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KRISLAI
Kalbant apie mirimus. 
Sveikinu laureatus!
Jaunimas į Lietuvą. 
Apie piknikus.

Rašo R. Mizara
Miršta mūsų žmonės ne tik 

Šiaurės Amerikoje, o ir Pie
tų. Gavome urugvajiškių lie
tuvių laikraštį “Darbas” (š. 
m. gegužės 30 d.) . Skaitau 
trumpučius lietuvių nekrolo
gus, kurių vienas supurtė ma
ne, taip pat ir kitus:

“Gegužės 9 d. mirė Kazys 
Vilkas, sulaukęs 62 metų am
žiaus. Buvęs lietuvių mo
kytojas Urugvajuje. Rastas 
negyvas savo vargingoje 
lūšnoje, kur paskutinias die
nas gyveno, — žiurkių ap
graužtas. .. Gyveno vienišas, 
be draugų, apleistas...”

širdingai sveikinu kolegas 
literatus — poetą A. Baltakį 
ir rašytoją M. Sluckį, laimė
jusius valstybines premijas už 
savo knygas! Abudu didžiulio 
talento vyrai!

A. Baltakis gavo $2,500 ru
blių premiją už savo eilėraš
čių rinktinę — “Požemio
upės”, o Mykolas Sluckis — 
$1,500 premiją už novelių 
rinktinę — “Žingsniai.”

Premijoms gauti buvo išsta
tytas ir Aleksandras Guzevi- 
čius už savo dviejų tomų epo
chinį veikalą “Sąmokslas”. 
Dabar matome, kad Guzevi- 
čiui premijos suteikimo klau
simas bus spręstas 1967 me
tais, minint Didžiosios Spalio 
revoliucijos 50-inę sukaktį.

Nesistebėtum, jei 1967 me
tais pasirodytų ir 3-čiasis A. 
Guzevičiaus “Sąmokslo” to
mas. Autorius daug dirba, ra
šo ir rašo. Medžiagos, aišku, 
jis turi neišsemiamus šalti
nius, kadangi pats yra per
gyvenęs visokius etapus ko
vose už liaudies laisvę ir gėrį.

Š. m. rugpjūčio 2 d. grįžta 
iš Lietuvos pati didžiausia šie
metinė JAV lietuvių turistų 

/grupė — apie 50 žmonių.
Tą pačią dieną į Lietuvą 

išskrenda kita lietuvių turistų 
grupė — apie dvidešimt ar 
daugiau žmonių.

Kad važiuoja žmonės, tai 
važiuoja! Na, ir ko verti tie 
visokie “kongresai” ir “kon
ferencijos”, kur veiksniai ta
rė, kad “nevalia”, girdi, Ame
rikos lietuviams į Lietuvą 
vykti ?..

Mane, tačiau, ne tai domi
na. Man svarbu, man norisi 
pasakyti štai ką:

Sekamais metais būtinai rei
kia suorganizuoti bent dvi 
dideles grupes, kurias suda
rytų Amerikoje augęs lietu
vių kilmės jaunimas!

Moka jie lietuviškai kalbė
ti ar nemoka, organizuokime, 
kad jie vyktų Lietuvon ir sa
vo akimis pamatytų, kas ten 
darosi! . . Nuvykę ten, jauni 
žmonės mokės susišnekėti.

Kodėl tai sakau?
Todėl, kad vienas asmuo, 

buvęs “jaunimo kongrese” 
Čikagoje, sakė, kad jis ten 
girdėjo daugelį jaunų žmo
gių kalbant apie vykimą į 
Lietuvą pamatyti, kaip gyve
na jų dėdės ir tetos!..

—Ar jūs, būdami tariama
jame kongrese patyrėte, ar 
daug jaunų žmonių žino, ką 
mes “Laisvėje” rašėme apie 
reikalą sumegsti tvirtus kul
tūrinius ryšius su Lietuva?

Pagalvojęs, pažįstamasis at
sakė :

— Nežinau, ar daug ten 
buvo tokių, kurie jūsų “‘Lais
vę” skaito, bet galiu pasakyti 
tiek: labai daug lietuvių kil
mes jaunimo domisi tuo, kas

Nuodingi chemikalai naudojami naikinimui javu Piety Vietname
Pasitvirtina pirmesnes žinios, 

kad vartojami chemikalai
“N. Y. Times” korespon

dentas Eric Pace savo pra
nešimui (liepos 2 5 d.) iš 
Saigono uždėjo tokią ant
raštę: “Spray Killing of 
Enemy’s Crops Stepped up 
by U. S. in Vietnam.” Pa
sirodo, kad plačiai yra nau
dojami nuodingi chemikalai 
naikinimui javų tose Pietų 
Vietnamo srityse, kurios 
nužiūrimos partizanų kont
rolėje. Badu siekiama nu
galėti tų sričių žmones.

Korespondentas Pace nu
rodo, kad šiemet tokiais

nuodais tapo apipurkštas 
59,000 akrų plotas. Visi pa
sėliai tame plote buvo su
naikinti.

Paduodami tu nuodu ir 
paVhdjmimai, būtent: “2,4- 
dicnlorephenoxyacetic acid” 
ir 2,4,5-trichlorophenoxya- 
cetic acid.”

Korespondentas sako:
“Specialistai sako, k a d 

šitie chemikalai tokie ga
lingi, jog, orui padedant, 
gali sunaikinti javus už 15 
mylių nuo tos vietos, kurio
je jie būną paleisti.”

Nežada teist amerikiečius 
kaip karo kriminalistus

Ar diktatorius Ky įtrauks 
Ameriką į karą su Kinija?

“Freedom City” iš 
vargo-depresijos

McNamara smarkiai 
kritikavo talkininkus

New Yorkas. — Televizi
jos tinklo Columbia Broad
casting System žinių de
partamentas pasiuntė Šiau
rės Vietnamo prezidentui 
Ho Chi Minh klausimą, ar 
iš tikrųjų yra planuojama 
Amerikos lakūnus, pateku
sius į Š. Vietnamo vyriau
sybės rankas, teisti kaip 
“karo kriminalistus.” Dau
gelio nuostabai prezidentas 
Minh tuoj davė atsakymą. 
Jis praneša, kad kol kas 
nėra numatomas bei pla
nu o j a m a s toks teismas 
prieš amerikiečius.

Minėtas CBS žinių de
partamentas pastatė prezi

dentui Ho Ohi Minh ir kitą 
klausimą. Jis buvo klausia
mas, kaip, jis mano, šis 
Vietnamo karas turėtų būti 
užbaigtas. Minh atsakė:

“Amerikos valdžia atsiun
tė kariuomenę vesti barba
rišką karą prieš Vietnamo 
žmones, atnešdama neapsa
komą vargą, mirtį ir su
naikinimą. Lai Jungtinės 
Valstijos sulaiko agresiją ir 
ištraukia savo kareivius iš 
Vietnamo, ir tuojau įvyks 
taika.”

Bet, žinoma, mūsų vy
riausybė tokiam žygiui ne
siruošia.

Greenville, Miss. — Ne
toli šio miesto įsikūrė 
“Freedom City.” Jį sudaro 
94 negrai. Ne iš gero jie 
čia suplaukė. Plantacijose 
negalėdami gauti darbo, 
desperacijos verčiami jie 
siekiasi gelbėtis iš bado.

“Freedom City” yra savo 
rūšies “komuna” apleistoje 
farmoje. Turi gyvenimą 
pradėti beveik iš nieko, nes 
visi jo gyventojai neturi 
jokio turto, jokios nuosa
vybės.

Įstatymais privers 
darbininkus pasiduoti

Londonas.—P r e m j e r o 
Wilson o reikalavimas, kad 
organizuoti darbininkai sa
vanoriškai atsisakytų algų 
pakėlimo, nedavė vaisių. 
Dabar jis reikalaus, kad 
parlamentas išleistų įstaty
mą prieš reikalavimą al
gas pakelti. Bet toks žy
gis, aišku, dar labiau orga
nizuotus darbininkus užrūs
tins ir nustatys prieš vy
riausybę.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas aplankys 
didmiesčius keturiose vals
tijose. Tikslas: padėti de
mokratams laimėti būsimus 
kongresinius rinkimus.

24) Mūsų McNamara smar 
Paryžius. — NATO mi- 

litarinės sąjungos užsienio 
ministrų konfere n c i j o j e 
Jungtinių Valstijų apsigy
nimo sekretorius McNama
ra aštriai kritikavo kitus 
sąjungos narius. Jis sakė, 
kad kitos šalys neduoda už
tenkamai militarinių jėgų 
NATO reidams. Tuo tar
pu jos tuojau, girdi, pa
smerkia Ameriką, jeigu pa
sigirsta gandai, kad Jung
tinės Valstijos gali suma
žinti savo jėgas Europoje.

Toks sąjungininkų atsine- 
šimas esąs “dviveidiškas.” 
Jie vienaip žiūri į save, o 
kitaip į Jungtines Valsti
jas.

dedasi Lietuvoje, ir norėtu ją 
aplankyti, kad savo akimis 
pamatytų. Tie žmonės, vadi
nasi, tuo atžvilgiu eina su ju
mis. Tik turėkit kantrybės!

— Mes jos turime! — atsa
kiau.

• J

Sekmadienį, liepos 31 d., 
Olympia parke, Worcesteryj, 
įvyks Mass, lietuvių meninin
kų piknikas su meniška pro
grama.

Rudeniop tame pačiame 
parke bus “Laisvės” naudai 
piknikas.

Beje, “Laisvės” pikniką 
ruošia ir Pennsylvanijos lie
tuviai angliakasiai, bet apie 
tai bus parašyta vėliau.

