. Vaivada —pasišventęs 
menui. Dirba įtempęs visas 
jėgas, niekad nesirenka leng
vesnio kelio. Kurdamas labai 
daug abejoja, kritiškai verti
na, tik nugalėjęs visus vidi
nius priekaištus, darbą ryžia- 
si parodyti visuomenei. Tie
sa, nuo savo kolegų jis nieko 
neslepia, mielai kviečiasi į 
dirbtuvę, rodo tik pradėtus

Vatikanas laimina 
kūdikių žudynes

Vieną birželio pabaigos 
dieną per Vatikano radiją 
buvo perduodamas kaž
koks atsišaukimas “vyk
dyti Lietuvos meilės testa
mentą.” Jame iišaukštin- 
ti brolžudiški 1941 m. bir
želio įvykiai, kada hitleri
ninkų permesti diversantai 
ir nacionalistiniai žudikai 
išžudė daugelį tūkstančių 
lietuvių ir suruošė pirmuo
sius žydų pogromus, kurių 
aukomis žuvo pirmieji tūks
tančiai Lietuvos žydų.

Šiurpas krėtė girdint, 
kaip Vatikano bangomis 
“karžygiais” buvo vadina
mi tie šlykštūs budeliai ir 
žvėriškumo bedugnėn nusi
ritę kraugeriai, kurie poka
rio metais žudė ištisas lie
tuvių šeimas, nesigailėdami 
nei vaikų, nei senelių, net 
lopšiuose gulinčių kūdikių.

Jei tokius kruvinus dar
bus Vatikano radijo ban
gos vadina “meilės testa
mentu,” kaip tai suderinti 
su tais taikos šūkiais, ku
riuos mėgsta skelbti popie
žius Paulius VI?
Ten, kur buvo ir mažai 

ir menkai
Kažkokie dipukiniai gal

vočiai sumanė bandyti men
kinti didžiulius Lietuvos 
laimėjimus švietimeo srity
je. Daromas 'priekaištas, 
kad iš 32,000 mokytojų 
aukštąjį arba specialų vidu
rinį išsilavinimą turi “tik” 
28,000 mokytojų. Bet kodėl 
tie ponai nutyli, kad jų gar
binamais buržuazinės san
tvarkos laikais iš viso Lie
tuvoje tebuvo nepilni 9,000 
mokytojų, iš kurių tik men
ka dalelė teturėjo aukštąjį 
mokslą. Tada vos apie 25,- 
000 mokinių iš viso tebuvo 
vidurinėse mok y k 1 o s e — 
gimanazijose ir progimna
zijose.

Šiandieną, kaip matote, 
vien Švietimo ministerijos 
žinioje esančiose mokyklo
se yra 32,000 mokytojų, o 
jei pridėti kitų žinybų mo
kyklas, viso Lietuvos mo
kytojų skaičius siekia apie 
40,000, o bendrojo lavinimo 
bei specialių vidurinių mo
kyklų moksleivių skaičius 
dabar viršija 300,000.

Tai milžiniškas išaugi
mas, apie kurį negalėjo 
svajoti buržuazinėje san
tvarkoje, kada valdantieji 
buvo susirūpinę ne didinti, 
bet mažinti gimnazistų ir 
studentų skaičių, nes neži
nojo ką daryti su inteligen
tais, kurių tarpe jau buvo 
daug bedarbių. Buržuazinę 
švietimo politiką galima 
apibūdinti, kad buvo ir 
menka savo kokybe ir ma
ža kiekybe.
Jaunimo sielų nuodijimas

Šiuo metu emigrantiš
koji reakcija daro didelį 
triukšmą aplink taip vadi
namą “jaunimo kongresą,” 
sušauktą Čikagoje. Jis su
manytas tų jėgų, kurios be
viltiškai kapstosi istorijos 
šiukšlyne ir gaivina save 
antikomunistinės isterijos 
eliksiru,- kurio veiksmingu
mu nebetiki net joks rim
tesnis buržuazinis politikas.

Nusipolitikavę “vaduoto
jai,” matydami vis didesnį 
atšalimą jų atžvilgiu pas 
vyresniąją kartą, bando ieš
koti paramos pas jaunimą, 
nežinanti ir nenusivoki'an- c

darbus, dalijasi sumanymais 
ir mielai išklauso pastabų, 
nuomonių. Kaip ir visą gyve
nimą — atviras, nuoširdus.
Jautri menininko širdis.

tį nei apie Lietuvos pra
eitį, nei apie jos dabartį. 
Melais ir apgaule, provoka
cijomis ir statistikos falsi
fikacija tie subankrutiję 
reakcijos gelbėtojai steng
sis pas jaunuolius užgrūdin
ti tuos jausmus, kurie taip 
reikalingi politikams, sklei- 
džiantiems neapykantą ir 
karo isteriją.

Tie, kurie ištikimai tar
navo Lietuvos fašistams ir 
Hitlerio statytiniams, dė
sis kovotojais užl^Įaisvę ir 
demokratiją,’ tie, kurie at
sakingi už lietuvių ’tautos 
išvadavimą ir pavergimą, 
rėkaus apie “išvadavimą,” 
o Impulevičiaus, Paškevi
čiaus Jankaus, Klimaičio 
bei pana lų sėbrai, o gal ir 
jie patys, vapalios apie apie 
“bolševikų terorą ir genoci
dą.” €

Ir kaip tik dabar Lietu
voje kas sekmadienį kiek
viename rajone ir mieste 
vyksta gražios dainų šven
tės, jaunimo festivaliai. 
Lietuvos jaunimas dainuo
ja, šoka, džiaugiasi savo 
laimėjim a i s . Kiekvienoje 
aukštojoje ir vid u r i n ė j e 
mokykloje vyksta išleistu
vės jaunuolių, pasiruošusių 
gyvenimui ir tolimesniam 
mokslui. T a i didžiausių 
Lietuvos jaunimo masių 
džiūgavimas, kurio negali 
nustelbti nei dipukinių uo
du zirzimas, nei reakciniu C J v
šakalų lojimas. '

Šiandien laikraš č i u o s e 
skaitome malonią žinią, kad 
jaunas Lietuvos operos dai
nininkas Vacys Daunoras 
tarptautiniame Čaikovskio 
vardo vokalistų konkurse 
Maskvoje laimėjo' laureato 
garbę. O Vilniaus ir Kau
no publika džiaugiasi nese
niai iš garsiosios Milano 
operos “La Šcala” grįžusio 
Virgilijaus Noreikos daino
mis. Daug malonių ir džiu
gių naujienų gali išgirsti 
tie, kas nori girdėti, kas 
ieško tiesos apie Lietuvos 
dabartinį gyvenimą. Bet 
jaunimo sielų nuodytojai, 
tamsos skleidėjai bijo apie 
tai pasakyti Čikagoje susi
rinkusiam jaunimui.

Du lietuviai deputatai 
TSRS delegacijose

TSRS Aukščiaus i o s i o s 
Tarybos parlamentarų de
legacijoje, kuri šiuo metu 
lankosi Kanadoje, yra de
putatė iš Lietuvos — Anelė 
Zurbienė. Ji vad o v a u j a 
“Švyturio” kolūkiui, Biržų 
rajone. Antras TSRS 
A u k š č i ausiosios Tarybos 
deputatas lietuvis dalyvau
ja parlamentarinėje dele
gacijoje, išvykusioje į 
Olandiją. Tai — Salomėjos 
Nėries vardo kolūkio (Kau
no rajone) pirmininkas Ka
zimieras Kanis.

Jie abu išrinkti per bir
želio 12 d. įvykusius rinki
mus.

Kaip jau paskelbta, nau
jai išrinktosios TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmoji sesija įvyks rug
pjūčio 2 d. Kaip paprastai, 
pirmoje sesijoje išrenkami 
abiejų rūmų —Sąjungos 
Tarybos ir Tautybių Tary
bos—pirmininkai ir jų pa
vaduotojai, paskui renka
mas kolektyvusis Tarybų 
Sąjungos prezi d e n t a s — 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas — ir 
sudaroma Tarybų Sąjungos 
vyriausybė — Ministrų Ta
ryba.

J. Paliukonis
Vilnius, 1966. VI. 28

ŠYPSENOS
Kad vėliau nesigailėtų;.. ą

Kartą Napoleonas įkalbi
nėjo Gėtę paskirti kurį nors ■ 
savo poezijos kūrinį carui t 
Aleksandrui.

—Sere, — atsakė Gėtė, — 
aš nesu įpratęs tai daryti. 1 
Niekam neskiriu savo kūri
nių, kad vėliau nebūčiau 
priverstas gailėtis, tai pa
daręs. 4

Napoleonas į tai atsakė:
—Liudviko XIV laikų ra-j 

šytojai buvo kitos nuomo
nės.

— Taip,—atšovė Gėtė,— 
bet jo imperatoriškoji dide
nybė teiksis pripažinti, kad 
jie ne kartą to gailėjosi.

Protingi plaukai
Kartą vienas plikis ėmė 

Diogeną įžeidinėti ir iš jo 
juoktis. Tada Diogenas jam 
tarė:

—Ant tavęs aš nepykstu, 
bet tavo plaukus tai giriu, 
kad jie nuo tokios netiku
sios galvos nusikraustė.

Kas geriau
Kartą svečiai, kurių tarpe 

buvo ir teisininkų, susigin
čijo ir niekaip negalėjo iš
spręsti, kas geriau — būti 
nuteistam iki gyvos galvos, 
ar penkiolikai metų kalėji
mo.

Šių kalbų klausęs italų \ 
fizikas Markoms tarė:

—Aišku, geriau yra kalė
jimas iki gyvos galvos.

— Kodėl? — karščiavosi -■ 
dalis svečių.

—Šią bausmę atliks kiek
vienas nuteistasis, tuo tar
pu penkiolika metų ne kiek
vienas ištesės,—atsakė Mar
konis.

Niekam tikęs projektas
Išgarsėjus Markui Tve- 

nui, į jį daug kas pradėjo 
kreiptis, prašydamas para
mos. Vieno miestelio ma- , 
gistras paprašė pinigų ka
pinių tvorai. Humoristas 
štai ką jam atsakė:

—Jūsų projektas niekam 
tikęs. Tie, kurie yra kapi
nėse, negali iš jų pabėgti, o 
tie, kurie už kapinių; netu
ri nė mažiausio noro į jas 
patekti!
Matematikos apibūdinimas

—Matematikas yra tas, 
kuris tamsiame kambaryje 
žiūri į daiktą, nors iš tikrų
jų jo ten nėra, — taip Dar
vinas pabrėžė matematinių 
problemų abstraktumą.

Sokrato kritika
Senovės graikų dramatur

gas Euripidas parašė filo- v 
sofinį veikalą ir pasiuntė jį 
Sokratui, kad šis peržiūrėtų 
ir įvertintų. Išminčius per- * 
skaitė Euripido rašinį ir at
sakė dramaturgui:

—Viskas, ką aš supratau, 
parašyta labai gerai. Ne
abejoju, kad ir tai, kas bu
vo man neįkandama, išdės
tyta puikiai.

(Iš “Mokslas ir Gyvenimas”) \

Ky režimas sutriuškino 
budistų priešinimąsi

Saigonas. — Pietų Vie t- r 
namo valdžiai ištikimi ka
reiviai jėga užėmė Budistų 
Instituto buveinę. Laikinai 
budistų ^pasipriešinimas nu * 
malšintas. Užpuolimas buvo 
padarytas iŠ pasalų, kai j 
keturi šimtai budistų kuni
gų ramiai arbatą gėrė ir ne
sitikėjo tokio užpuolimo. 
Daug budistų suareštuota.
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Vertėjų nuolat daroma klaida Ponai, jūsų vizitines žinome...
Spaudos darbuotojai, vers

dami medžiagą iš svetimų 
kalbų, nuolat susiduria su 
vienu nemaloniu keblumu, 
būtent, į lietuvių kalbą neį- 
manoma tiksliai išversti 
skaitvardinių būdvar d ž i ų , 
vartojamų kitose kalbose 
dešimtmečiams žymėti: pa
vyzdžiui, iš rusų kalbos — 
tridcatyje gody, iš anglų—

“thirties” versti “ketvirtuo
ju dešimtmečiu, apimančiu 
31-40 metus. Be to, verčiant 
dešimtmečiais, gr a f i š k a s 
vaizdas čia dažnai supainio
ja neįgudusį vertėją. Ne
nuostabu, kad Vilniaus 
“Tiesa” kartą F. Bonoskio 
straipsniui “Thirties in the 
American Culture” antraštę 

___ u v v, „ v surinko didžiulėmis raidė- 
thirties ir panašiai. Lig šiol ■ mis “Trečiasis mūsų am- 
daug kas šias formas ver-' žiaus dešimtmetis Amerikos 
čia “trisdešimtieji metai,” 
kiti — “ketvirtasis dešimt
metis,” tačiau nei vienas, nei 
kitas atvejąs nėra teisingas. 
Trisdešimtieji metai reiškia 
tik vienerius trisdešimtuo
sius metus, o ketvirtasis de
šimtmetis apima 31-40 metus, 
tuo tarpu ši svetimų kalbų 
forma reiškia 30-39 metus.