Visur mūsų draugai ir drau
gės kruta, kiek beišgali, rū
pinasi savo spauda, ir mes 
jiems esame už tai dėkingi.

Barmouth, Anglija.—Nu
skendo laivelis “Prince of 
Wales” ir prigėrė 13 žmo
nių, v

McNamara aiškina
Washingtonas. — Apsigy

nimo sekretorius McNama
ra aiškina, kodėl iki šiol 
nebuvo bombarduo jamas 
uostamiestis Haiphong ir 
neuždaromas - neužbloka- 
duojamas patsai uostas. 
Jis sako, kad to miesto su
naikinimas ir uosto užda
rymas neturi tokios jau la
bai didelės militarinės svar
bos. Na, o toks žygis sie
tųsi su įvairiais tarptauti
niais klausimais. Pagalba 
Vietnamo liaudiečiams, gir
di, galėtu būti pasiųsta per 
Pietinę Kinijos jūrą.

Washingtonas. — Sena
tas dauguma balsų užgyrė 
valdžios reikalavimą, kad 
Pietų Amerikos šalims pa
galba būtų skiriama ne kas 
metai, bet kas dveji me
tai. Girdi, taip geriau ga
lima pagalbą suplanuoti ir 
pravesti.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo beveik 
visą valdžios galią turėjo 
pavesti militar i s t a m s su 
Suharto priešakyje. Jis tik 
iš vardo dar prezidentas.

Afrikos žurnalistai 
Tarybų Lietuvoje

Vilnius. — Liepos 22 d. į 
Vilnių buvo atvykę žurna
listai iš Maroko, Tuniso, Li
bijos, Sirijos, Alžyro ir 
Gvinėjos. Juos atlydėjo 
Vengrijos žurnalistų sąjun
gos atstovai.

Svečiai pabuvojo Tra
kuose, aplankė Pirčiupį ir 
tarybinių partizanų bazę 
Rūdninkų girioje.

Kaltina gydytoją 2-jų 
žmonių nužudyme

Freehold, N. J.—Dr. Carl 
A. Coppolino, tik 34 metų 
amžiaus, kaltinamas nužu
dyme savo žmonos ir leite
nanto Farber. Farber mirė 
prieš trejus metus, bet tik 
dabar, iškasus ir ištyrus 
jų lavonus, surasta, kad jie 
buvo nužudyti.

Anglai nacionalizuos 
savo plieno pramonę
Londonas.—Anglijos par

lamentas 328 balsais prieš 
247 priėmė darbiečių vy
riausybės pasiūlymą vėl su- 
nacionalizuoti (paimti į 
valdžios rankas) plieno 
pramonę. Nutarimui labai 
priešinosi konserv a t o r i ų 
partijos atstovai. Jie pri
minė darbiečiams, kad ir 
anais metais jie. turėdami 
valdžią savo rankose, buvo 
plieno pramone sunaciona- 
lizavę. Bet kai prakišo 
rinkimus ir konservatoriai 
paėmė valdžią, tuojau plie
no fabrikai buvo sugražin
ti į privatiškas kapitalistų 
rankas. Panašiai atsitiksią 
ir po busimųjų rinkimų, nes 
juose vėl konservatoriai lai
mėsią.

Pasirodo, kad Kinijos 
vadas geras plaukikas

Kinijos žinių agentūra 
“Heinhua” praneša, kad 
šiomis dienomis ant didžio
sios Yangtze upės įvyko di- 
dėlės plaukikų varžybos. 
Plačiai rašoma apie puikų 
pasirodymą Kinijos Komu
nistų Partijos vado M'a o 
Tse-tungo. Jis irgi išbandęs 
savo gabumus kaip plauki
kas. Jis padaręs net devy
nias mylias ir susilaukęs 
nuo minios gausių aplodis
mentų.

Tas tik parodo, kad Mao 
Tse-tungas yra puikiausioje 
sveikatoje. Jis jau 72 metų.

MIRĖ ĮŽYMUS 
AKTORIUS

New Yorkas. — Montgo
mery Clift yra vienas iš 
garsiausių Amerikos akto
rius. Mirė vos sulaukęs 45 
metų amžiaus. Mirė širdies 
priepuoliu liepos 24 d. Ra
do kambaryje negyvą.

J. Tautų sekretorius 
lankosi T. Sąjungoje
Maskva. — Čionai atvyko 

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant. 
Jis sako, kad jo šios misi
jos tikslas yra paieškoti 
būdų, “kaip būtų galima 
pagerinti tarptautinius san
tykius.” Aišku, kad vy
riausias klausimas šiuose 
pokalbiuose su Tarybų Są
jungos vadovybe bus Viet
namo karo ‘klausimas. Tą 
pripažįsta ir pats sekreto
rius.

Saigonas.—Amerikos ma- 
rininkai negalį surasti liau- 
diečių, kurie buvę užtikti 
prie pat Š. Vietnamo ru- 
bežiaus, bet “pabėgę.”

Pekinas. — Kinijos vadai 
pasmerkė Indijos premjerės 
Mrs. Gandhi misiją ir vieš
nagę Tarybų Sąjungoje.

United Nations, N. Y.— 
Saugumo Taryba n u ta r ė 
atidėti svarstymą santykių 
tarp Izraelio ir Sirijos.

Specialioje koresponden
cijoje iš Washingtono, til- 
pusioje “N. Y. Times” lie
pos 26 dieną, kalbama, kaip 
tikrai pasiutęs Pietų Viet
namo didktatorius Ky nori 
už nasies mūsų Jungtines 
Valstijas įtraukti į karą su 
Kinija. Korespondencijoje 
paduodamos ištra u k o s iš 
Ky pasikalbėjimo su “U. S. 
News & World Report” ko
respondentu.

Sakoma, kad Ky reikalau
ja tuojau visomis karo jė
gomis pulti Šiaurės Vietna
mą, nors tas aiškiai i karą 
įtrauktų ir Kiniją. Jis pa
sakęs, kad Pietrytinėje Azi
joje “mūsų tikrasis priešas 
yra Kinija.” Ir pareiškęs:

“Anksčiau ar vėliau mes 
turėsime susiimti su Kini

jos komunistais. Aš manau, 
kad su jais persiimti geriau 
dabar, negu už penkerių ar 
dešimties metų.”

Ką apie Ky nusistatymą 
galvoja mūsų Amerikos vy
riausybė su pre z i d e n t u 
priešakyje? Šioje specialio
je korespondenci joje aiš
kaus atsakymo nerandame. 
Valstybės Departa m e n t o 
spaudos viršininkas Robert 
J. McClosky tik pasakęs, 
kad “departamentas oficia
laus kome n t a r o neturi.” 
Kitas koks ten pareigūnas 
tik pridėjęs, kad “Ky ne
nustato Amerikai politi
kos.”

Betgi karo plėtimas ir 
bombardavimas Š. Vietna
mo priemiesčių eina pagal 
Ky planą ir reikalavimą!

Pralenkė 3 milijonus 
ginkluotose jėgose

Washingtonas. — Apsigy
nimo Departam e n t a s pa
skelbė, kad Jungtinių Vals
tijų ginkluotos jėgos suside
da iš 3,093,368 vyrų. Tik 
per vieną birželio mėnesį 
jos paaugo 37,516. Skelbia
ma, kad ginkluotų jėgų au
gimas eis toliau, būtent: 
liepos mėnesi pakils dar 
28,500, rugpjūčio mėn. 36,- 
600, ir rugsėjo mėn.—31,- 
300.

Vokiečiams nepatinka
New Delhi.—Gautas pra

nešimas, kad Vakarų Vo
kietijos valdžia labai nepa
sitenkinusi Indijos nusista
tymu. Mat, kai Mrs. Gan
dhi lankėsi Tarybų Sąjun
goje, tai paskui buvo išleis
tas abiejų šalių komunika
tas, kuriame kalbama apie 
pripažinimą buvimo dviejų 
Vokietijų.

Praga. — Į Čekoslovakiją 
atvyko Prancūzijos užsie
nio reikalų ministras Cou- 
be de Murville.

A. Gromyko Japonijoje 
dėl gerinimo santykių
Tokio. — Į Japoniją yra 

atvvkes Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministras 
Andrei Gromyko. Eina pa
sitarimai su Japonijos val
dovais dėl pagerinimo san
tykių tarp Japonijos ir Ta
rybų Sąjungos. Daugiau
sia tariamasi dėl praplėti
mo ekonominio bendradar
biavimo tarp abiejų kraštų.

Sakoma, kad Japonijos 
užsienio ministras Shiina 
norėjo pakelti klausimą 
apie Japonijos per karą 
prarastas salas, bet Gromy
ko prie to nedasileido.

Pekinas. — Kinijos did
miesčiuose įvyko milžiniš
kos prieš Ameriką demonst
racijos. Sakoma, kad jo
se dalyvavo daugiau kaip 
penki milijonai žmonių.

San Francisco, Calif. — 
Tebeieškoma lėktuvo, kuris 
dingo ir kuriame, tarp ki
tų, buvo generolas Stilwell. 
Spėjama, kad lėktuvą ištiko 
nelaimė.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Apsigy

nimo Departamentas pra
neša, kad praėjusią savaitę 
Amerikos nuostoliai Viet
namo kare buvo dvigubai 
didesni negu užpereitą sa
vaitę.

siekti karo su Kinija. Kol 
kas prezidentas nieko ne
sako.

Saigonas. — Liepos 27 d. 
šiaurčs Vietname buvo nu
mušti du Amerikos džeti- 
niai bombonešiai.

Washingtonas. — Grupe 
senatorių su Fulb r i g h t u 
priešakyje reikalauja, kad 
prezidentas Johnsonas atvi
rai atmestų Saigono mili- 
taristų klikos reikalavimą 
veržtis į š. Vietnamą ir

Washingtonas. — Išsilais
vinimo Fronto Raudonasis 
Kryžius jau seniai yra da
vęs Amerikai užtikrinimą, 
kad su karo belaisviais ame
rikiečiais bus elgiamasi pa
gal visus žmoniškumo prin
cipus.

Londonas.—Anglijos dar
biečių valdžia nebemato ga
limybes šalies gamybą iki 
1970 metų pakelti 25 pro
centais. Pirmiau ji žadėjo 
tokį tikslą pasiekti.
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Ragina patikrinti Warreno 
raportą

EDWARD JAY EPSTEIN paraše, o Viking Press 
leidykla išleido, knygą: “Inquest: The Warren Commis
sion and the Establishment of Truth.” Vadinasi, knyga 
liečia prezidento Kenedžio užmušimą ir Warreno ko
misijos (kurią paskyrė prezidentas Johnsonas) užmu
šė jystės tyrinėjimą, taipgi paskelbtąjį apie užmušė jys- 
tę raportą-pranešimą.

Mes šios knygos dar neskaitėme; ji tik neseniai iš
ėjo iš spaudos. Skaitėme tik kai kurias jos recenzijas. 
Užtenka pasakyti, jog knyga Warreno komisijos rapor
tą aštriai kritikuoja. Epsteinas nurodo, kad Warreno 
komisijos raportas neįrodo, kad Harvey Oswaldas vienui 
vienas įvykdė baisią žmogžudystę.

Mes, kaip ir daugelis kitų žmonių, niekad nemanė
me, kad Oswaldas, jeigu jis prezidentą ir šovė, pats be 
kitų sąmokslininkų būtų tai atlikęs. Daugybė įžymių 
užsienio žurnalistų, akylai tyrinėjusių šią tragediją, taip 
pat mano, kad, jei Oswaldas ir šovė, jis.buvo ne vie
nas; sąmoksle turėjo dalyvauti politiniai Kenedžio prie
šai. Kas jie? Žmonės sako: reikėjo ir reikią tyrinėji
mą tęsti toliau, tai gal ir padės surasti tikruosius pre
zidento žudikus.

Ir štai viešai išstoja buvęs prezidento Kenedžio 
bendradarbis, geras bičiulis Richard N. Goodwin. Susi
pažinęs su Epsteino veikalu, jis mano, kad būtinai rei
kėtų paskirti bešališkų žmonių komisiją,’ kuri ištirtų 
Warreno komisijos raportą! Goodwinas neteigia, kad 
tokia komisija tikrai surastų Warreno raporte spragų, 
tačiau blogo ji nepadarytų.

Reikia suprasti, kad daugelis žmonių yra nepasi
tenkinę Warreno raporto išvadomis.

Kas ten darosi!
PRAĖJUSIO SEKMADIENIO “New York Times” 

priede (“Times Magazine”) žurnalistas Donald Kirk iš
spausdino ilgą straipsnį apie paskutinių laikų įvykius 
Indonezijoje. Mr. Kirk smulkiai aprašo, kaip preziden
tas Sukamo palaipsniui yra “nuvainikuojamas,” kaip 
apie 100,000,000 gyventojų šalis stumiama į vis didesnį 
skurdą ir į imperialistų “globą.”

Indoneziją šiandien valdo, sako Donald Kirk, treju
kė: generolas Suharto, Hamenghu Buwono ir Adam 
Malik. Jie visi trys nuolat slaptai tariasi ir savo nutari
mus vykdo gyveniman.

Indonezijos “Jurgis Washingtonas” — prezidentas 
Sukamo—kadaise buvo paskelbtas amžinu šalies pre
zidentu, bet dabar tas titulas iš jo atimtas; jis tik pre
zidentas, bet nežinia, kaip ilgai ir juo bus. Rytoj ar! 
po ryt Sukamo gali būti suareštuotas, ištremtas ar įka
lintas. Niekas tikrai nežino, koks likimas jo laukia.

Tiesa, gali atsitikti ir netikėtumų: gali visko dar 
būti. Jei Sukamo šalininkams, pavyzdžiui, kariuomenėje 
pavyktų kokiu stebuklu paminėtus triumvirato narius 
suimti ir pasiųsti velniop, dalykai gal atsisteigtų įmenąs 
vėžes, nors sunku tuo tikėti.

Donaldo Kirko straipsnis mus ir, be abejoneswisus, 
kurie jį skaitė, labai nustebino tuo pasakymui pasta
ruoju metu armijos vadovai, sudarę talką su mahome
tonais, užmušė 300,000 komunistų, jiems prijautėjų ir jų 
šeimų narių!

Ir “valymas” tebetęsiamas, žmonių žudynės tebe
vykdomos—be jokio teismo, be nieko. “Kaip ilgai tai 
galės būti?” ne vienas klausia, bet aiškaus atsakymo kol 
kas niekas neturi.

Pramoninė Lietuva naktį (J. Sabo nuotv.)

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DĖL STEINBECKO
“ATSAKYMO"

Lietuvos spaudoje skaito
me tokius komentarus:

1966 metų liepos 7 dieną 
laikraštyje “Literaturna. j a ga- 
zeta” buvo išspausdintas poe
to Eugenijaus Jevtušenkos 
laiškas žymiam Amerikos ra
šytojui Džonui Stein bėk u i 
(John Steinbeck). Tarybinis 
poetas kvietė Steinbeką, savo 
asmeninį pažįstamą, protes
tuoti prieš aviacijos antskry
džius viršum taikių Vietnamo 
kaimų ir miestų, ragino liau
tis tylėjus ir prisijungti prie 
tų Amerikos kultūros veikė
jų, kurie ryžtingai smerkia 
gėdingą agresiją prieš Viet
namo liaudį.-

Šiomis dienomis Amerikos 
laikraštyje “Newsday” iš
spausdintas Džono Steinbeko 
atsakymas į šį laišką. Jame 
ne tik atmetamas Jevtušenkos 
kvietimas pasmerkti JAV ag
resiją, bet faktiškai netgi pa
teisinami Baltųjų rūmų ir 
Pentagono veiksmai. Steinbe- 
kas bando paneigti visam pa
sauliui akivaizdžius faktus: 
taikių kaimų ir miestų bom
bardavimą, taikių gyventojų, 
motinų ir vaikų žudymą. Laik
raštyje “Literaturnaja gaze- 
ta” išspausdinti užsienio 
spaudos atsiliepimai apie šį 
Steinbeko pasisakymą.

“Ste i ųb e k o ž 1 u girnas”—ta i p 
pavadino savo medžiagą laik
raštis “Worker”. Jame pažy
mima, kad Džonas Steinbekas 
pats įrodo, jog tarybinis poe
tas buvo teisus, būtent jam 
adresuodamas poleminį eilė
raštį, kritikuojantį už tylą, 
kai vyksta niekšingas karas 
Vietname. “Jevtušenka pri
vertė Steinbeką liautis tylė
jus ir atskleisti save kaip 
Džonsono politikos Vietname 
šalininką.

Savo pateisinimui ‘“Rūsty
bės kekių” autorius nuspren
dė nesiskaityti su faktais”,— 
pažymima straipsnyje. . .

“Atsakymas sukelia nusivy
limą, bet šito buvo galima tir 
kėtis. Kada labai anksti ren
ka “rūstybės kekes”, tai, kaip 
taisyklė, gauna aitrias sultis, 
kuriomis žadina atvangas. O 
surinkus jas perdaug vėlai, 
labai dažnai rizikuoji gauti
— deja, vargšas Steinbekas
— vien tik mėlynes ir gum
bus”, — komentuoja mini
mą pareiškimą “Mond”.

Laikraštis “Humanite” šiais 
klausimais pasisako Andre 
Viurmseras. Jis rašo: “Tas, 
kuris tyli, vykstant nusikalti
mui, nusigręžia nuo Romėno 
Rolano, Zolia ir Viktoro Hu
go. Steinbekas tai žino, ir jo 
atsakymas — bandymas pa
siteisinti, kuris neįtikino nė 
vieno “Rūstybės kekių” ger
bėjo”. Įžymus prancūzų pub
licistas atmeta išsisukinėjan
čius Steinbeko pareiškimus, o 
teigimą, kad jis nekenčia vi
sų karų, aiškina kaip norą ne
matyti tikrosios karo Vietna
me esmės, jo nusikaltėliško 
pobūdžio.

Straipsnyje komentuojama 
ir Steinbeko teiginys, kad 
Vietname žudomi Amerikos 
vaikai. žinoma, šis jo neri
mas suprantamas — pažymi 

Viurmseras —Vietname kau
nasi paties Steinbeko sūnus. 
Tačiau, kaip pažymi toliau 
straipsnio autorius, nuo kokių 
laikų grobikai, įsibrovę į sve
timą namą, gali reikalauti, 
kad nukentėję kalbėtųsi su 
jais “labai nuoširdžiai”?

“Tomas Manas ir visi kiti 
žymūs vokiečių kultūros vei
kėjai pasmerkė hitlerinę ag
resiją. Džonas Steinbekas 
pritaria amerikiečių agresijai. 
Jo talentas įpareigoja jį ginti 
taiką, o jis palaiko eskalavi
mą, generolus, finansistus ir 
trestus, kuriuos žavi šis ka
ras”, — rašoma šiame straip
snyje, labai rūsčiai pasmerku
siame amerikiečių rašytojo 
poelgį.