Štai pasitaikė versti toks 
sakinys: “The thirties in 
the bourgeois Lit h u a n i a 
were devoted to the cult of ; 
the Grand Duke Vytautas.” 
Mes žinome, kad buržuazi
nėje Lietuvoje 1930-ieji me
tai buvo paskelbti Vytauto 
Didžiojo metais ir tas kul
tas tęsėsi ir vėliau visą de
šimtmetį. Bet, kai mes iš
verčiame, kad “ketvirtasis 
dešimtmetis” (1931-1940 me
tai) buvo skirtas Vytauto 
kultui, atsiranda labai ne
maloni klaida — išleidžiami 
pagrindiniai metai— 1930- 
ieji. kada tas kultas buvo 
plačiausiai išpropaguo t a s. 
Arba: “The strikes of the 
thirties in our city were....”
kur turimi galvoie kaip tik 
du stambūs streikai ivykę, 
1930-aisiais metais. Tokių 
ypatingu atvejų pasitaiko 
gana dažnai,-nors ir šiaip 
siu formų versti dešitme- 
čiais negalima, nes mūsų 
dešimtmečio sąvoką šičia ne
sutampa su svetimųjų kalbų 
reišikama prasme.

kultūroje,” tuo padaryda
mas grubią klaidą.

Visa čia bėda yra ta, kad 
kai kurie akademikai ran
da, jog tarmėse kai kur 
priesaga -iniai reiškia tą 
pat, kaip ir -ieji, tai yra 
trisdešimtiniai metai reiš
kia tą patį, kaip ir trisde
šimtieji metai.

Į tai galima atsakyti, kad 
koks nors mažas, beveik iš
nykęs kalbos faktas tarmė
je, būdamas niekam nežino
mas. išskyrus kai kuriuos 
akademikus, anaiptol nepai
nios eilinio skaitytojo. Be 
to. negalima, suabsoliutinti 
kokio atskiro jau negyvo 
tarminio fakto, vnač, jei jis 
nrieštarauja kalbinėms for
moms, daug plačiau žino
moms iš kitų šaltinių.

Visi kalbos praktikai tu
rėtų pritarti šios patogios 
formos isivedimui. Tada 
nebereikėtu nuolat aiškumo 
dėliai dėlioti žodį “šimtme
tis.” Išvengtume nemalo
niu sąskambiu, pavyzdžiui, 
“dešimtasis šimtmečio de
šimtmetis.” Radiio dikto
riui užtektu pasakyti “90- 
liniais metais.” ir viskas bū
tu aišku, o taip pat tikslu.

Susitarę dėl šios formos 
vartoiimo. mes turėtume 
savo kalboje Ivti. atitinkan
čia, ne tik rusu, bet ir kitų 
Vakaru kalbų formas. Be’

n noru
Yra puiki išeitis keblųpiųj

- reikia tik susiišvengti, 
tarti per spaudą. visiems 
plunksnos darbuotojams. -■

Lietuvių kalba turi pato
gių skaitvardinių b ūdvar- 
džių, kurie galėtų atitikti 
anglų thirties, forties ir pa
našiai. Pav., penkiniai ska
tikai (monetos po penkis 
skatikus), dvylikinis varpas 
(kuriuo skambinama dvy
liktą valandą), keturioli
kinis skietas ir pan. šias ly
tis užtinkame ir senuosiuose 
lietuvių kalbos žodynuose. 
Kaip penkiniai skatikai žy
mi visą eilę tam tikrų mo
netų, taip trisdešimtiniai 
metai galėtų reikšti eilę me
tų, kurie rašomi po dešim
tainės skaitlinės “3,” tai 
yra 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39. Tokiu būdu mes 
tiksliai išreikštume svetimų 1 
kalbų formas, nebereiktų Pivašiūnų pradinė mokykla

J. Subątąvičiuš
. •" ■ ■

KELIAS Į GIMTINĘ ;
Kolūkis mūsų žalias—- 
žali žali laukai.
Tolyn vingiuoja kelias
Tr supasi klevai.

Į mokslą mes išeinam, 
Keliu plačiu plačiu
Ir daug, vai daug pasieksim 
Giliausių paslapčių.

Išmoksim auginti
Gimtuosius savuosius javus:
Nuo priešų šalį ginti, 
Statyt, valdyt laivus.

Kolūkis mūsų žalias— 
žali žali javai...
Tolyn vilioja kelias 
Ir jūros, ir laivai.

Iš Vatikano ir iš Romos, 
per Amerikos balsą ir ki- 

, tas radijo stotis visokio 
plauko, tūrio ir liežuvio 
ponai “vaduotojai”, kaip 
koks tai K. čiginskis, nu- 
kvakęs “diplomatų šefas” 
S. Lozoraitis, visokie šimu
čiai, rudžiai, Sidzikauskai, 
“atstovas” Y. Kajeckas, hi
tlerininku svastikos laimin
tojas vysk. V. Brizgys, do
lerinis dvasininkas L. Bal- 
kūnas ir kitas balastas, nie
ko bendro neturintis su lie
tuvių liaudies, tautos gyvy
biniais interesais, pilia sru
tas, pamazgas, šmeižto sro
ves. Jie mėgina apjuodinti 
viską: kaimo darbo žmones, 
ių naujus, gražius papro
čius, jų darbštumą, kūry
bingumą, meilę dainai, šo
kiui, muzikai. Be sąžinės 
(jos turbūt ir neturi) grau
žimo purvais taško respub
likos darbo žmonių pasieki
mus moksle, kultūroje, bui
tyje, pramonės, žemės ūkio, 
statybų ir kitose srityse. 
Jie nesigėdina dergti moks
lininkus. rašytojus, mūsų 
respublikos atsakingus dar
buotojus, kurie glaudžioje 
sąveikoje su darbščia ja lie
tuviu liaudimi — kolūkie
čiais, darbininkais, inteli
gentais — iš sulinkusiu ba
kužių pakėlė kaimą, jį pa
darė mūriniu, iš griuvėsių 
atstatė miestus, gamyklas, 
išgarsino Tarvbu Lietuvą 
— tą gintaro lašelį — visa
me pasaulvie pramonės, 
meno, technikos, mokslo, 
literatūros, sporto, kultū
ros ir kitais pasiekimais. 
Mums lietuviams, gyve
nantiems Tėvynėje, ir 
tiems Amerikos ir viso pa
šau 1 i o 1 ie tu viams-i šelviams, 
kurie tikrai mvli Maironio. 
A d. Mickevičiaus. S. Neries, 
A. Baranausko, ir kitu poe- 
&į^dainuQta Lietuva, visi 
šienas i ekimai, laimėjimai 

'ų'r.^žmbnes: vra brangūs. mes 
intb didžiuojamės ir.kovoja
me už naujus.pasiekimus.

; , Bet jiems — tautos atma
toms. ponams su frakais, ir 
kt;. kas jiems buvo, vra ir . 
bus br^naaus. mielo ir arti- . 
mn širdžiai Nemuno šalvie? 
Kas? Juk iie ia kadaise 
pardavė, pirko, iaia nrekia- ( 
vo. keikė, kolioio. i Lietuva 
žiūrėto kaip i savo dvara, o 
i. liaudį — kaip i baudžiau
ninkus. Pateiksiu tik kele
tą faktų, nors jų šimtai.

1863 m. sukilimas daug • 
pareikalavo aukų. Su vi
sais ir lietuvių liaudis at
kakliai kovojo prieš cariz
mą. Tačiau lietuviškoji dva- 
rininkija ir katalikų vysku
pai—Vilniaus ir Žemaičių— ( 
nesigėdijo kreiptis su ma
lonės prašymais į carą, gel-

Pirmosios žibutės (J. Sabo nuotr.)

, bedami save, savo intere
sus. Jie skatino sukilėlius 

' mesti ginklus, pasiduoti ca- 
1 ro valdžios malonei, nuro

dydami jiems kaip pavyzdį 
dvarininkus. Gi Žemaitijos 
vyskupas M. Valančius, 
kreipdamasis į sukilusius 
valstiečius, rašė: “Atsiduo
kite visiškai ant mylistos ir 
mielaširdystės aukščiausios 
jūsų krašte vyriausybės, 
kuriai šviesiausias ciesorius 
pavedė macę dovanoti vi
siems, kurie pametę gink
lus, pasakys tam tikrą gai
lestį ir maldaus pasigailė
jimo” (B. Alekna, M. Va
lančius. Kaunas, 1822, 151 
psl.). Tai vienas iš pavyz
džiu. kaip buvo išduotas 
sukilimas.

XVIII ir XIX amž. (iki 
1863 m. sukilimo) Lietuvos 
dvasininkai, visoker i o p a i 
remiami reakcinių dvari
ninkų, ne tik engė valstie
čius visu baudžiavinės san
tvarkos žiaurumu, bet ir vi
sos dvaro aplinkos priemo
nėmis siekė oriversti lietu
vius valstiečius išsižadėti 
savo gimtosios kalbos ir 
vietoje jos vartoti lenkų, 
kalbą. Antroje XIX a. pu
rėje kai kurie' dvarininkai 
net siekė caro paramos, 
kad iš mokyklų būtų 
linta lietuviu kalba, 
no 1863 m. sukilimo 
buvo padarvta. Šiuo 
Lietuvos klerikalai, 
nriešakvie buvo reakciniai 
dvasininkai bei dvarininkai, 
ne tik taikstėsi su carizmu, 
bet atvirai palaikė caro 
valdžia, ragino tikinčiuo
sius melstis už cara.. Ra
ginimas. kad tikintieii bū
tu ištikimi caro valdžiai, 
buvo dažna kunieu pamoks
lu ir klerikaliniu laikraš
čiu tema. Caro Nikaloiaus 
IT atėiimo i sostą klerikalai 
paskyrė sveikinamąjį eilė
rašti. kuriame su vergišku 
atsidavimu įtikinėjo despo
tizmo patvaldystės režimo 
p’alva: “Valdydamas taip 
su dievu, su tikyba, tu pa
šalpa pas viešpatį rasi ir 
neužkenks ten priešu nedo
rybė. i niekus virs baisi anų 
smarkybė, ir garbint ims 
tave kraštai visi” (“Žemai
čiu ir Lietuvos apžvalga, 
1895, N’r. 1, 4 psl.).

Caro valdžios gyrimus ir 
aukštinimus dvasininkai, jų 
rėmėjai stengėsi klastingai 
sustiprinti paimtais iš cari
niu titulų prasimanymais 
anie tariamuosius caro ry
šius su Lietuva, pavyzdžiui, 
tokiais, jog, esą “dabartinis 
Rosijos ciesorius Mikalojus 
antrasis yra drauge mūsų 
didžiu o ju kunigaikščiu” 
(“Tėvynės sargas”, 1897, 
Nr. 9. 3 nsl.). Lietuvos dva
sininku ir apskritai klerika
lų ištikimybė bei atsidavi
mas carizmui buvo glau
džiai susiję su visa reakci
ne katalikų bažnyčia, su 
Vatikano politika, rėmusią 
reakciją. Per savo ryškiau
sius atstovus pralotą Anta
navičių, kun. Dambrauską- 
Jakštą, kun. Laukaitį, kun. 
Olšauską, Martyną Yčą ir 
kt. lietuvių buržuazija dau
geliu atveiu viešai deklama
vo savo ištikimybę caro val
džiai, savo pasiryžimą jai 
talkininkauti. Kun. Laukai
tis iš IV Valstybės dūmos 
tribūnos 1913 m. gyrėsi ir 
už praeitąjį laiką, kad “19- 
05-1906 metais lietuvių ku
nigai uoliai padėjo malšin
ti kramolą tarp- Lietuvos 
gyventojų” (iš Valstyb. dū
mos stėnogramos, 3 tomo, 
1913, 861 psl.).