APIE BALTIJOS 
SAVAITES IŠKILMES

Per pastaruosius kelerius 
metus, vasaromis, suvykda- 
vo į Rytų Vokietijos uosta
miestį Rostocką palei Bal
tija gyvenančių tautų bei 
valstybių atstovai pasitarti, 
pasižmonėti, pacliskusuoti. 
Vyriausia tema: taika. Ir 
šitie metiniai susiėjimai 
vadinami Baltijos Taikos 
savaitėmis.

Šių metų Baltijos Taikos 
savaitė buvo atžymėta lie
pos mėnesio viduryje. Tai 
buvo didžiulės išk i 1 m ė s . 
Kadangi prie Baltijos pri
eina ir Tarybų Sąjunga — 
net keturios tarybinės res
publikos — •Rusija, Estija, 
Latvija ir Lietuva, — tai 
ir ji ten siunčia savo atsto
vus - delegacijas. Dedamos 
visos pastangos, kad Balti
jos jūra būtų Taikos jūra, 
kad apie ją gyvenančios 
tautos gyventų taikiai. Tam 
ir organizuojamos Baltijos 
Taikos savaitės.

Tarybų Sąjungos delega
cijai į Baltijos Taikos sa
vaitę šiemet vadovavo An
tanas Sniečkus (rodosi, jis 
jau antdą kartą tai daro). 
Jam teko kalbėti, veikti, 
vadovauti tarybinių respub
likų vardu.1 Prieš iškilmių 
baigimą, Vilniaus “Tiesos” 
(vas. 19 d. laidoje) kores
pondentas Rytų Vokietijoj 
L. Stepanauskas šitaip pa
sakoja:

Saulė nepagailėjo spindu
lių paskutinei Baltijos Taikos 
savaitės dienai, šlama įvai
rių valstybių vėliavos, žmo
nes iškvietė į gatves vienas 
svarbiausių šios dienos įvykių 
—devintosios darbininkų tarp
tautinės konferencijos pabai
ga. Konferencijos delegatai 
ir svečiai priėmė kreipimąsi į 
visas Baltijos baseino, o taip 
pat Norvegijos ir Islandijos 
tautas. Jame raginama akty
viai kovoti už taiką, už kiek
vienos šalies nacionalinę pa
žangą, smerkiama Jungtinių 
Amerikos Valstijų agresija 
Vietname, raginama padėti už 
savo laisvę kovojančiai Viet
namo tautai.

Dar vienas Baltijos Taikos 
savaitės dokumentas susilaukė 
dėmesio ir pritarimo — Tai
kos savaitės dalyviai iš Pabal- 
tijos tarybinių respublikų, o 
taip pat Leningrado ir Kali
ningrado miestų. Taikos gy
nimo komitetų vardu perda
vė Tarybų Sąjungos delegaci
jos dokumentą, kuriame pa
sisakoma už vyriausybinius 
pasitarimus Europos saugumo 
klausimais. Dokumentas tuoj 
pat buvo paskelbtas per VDR 
radiją, jį išspausdino vietos 
laikraščiai.

Tarybų Sąjungos delegaci
ja, kuriai vadovavo draugas 
A. Sniečkus, aktyviai dalyva
vo Baltijos Taikos" savaitės 
darbe. Ji dar kartą lankėsi 
pramonės ir žemės ūkio pa
rodoje ir garbės lankytojų 
knygoje parašė savo atsiliepi
mus.

“Džiaugiamės,—parašė ta
rybinė delegacija, — matyda
mi, kąd stiprėja Vokietijos 
Demokratinė Respublika, au

ga jos pramonė, didėja žemės 
ūkio produkcija, mokslas ir 
technika užima vieną iš pir
mųjų vietų pasaulyje. Tai 
liudija ir ši paroda... Nuo
širdžiai linkime Vokietijos 
darbo žmonėms kūrybinių 
pergalių. Sėkmės, statant so
cializmą vokiečių žemėje!”

Baltijos Taikos savaitės or
ganizacinis komitetas Varme- 
miundės kurorte surengė pri
ėmimą tarybinės delegacijos 
garbei. Organizacinio komi
teto pirmininkas, Vokietijos 
Vieningosios socialistų parti
jos narys, partijos Rostocko 
apygardos komiteto sekreto
rius Vilis Tišeris pasakė kal
bą, kurioje, tarp k:la ko, pa
brėžė: “Mūsų bičiuliai į. na
mus vežasi įsitikinimą, kad 
Vokietijos Demokr a t i n ė j e 
Respublikoje dirba draugai, 
kurie padės visas pastangas, 
kad būtų išsaugota taika, kad 
būtų pastatytas socializmas.” 
Jis padėkojo Tarybų Sąjun
gos delegacijos vadovui drau
gui Sniečkui, kad Tarybų Są
jungos .delegacija ne tik at
stovavo savo šaliai Baltijos 
Taikos savaitės dienomsi bet 
ir daug prisidėjo prie svar
biausių klausimų sprendimo. 
Atsakomąjį žodį tarė A. 
Sniečkus, pabrėždamas Balti
jos Taikos savaitės reikšmę.

šeštadienio ir sekmadienio 
vakarais Rostocke tęsėsi 
įtemptas gyvenimas teatrų ir 
kultūros rūmų scenose, štai 
Vokietijos - T S R S draugystės 
draugijos rūmuose vyko kon
certas tema “Rostockas: šau
kiame Leningradą, Taliną, Ry
gą, Vilnių.” šaukimo pasi
klausyti susirinko vietiniai gy
ventojai, turistai iš įvairių 
šalių. Tie, kurie kada nors 
lankėsi šiuose keturiuose 
miestuose, atėjo pasidalyti 
įspūdžiais. Rostocko miesto 
kultūros rūmuose koncertavo 
S. Sondeckio vadovaujamas 
Tarybų Lietuvos Filharmoni
jos kamerinis orkestras. Daug 
žmonių, susirinko pasiklausy
ti lietuviškos muzikos. Jie 
nuoširdžiai plojo, aukštai ver
tino muzikinį lietuvių meną. 
Mūsų kamerinis orkestras su
silaukė dar vieno pagarbos 
pareiškimo — TSRS ambasa
dorius P. Abrosimovas pa
kvietė jį koncertuoti TSRS 
ambasados rūmų salėje.

Noriu pažymėti, kad Bal
tijos Taikos savaitės dalyviai 
labai susidomėję apžiūrėjo 
vaikų parodoje eksponuoja
mus trijų Lietuvos vaikų: E. 
Valiuko, D. Giedraitytės ir V. 
žitkūno piešinėlius.

Rostocką apgaubė vakaro 
sutemos. Padaugėjo miesto 
gatvėse žmonių. Su deglais 
rankose ėjo jūreiviai. Eisena 
sustojo Ernsto Telmano aikš
tėje. Raportas. Baltijos Tai
kos savaitė užbaigta. Galin
gas jūrininkų orkestras groja 
atsisveikinimą: Baltija, būk 
rami, tautos saugo tavo giedrą 
dangų!

Washingtone atidaryta 
N. Y. miesto raštinė
Washingtonas. — Liepos 

21 d. čionai atvyko New 
Yorko miesto majoras Lind
say ir dalyvavo ceremoni
jose, kuriose buvo atidary
ta pastovi New Yorko mies
to raštinė sostinėje. Jis 
sako, kad iš šios raštinės 
kasdien plauks propaganda 
už gavimą iš federalinės 
valdžios daugiau finansinės 
paramos New Yorkui. Iki 
šiol dau g i a u s i a būdavo 
stengiamasi pagalbos gauti 
iš valstijos sostinės Alba
ny. Nuo dabar akys bus 
nukreiptos į Washingtona.

Gettysburg, Pa.—Pas bu
vusį prezidentą Eisenhowe- 
rį lankėsi Michigano vals
tijos gubernatorius George 
Romney. Jis, matyt, ieško 
buvusio prezidento paramos 
savo kandidatūrai į prezi
dentus.

Manau, kad tarp tų klau
simų, kuriais kiekvienas 
žmogus privalo šiek tiek 
nusimanyti, yra ir žmogaus 
kilmės klausimas: kada, 
kaip ir kodėl atsiskyrė žmo
nių šeima nuo senovinių 
beždžionių ir ėmė gyventi 
pagal savotišką gyvenimo 
būdą, kurio pagrinde glūdi 
darbas? Šis klausimas lie
čiamas mokykloje, nuolat 
nagrinėjamas period i n ė j e 
spaudoje. Šiuo klausimu ir 
man teko parašyti knygelę 
(1956, 1964 metais). Ir vis 
dėlto mūsų eilinis skaityto
jas apie tai dar mažai nusi
mano. Matyt, nemokame 
kalbėti pakankamai įdo- 
rrfiai.

Po Pinutį renku medžia
gą knygai, įdomiau nušvie
čiančiai žmogaus atsiradi
mo istoriją. Joje skaityto
jas ne tik susipažins su mū
sų tolimųjų protėvių istori
ja, bet ir tyrinėtojų antro
pologų gyvenimu, jų dar
bais.

Kodėl dabar neišsivysto 
žmonės iš beždžionių? Šis 
klausimas paprastai iškyla 
beveik kiekvienoje populia
rioje paskaitoje apie žmo
gaus kilmę. Pabandėme at
sakyti į šį klausimą ne vie
nu sakiniu, bet kiek išsa
miau—atskira knygute, ku
ri netrukus išeina iš spau
dos (PavilonisS., Česnys G., 
“Kodėl dabar iš beždžionės 
neišsivysto žmogus?”).