Pirmojo pasaulinio karo

nasa- 
Todėl 
tai ir 
tarnu 
kuriu

metais Lietuvą okupavus 
vokiečiams imperialistams, 
buržuazija stojo jų tarny
bon. Plačiau neminėdamas 
1916 m. vasario 12—14 die
nomis Berne įvykusios 
“konferencijos” (dalyvavo 
J. Gabrys,, kun. Žilius, kun. 
Viskantas, kun. Dzimidavi- 
čius, kun. Steponaitis ir Tu
mėnas), 1916 m. gegužės 30 
d. — birželio 4 d. Šveicari
joje, Lozanoje įvykusios 
“konferencijos”, kur pirmi
ninkavo' M. Yčas, “nutari
mų”, pažymėsiu, kad tai 
buvo lietuviškųjų buržuazi
nių nacionalistų, klerikalų 
siekimas patvirtinti savo iš
tikimybę Vokietijos impe
rialistams, pritarti jų plėši
mams. O 1916 m. birželio 
27-30 d. Lozanoje įvykusia
me “kongrese pavergtų 
tautų” (režisieriai vokiškie
ji imperialistai) “atstovai” 
A. Smetona. J. Šaulys, S. 
Kairys, F. Ropas, J. Gab
rys, Bartuška, Bielinis pa
tvirtino deklaraciją įteisi
nančia Vokietijos imperia
lizmo plėšimus Lietuvoje ir 
Lietuvos kolonizaciją.

Tačiau Lietuvos darbo

Voverė. (J. Vaicekausko nuotr.)

pinkams. Broliai Vailokai
čiai tapo Lietuvos milijo
nieriais. Prekybos pramo
nės bankų seifų turtais 
naudojosi Lietuvos finansų 
ministras M. Yčas, 1920 m. 
ir vėliau išgarsėjo “sacha
rino,” “lašinių skutimo” ir 
kitos bylos. Kunigas J. Pu
rickis vienas iš tų bylų he
rojų. Iš machinacijų pra
lobo klerikalų veikėjai V. 
Petrulis, P. Karvelis, tau
tininkų partijos veikėjas 
Lapenas, A. Smetona, M. 
Sleževičius ir kiti.

Lietuviškieji buržuaziniai
žmonės stojo kovon ir prieš nacionalistai žengė keliu —
vokiškuosius okup a n t u s . 
Tai sukėlė dideli nerimą 
vokiečiams. Jie turėjo su
eiti į dar didesnį kontak
tą su lietuvių buržuazija, 
kuri jiems pagelbėtų įsi
tvirtinti. Tam reikalui oku
pantas drauge su buržuazi
jos lyderiais A. Smetona ir 
kitais planavo surengti ko
kią nors konferenciją ir jos 
vardu pridengti okupantų 
natikimaja tarvbą. Ji ivvko 
Vilniuje, kurios režisieriu
mi buvo vokiškasis oku
pantas. Konferencija, vvk- 
dvdama okunanto valia, “iš
rinko” iš 20 žmonių vad. 
Lietuvos taryba, o pirmi
ninku jau nuo 1916 m. kai
zeriui tarnavusi A. Smeto
na. šia tarvba. kain ir tu
rėjo būti, natvirtmo oku
pantu atstovas Lietuvai — 
mmorolas feMmarša.las Ba- 
va.rįios kunigaikštis Leo- 
nnldas. Ta in buržuazija, 
klerikalai ir kiti išnaudoto
jai stoio tarnauti lietuvių 
tautos priešams, o 1918 m. 
buržuazinė taryba nutarė 
paskelbti Lietuvą monar
chija ir karaliumi nutarė 
nakviesti Viurtenbergo her
cogą Vilhelmą Urachą. Šis 
manevras — Lietuvos bur
žuazijos atstovų sutikimas 
pasidalinti politinę valdžią 
su Vokietijos imperialistais. 
Už šias pastangas, teisin
giau — Lietuvos pardavi
mą Vokietijos valdžia 1918 I 
m. rugsėjo mėn. paskyrė 
buržuazinės Lietuvos tary
bai nuolatinį viešą biudže
tą—po 18,600 markių mė
nesiui ir 75,451 markę už 
praeitą laiką.

O atkūrus vadinamąją 
‘nepriklausoma’ Lietuvą, ar 
šiems ir visiems kitiems 
nonams rūpėjo jos liaudies 
likimas: žemės ūkio, pra
monės problemos, švietimas, 
sveikata, kultūra, mokslas 
ir kt.? Ne! Taip krašto ki
limui reikalingos lėšos plaukė 
į turčių kišenius, seifus, už
sienio bankus. 1923 m. J. 
Vailokaitis (komisijos pir
mininkas) Ang lijo j e už- 
pirkdamas ginklus Lietuvos 
kariuomenei pasisavino dalį 
valstybinių lėšų. Jo bankas, 
padedant valdančiajai 
krikščioniu demokratų par
tijai, gaudavo už nedidelius 
procentus iš valstybinio 
Lietuvos banko milijonines 
paskolas, kurias už aukštus 
procentus išduodavo ūki-

per spekuliacijas, kyšius, 
valstybinio turto grobsty
mą, liaudies engimą, jos iš
naudojimą — į bankus, į 
dvarus, į stambiosios btfr- 
žuazijos padėtį.

Lietuvos liaudis matė ko- 
kiuo' keliu eina mūsų kraš
tas. Anstoliai, didžiuliai 
mokesčiai, varžytinės žemos 
žemės ūkio produktų kai
nos ir aukštos pramoninių 
prekių, didžiulės algos val
dininkams, dvasininkams ir 
t.t., ją vertė nerimti, kelti! 
balsą. Ir jei ne teroras, jei 
ne policija, kalėjimai prieš 
lietuviu liaudi, vargu ar 
smetoninė “nenriklausomv- 
bė” būtu išsilaikiusi? Apie 
ta smurtą patvirtinate iūs, 
nonai, savo senomis kalbo
mis. Kada 1930-1931 me
tais uždraudė ateitininku 
veikla, dvasininkija visomis 
keturiomis stojo ginti savo 
interesu. Sklido kaimuose 
i v nėr bažnyčias visokie ap
linkraščiai. biuleteniai ir tt. 
Peikiantys A. Smetoną ir 
pan. Jie platino pokalbio 
su prof. Voldemaru tekstą. 
Voldemaras kalbėdamas a- 
pie vidaus politiką nurodė:

“Kitados Smetona parašęs 
prieš Šleževičių straipsnį 
apie rykštes pedagogiją, o 
dabar visa jo vidaus politi
ka yra tik rykštes politika... 
Juo ilgiau rykštes režimas 
tęsis, juo katastrofingesnis 
bus jo griovimas pačiam 
Smetonai ir mūsų valsty
bei. Smetona tikisi būt am
žinuoju prezidentu, bet tuo 
netiki net jo artimieji. Yra 
pagrindo sakyti, jog jo re
žimo dienos suskaitytos. 
Lietuvos visuomenė (buržu
azinė — A. M.) turi vienu 
balsu reikalauti seimo, kurs 
išspręs konstrukcijos ir 
prezidento problemas... Pa
šalinimas neteisėtos ir su
gedusios valdžios ir graži
nimas teisėtumo — tai ak
tualiausias lietuvių tautos 
uždavinys.”

Aiškiau neparodysi kokia 
valdžia, kokie žmonės ir 
kaip valdė Lietuvą. Prof. 
Voldemaras “numatė”, kad 
būtina “pašalinti neteisėtą 
ir sugedusią valdžią” ir, 
kad tai turi padaryti lietu
vių tauta, žinoma jis turėjo 
— buržuažiją, tačiau tai la
bai teisėtai ir tvirtai, ponai 
“vaduotojai”, padarė lietu
vių darbo1 žmonės 1940 m. 
birželio mėnesį.

Iš keletos pavyzdžių gali
ma matyti kaip Jus, ponai, 
su frakais, švarkais ir su to
nomis mylėjote “kryželių 
Lietuvą”.

Jūsų “vadavimo veikla”, 
Jūsų keiksmai, koliojimasis 
ir visas kitas brudas man 
primena vieną žmogų. Dar 
buržuazijos metais Pasvalio 
valsčiuje gyveno ūkininkas 
Kazimieras K. Jis buvo ne
patenkintas Smetonos san
tvarka ir ją ir juos visaip 
keikdavo. Mat, neleido būti 
viršaičiu. Fašistiniais me
tais stojo tarnauti hitleris- 
tams ir “lietuvino” Lietuvą 
— šaudė, korė, grobė sve
timųjų turtą. Ši valdžia 
jam tiko. O paskui — bau
smė už kruvinus darbus. 
Dabartiniu metu jis gyvena 
Šiaulių mieste ir kiekvieną 
dieną gerią ir vėl visus kei
kia. Neseniai aš jį mačiau 
gulintį girtą, pajuodusį 
purvo klane. Jis keikėsi, 
taškėsi purvais ir dvokė 
kaip srutų duobė. Žmonės 
jo lenkėsi ir žiūrėjo su nuo
staba, kaip gali žmogus 

Į taip nusmukti, virsdamas 
gyvuliu. Tuo metu pagal
vojau, o kaip jis panašus į 
tuos ponus “vaduotojus” iš 
už Atlanto. Taip, tai tikras 
Jūsų portretas, ponai!

O baigiant, ponai, norisi 
pacituoti mūsų mylimojo ir 
mėgiamojo poeto Maironio 
posmelį, skirtą jums:
O siurbėlės, niekšai, bastūnų gauja! 
Diplomatų valizų vežikai!
Kai kur kai kas
Net pavarde ansišarvo.ies nauja! 
Be sąžinės kyšių lupikai!
I kūną nuodais įsisiurbus gija!.. 
O trinkite baltas rankas!
Gal titulus, garsą sau gauste, 
Dėmės nuo kaktos nenuplauste 
Ne vienas kai kas! ,

Taip, kad. ponai, jūsų vi
zitinės kortelės, kokios 
spalvos ir stiliaus ios bebū
tu, mes žinome. Rekomen
dacijos nereikalingos.

A. Martinionis
Šiauliai

Puikus pasirodymas 
dainos varžybose

Vilniaus “Tiesa” rašo:
Iš Maskvos mus pasiekė 

džiugi žinia — jaunam Lie
tuvos dainininkui Vaclovui 
Daunorai suteiktas P. Čai
kovskio vardo tarptautinio 
konkurso laureato vardas.

Daugiau kaip dvi savai
tes žymiausiose Maskvos 
koncertinėse salėse 58 dai
nininkai iš 21 pasaulio Ša
lies atkakliose meninėse 
varžybose kovojo dėl prizi
nių vietų. LTSR Valstybi
nio akademinio operos ir 
baleto teatro solisto iškovo
toji ketvirtoji premija te
ko stambaus masto varžy
bose. kuriose dalyvavo daug 
plačiai žinomu vokalinio 
meno meistrų, iš tiesų įspū
dinga ir reikšminga perga
lė. Tai ne tik asmeniškas 
Vaclovo Daunoro, bet ir vi
so mūsų respublikos voka
linio meno, kuris pastaruo
ju metu rodo pažangą, lai
mėjimas.
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A. Kazlauskas

Pirmosios proletarines revoliucijos 
atgarsiai JAV lietuvių tarpe

prieš Tarybų valdžią Lietu
voje.

Pažangioji spauda rašė 
apie revoliucinius žemės 
ūkio, pramonės ir kultūros 
pertvarkymus Lietuvoje. 
Nemažas dėmesys buvo ski
riamas agrarinio klausimo 
sprendimui, nes Amerikos 
lietuvių dauguma buvo iš
eiviai iš Lietuvos kaimo. 
“Laisvė” vedamajame “Žo
džiai ir veikimas’’ pritarė Ta
rybų valdžios vykdomai ag
rarinei politikai, nes žemės 
nacionalizavimu “iš anksto 
žmonės pratinami prie so
cializmo tvarkos.” Antidva- 
rininkišką žemės ūkio per
tvarkymų pobūdį spauda 
paremdavo, skelbdama laiš
kus iš Lietuvos kaimo: 
“Kaip buvo valdžia bolševi
kų — rašė “Laisvėje” vals
tietis K. Jasnauskas,— tai 
rūpinosi reikalais darbinin
kų ir dvaro ponus varė 
dirbt.”

Atremdami buržua z i j o s 
prasimanymus, pažangieji 
teigė, kad “Lietuvoje buvo 
konfiskuojama tik stambios 
įstaigos ir tie kapitalistų 
spaudos šauksmai, kad bol
ševikai viską atima nuo ūki
ninkų, y ra melagingi.” Ame
rikos lietuviams buvo nu
šviečiamas ir kultūrinis Lie- 

__ o____  ________ . _ tuvos gyvenimas, aiškina- 
tijose, Tarybų valdžios įsi-1 ma darbo žmonių vyriausy- 
kūrimas Lietuvos 1918 bes politika 
metais buvo 
staigmena. Buržuazinių or- tojus informavo, kad gau

Buržuazinė istoriografija 
neigia socialistinės revoliu
cijos, įvykusios Lietuvoje 
1940 m., dėsningumus. Bet
gi buržuazinių veikėjų pra
simanymai apie 1940 m. re
voliuciją nėra nauji. Pana
šias koncepcijas jie kelia ir 
prieš pirmąją proletarinę 
revoliuciją Lietuvoje, kuri 
vyko skirtingose istorinėse 
sąlygose. Tautininkai, de
šinieji socialistai ir klerika
lai vengia kiek plačiau nu
šviesti Tarybų Lietuvos įsi
kūrimą 1918 m. Tačiau vi
sų buržuazinių srovių at
stovai Amerikoje — ir deši
nysis socialistas S. Michel- 
sonas ir tautininkas V. Sir
vydas—vieningai kalba apie 
1918 m. socialistinės revo
liucijos “nelietuvišką” pri
gimtį, jos eksportavimą iš 
Tarybų Rusijos, o K. Jurgė- 
la 1956 m. JAV išleistoje 
“Lietuvos istorij oje” net 
teigia, kad imperialistinės i 
Vokietijos kariuomenė išvis 
nedalyvavusi kovoje prieš 
Tarybų valdžią. Šiuolaikinė 
buržuazinė istoriograf i j a, 
kaip matome, net iškraipo' 
istorinius faktus.

* * *
Lietuvių buržuaziniams 

sluoksniams, gyvenantiems 
Jungtinėse Amerikos Vals- 

)

ganizacijų veikėjai tikėjosi, 
kad Lietuvos valstybingu
mo atgimimą lemia užsie
nio valstybių politika ir jų 
pačių diplomatinės misijos.

Lietuvių buržuazija įvy
kusią Lietuvoje socialistinę 
revoliuciją pirmiausia ėmė 
pulti šmeižikiškais prasi
manymais. Klerikalų, tau
tininkų ir dešiniųjų socia
listų spauda vieningai tei
gė, kad revoliucija į Lietu
vą esanti importuota iš 
svetur ir neturinti Lietuvo
je realių sąlygų įsitvirtinti. 
Dešiniųjų socialistų “Nau
jienos” skelbė, kad Lietu
va, kaip ir Rusija, nepri
brendusi socialistinei revo
liucijai, kad bolševikai Lie
tuvoje neturį socialinės ba
zės. “Naujienos” 1919 m. 
rugpiūčio 19 d. rašė, kad 
Tarybų valdžios įsikūrimas 
Lietuvoje pasitarnavęs bur
žuazijai, nes ji esą gavo 
progą sukurti savo ginkluo
tas pajėgas. Tau tin inkų 
“Tiesa” tiek nusišnekėjo, 
kad teigė, jog V. Kapsukas 
ir Z. Angarietis su kiniečių 
pagalba siekią Lietuvą už
grobti.

Lietuvių buržuazija, jų 
laikraščiai ir atskiri veikė
jai, kaip matome, istorinį 
revoliucijos turinį pakeitė 
šmeižiki š k a i s prasimany
mais, iškreipę revolliucijos 
prasmę, gąsdino ja Ameri
kos lietuvius.

Pažangieji Amerikos lie
tuviai suprato, kad teisin
gos informacijos skleidimas 
apie socialistinę revoliuciją 
Lietuvoje įgavo pirmaeilę 
reikšmę. Informaciją apie 
Lietuvą opera t y v i a i ėmė 
skleisti visa pažangioji pe
riodika, ėjusi 1919 metais: 
“Laisvė,” “Mūsų tiesa,” 
“Žarija” ir “Moterų balsas.”

Pažangioji spauda pir
miausia siekė išryškinti 
buržuazijos sk 1 e i d ž i a m ą 
klasinį turinį, parodyti, jog 
svarbiausias burž u a z i j o s 
tikslas — šmeižtų pagalba 
nuteikti Amerikos lietuvius 

•inteligentijos
“Laisvė” skaity-

narnos iš Lietuvos žinios 
leidžia teigti, jog visa Lie
tuvos pažangioji inteligen
tija eina išvien su bolševi
kais. Pažangieji lietuviai 
sveikino kiekvieną inteli
gentą, kuris dalyvavo, ku
riant naują muziejų, teatrų 
ir gausaus mokyklų tinklo 
steigimą Tarybų Lietuvoje.

* * *

mijos vaidmeniui revoliuci
joje. 1919 m. pradžioje pa
žangieji lietuviai dar nepa
kankamai aiškiai įsivaizda
vo revoliucijos varomąsias 
jėgas. Bet jau 1919 m. ba
landžio 1 d. “Laisvėje” bu
vo rašoma: “Iki šiolei mes 
manėm, kad Lietuvos dides
nę dalį užėmė Rusijos bol
ševikų armija,” bet dabar 
“patiriame, kad Lietuvoje 
jau pirmiau buvo Raudono
ji Gvardija, kuriai Rusijos 
armija atėjo į pagalbą?'

Pažangioji spauda pa
brėžtinai (teigė, kad Rau
donosios Armijos daliniuose 
dalyvavo ir lietuviai. Šios 
išvados buvo patvirtinamos 
ir faktais. Amerikos lietu
viai žinojo, kad Raudonoji 
Armija Vilnių užėmė 1919 
m. sausio 5 d., betgi buvo 
žinoma, kad Vilniuje jau 
anksčiau, dar nuo 1918 m. 
pabaigos, veikė Darbininkų

deputatų taryba. Laikraš
tis “Laisvė” rašė: jeigu į 
“Lietuvą atitraukė būriai 
raudonosios armijos, tai bu
vo visų pirma darbas pa
čių lietuvių darbininkų.”- 
Neatskiriamą Lietuvos dar
bininkų ir Raudonosios Ar
mijos interesų bendrumą 
iškėlė “Žarija”: “Darbinin
kų minios,—teigė ji,:—per
ėjo Raudonosios A r m i j o s 
pusėn ir sykiu su jąja ran
ka rankon eidami stumia 
nuo savo sprando buržua
zijos leteną.” Pažangieji 
lietuviai Raudonosios Ar
mijos dalyvavimą revoliuci
niuose įvykiuose Lietuvoje 
visuomet vertino, prisimin
dami susiklosčiusį Lietuvo
je klasinių jėgų santykį. Jei
gu Raudonoji Armija pa
dėjo Lietuvos darbo žmo
nėms, tai ši pagalba buvo 
internacionalinė jos parei
ga, “kadangi priešingoje 
pusėje irgi veikė tarptauti
nės spėkos.”

Pažangioji Amerikos lie
tuvių visuomenės dalis reiš
kė įsitikinimą, kad Tarybų 
valdžia atitiko liaudies ma
sių gyvybinius interesus. 
Šiai tiesai pagrįsti jie nau- 

spaudos pranešimais. “Lais
vė” skelbė “Globė” pasisa
kymą apie padėtį vidurio 
Lietuvoje: “Nors bolševi
kai iš tų vietų išvyti,—tele
grafavo laikraščio kores
pondentas iš Kauno, bet 
bolševizmas ten gyvuoja.”

Apie Lietuvos darbo žmo
nių pritarimą Tarybų val
džiai JAV pažangieji lietu
viai sprendė ir iš konkrečių 
faktų. Patys buržuazijos 
atstovai pripažino, kad re
voliucinės. pajėgos nesun
kiai užėmė Uteną, Kavars
ką ir kitus miestus, buvo 

apie nesėkmingasPažangieji periodiniai lei- žinoma 
diniai daug dėmesio skyrė buržuazijos pastangas or- 
išaiškinti Raudonosios Ar- ganizuoti savo kariuomenę 

ir t. t. Iš šių dr daugelio 
kitų požymių: “Laisvė” pa
darė logišką išvadą, kad 
negalima kalbėti apie Lie
tuvos gyventojų priešišku
mą Tarybų valdžiai. Toks 
jų įsitikinimas dar labiau 
sutvirtėjo 1919 m. pabaigo
je, kai Ameriką ėmė pa
siekti laiškai iš Europos. -< n T v • 11919 m. gruodžio 22 d. jose, 
“Laisvė” skelbė P. Gasiūno valios 
(Rokiškio apskr., Panemu- daktaras daugiausia drau- 
nėlio valse.) laišką, kuria
me buvo sakoma, kad “bol
ševikai nieko mums blogo 
nepadarė.” Tikrąją padėtį 
Lietuvoje buvo priversti už
fiksuoti ir patys buržuazi- pasaulinė taika ir žmonių 
jos veikėjai. Lietuvos deši-1 gerovė, 
niųjų socialistų lyderis S. 
Kairys savo Amerikos ben
draminčiams guodėsi, kad 
Lietuvoje “darbininkai visa 
minia pavirto komunistų 
pusėn.”

(Bus daugiau)

Per porą dienų ir va
karų šermeninę a p 1 a n k ė 
daug žmonių. Prieš išlydint 
birželio 29-os rytą, suvažia
vo apie 30 automobilių su 
apie 150 žmonių daktarą 
palydėti, paskutinį sykį su

Mielosios baltosios gulbelės!..

_So. Boston. Mass
Daktarą Joną Repšį 

palydėjus
Sekmadienio rytą, pusė 

po dešimtos, važiuodamas 
pro Repšių namus, susto
jau, maniau baigsim tartis 
dėl važiavimo į Chicagoje 
rengiamą LDS Seimą. Iš
lipęs iš mašinos, palei dak-

nardą, kuris sakė, kad po
licija daktarą išvežė j City 
Hospital beveik negyvą.

Iš mano akių ašarą iš
traukti nelengva, bet apie 
šią 1 i ū d n ą žinią abu su 
draugu Rainardu su ašara 
a k y s e kalbėjome: “Kad 
nors dar atgaivintų, kad 
dar gyvą parvežtų...”

Už valandos laiko Rain- 
nardas pranešė, kad mums 
brangus daktaras jau išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo. Li
goninėje pastangos atgai
vinti nedavė gerų rezulta
tų. Reiškia, atgyvenęs 77 
metus, lygiai 60 metų šioje 
šalyje, plačiai žinomas pro
gresyvių lietuvių tarpe po 
visas J. A. Valstijas, beveik 
nesirgęs, staiga 
namuose kėdėje 
nes kai nuvežė 
jau buvo miręs.

Dr. J. Repšys iš Lietuvos 
paėjo nuo Utenos rajono 
Užpalių apylinkės. Paliko 
liūdesy žmoną Elzbietą 
(Vilkaitę), dukrą Edithę ir 
anūką John. Taipgi .turėjo 
keletą artimų giminių Lie
tuvoje. O iš draugų ir pa
žįstamų labai daug jo liūdi. 
Į šią šalį atvyko 1906-ais 
metais.

Buvo pašarvotas Juozo 
Lubino n e s e n i a i gražiai 
įrengtose šermeninėms pa
talpose, South Bostone. Mi
rė birželio 26-ą, palaidotas 
laisvose Mount Hope kapi
nėse. Karstas buvo papuoš
tas gyvų gelių vainikais bei 
kukėtais, nes jis turėjo 
daug gerų draugų, kurie 
pripirko daugybę gražių

mirė savo 
sėdėdamas, 
į ligoninę,

Laisvai atgyvenęs visą 
savo subrendusį amžių, atli
kęs daug darbo toje visuo
menėje, kuri kovoja už vi
sa tai, kas yra naudinga 
žmonijai, dr. J. Repšys ra
miai gulėjo puikiame kars
te. Jis priklausė keliose 
draugijose bei klubuose; 
priklausė ir neprogresyvių 
vadovaujamose organizaci

nes ir ten yra geros 
žmonių, su kuriais

gavo. Būdamas profesiona
lu, susiėjęs su jam priešin
gų minčių žmonėmis, vem 
gė kalbėti apie politiką, 
nors jam visuomet rūpėjo 

juo atsisveikinti... Prieš 
išlydint, priderančią įkal
bą pasakė “Laisvės” re
daktorius Rojus Mizara. 
Atsisveikinant kapinėse į 
palydėjusius taipgi Rojus 
Mizara kalbėjo. Elzbietos 
Repšienės padėką išreiškė 
laidotuvių direkt orius J. 
Lubinas ir visus užkvietė 
atvykti į A L P Draugijos 
patalpas So. Bostone., kur 
visi buvo skaniai pavaišin
ti.