Dabar mano su katedros 
bendradarbiais tyrimų ob
jektas yra vaiko amžiaus 
antropologija, vaikų augi
mo ir brendimo klausimai, 
pradedant naujagimiais ir 
baigiant visai subrendusiais 
jaunuoliais. Jaunosios kar
tos sveikatos klausimai už
ima tarybinės sveikatos ap
saugos politikoje vieną iš

Šiaulių padangėje
Melžėjos konkursas

Neseniai Ginkūnų tary
biniame ūkyje įvyko rajono 
mechanizuoto karvių melži
mo meistrų k o n k u r s a s . 
“Pirmyn” kolūkio karvių 
melžėjas Petras Grublys 
užėmė pirmąją vietą. Jis 
melžia, padedant melžėjai 
Stasei Braziulytei, 135 kar
ves.

Prieš kiek laiko Raudon
dvaryje įvyko geriausių res
publikos melžėjų, dirbančių 
su agregatais, konkursas. 
Jame dalyvavo ir Grublys.

Draugams—lietuviška 
daina ir šokis

Neseniai gastrolėms 
į broliškąją Ukrainą išvyko 
Šiaulių kultūros namų nusi
pelnęs Jovaro vardo dainų 
ir šokių ansamblis. Pirmąjį 
koncertą surengė Baltaru
sijoje, o vėliau skambią dai
ną, grakštų šokį, lietuviš
kas birbynes, kanklių melo
dijas nuveš ukrainiečiams.

Keliaujanti paroda
Lietuvos dailininkų są

junga parodė gražią inici- 
tyvą. Jie Bazilionuose nau
jai pastatytai vidurinei mo
kyklai pado v anojo daug 
paveikslų, įrengdami dailės 
muziejų kaimo mokykloje.

Tuo pat metu apie 40 pa
veikslų paroda keliauja po 
rajoną. Tai Makūnaitės, 
Sirutytės ir kitų dailininkų 
darbai. Ji pabuvojo rajo
no centre, o dabar Gruz- 
d ž i u o s e . Žemdirbiai su
sipažįsta su dailininkų dar
bais. Ar galėjo valstietis 
galvoti buržuaziniais me
tais, kad į kaimą atveš dai- 

pačių pirmųjų vietų. Da
bartiniu metu jau nesiten
kinama kartais pasitaikan
čių susirgimų gydymu, už
krečiamųjų ir kitų ligų pro
filaktika. Siekiama dar to
liau—užtikrinti, kad vaikas 
savo fiziniu ir dvasiniu iš
sivystymu pasiektų optima
lius rodiklius. Reikia, kad 
jaunuolio fizinis išsivysty
mas, t. y. kompleksas tų4 
organizmo savybių, kurios 
apsprendžia individo fizinių 
jėgų atsargą, būtų kuo 
aukščiausias. Daba r t i n i u 
metu, gerėjant gyvenimo 
sąlygoms, jaunuoliai anks
čiau užauga ir subręsta, 
anksčiau tampa darbingi. 
Ypatingą dėmesį tenka skir
ti brendimo laikotarpiui, ku
rio metu paauglio organiz
me ir jo psichikoje vyksta 
gilūs persitvarkymai. Šiais 
klausimais ruošiame kai ku
riuos straipsnius.

Be to, mes, penki medi
kai iš Vilniaus ir Kauno 
(med. m. dr. A. Vileišis, med.

m. kandidatai V. Astraus
kas, S. Biziulevičius, A. Vai- 
tilavičius ir aš), paruošėme 
spaudai lietuviškos Medici
ninės terminologijos žody
ną, gana didelės apimties 
knygą (apie 80 sp. lankų), 
kuriai paskyrėme apie pen
kiolika metų darbo. Tai bus 
aiškinamasis žodynas su lo
tyniškais, lietuviškais ir ru
siškais terminais. Šiame vei
kale, siekdami, kad kiekvie
no termino prasmė išryškė
tų, paruošėme kiekvieno jų 
lietuvišką atitikmenį. Šis 
kolektyvinis darbas, žinoma, 
turės iškęsti dar nemažas 
redagavimo kančias.

Doc. S. PAVILONIS
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto Medicinos fa
kulteto Anatomijos, histologijos ir 

embriologijos katedros vedėjas
(Iš “Naujos Knygos”)

Ūdros dovana
Tai atsitiko Alytaus rajo

no Neveigio ežere. Patikrin
ti iš vakaro pastatytų tink
laičių išplaukėme anksti. 
Dirbom tylėdami. Kokia ga
li būti žvejui nuotaika, kai 
jau baigėme tikrinti antrą 
dešimtį tinklaičių, o laivū- 
galy —tik dvi lydekaitės!

Staiga priekyje visų dė
mesį patraukė pliumptelė
jimas. Apsidairėm, bet ap
link nieko nebuvo. Tik neto
li tos vietos, kur dar bėgo 
vandens ratilai, ant ledo 
krašto pamatėme didelį un
gurį. Ungurys buvo visai 
šviežias, bet su nugraužta 
galva.

Visi supratome, jog čia 
būta ūdros, kuriai mes su- 
trukdėm pusryčius.

Matyt, dosnus buvo žvė
relis—pats pavalgė ir mums 
paliko. Ungurį iškepėm ir 
padėkojom keturkojui žvė
riui už šią netikėtą dovaną.

L. Juknevičius
Gamtos apsaugos komiteto 

ichtiologas

DALAWARE UPĖ 
UŽTERŠTA

f

Trenton, N. J. — Iš fede
ralinės valdžios raporto su
žinome, kad didžioji Dela
ware upė yra viena iš pur- 
viniausių upių Amerikoje. 
Per 90 mylių nuo Trentono 
iki jūros vanduo labai už
terštas.

liniukų darbus, galės susi
pažinti su dailės kūriniais? 
Ne! Juk jo dalia—juodas 
darbas, vargas ir kančios.

A. Martinionis
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A. Petriką

Dėl pažangiųjų Amerikos 
lietuvių istorijos

Tarybų Lietuvos istorikė 
Leokadija Petkevičienė š. 
m. birželio mėn. 23 d. Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto ko
lonų salėje, prieš TSKP is
torijos katedros paskirtus 
oficialius kritikus, sėkmin
gai apgynė disertaciją “Pa
žangiųjų JAV lietuvių vi
suomeninė-kultūrinė veikla 
1933-1940 metais.” Diserta
cija buvo taikoma istorijos 
mokslų kandidatui įgyti. 
Jos mokslinis vadovas bu
vo docentas, filosofijos 
mokshi kandidatas G. Zi
manas.

Leokadija Petkevičiene

Ilgokoje “Pratar m ė j e ’ ’ 
gerbiamoji disertacijos au
torė pasisakė, kodėl, būtent, 
ji savo darbui, pasirinko 
tam tikrą periodą, o ne 
bendrą, neribotą laiką:

“Nagrinėti pažan g i ų j ų 
JAV lietuvių demokratinių 
kultūros-švietimo organiza
cijų veiklą 1933-1940 m., di
sertacijoje buvo pasirinkta 
todėl, kad 1933 metai pasi
reiškė kaip tam tikra riba 
JAV ekonominiame ir po
litiniame gyvenime. Tais 
metais Jungtinės Amerikos 
Valstijos pradėjo naują sa
vo vystymosi etapą po 1929- 
1933 m. ekonominės krizės...

1933-1940 m. laikotarpis 
pažangiųjų JAV lietuvių 
demokratinių organizacijų 
veiklai buvo būdingas tuo, 
kad po fašizmo įsitvirtini
mo 1933 m. hitlerinėje Vo
kietijoje sustiprėjo fašistų 
pozicijos Lietuvoje ir anti- 
demokrat i n ė s tendencijos 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Todėl stiprinti anti
fašistinį sąjūdį ir kovoti 
prieš antrojo pasaulinio ka
ro pavojų buvo vienas iš 
svarbiausių to meto uždavi
nių. ..

1940 metų politiniai įvy
kiai Lietuvoje, atvedę prie 
fašistinės diktatūros žlugi
mo ir Tarybų valdžios at
kūrimo, padarė tam tikrą 
posūkį ir JAV lietuvių vi
suomenės gyvenime. Nau
jas socialistinės santvarkos 
gimimas L i e t u v o je dar 
labiau išryškino JAV lietu
vių klasines pozicijas ir jų 
pažiūras į svarbius visuo
menės vystymosi reiški
nius.”

Toliau autorė sako, jog 
“Teorinį diserta c i j o s pa
grindą sudaro marksizmo- 
leninizmo klasikų veikalai: 
K. Markso darbai, V. Leni
no darbai, Z. Angariečio, 
V. Mickevičiaus-Kapsuko ir 
kitų revoliucinių judėjimo 
veikėjų darbai...

Daugiausia faktinės me
džiagos apie JAV pažangių 
jų demokratinių organizaci
jų veiklą 1933-1940 m. su
kauptą laikraščiuose “Lais
vė,” “Vilnis,” žurnale “švie

sa,” leidinyje “Darbininkų 
kalendorius,” — taip pat 
Amerikos Lietuvių darbi
ninkų literatūros draugijos 
išleistose knygose, Lietuvių 
darbininkų susivienijimo ir 
Lietuvių darbininkių susi
vienijimo Amerikoje išleis
tuose leidiniuose.”

Taigi 3 4 6 pusi, autorės 
darbas grįstas visai rimtu 
pagrindu. Iš disertacijos ga
le įdėto medžiagos šaltinių 
sąrašo matyti, jog drg. L. 
Petkevičienei teko perskai
tyti “kalnus” literatūros 
rusų ir lietuvių kalbomis, 
ją “suvirškinti,” sugrupuo
ti, surūšiuoti ir moksliškai 
pateikti. Tai milžiniškas 
darbas, tai kone viršžmo- 
giškas pasiaukojimas, kurį 
atestuoja 62 pusi, paskelb
tos bibliografijos! Darbo 
naštos apimti gali suprasti 
ir įvertinti tik tas, kas to
kį darbą dirbo!

Tačiau kalbamajai diser
tacijai, kaip ir kiekvienam 
dideliam darbui, reikalinga 
kai kur pataisa, kai kur 
papildymų, kai kur pastabų. 
Betgi iš anksto pasakau, 
jog tai nemenkina autorės 
nuopelnų Amerikos ir viso 
pasaulio lietuvių istorijo- 
grafijai. Kai kurias pa
stabas disertacijos gynimo 
metu padarė jos oficialūs 

! kritikai — prof. J. Žiugžda 
ir P. Ulevičius—, kai kurias 
vėliau pamatė ir pati au
torė.

Pusi. 248 pasakyta: “Dra
maturgų, rašytojų, išskyrus 
R.Mizara, pažangiųjų tarpe 
nebuvo.” Gi Bronius Lau
cevičius - Vargšas visai už
mirštas, nors jis buvo pir
muoju dramaturgu Ameri
koje. Jis pradėjo pjeses ra
šyti, rodos, 1906 metais ir 
jos buvo publikos labai mė
giamos. Mizara pradėjo 
reikštis vėliau.

Autorė paėmė “už gerą 
pinigą” F. Abeko pasisaky
mą 1945 metais “Tiesoje,” 
kad mums, “jei norime aug
ti ir klestėti,” reikia “ame- 
rikonizuotis.” Jis siūlė LDS 
suvienyti su International 
Workers Orderiu, šalpos or
ganizacija. Tai buvo pasa
kyta prieš 21 metus. Da
bar tas klausimas nėra ak
tualus ir nėra jau nei mi
nėto Int. W. Orderio. Be 
to, tai buvo tik vieno as
mens nuomonė ir ji nepri
gijo.

Būtų gera, jei autorė, ga
na plačiai (net dviem at
vejais) nušvietusi 1931-1936 
m. opoziciją, būtų lygiai ob
jektyviai panagrinėjusi ir 
1921 - 1922 m. opoziciją, 
kuri irgi buvo sukūru
si organizaciją ir lei
do savaitini laikraštį, kuris 
kovojo prieš “Laisvę” ir 
Amerikos darbininkų par
tiją. Jokia opozicija orga
nizacijai nepageidaujama.

Tačiau, galima pakartoti, 
jog čia pastebėtos smulkme
nos nei kiek nesumažina 
vertės drg. L. Petkevičienės 
inašo į Amerikos pažangių
jų lietuviu gyvenimo nu
švietimą. Už jos uolumą ir 
stropumą — ji verta didelės 
pagarbos!

Amerikos pažangiųjų lie
tuvių istorija rimtai susido
mėjo Tarybų Lietuvos vei
kėjai, ypatingai istorikai. 
Be L. Petkevičienės, dar 
ruošia tuo klausimu diser
tacijas Laurynas Kapočius 
1886-1918 m., Alf. Kazlaus
kas 1918-1933 m., Br. Ra-

DETROIT, MICH.
Spaudos piknikas įvyko 

liepos 17 d. žmonių buvo 
suvažiavusių vidutiniškai. 
Galėjo būti daugiau. Mat, 
mažai mes turime prie sa
vęs čia gimusių. Manau, 
pelno mūsų spaudai bus vi
dutiniškai.

Diena buvo labai graži.
Suminėsiu svečių vardus, 

kuriuos man pridavė:
Iš Kalifornijos buvo vei

kėjas Savickas su žmona ir 
Navickas su žmona.

Iš Cleveland© — Kuzmic
kas.

Iš Illinojaus valstijos — 
“Vilnies” redaktorius And
rulis su žmona, Juodaitienė, 
Jordan su žmona ir jos mo
tina Pažarskienė.

Michigano valstijos sve
čiai : Milleris, Urbonas ir 
žmona Vaivunda, R. Peles- 
ki, Kartis ir žmona, Ter- 
zų šeima, Bruknienė, Li
bert ir žmona, Žvinikas ir 
žmona, S a d a u s k as, Mrs. 
Kaptsaskas, Dabrauskas.

Iš Kanados: Užunaris ir 
žmona, Kurtis iš Windsor©. 
Iš Toronto nuo “Liaudies 
Balso” — Jonas Berskys ir 
žmona ir Julia Vaitkus.

Kaip 4 valanda prasidėjo 
programėlis. Pikniko gas- 
padorius Jurgis Nausėda 
pakvietė Pr. Jočionį pirmi
ninkauti programai. Buvo 
pakviestas Kuzmickas su
dainuoti keletą dainelių. Jis 
labai puikiai sudainavo po
rą dainelių. Jam už tai pub
lika gausiai paplojo.

Pakviestas kalbėti “Vil
nies” redaktorius V. And
rulis. Jis kalbėjo neilgiau
siai, maždaug apie spaudą 
ir prieš karą Vietname.

Pakviestas kalbėti Mille
ris. Jis gana stipriai pa
kalbėjo apie darbo žmonių 
kovas kas jau yra iškovota.

Pakviestas Urbonas, ku
ris visus pasveikino čia su
važiavusius.

Trumpai kalbėjo kanadie
tis Jonas Berskys kaip 
“Liaudies Balso” atstovas.

Taipgi buvo pakviesta 
mūsų visų gerbiama, myli
ma advokatė Stefanija Ma- 
sytė. Ji kalbėjo trumpai.

Mes, detroitiečiai, džiau
giamės turėdami tokią ga
bią, talentingą asmenybę.

Reikia tarti ačiū Michiga
no Andruliui, kuris paauko
jo didelį sūrį piknikui. Mat, 
jis yra sūrių gamintojas. 
Mes daugelis perkame jo 
sūrius, nes jie yra labai 
skanūs ir eina mums į svei
katą.

Turiu pareikšti, kad labai 
daug triūso įdeda Nausėda, 
Ona Dočkienė ir daugelis 
vyrų ir moterų, kurie dir
ba taip naudingą darbą. 
Be jų nieko nebūtų galima 
surengti.

Buvęs piknike

guotis apie pažangiąją 
Amerikos lietuvių spaudą, 
Albertas Laurinčiukas apie 
pasaulinio karo laikotarpi, 
o Feliksas Strumila apie 
pokario gadynę ir pan. Aiš
ku, j o g iš tų disertacijų 
išeis konkreti Amerikos pa
žangiųjų lietuvių istorija.

Apie drg. L. Petkevičienę, 
nanevėžietę, trumpai tegali
ma pasakyti, jog ji yra gabi 
rašytoja, po sėkmingos as
pirantūros dirbanti Vil
niaus Valstybiniame. Peda
goginiame Institute vyres
niąja dėstytoja. Apginda
ma savo disertaciją, ji pa
darė istorijos lauke gera 
pradžią ir jos laukia graži 
ateitis.

Ryžto ir sėkmes!

Pennsylvanijos mainieriai 
visus širdingai kviečia

Šiemet daugelis mūs ma
nėme, kad susidėjusiomis 
gyvenimo apli n k y b ė m i s 
mainierių srityje piknikas 
“Laisvės” paramai neįvyks. 
Ir štai įvyksta maloni staig
mena: K. M. “Laisvėje” 
paskelbia pranešimą kad 
mainieriai rengia pikniką 
“Laisvės” paramai rugpjū
čio 21 d.

Tuo pranešimu visi tu
rime džiaugtis ir ruoštis 
piknike dalyvauti. Atstu
mas šiandienine transporta- 
cija neturi sutrukdyti mus 
nuo dalyvavimo piknike. 
Aš pats, nors dabartiniu 
laiku gyvenu Sellersville, 
Pa., prieš pikniką nuvažiuo
siu į Cherry Hill, N. J., ir

LDS 17-tojo Seimo 
Priimta Rezoliucija

Mes, LDS 17-tojo Seimo 
delegatai, plačiai svarstėme 
mūsų Susivienijimo organi
zacinius ir finansinius rei
kalus.

Iš LDS Centro Valdybos 
pateiktų raportų šiame sei
me mes sužinojome, kad 
šiuo tarpu LDS yra tvirto
je finansinėje padėtyje ir 
kad, bendrai, mūsų Susi
vienijimo organizacinė 
struktūra, kas liečia kuo
pas ir apskritis, yra gana 
tvirta.

Neseniai užsibaigęs va
jus įrašymui naujų narių 
buvo sėkmingas. Ypatingai 
mums džiugu buvo išgirsti 
tą faktą, kad nemažas skai
čius LDS narių, gavę iš 
centro paraginimą, gražiai 
pasidarbavo per šių metų 
pirmą pusmetį. Tas mus 
įtikino, kad mūsų Susivie
nijimas dar turi gera dirvą 
gauti naujų narių. Tik rei
kia platesniu mastu, visose 
LDS kuopose, kiek galint 
pasidarbuoti.

Dabar LDS suteikia (ir 
gali suteikti) nemažai len
gvatų savo nariams. Ne
pamirškime, kad šių metų 
pradžioje LDS davė na
riams už praėjusius metus 
didesnius dividendus, negu 
nirmesniais metais. Taipgi 
LDS dar vis tebemoka ant 
30 procentų padidintą pa
šalpą.

Visi tie dalykai džiugina 
mus ir priduoda mums ūpo 
toliau drabuotis.

Turėdami mintyje tas 
gerąsias puses, negalim už
miršti ir silpnesniųjų.