Gaila netekus daktaro, 
gero visuomenininko ir as
meninio draugo. Reiškiu 
gilią užuojautą žmonai Elz
bietai, dukrai Edithei ir ki
tiems daktaro artimiesiems, 
o tau, brangus drauge, lai 
būna lengva ilsėtis šios pa
garsėjusios šalies žemėje.

A. Kandraška

MIAMI, FLA.
Birželio 22 d. atsibuvo 

LLD 75 kuopos pietūs ir 
po pietų trumpas posėdis. 
Pietus paruošė M. Valilio- 
nienė ir J. Jure v i č i e n ė . 
Taipgi daug prisidėjo dar
bu A. Bečienė. M. Krupp 
iškepė pyragus. U. Tamo
šiūnienė, negalėdama daly
vauti sueigoje, nes turėjo 
būti prie sergančio vyro, 
paaukojo $1.

Posėdis buvo tru m p a s, 
bet padarė du gerus tari
mus. Paaukota $100 apsi
gynimo ir $50 taikos veik
lai.

Į LLD .75 kuopą įsirašė 
naujas narys Klemensas Si
mons.

Po posėdžio turėjome 
taipgi trumpą programą ir 
liūdną prisiminimą vienerių 
metų sukakties po Pranulio 
Pakolniškio mirties. Drg. 
V. Bovinas sutaisė tinkamą 
programą. Labai gražiai 
apibūdino Pranulio litera
tūrinius darbus. Kiek tai 
buvo įdėta laiko ir energi
jos, ir tie visi jo žodžiai, 
taip gražiai suderinti, su
puola su darbo žmonių gy
venimu !

Ignas Urbonas skaitė ei
lėraščius, gražiai, tinkamai 
tokiam prisiminimui pa
rinktus. Helena Mikitienė 
padainavo “Ko liūdi, berže
li,” ir kitą dainelę, pritai
kytą liūdnam prisiminimui. 
A. Bubelis taipgi paruošė 
porą dainelių ir pats sau 
mažais vargonėliais pritarė. 
Nors Mikitienė ir Bubelis 
nėra profesionalai daini
ninkai, bet savo užduotis 
atlieka kaip geriausiai gali, 
ir reikia juos tik pagerbti.

žodžiu sakant, mirusio 
draugo prisiminimas pavy
ko gražiai.

Dabar noriu keliais žo
džiais prisiminti apie ligo
nius ir kitus jau mirusius. 
Jau buvo “Laisvėje” minė
ta, kad mirė Adelė Rustec- 
kienė. Labai nustebino vi
sus, nes taip netikėtai, taip 
staigiai mirtis ištraukė ją 
iš gyvųjų tarpo. Birž. 21 d. 
dar dienos laiku dirbinėjo 
apie namus, skalbė, prosi- 
no, valgį gamino, o vakare 
mirė savo mylimo sūnaus 
Donaldo rankose! Skaudus 
smūgis sūnui ir podukrai, 
taipgi giminėms ir abelnai 
visiems draugams. Į šer
meninę susirinko gražus 
būrys draugų atsisveikinti 
su Adele, nes kūną išsiuntė 
į Brooklyną, N. Y., kur Ą- 
delė buvo gimusi ir augusi. 
Kurie j šermeninę susirinko 
atsisveikinti, visi buvo už
kviesti7 į Socialį Klubą ir 
labai gražiai sūnaus Donai- 

do priimti ir skaniai pavai
šinti.

Nuoširdi užuojauta sūnui 
ir giminėms.

•

Birželio 29 d. mirė An
tanas Nevarauskas. Velio
nis priklausė prie LLD 73 
kuopos ir buvo “Laisvės” 
skaitytojas. Liepos 2 d. 
buvo palaidotas. Palydėti į 
kapines susirinko gražus 
būrelis Antano pažįstamų 
ir draugų. Prieš išlydėji
mą atsisveikinimo kalbą 
pasakė Antano jaunystės 
dienų draugas dr. Thamas. 
Jis gražiai apibūdino velio
nio gyvenimą ir jo darbus.

Antanas paliko liūdinčią 
sesers dukterį Mary Bru
žienę ir daugiau giminių. 
M. Bružienė rūpinosi laido
tuvėmis ir pagal jos tvar
ką visi palydovai buvo už
kviesti į Socialį Klubą, nes 
ten buvo prirengtos vaišės, 
kurias pagamino M. Kochie- 
nė, M. Cle, M. Paukštaitie- 
nė ir draugai vyrai gelbėjo.

Amžina atmintis tiems, 
kurie jau šaltuose kapuose.

Dabar apie ligonius
Po ilgos ir sunkios li

gos gražiai sveiksta Ur
bonienė. C. Tarno š i ū n a s 
taipgi gerokai sustiprėjęs.
J. Benikaitis dar vis gydy
tojo priežiūroje, laikosi vi
dutiniškai. A. M'akulis ir
gi dar serga.

DORCHESTER, MASS.
Mirus

DR. JONUI REPŠIUI
Mes reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Elzbie

tai, dukrai Edith, anūkui Joneliui, giminėms ir 
draugams. Kelionę atlikęs užmerkiai alkis, amži
nu miegu užmigai. Nustojo tau plakus pailsus 
širdis. Savo mylimą žmoną, dukterį ir anūką liū
desy] palikai.

Eleanora Belekevičienė 
Estą Thamėnas 
Elzbieta Freimant 
J. B. Keršiai
J. Valančauskas 
D. Kukstis
S. J. Rainard 
A. Zinskienė
V. Baltušis
F. M. Kvetkas 
A. K. Jankus 
S. Einingis
K. Kazlauskiene 
A. Kandfaška 
A. Davidonis 
M. Davidonis
S. Šukienė 
A. Mathuz 
J. Beleckas 
A. O. Zarubai 
M. L. Trakimavičiai 
S. J. Budrevičiai 
J. A. Kanis 
P. Niukas 
H. Zekonienė > - 
Mr. Nemeski
F. K. Yvanauskai
L. M. Aitutis
W. Kučinskas 
D. Moros
G. V. Kvetkas
M. Wenzjow

Linkime visiems ligo
niams greitai pasveikti.

• ”

Ši korespondencija labai ) 
nemaloni, nes tik apie mi- / 
rusius ir ligonius rašoma. 
Bet ką gi galima padary- w 
ti, kad taip gamta patvar
ko.

Linkiu, kad kitą kartą bū- y 
tų kas nors geresnio pa
sakyti: kad ligoniai būtų 
pasveikę ir kad niekas ne
mirtų. Juk sveikata — vi
siems brangiausias turtas. **

E. K. Sliekiene

NAUJA GYDYTOJŲ 
LAIDA

Kaunas. — Dar viena 
jauniems specialistams — 
jaunų specialistų laida bai
gė Medicinos institutą. 392 
gydytoja ms, stomatolo
gams ir provizoriams—bu
vo įteikti laikini aukšto
sios mokyklos baigimo pa
žymėjimai, kurie, metus pa
dirbėjus praktiniame dar
be, bus pakeisti Į diplomus.

Jerusalem. — Izraelio val
džia pastatė didelį, įspūdin
gą buvusiam prezidentui 
John Kennedy paminklą. 
Atidengimo apeigose daly
vavo specialiai tam nuvykęs 
Jungtinių Valstijų Aukš
čiausiojo Teismo pirminin
kas Earl Warren.

P. Ad. Likai -
G. H. Stukai

J. Stružas
J. Družienė
V. Kavaliūnas
F. A. Yuška
L. Pluta
J. Zuliene
F. Graham
O. Graham
H. Thomas
J. M. JMastaikai
A. Borisienė
K. P. Kolosai
W. M. Stasiai
M. Grigaliūnienė
A. J. Mazuikai
J. Skliutas
A. K. Barčiai
B. Lapeikas
P. Žukauskienė
A. Navirauskienė
A. Starkus
F. Yuška
P. Klimas
O. Klimienė
J. A. Tukai
P. M. Aleksandrai
B. Chuberkienė
Dr. A. ir M. Petrikai
L. Kavaliauskaitė
P. M. šolomskas
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Iš Floridos Link Maine
Gegužės 22 d. rytą au

tomobiliu pasileidome. į to
limą kelionę po Naująją 
Angliją. Pakelėmis matėsi 
puikūs gamtiški vaizdai.

Kelionė buvo pasekmin
ga, nes trečią dieną pasie
kėme Auburn, Me., mano 
namus ir šeimą, mūs jau be
laukiančius. Ir kaip tik pa
taikėme ant mano anūkės 
Kathy Kaulakis “gradua
tion,” kuris atsibuvo Ed
ward Little High Schoolėj, 
kur diplomus gavo 409 
moksleiviai. Lewistone 
“graduation” atsibuvo ke
lias dienas anksčiau ir dip
lomus gavo 417 moksleivių. 
Tai nemažas skaičius jauni
mo baigė vidurinį mokslą.

Keletą dienų praleidome 
ūkyje pas Antaną ir Julią 
Stukus prie vaišių ir pokal
bių. Draugai Stukai drau
giški žmonės, bet Antano 
sveikata menka,— skundėsi 
kad nebegalįs dirbti. Ūkį 
žadėjo pavesti sūnui. Sa
ko: Tegul jis dirba. Mums 
abiems jau gana...

Taipgi negalima pamirš
ti draugų Kazės ir Augusto 
Steponaičių, John ir Mary 
Waišvilų, su kuriais dau
giausia turėjau draugijinių 
reikalų — kuopų darbuotė
je Auburne. Pasiteiravus 
apie pašalpines draugijas, 
sako: Visų draugijų pama
tai griūva ir su laiku bus 
priverstos likviduotis, nes 
nebesiranda darbščių narių. 
O kurie dar ir būtų naudin
gi, tai nusiskundžia negala-

WORCESTER, MASS.
...Mirus

Dr. Jonui Repšiui 
(Dorchester, Mass.)

Reiškiame širdingą užuojautą liūdesyje likusiai 
šeimai, žmonai Elzbietai Repšienei, dukrai Edith 
ir anūkui Joneliui.

E. Jusienė
H. Žilinskienė
G. H. Smithai
R. I. Januliai
J. Raulušaitis
V. Žitkus

Mirus

Dr. Jonui Repšiui 
Dorchester, Mass.

Mes, montelliečiai, reiškiame širdingą užuojau 
tą liūdesyje likusiai šeimai, našlei Elzbietai Rep
šienei ir dukrai Edith.

F. ir K. Čereškai
J. ir A. Waitekunai
J. ir M. Masteikai 
M. Gutauskienė 
P. Sinkevičienė
G. Shimaitis

MIAMI, FLORIDA

Mirus

Antanui Nevarauskui
Reiškiame užuojautą M. Bružienei, jo sesers 

dukrai -ir kitiems giminėms liūdesio valandoje.

G. Danis A. Bečienė
J. Smalenskas A. J. Birštonai
G. Mikitas R. Čiulada
M. Zlotkienė J. E. Sliekai
E. Millerienė A. S. Masonai
W. E. Lacks ; B. Aleksandrai,
K. Aimontas J. Giraitis
J. M. Krupps W. M. Babarsky
A. Paukštienė Mr. ir Mrs. Graham

vimais ir senatve.
LDS 45 kuopa dar kol kas 

gyvuoja su keletu narių. 
Girdėjau, Lietuvių Litera
tūros Draugijos 31 kuopa, 
kuri buvo sukurta 1916 m., 
galima sakyti, kaip ir mi
rusi. Jonas Krapavickas, 
savu laiku buvęs darbštus 
toje srityje veikėjas, dėl 
senatvės ir kitų asmeninių 
priežasčių pasitraukė. O 
kurie dar liko, savo narys
tę perkėlė į Centrą.

Rumford, Me.
Aplankėme ilgamečius ma

no draugus George ir So
phie Maršanskius. Georgį 
per ilgus metus kankina re
umatizmas, be krukių be
veik nepavaikšto. 'Bet jo 
ūpas geras. Sako: Jei ne 
tos kojos, dar toli galėčiau 
nueiti...

Stasys ir Stasė Puidokai 
abudu gerai atrodo. Dar 
darbštūs žmonės. Puido
kas, buvęs “Laisvės” vaji- 
ninkas, nepasiduoda senat
vei, stengiasi per vajų pa
gauti vieną kitą skaitytoją 
“Laisvei.” Valio, draugai!

Prie Sabattus ežero
Vieną saulėtą popietę 

praleidome prie gražaus 
Sabattus ežero su Kaziu ir 
Tekle Kalveliais ir Onute 
Bikulčiene. Draugai kalve
liai draugiški, simpatingi 
žmonės. Sakė, kad jų bro
lienė Kastancija Kalvelienė 
dabar lankosi savo tėvų že
mėje Lietuvoje.