Silpnesnės mūsų pusės 
daugumoje yra organizaci
nės.

Peramžai narių lanko 
kuopu. susirinkimus. Gal 
būt dėl tos priežasties pa
lyginamai mažas skaičius 
kuonu dalyvauja vajuose.

Dėkime pastangas tuos 
silpnumus prašalinti. Pa
raginkime vieni kitus daž
niau dalyvauti kuopų susi
rinkimuose. Dažniau prisi
minkime apie naujų narių 
įrašymą.

Senesnio ir jaunesnio am
žiaus nariai, visi bendrai 
rūpinkimės pagerinti mū
sų kuopų ir apskričių vei
kla.

Ypatingai mes prašome 
iaunesnio amžiaus narius 
daugiau dėmesio kreipti j 
mūsų Ssivienijimo organi
zacinius reikalus. Mes nuo
širdžiai raginame jaunes
nio amžiaus narius dėti pa
stangas užimti vadovybę 

kupinu automobiliu atpyš- 
kinsime Į pikniką.

Čia, nors vieta nėra aris
tokratiška, bet gamtiniu 
žvilgsniu patraukli, puošni 
dideliais medžiais ir žalu
mynais. Draugiškai, pasi
vaišindami, pasikalbėdami 
linksmai ir naudingai pra
leisime laiką. Gausiu daly
vavimu mes atsilyginsime 
draugams mainieriams už 
jų rūpestingumą ir darbą, 
kurio jie nesigaili pridėti 
piknikui surengti.

Lai rugpjūčio 21 diena 
būna umms džiaugsmo, 
linksmumo ir pasitenkinimo 
diena!

Iki susitikimo, draugai ir 
draugės!

J. A. Bekampis

kuopose ir apskrityse.
Praeituose rinkimuose du 

jaunesnio amžiaus nariai 
tapo išrinkti į LDS Centro 
Valdybą. Mes turime viltį, 
kad jie kartu su kitais Cen
tro Valdybos nariais, dės 
pastangas įtraukti daugiau 
jaunesnio amžiaus narių 
ne tik į LDS gretas, bet ir 
į vadovybę LDS kuopose ir 
apskrityse.

LDS ateitis priklauso jau
nesnio amžiaus nariams. 
Todėl mes raginame visus 
LDS jaunesnio amžiaus na
rius pradėti kiek galint 
daugiau darbuotis mūsų 
Susivienijime.

Gražiai pasirodė mūsų 
jaunesnio amžiaus nariai, 
suorganizuodami LDS Na- 
cionalį ; Bowling Turnyrą, 
šių metų gegužės mėnesį 
Kenosha, Wis. Jiems į pa
galbą atėjo ir senesnio am
žiaus nariai iš LDS 7-tosios 
Apskrities. Turnyras pui
kiai pavyko.

Panašų veikimą galėtų 
sudaryti mūsų nariai, jau- 
niesnieji ir senesnieji, ir ki
tose kolonijose.

Labai svarbu mums gau
ti naujų narių. Todėl mes 
raginame kiekvieną LDS 
narį dėti pastangas nuo da
bar iki LDS 18-to jo Seimo 
įrašyti nors po vieną nau
ją narį.

Jei mes visi, senesni ir 
jaunesni, sukrusime dau
giau darbuotis, tai nėra 
abejonės, kad mūsų Susi
vienijimas žymiai sutvirtės 
organizaciniai ir galės gra
žiai darbuotis fraternalinė- 
je ir kultūrinėje dirvoje dar 
per daugelį, daugelį metų.

Rezoliucijų Komisija

DRAUGYSTĖ

Scranton, Pa.
Koncertas; muzikų šeima
Šių metų liepos 17 d. Ma

ry wood kolegijos auditori
joje mūsų geros draugės P. 
Indrulienės šeimyna, Va- 
lenches, davė puikų koncer
tą. Indrulienės duktė Bi
ru t a Valenches yra išsi
mokslinusi minėtoje kolegi
joje muzikos ir moko muzi
kos viešosiose mokyklose. 
Josios duktė Suzana irgi 
baigusi minėtą kolegiją ir 
Philadelphijoje mok© mu
zikos; ji taip pat siekiami 
patapti ir operos daininin
ke, nes turi gražų soprano 
balsą ir jau gerai pralavin- 
tą, kad, reikalui pasitaikius, 
ji papildo kitų vietas ope
roje.

Gi antroji Birutės duktė 
Jane irgi jau treti metai 
minėtoje kolegijoje studi
juoja. muziką, ir jau gera 
čelistė. Bet gal labiausiai
sužavėjo publiką Birutės 
sūnelis Fritz, kuris gal tik 
13-os metų; jis sugrojo so
lo net du Mozarto kūri
nius. Reikia pasakyti, jog 
šis jaunuolis tikrai talen
tingas smuiko valdovas. 
Jam pianu akompanavo vie
na iš kolegijos muzikos mo
kytojų, vienuolė. Taipgi 
tenka pasakyti, jog ne tik 
jaunuolių motina Birutė, 
bet ir tėvas geras smuiki
ninkas. Jis ir geras piešė
jas; net ir dovanas yra ga
vęs už savo piešinius. Tik 
apgai ėtina, kad jis nepa
laiko ryšių su lietuviais.

Kada Suzana Valenches 
dainavo operetiškas arijas, 
tai visa šeimyna jai grojo 
smuikais, o pianu akompa
navo dvi muzikos mokyto
jos vienuolės.

Tikrai buvo įdomus ir 
žavėjąs operetiškų arijų 
dainavimas ir visos šeimy
nos smuikais pritarimas. 
Programa nebuvo ilga, tę
sėsi tik vieną valandą, bet 
labai žavėjanti.

Trumpai teko pasikalbėti 
su viena vienuolių, kuri tik
rai stebėjosi jaunuoliu 
smuikininku Fritzuku. Di
delė garbė Indrulienei ir 
josios dukrai Birutei ir šei
mynai, nes jų pastangomis 
viskas buvo pasiekta ir to
lyn siekiamasi.

Koncerte apsilankęs

Madridas. — Liepos 18 d. 
generolas Franco minėjo 30 
metų sukaktį nuo sutriuški
nimo revoliucijos ir įsteigi
mo fašistinės dikta t ū r o s 
Ispanijoje.

Washingtonas. — Valsty
bės Departamentas prašė 
Kanados valdžią susisiekti 
su Šiaurės Vietnamu dėl 
amerikiečių karo belaisvių 
likimo.

Šis tas iš Lietuvos
• Ispanijos sostinėje Mad

ride įvyko šeštasis pasauli
nis miškininkų kongresas, 
kuriame pranešimą darė 
Lietuvos TSR miškų ūkio 
mokslinio tyrimo instituto 
direktorius, žemės ūkio 
mokslu kandidatas L. Kai
riūkštis.

• Daugiau kaip 2,500 
Šiaulių rajono kolūkiečių, 
darbininkų ir tarnautojų 
Bubių estradoje žiūrėjo 
LTSR Valstybinio akade
minio operos ir baleto te
atro pastatytą Klovos 
operą “Pilėnai.” Su ja gast
roliavo ir Radviliškio rajo
ne.

• Graži draugystė sieja 
Šiaulių rajoną su Estijos 
TSR Piarnu rajono žem
dirbiais. Neseniai 140 šiau
liečių dainininkų ir šokėjų 
bei rajono cirko artistų 
lankėsi pas pirniečius. 
Dvi dienas estai girdėjo lie
tuviškas dainas, žiūrėjo lie
tuviškus šokius. Daugelis 
estų juos matė pirmą kar
tą.

• Savo darbą pradėjo 
Šiaulių rajono kolūkiečių 
poilsio stovykla. Čia šiais 
metais ilsėsis už kolūkių 
lėšas apie 50-60 melžėjų, 
traktorininkų, lauko darbi
ninkų.

• Lietuvos “Minties” lei
dykla išleido šiaulietės Ge
novaitės Jūronienės knygą 
“Neužpirktos mišios.” Joje 
autorė pasakoja, kaip ta
po ateiste, kovotoja su pra
eities atgyvenomis.

A. Martinionis

Pagerbė Eugeniją 
Tautkaitę

Su duona, druska ir lie
tuvišku alučiu Radviliškio 
rajono “Šušvės” kolūkio 
nariai sutiko Poezijos pa
vasario dalyvius — A. Bal
takį, A. Bernotą, J. Jakštą, 
V. Giedrą ir V. Šulcaitę, 
buvusią pašušvietę—Kauno 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoja J. 
Narkevičiūtę, fizikos 
mokslų daktarą Jurą Požė
lą ir kitus svečius.

Saulei krypstant vakarop, 
pašušviečiai, atvykę svečiai 
iš Vilniaus ir Kauno, kai
myninių kolūkių bei Rad
viliškio rajono atsakingi 
partiniai ir tarybiniai dar
buotojai susirinko į mitin- 

!gą, skirtą pagerbti čia sa
vo vaikystę praleidusiai ra
šytojai ir revoliucionierei 
Eugenijai Tautkaitei - Pože- 
lienei.

LKP Radviliškio rajono 
komiteto sekretorius V. As
trauskas prie namelio, ku
riame gyveno E. Tautkaitė- 
Poželienė, atidengė memo
rialinę lentą. Mitingo metu 
kalbėjo J. Narkevičiūtė, J. 
Požėla, A. Baltakis, kol
ūkietis A. Rašvs ir kiti 
draugai. Namelyje taip 
pat atidarytas rašytojos ir 
revoliucionierės memoriali
nis kambarys.