Danielius ir Uršulė Vai- 
toniai — mano pirmoji pa-

J. O. Dirveliai 
A. M. Sukackai 
J. M. Petkūnai 
F. P. Petrauskai 
J. D. Lukai

R. Stnipinis 
K. Kalvelienė 
A. Sikorskis 
Mr. Stockus 
R. Zaluba

(iš Medfield) 

žintis, kai atvykau į šią 
šalį. Gaila, kad draugė 
Vaitonienė taip sunegalė- 
jusi.

Malonu buvo pasimatyti 
su mano vaikais ir su se
naisiais draugais. Mat, 
Auburn ir Lewiston — tai 
mano antroji tėvynė, kur 
teko pergyventi daug links
mų ir skaudžių valandų.

Portland, Me.
Svečiavomės pas mano ge

rus draugus Edwarda ir 
Mildredą Backer - Baka- 
nauskus. E d w a r d a s yra 
antrojo pasaulinio karo ve
teranas. Dirbąs valdžios 
darbą. Jo tėvas buvo geras 
laisvietis, prieš kelerius 
metus miręs.

Haverhill, Mass.
Traukiant link namų, su

stojome Haverhillyje dar 
kartą pasimatyti su laisvie- 
te Rože Šileikiene, mano 
gera drauge. Gražiai ji gy
vena su sūnumi Styviu. Ro
žė nusiskundė, kad sveika
ta menkėja, esanti po gy
dytojo priežiūra. Bet mums 
ji atrodė labai gerai.

Gaila, kad neteko pasima
tyti su Augustu ir Mary 
Kazlauskais.

Stratford, Conn.
Pabuvojome Stratforde 

pas mano Jono sūnų Alfre
dą ir Birūtą. Puikioje vie
tovėje labai gražiai gyvena. 
Čia irgi praleidome keletą 
dienų su šeima, sesute Kot- 
rina ir broliu Antanu.

Su Birūta buvome nuva
žiavusios į Milfordą pas 
draugę Mureikienę ūkyje. 
Man tai tikrai buvo malonu 
susipažinti su ta drauge. 
Mus abi apdovanojo sū
riais ir kitais dalykėliais. 
Labai dėkui už gerą širdį.

Sėkmingai baigėsi mūsų 
atostogos po Naująją Ang
liją ir birželio 26 d. pasie
kėme mūsų A n n ą Maria, 
Floridoje.

Abipusėje kelionėje pa
darėme 3,603 mylias.

Tebūna mūsų širdingiau
sias dėkui visiems ir vi
soms už taip malonų, drau
gišką mūsų priėmimą. Ir 
tai ilgai pasiliks mūsų at
mintyje!

Onutė ir Jonas 
Walinciai

Lowell, Mass.
Draugė Julia Gecevičienė 

su dukra Ema Čiuladiene 
vaižuoja į Lietuvą rugpiū- 
čio mėnesį su trečia turistų 
grupe. Jaunos kartos Ale- 
nutė su vyru Karaliumi, V. 
Ramanauskas ir F. Balku
vienė važiuoja liepos mėne
sį su antrąja grupe. Vi
siems laimingos kelionės 
nuvažiuoti, linksmai laiką 
praleisti ir sveikiems su
grįžti. ,

Dar noriu pranešti apie 
apskričių pikniką, kurį tu
rėjome birželio 12 d. Maple 
Parke, Methuen, Mass. Pir
miausia mes dėkojame vi
soms draugėms moterims, 
kurios daug daiktų aukojo 
ir pasidarbavo, kad liktų 
pelno. A. Račkauskienė au
kojo rankų darbo kaldrą, 
kuri davė $52.50 pelno. Ko- 
dienė ir R. Čiuladiene pri
davė komisijai $24. Tama
šauskienė pridavė $14.75, 
M. Kvetkauskienė — $12. 
Pikniko komisija joms vi
soms išreiškia didelį didelį 
ačiū.

Apskričių piknikas davė 
$417.73 pelno. Trims ap
skritims išeis po $139.24.

Pikniko komisija išreiš
kiame didelį ačiū Maple

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

kalbėjausi su geraisiais lais- 
viečiais Jadze ir Kaziu Čiur
liais. Kiek vėliau jie vėl tu
rės savo gražiame sode po
būvį ir tikisi svečių iš visur.

Kalbėjausi su Katiniu iš 
Eastono. Jo didžiuliame par
ke ir šiemet galėtų suvažiuo
ti žmonės iš visos apylinkės 
ir pasivaišinti. Tik reikia, 
kad kas nors juos sukviestų...

Susitikau ir kalbėjausi su 
šauniaisiais laisviečiais Nara- 
vais ir Motuzais iš Shenando
ah. Jie truputį nusiminę, mat, 
neteko įžymaus ir energingo 
veikėjo Stasio Kuržinsko. To 
gero draugo mirtis didelis 
nuostolis.

Bet vis tiek labai, labai pra
šome visus Shenandoah-Ma- 
hanoy City apylinkės laisvie- 
čius ir šiemet suruošti pikni
ką. Rodos, parkas yra pri
einamas. Su darbu prisidė
tų suvažiavę svečiai. Gautu
me pagalbos net iš New Yor- 
ko.

Raginau ir prašiau asme
niškai, dabar pakartoju vie
šai.

Kalbant apie piknikus ir pa
rengimus, nepamirškime mū
sų didžiosios Lietuvių Litera
tūros Draugijos reikalų. Dar 
labai daug narių tebėra ne- 
pasimokėję už šiuos metus 
duoklių. Yra kuopų, iš kurių 
Centre dar negautas nė vie
nas duoklių doleris.

Šiemet, jei viskas išeis taip, 
kaip planuojama, nariai gau
site labai puikią įžymaus Lie
tuvių rašytojo Juozo Baltušio 
knygą apie jo patyrimus ir 
įspūdžius mūsų Amerikoje.

Jau gavote “Šviesos” du nu
merius. Jau ruošiamas spau
dai trečias numeris. Jei bus 
iš ko, išeis ir ketvirtas.

Ir visa tai už tą pačią ma
žą narinę duoklę!

Anglija pripažino 
Argentinos režimą

Londonas.—Anglijos dar- 
biečių valdžia su Wilsonu 
priešakyje jau pripa žino 
Argentinos militarinį reži
mą. Vadinasi, Angliją yra 
pirmutinė iš didžiųjų vals
tybių tokį žygį padaryti.

Tunis. — Tunizijos prezi
dentas Bourgiba išvyko į 
Europą. Lankysis Belgijo
je, Holandijoje, Luxember- 
ge ir Vak. Vokietijoje.

Binghamton, N. Y.
Liepos 4, d. buvo laikytas 

mūsų LDS 6 kuopos susi
rinkimas. Džiugu pranešti 
kad išrinkome naują finan
sų sekretorę, tai jauną Ade
lę Kampan. Buvus sekre
tore K. Vaicekauskienė dar 
nepasveiko ir nebegalėjo to 
darbo atlikti.

Ačiū jums, Adele, už ap
siėmimą.

J. Vaicekauskas
Prot. raštininkas

Liepos 3 d. mūsų vaikai— 
duktė ir sūnus—surengė iš
kilmingus pietus gražiame 
Shereton viešbutyje atžy- 
mėjimui mūsų 51 metų ve
dybinio gyvenimo sukak
ties. Ačiū jiems.

Mūsų duktė yra aukštes
niosios mokyklos mokytoja, 
o sūnus inžinierius.

J. K. Vaicekauskai

Parko visam ; komitetui ir 
nariams už suteikimą parko 
ir gražų kooperavimą per 
visą pikniką ir davimą nuo 
baro pelno $80.

Pikniko Komisija:
A. Račkauskienė
J. Daugirdas

Help Wanted Female
LAUNDRY — exp. shirt operator. 

(Ajax) & folder (Forsel). Steady. 
Salary plus bonus, paid holidays & 
vacations. Pleasant surroundings. 
NUJLIFE CLEANERS, 340 S. York 
Rd., Hatboro, Pa. OS 5-3385.

(52-53)

įvairios Žinios
Viceprezid. Humphrey 

negrų suvažiavime
Los Angeles, Calif. — 

Čionai vyksta n č i a m e 57- 
National Association for 
the Advancement of Co
lored People organizacijos 
suvažiavime kalbėjo vice
prezidentas Humphrey, 1,- 
50 0 susirinkusių delegatų 
jį priėmė gana šaltai.

Hunmphrey pasmerkė 
“juodąjį nacionalizmą” ir 
“juodosios galios” obalsį. 
Jis sakė, kad reikia ko
voti už pilną Amerikos vi
suomenės integraciją, o ne 
už juodąjį ar baltąjį naci
onalizmą.

Pasirodo, kad Humphrey 
yra senas šios organizaci
jos narys. Mat, prie NAA- 
CP priklauso nemažai ir 
baltų žmonių.

Taipgi reikia pabrėžti, 
kad Humphrey kalba, smer
kianti visokį šovinistinį na
cionalizmą, sutinka su šios 
organizacijos nusistatymu. 
Tame pačiame suvažiavime 
panašiai kalbėjo ir NAACP 
vadas Roy Wilkins.

Sukamo dar vis nenori 
militaristams pasiduoti

Jakarta. — Prezidentas 
Sukamo nesutinka, kad ge
nerolas Suharto sudarytų 
naują kabinetą. Jis pats 
norėtų kabineto narius pa
skirti. Bet parlamento 
dauguma reikalauja, kad 
Suhartui būtų pavesta ta 
atsakomybė.

Sukamo sako, kad tokios 
galios pavedimas generolui 
sulaužytų konstituciją.

Kuo tas ginčas pasibaigs, 
nežinia. Vienas dalykas 
aiškus: Sukamo nebeturi 
galios. Indonezijos “bosu” 
yra generolas Suharto, — 
didelis reakcionierius, parsi
davęs užsienio imperialis
tams.

Budistai nebeboikotuos 
būsimų rinkimų

Saigonas. — Ky vadovau
jama militaristų diktatūra 
toliau sustiprino savo pozi
cijas, nes budistų vadai ne
bekalba apie boikotavimą 
rinkimų, kurie įvyks rugsė
jo mėnesį. Nors patys bu
distų vienuoliai nekandida
tuoja į valdvietes, bet, sa
koma, jų pasekėjai sudari
nėja sąrašus, stato savo 
kandidatūrą. Vadinasi, jie 
ruošiasi rinkimuose daly
vauti.

Tuo tarpu gen. Ky. pa
skyrė dvidešimt generolų, 
kurie sudarys karo teismą 
ir teis penkis generolus, 
kurie aną dieną pritarė bu
distų demonstracijoms prieš 
valdžia. Teismas turės ga
lią teisiamuosius generolus 
sušaudyti.

Ženeva. — Tarybų Sąjun
ga ir Jungtinės Valstijos 
neprieina • prie ' susitarimo 
dėl uždraudimo atominių 
bombų po žeme.

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

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted MaleHelp Wanted Male

MECHANICS. Exp. Wheel align
ment and brakeman. Absolutely top 
wages. Good working conditions. 
Call for interview. PI 4-1550.

(52-57)

COOK. 1st. Institutional back
ground, 5 days, good conditions, be
nefits year round. Available Aug. 
Send resume including ref. Box No. 
N-7. All replies confidential. 1015 
Chestnut St., Phila., Pa. (52-57) 

r 

GUARDS. Full time. Immediate 
openings in N. E. section of City. 
No police record. J. P. RYAN DE
TECTIVE AGENCY, INC. 

LO 3-2225 bet. 8&10 AM.
„ (52-53)

-------- --------- ------------------------------  
WIREMAN, opportunity to grow 

with small Co. Must be expd. with 
system prototype and breadboard 
work. Shop located in Norristown, 
Pa. Call Mr. H. Smith, 275-3344.

(52-54)

MEN. Maintenance Engineers. 
Prefer Class A License, but not re
quired. Permanent positions. Good 
salary. Call LO 3-8528 9 to 11 AM.

(52-54)

Help Wanted Female

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

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452 

(47-53)

COOK for North Phila Catholic 
Rectory. Expd. and references. Live 
in or day by day service.

Call: DA 9-8164. (52-58)
! I •

STENOGRAPHER
Experienced. Able to take short
hand, use elec, typewriter & IBM 
transcriber. Knowledge general 
office routine. N. E. plant loc.

Crown Products
2121 Wheatsheaf Lane.

PI 4-4452 (51-57)

WAITRESSES

To work for good pay and good 

tips. Call ST 8-6060,

Bristol, Pa. (52-54)

HOUSEKEEPER. Lt. housekeep
ing. Reliable mature woman to per
form light household duties. Room 
and board, plus salary. For details 
call Mr. Davies, EV 6-2333. Mon- 
thru’ Fri. 9 AM to 5 PM.

(52-58)

BILLING—Clerk Typist. Expd. 
in billing. Must operate electric 
typewriter. Aptitude for figures. 
N. E. Plant.

CROWN PDODUCTS 
2121 Wheatsheaf La., Phila 

PI 4-4452. (52-58)

MALE & FEMALE

WANTED Chef and Open Hearth 
BUNGALOW INN,

Broiler man. Waitresses.
Norristown, Pa. 215-275-4557

(52-55)

REAL ESTATE

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

(48-54)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Pietūs su dainomis Liepos 17 d. 
Rengia LDS 57 kp. pasitikimu! de
legatų iš LDS seimo.

Kviečiame vietos ir aplinkinės 
lietuvius dalyvauti šiose iškilmėse, 
linksmai laiką praleisite tyrame ore. 
Šeimininkės pasiruošusios pasitikti 
svečius su skaniais pietais ir pa
linksminti su dainomis. Pradžia 1 
valandą. Įžanga $1.50.

Kviečia rengėjai.
(52-53

WANTED. Offset Stripper, pro
cess color and black and white. 
Exp. Part time. Air-conditioned 
Plant. Liberal benefits. PRESSER.

SH 8-6700. (52-58)

J

TRACTOR TRAILER DRIVERS 
(40). For Bulk hauling. Require- 
rements: 3 years experience. Good 
Safety Record. MYERS TRUCK 
LEASING, Route 329, Northhamp
ton, Pa. Phone 262-6704.

(52-58)

AIR-CONDITIONING INSTAL
LATION. West Phila., & Delaware 
Co. area. Permanent position for 
right man.

GR 4-1350 (52-55)

MAINTENANCE man for laundry 
plant. Must be expd in electrical 
machinery & boiler maintenance. 
Steady work, good pay & working 
conds. Apply: 501 YARNAL ST., 
Chester, Pa. (52-54)

DRIVER. Straight truck and trac
tor trailer. Must be fully qualified 
and experienced. Apply:

TOSE, INC.
Norristown Terminal 

Ridge Pike & School Lane
Ask for Bob Savage. An equal 

opportunity employer.
(52-56)

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) «• S 

(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. E. Plant 

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452 

(47-53)

COOK

Full or part time. 
Apply:

PERKINS PANCAKE HOUSE 
121 Baltimore Pike 

Springfield
KI 4-7797

(50-53)

COOK

Continental American Cuisine.
12 to 9 P. M.

Top salary, fringe benefits.
No transients. Must furnish refs.

Call Gregory. LA 5-6005. 
Gladwyne, Pa.

(51-53)

TWO skilled, Class A Body men.
Top rate. Benefits, insurance.

Also one body man’s helper.
Must have experience.

Call 412-834-2443.
(51-56)

PAINTERS
Men interested in working on new 
housing projects. Need men for 
enameling and wall work. Steady 
work and fringe benefits. All work 
local. Call FAIRLESS PAINTING 
CO. SK 7-3061.

(51-57)

WELDERS—fitters, helper, expd 
only. Must set up own , work, 
stainless steel, aluminum, steel & 
heavy piping, fabricating shop in 
N. E. RE 9-4578.

(51-53)

MAINTENANCE FOREMAN. Abi
lity & exp. with production line me
chanical problems. Textile machi
nery exp. helpful but not necessary. 
Able to supervise machine shop per
sonnel & direct machine fabrication 
& erection with some knowledge of 
control. N.E. Plant, CROWN PRO
DUCTS, 2121 Wheatsheaf Lane, 
Phila. PI 4-4458. (5g-58)

ELECTRONICS Technician. Exp. 
2 to 5 yrs. with digital/analog cir
cuits and system. Interesting wk. 
involving the latest concepts in de
sign. Must be interested in growth 
apply with small business. Send re
sume to Lancer Electronics Corp. 
Box 142, Norristown, Pa. Or call 
275-3344. (52-54)

s
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Izabelė Jackim

Mano įspūdžiai iš keliones
Tarybų Lietuvoje

Great Neck išvažiavimas
Kviečiame visus ant pietų, šį sekmadienį, liepos 17

D-ras A. Petriką rašo iš Lietuvos

Po 53 metų sugrįsiu į 
savo gimtąją gražią Tarybų 
Lietuvą ir noriu pasidalyti 
dar šiltais įspūdžiais su vi
sais “Laisvės” skaitytojais.

Vykau su JAV lietuvių 
šiemetine pirmąja turistų 
grupe.

Mes matėme naują Lie
tuvą, kurią kadaise paliko
me skurde ir varge — ca
rinėj priespaudoj. Pasikei
tė gyvenimas ir žmonės. 
Nebuvau maičusi nei Vil
niaus, nei Kauno, nei gra
žiųjų Lietuvos kurortų, o 
tik girdėjau apie apleistas 
ir griūvančias pilis.

Birželio mėnesio 7 dieną 
sidabrinis paukštis iš Niu
jorko aerouosto pakėlė 
mus 31 JAV lietuvį virš de
besų ir Atlanto vandenyno 
ir po kelių valandų nusi
leido Suomijoje, o vėliau 
Leningrade, k u r buvome 
gražiai sutikti, vaikščiojo
me jo gatvėmis, nakvojome,

vai., jau nusileidome saulės 
nušviestame Vilniaus aero
uoste. '

Vilniuje gražiai ir jaudi
nančiai sutiko mus saulė
tom džiaugsmo švpsenom 
mūsų giminės ir didelis Vil
niaus visuomenės būrys su 
gėlių puokštėmis ir karštais 
sveikinimais. Puikus “In- 
turist” busas nuvežė į mo
dernu “Vilniaus” viešbutį, 
kur vėl labai svetingai bu
vome sutikti ir apgyven
dinti su visais patogumais 
erdviuose kambariuose. 
Čia visą laika jautėme kul
tūringas paslaugas, buvo
me apsupti giminių ir drau
gų ir jų draugiška pagar
ba.

Nepamirštamas mums vi
siems Eidukvnas . Juozas, 
labai gerai kalbas anglų 
ir kitomis kalbomis, sutei
kęs mums kiek viename 
reikale nuoširdžias infor
macijas ir mandagių pa
slaugų. kur tai buvo reika
linga. Ačiū jam!

Lankėme senojo Vilniaus 
ir visos Lietuvos meno ga
lerijas. muziejus ir mokslo 
šventoves, senas renesanso 
ir baroko stiliaus romanti
ka angaubtas bažnyčias su 
milžiniško dydžio ir mums 
neįprastom matyti skulptū
rom. biblinių šventuiu figū
rų, Stuokos-Guce v i č i a u s 
nuostabią architektūra, ku
ri stebina Euroops bei kitų 
žemynų turistus.

Lankėme Respublik i n ė s 
bibliotekos stendus, sukau
pusius milžiniškus literatū
ros lobius. Aplankėme kul
tūrines ir buitines imones, 
pionierių stovyklas, kur la
bai talentingi vaikučiai pa
rodė savo dainų ir šokių

forte, kur dešimtis ir šim
tus tūkstančių nekaltų 
žmonių, moterų, senelių ir 

■ vaikų, draskė ir plėšė gy
vus kūnus hitleriniai išsigi- 

. mėliai.
Panerių smėlynai, Pirčiu

pio žemė ir visų miestų ir 
miestelių užkampiai persi
sunkę nekaltų žmonių krau
ju. Paneriuose ir prie Ge
dimino pilies Vilniuje su 
mumis kartu vaikščiojo ir 
Respublikos prez i d e n t a s 
Justas Paleckis ir mūsų 
vadovas Eidu k y n a s Juo
zas, aiškindamas mums įvy
kių eigą. Daug kartų su 
jais nusifotografavome.

II
Tomis dienomis, kada mes 

atvykome į Lietuvą, čia jau 
viešėjo Dr. A. Petriką. Jis 
“Tiesos” dienraštyje rašė 
savo įspūdžius ii’ kalbėjo 
nėr televiziją. Taip pat 
trejetą dienų viešėjo pažan
gus JAV žurnalistas Har
ris Freemanas. Kauno ir 
Vilniaus dienrašičuose jis 
rašė:

“Yra Lietuva, apie ku
rią aš skaitau Niujorke. Ta 
Lietuva yra pavergta tau
ta. o jos žmonės tamsūs, 
alkani, nuplyšę ir paniurę. 
Jie nežino kas yra laisvė. 
Apie šitokia Lietuvą gali
ma išgirsti iš fašistų, ku
rie paliko savo tėvyne ir 
rado prieglobsti Jungtinėse 
Valstijose ir iš amerikinių 
šaltojo karo kurstytoju, 
įsitraukusiu į antikomunis
tini “kryžiaus žygį”.

Kaip ir daugelis blaiviai 
galvojančiu amerikiečių, aš 
reniai suprantu, kad tokia 
Lietuva yra propagandos 
p r a s i m a n vmas. Tačiau 
visas to meto ižulumasman 
paaiškėjo tik tada, kai at
vykau nors trumpam į Ta- 
rvhn Lietuva.

Yra kita Lietuva — 
roji Lietuva, kuria aš 
tau savo akimis. Aš nemo
ku lietuviu kalbos, bet ašį 
žinau istorija ir turiu akis. 
Aš žinau, kad apie 60 pro
centu Vilniaus pastatu bu
vo sugriauta karo metu 
nrieš fašizmą. Jokiu griu- 
vA.siu pėdsaku nematyti, 
šiandien vaikščiojame ma
loniomis. medžiais ir gėlė
mis klėsta nčiomis miesto 
©•atvėmi. Čia, aš mačiau 
laisva ir laiminga tauta, 
kuri užgvdė karo žaizdas 
ir kuria nauja gerove, ryž
tingai knnia i nauiu nasie- 
kimu aukštumas. Ir Vilniu
je ir Kaune aš mačiau ge
rai ir gražiai apsirengu
sius žmones, besišypsančius 
veidus, turtingas maisto 
nroduktu parduotuves, gra
žu jaunimą.

Kalbant anie nraeiti. tu
riu nasakvti. kad ir Kaune

kaip jie brangina turtingas 
savo šalies tradicijas.”

III
Tai akivaizdžiai rodo Ta

rybų Lietuvos tikruosius 
laimėjimus. Deja, brangia 
kančių ir kraujo kaina vi
sa tai pasiekta. Tas gyve
nimas didingas ir gražus, 
jo nesustabdė fašistinės ar
mijos, nenukreipė kita vaga 
jokios priešų pastangos, jis 
ir toliau eina didingas ir 
gražus.

Tik atvykus į Vilnių, ma
ne sutiko brolis Jurgis Štei- 
nys, kurio ne vieną laišką 
iš Lietuvos mūsų “Laisvė
je” skaitėme, mums rašytą 
i Shelter Island, N. Y., ir 
Bikulčiams Woodhavene.

Nuoširdžiai sutiko mus 
visa. Lietuva, kur tik mes 
ėjom, kur bevažiavom, vi
sur sutiko mus žmonės su 
maloniom ir gerom šypse
nom ir gamta saulės ir gė
lių nutvieksta visu savo 
grožiu. Mačiau Lietuvą nu
sėtą ežerais, upėmis ir vin
giuojančiais upeliais, berže- 
liais-svyruoklėliais, svajin
gomis pušelėmis ir žaliais 
alksnynais.

Laisvai ir nevaržomai 
lankiau gimtąja savo tėviš
ke — gimtuosius namus, 
gimtąjį kaima, sesutę Te
resę. Čia įsikūręs Antupių 
Tarybinis ūkis. Lankiau ki
tas savo seseris “Vilkau- 

jos” kolūkį ir kolūkį “Žei
mena.”

Lankiau savo broli Juozą 
Kapsuke ir seserį Vilkaviš
kio mieste. Jie visi sutiko 
mane labai vaišingai, visi 
gyvena pasiturinčiai.

Nepažinau iš karto gim
tųjų savo vietovių, kur ba
som kojom išminti takeliai. 
Mano gimtasis kaimas bu-

tik ivo nr*siglaudęs Prie plento 
ir Vilkauios upės, o į šiau
re pamiškėmis gyveno ma
žose lūšnelėse smėlėtoj že
mėj mažu gabalėliu kaimai 
— Sti miškini. šilkakalnis. 
Gnrbšilis (Bekelne). Jau 
ir kaimu pavadinimai ro
do. kad čia žmonės turėio 
narduotas savo vasaras ir 
žiemas. Dabar užmirštama 
skriaudos ir išnaudojimas. . 
Visur įsikūrė kolūkiai ir 
tarybiniai ūkiai, 

v

Nėra piemenėlių.
vaikai mokosi. Ir nesimato 
grynu barkšančiu pūdymų 
su alkanais gyvuliais. Ge
rose ganyklose rišamos 
juodmargės, o tvartuose 
ramiai guli nusipenėjusios1 savo žmonos

d., Kings Point Parke, Aria 7, bus duodami geri pietūs. 
Pradžia 1 mą vai. dieną. O 6 vai. vakare bus lengvesnių 
užkandžių.

Atsilankykite gražiame parke linksmai laiką pra
leisti ir papietauti. Del platesnių informacijų žiūrėkite 
skelbimą šiame puslapyje.

meną. Pašokome ir mes, 
pergyv e n d a m i Lietuvoje 
antrą savo jaunyste...

Lankėmės Paneriuose, IX

Druskininkai
1966 m. liepos 4 d. 

Gerbiamas Drauge:
Tai jau ketvirta savaitė, 

kai aš mėgaujuosi gražio
joje T. Lietuvoje. Oras vė
sokas, bet dėl to žmonės ne
paprastai vaišingi ir nuo
širdūs. Svečiui jie nieko 
nesigaili!

Tris dienas pagyvenau 
Kaune. Pareigingoji Jani
na Narkevičiūtė aprodė 
man daugelį įdomesnių vie
tų. Aplankėme Čiurlionio 
muziejų, kuriame išstatyti 
visi originalūs dailininko - 
muziko kūrybos darbai, ku
riuos mums visą valandą 
aišikno velionies sesuo. Ap
lankėme Pr. Ziberto vardo 
dirbtuvę šilko audinių ga
myklą ir meno muziejų. 
Pabuvojome poetės Salomė
jos Nėries namelyje Pale
mone, kuriame vieną šeš
tadienio popietę. Lakštin
galų slėnyje įvyko “Poetų 
pavasaris.” Ten savo kūri
nius skaitė daugelis pirma
eilių poetų. Buvo orkest
ras, choras, kanklių an
samblis ir solo dainų. Va
kare laivais perplaukėme 
Kauno marias į Pažaislį, 
kur buvo vakarienė, dainos, 
kalbos ir “polka su ragu
čiais.” Viskas praėjo ne
paprastai jaukioje nuotai
koje!

Tris dienas praleidau 
Lietuvos pajūrio kurorte 
Palangoje, uostamie s t y j e 
Klaipėdoje ir Neri n g o j e , 
kurią per Kuršiu marias 
keltuvu persikėlėme iš 
Klaipėdos. Laipiojome basi 
kopose ties pat Kaliningra
do srities siena, atlankėme 
Nidą ir Tomo Mano name
lį,' kuris jau pilnai restau- i 
ruotas. Kartu su mumis! 
Neringa lankė ir Cenclovai, 
kurie šiuo metu Palangoje 
poilsiauja.

Po šio “reiso,” pailsėję, 
nėr Šiaulius, Panevėžį, 
Kuršėnus ir kitus Žemaiti
jos miestus—grįžome į Vil
nių. Iš Vilniaus per Kau

ną, Kapsuką, pro Prienus 
pasiekėme Lietuvos kurortą 
Birštoną. Vytauto kalno 
čia matosi gražiai išsiraitęs 
Nemunas.

Iš Birštono, “pasiganę,” 
panemune per Alytų, Mer
kinę, Liškiavą ir kitas Dzū
kijos vietoves bei gražius 
pušynėlius pasiekėme di
džiausią tarptautinio mas
to Lietuvos gydyklą-kuror-^ 
tą bei poilsiavimo centrą— 
Druskininkus. Č i a tikrai 
puikūs vaizdai: Nemunas, . 
pušynai, sanatorijos, par
kai, etc. Jokių gamyklų - 
fabrikų nėra, tad oras ty
ras ir labai ramu. Gyvenu 
“Draugystės” sanatorijoje, 
globojamojoje gabios vy
riausiosios gydytojos Aldo
nos Baltuškonytės.

Po tiekios kelionių esu 
truputį pailsęs, bet čia ma
nau atsigauti. Po savaitės 
grįžtu į Vilnių, o iš ten per 
Maskvą ir Paryžių — na
mo. Juk negalima namų 
ir savųjų užmiršti!.. Daug 
labųjų Ievai ir kitiems 
draugams.

Iki pasimatymo.
A. Petriką

(Laiškas rašytas R. Mizarai)

Išlydėsime 51 žmogy 
į Tarybų Lietuvą

Šiandien, antradienį, lie
pos 12 d., į mūsų gimtąją 
žemę, į brangiąją Lietuvą 
išvyksta apie 50 žmonių — 
JAV lietuvių turistų. Va
dovas Jonas Lazauskas sa
ko, kad SAS oro linijos 
lėktuvas, vežąs mūsų drau
gus ir drauges, pakills ly
giai 8 vai. vak.

Taigi, kurie norite, atvy
kite į Kenedžio aerodromą, 
Niujorke, pasakyti lietu
viams turistams gudbai, pa
linkint jiems gero vėjo.

Praėjusį 'sekmadienį 
“Laisvės” salėje įvyko tu
ristų išleistuvės. Aišku, iš
leistuvėse buvo tik niujor- 
kiškiai. Parengimas buvo 
didelis, spalvingas.

Apie Čikagoje mirusį 
Andrių Žebraitį

“Vilnyje” skaitau, kad š. 
m. liepos 3 d. Čikagoje mi
rė Andrius žebraitis, sulau
kęs virš 80 m. amž. Ame
rikoje išgyvenęs 63 metus. 
Buvo palaidotas liepos 8 d. 
Lietuvių Tautinėse kapinė
se.

Ne velionio biografiją čia 
noriu pateikti, o tik kai ku
riuos prisiminimus. Tai 
buvo ilgametis mūsų judė
jimo žmogus — eilinis dar- 

| bininkas, bet susipratęs, vi
suomet priklausęs pažan
giajam lietuvių judėjimui, 
jo organizacijoms.

Gerai susipažinau su ve
lioniu Andriumi labai se
niai, prieš daugiau kaip 
40 metų. Kadaise važinė
damas organizaciniais rei
kalais Pietų Illinois vals
tijoje, keletą naktų nakvo
jau pas Žebraičius, tuomet 
gyvenusius Herrin, Ill. Pla
čiai išsikalbėjome. Žebra:- 
čiai mane, pavežiojo po apy
linkes. Nuvykome į tą “at
virą kasyklą,” kurioje strei
kuojantys angliakasiai už
mušė apie 25 streiko laužy- 
tojus-skebus. (Tą įvykį ka
pitalistų spauda ilgai vadi
no “Herrino s k e r d y n ė - ’ 
mis.”) t

—Jei kapitalistai kitą i 
kartą bandys mūsų streiką 
laužyti, kaip laužė dabar, 
streikieriai skebams pada
rys tą patį!—Atmenu, sakė 
Andrius, stebėdamas tas 
vietas, kur vyko kruvini 
mūšiai.

Iš veido jis atrodė lėtas, 
bet širdyje visuomet nešio
jo pasiryžimą eiti bendrai 
su kovotojais už darbininkų 
reikalus. Streiklaužius, at
menu, jis vadino “kapitalis
tų šunimis.”

Tai buvo pirmoji mano 
pažintis su Žebraičių šei
ma. Vėliau, kai jie persi
kėlė gyventi Čikagon, teko 
arčiau susipažinti su jų sū
num Justinu, ir su dukra 
Mildreda Česniene. Abudu 
jiedu yra mūsų organizaci
jų nariais. Mildreda Čes- 
nienė. rodosi, sekretoriauja 
LDS kuopoje North Sidėje.

Šia proga noriu tik tiek 
pasakyti: tegu Andrius 
Žebraitis ramiai ilsisi gre- 

_ _____ i, mirusios 
jau prieš metų eilę, gi Justi
nui ir jo žmonai Catherine, 
Mildredai ir jos vyrui Jo
nui, taipgi visiems velionio 
artimiesiems—nuoširdi ma
no užuojauta!-

ma-

Visi

kiaulės.
Arkliu mažai besimato. 

Ju pamatvsi tik darbuose 
prie gyvulių fermų.

Shelter Island.
(Izabelė Jackim — bu-

ir Vilniuje aš stebiuosi ta vusioii brooklynietė Jaki- 
nno-nrba. kuria lietuviai mavičienė. Draugas Jackim- 
reiškia visam tam. kas bu- Jakimavičius mirė prieš ku- 
vo p-era iu praeityje ir i ri laiką.—Red.)

Rojus Mizara

New Yorkas. — Suareš
tavo keturis kareivius, ku-

Skulptorius A. Vaivada
Lietuvos Dailininkų Sąjungos pirmininkas." 
J. Kuzmickas, įžymus dailininkas-grafikas,

rie atsisakė važiuoti į ka
rą. Jie sako, kad šis Viet
namo karas yra nelegališ- 
kas.

Tarp lietuvių
Šią savaitę kalbėjausi te

lefonu su savo sesere He
len Kudirkiene, iš Linden, 
N. J., tai ji man pranešė 
sekamas žinias:

Pereitą trečiadienį buvo 
operuotas A. Skairus, gy
venantis Elizabeth, N. J. 
Jis randasi Alexian Bro
thers ligoninėj, E. Jersey 

.St. Lankymo valandos nuo 
j 2-3 dieną ir 7-8 vakarais.
■ A. Skairus yra LDS 3-os 
Apskrities (N.Y.-N.J.) pir
mininkas. Jis,, jau trečia 
savaitė kai randasi ligoni
nėje.

Toje pačioje viršminėtoj 
ligoninėj randasi ir kitas 
geras rėmėjas, Adomas Gu-. 
daitis, gyvenantis Green 
Island, N. J. (anksčiau gy
vendavo Linden, N. J.).

Plačiai žinoma newdžer- 
sietė, gyvenanti Cranforde, 
B. Makuteniene irgi ligoni
nėje. Apie savaitė laiko at
gal, ji paslydo ant šlapių 
lapų (po lietaus) ir krito 
ant šaligatvio, nuo ko trū
ko šlaunies kaulas. Dabar 
daktarai uždėjo gipsą. 
Makuteniene randasi Muh- 
lenburg ligoninėje, Plain- 
field, N. J. Dėl daugiau in
formacijų galite rašyti se
kamu adresu: B. Makutė- 
nas, 470 Brookside Place, 
Cranford, N. J.

Linkiu visiems trims li
goniams pernešti savo ligas 
lengvai, greitai sustiprėki- 
te sveikatoje.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 46-tos kuopos susirinkimas 
:įvyks trečiadienį, liepos (July) 13
d., 7:30 vai. vakare, Laisvės svetai
nėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. Visi kuopos nariai prašomi 
atsilankyti.

Kuopos valdyba
(152-153)

PIONEER 3-8504 PILGRIM 2-2922

Greater Northeast Beauty Academy
DAY & EVENING CLASSES

7358-60 Castor Avenue
P. O. SHAPRANAUSKAS PHILADELPHIA, PA. 19152

II

Serga
Valer i j a Kazlauskienė, 

gyvenanti Flushing, L. L, 
pranešė, kad jos brolis Po
vilas Melvidas serga ir guli 
veteranų ligoninėj, 1st Avė. 
ir El 23rd St., New Yorke. 
Povilas randasi ant ketvir
to aukšto. Lankymo valan
dos nuo 3 iki 8 kasdien.

Valerija labai susirūpinus 
savo brolio padėtimi, pra
šo draugus, pažįstamus, lai
kui leidžiant, aplankyti Po
vilą ligoninaje.

L. K—te

Colombo. — Ceylono po
licija suareštavo: armijos 
vadą gen. Udugamą. Kal
tinamas sąmoksle nuversti 
valdžią.

GREAT NECK, N. Y.
IŠVAŽIAVIMAS IR PIETUS

Įvyks Sekmadienį

Liepos 17 d., 1-mą vai. P. M
Kings Point Parke, Area 7

Geri Pietūs 1-mą Vai. Dieną 
Ekstra Užkandžiai 6itą vai. vakare

ATIDŽIOS - SVARBU!
Jei lytų, tai pietūs bus perkelti į Laisvės Salę 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Kelrodis: Iš Great Neck važiuokite Kings Point Rd. 
iki Red Brook Rd., ant Red Brook Rd. sukite į dešinę 

iki Kings Point Park

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
{LIETUVĄ

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