Po to įvyko didelis po
ezijos vakaras - koncertas, 
kurio metu pasirodė ir kau
niečiai — respublikos nusi
pelnę artistai B. Raubaitė 
ir V. Rimkevičius, akorde
onistas A. Venckūnas bei 
kiti.

(“Kauno Tiesa”) , <,

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos premjeras Elrhard lan
kysis Washingtone rugsėjo 
26 ir 27 dienomis. Buvo 
manyta, kad jis vyks į 
Ameriką daug anksčiau.
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J. Gasiūnas

MANO BROLIS POVILAS
(Tąsa)

Trylika maloniausių dienų 
L i e t u v o j e

Dievas palieka Merkinę

PASAULIS VISŲ

Saulė šviečia, saulė šildo, 
Gamta maloniai prabyla: 
Kad pasaulis—mūsų visų, 
Jame, gyvenančių žmonių.

Bet turtuoliai kitaip žiūri, 
Vargdienius parbloškę turi, 
Ir prabilsta, kad tai jų, 
Nesvajoti, kad visų.

žmonės baisiai apsunkinti 
Turtuolių visų.
O jie džiaugias, kad daug turi 
Įvairių vergų.

Tie turtuoliai, nevidonai 
žmonijos visos,
Grobia turtą, kaip tironai, 
Nuo biednu žmonių. * c

Liaudis vargsta, prakaituoja
Nuo senų laikų,
Bet pavalgyt trūksta duonos 
Dėl mažu vaiku. C v

O turtuoliai pilvus stato, 
Jiems gyvent puiku;
Pinigėlius dėžėms krausto, 
Sau ruošia dangų.

FAŠIZMO SŪKURYJE
Šioj gadynėj vyksta smarkus sukrėtimas, 
Neteisingų vaisių žmonės dabar imas. 
Suspaudžia laisvietį, kad tu nekvėpuotum, 
Kuriančiai vergijai laisvai pasiduotam.

Mirė kultūra ir laisvas raidas, 
Jau užkariavo skurdas ir badas. 
Visur kas gera pasauly, miršta, 
Jų vietoj baisūs tironai gimsta.

Kasdien vis kuria naują skerdynę, 
Nor’ išnaikinti visą žmoniją.
Slenka tos dienos, baisiausi motai, 
Mirties mašinos rieda vis ratai.

Žmones jau kerta, kaip dalgis žolę, 
Kultūrą-mokslą jie jau sugriovė. 
Visur tik skleidžia baisiausią minti, 
Vietoj gerovės, štai tau bus mirtis.

Šiauliai, 19 13 m.
Lietuva jau išlaisvinta. Išsipildė liau

dies troškimas. Povilas dabar rašo rau
donarmiečių pagarbai, džiaugiasi perga
le. ■

RAUDONARMIEČIUI
Garbingas už laisvę kovūife, 
Nebaisūs tau priešo perkūnai. 
Be baimės į priekį žengi, 
Nes žemė tėvų tau brangi?

» Fašistų žiauriausias tu gaujas vis mini, 
Beskindamas kelią savajai tėvynei, 
Mes norim tave vis minėt
Ir tau gi mes stojam padėt.

Fašistai mūs brolius išžudė,
Bet šiandien nebijom, kai budi 
Mūs armijos garsūs pulkai.
Garbė tau, kovūne, už tai.
Šiauliai, 1944 m.

Povilo eilėraščiai, kaip matote, parodo, 
kaip smetonizmo ir hitlerizmo metais 
liaudis kentėjo ir kovojo. Savo eilėraš
čiuose jis drąsina ir kviečia liaudį ko
voti, iki bus pergalė pasiekta. Kai bu
vo pergalė pasiekta, jis kartu su liaudi
mi džiaugėsi.

Iš pat jaunų dienų jis buvo socialisti
nių polinkių. Tuomet, kai Lietuvoje

1918-1919 metais įsikūrė tarybinė val
džia, jis džiaugsmingus laiškus man ir 
“Laisvei” rašė. O kai įsigalėjo buržu
azinė valdžia ir siautėjo baltasis tero
ras, Povilas laikinai pasitraUikė Rygon, 
bet netrukus grįžo į savo namus.

Paskiausiu metu jis buvo personalinis 
pensininkas ir dar kiek galėdamas ėjo 
tam tikras pareigas, būdamas vienos 
įstaigos sargu.

Jis buvo griežtas ateistas. Kovai prieš 
religiją yra surinkęs labai daug me
džiagos, kurią yra suvedęs į anti-religi- 
nę knygą.

Savo testamente jis perveda visą ko
lekciją Šiaulių ir Rokiškio muziejams, 
taipgi kitoms mokslinėms įstaigoms.

Povilas Gasiūnas mirė turėdamas 69 
metus amžiaus. Gimęs 1897 m. Uvainių 
kaime. Augęs Grigiškių kaime, dabarti
niame Rokiškio rajone.

RAUDONOS TULPĖS
Gegužės Devintą — Pergalės dieną
Tulpėms dar šalta žydėti,
Bet, aplankęs mieste veik namą kiekvieną,
Rasi vazelę padėtą

Su tulpėm raudonom.
Senutės anksti po stiklais jas sodina,
Laisto, nuo gruodo apsaugo,
Verandoj saulėtoj nuo vėjo jas gina,—
Todėl tokios skaisčios išauga

Tos tulpės raudonos.
Šalia prakilnios, bet rūsčios statuetės—
Kūdikį laikančio kario,
Simbolio Pergalės, sunkiai laimėtos, 
širdį virpuliu veria

Tos tulpės raudonos.
J. Subata

KOJOKAI
Kai buvo jis piemuo žaliukas,
Vis stengės vaikščiot su kojūkais, 
Kaip gandras stypčiojo suplukęs.

Nors jam žirgsot nestigo ūpo,
Bet veltui bandė žengt per upę, 
Kaskart į srovę krito, klupo.

Jis ir užaugęs galvą suko,
Kaip vaikščiot oriai'ant kojūkų, 
Nors tapo solidus, nutuko.

Ir nuostabu — nesyk neklūpo, 
Aureole savo apsupo,
Tik strykt per kliūtį—plačią upę! 

j r kur tik žengė pasisukęs, 
Jį sveikino triukšmingais šūkiais — 
Klestėjo vyras su kojūkais!

J. Subata

t
i

Fizikos-matematikos mokslų kandidatas 
V. -$tatulevičius.

ŠVENTYKLŲ REKLAMA
Plieskia šventyklų dekoruoti fyontanai, 
Skęsta šviesose išpuoštos navos, 
Statulos spindi prieš tviskantį foną, 
Miestas visas išsiiliuminavęs, —

Dievnamiui būtina 
Rėkianti reklama!

Upės pakriaušy, toli už šiukšlynų,
Pastatas murzinų plytų iš šlyno

Jau daug metų stuksena, 
Nuo seno;

Neišvaizdi pirma patvari elektrinė
Miestą arterijom požeminėm maitina,

Naktį dieną stuksena, 
Stuksena...

Magas smaila kepure byloja oriai: 
“Šiandien visi iliuminacijose pragysta;
Gatvės, metusius da/čbą, lenkias altoriui, 
Tik elektrinėj dainuojąs pikti ateistai

Kaip antikristai šiaušias prieš mus, 
Dievo tarnus!”

J. Subata

LAURŲ VAINIKĄ PINSIU
Šiandieną laurų šakų priskinsiu
Ir gražų laurų vainiką pinsiu,

Pačiam viduryje vainiko
Žodelį “Taika” įpinsiu
Ir žodžiais: “Draugystė, “Lygybė” 
Apriesiu bei padabinsiu.
Ant viršaus taipgi parašysiu: 

“Žmonija pabusk!”
Ir dar apačioje prisegsiu: 

“Penktas—neužmušk!”
Nupynęs, liaudies sodan nunešiu
Ir ten prie jo vartų pakabinsiu.

Lai žmonės paskaito, pamąsto, 
Kad gėda gi muštis, kariauti, 
O ypač, tai kad, tikintiesiems, 
Dievo žodžio neklausyti.
Jį kabantį ten ir paliksiu, 

Tegul vis kabos.
Ir tegul jis bus dėl žmonijos 

Kaip ženklas taikos.
Jonas Juška

Nuvykęs į Lietuvą taip 
trumpam laikui, tuojau su
pratau, kad jokiu būdu ne
bus įmanoma aplankyti vi
sas įstaigas, kurias buvau 
pasibrėžęs aplankyti, taigi 
turėjau pasitenkinti aplan
kymu tik tų, kuriose tikė
jausi surasti ką nors ame
rikiečių pastangomis įdėto.

Vos tik spėjus įeiti į Res
publikinės bibliotekos namą 
ir susipažinus su ten esan
čiais darbuotojais, tuojau 
supratau, jog mano plunks
na bus per trumpa, kad 
pajėgtų viską aprašyti, nes 
čia vartojama moderniš- 
kiausi metodai visame ka
me. Norint gauti kokią 
nors knygą, nereikia ilgai 
raustis po lentynas, kol su
rasi, nes užtenka ten dir
bančiai moteriai pasakyti 
knygos pavadinimą, o ji 
paspaus mygtuką ir už ke
leto minučių knyga eskala
toriumi atkeliaus ir pro lan
gelį iškris. Čia taipgi yra 
įrengti prietaisai, kurie su
uodžia dūmus, jeigu kas 
nors iš ten esančiųjų ban
dytų pasislėpęs užsirūkyti, 
arba gaisrui kilus tuojau 
pradeda skambinti.

Baigiant viską apžiūrėti, 
prisiartinome prie lentynos, 
kurioje buvo išdėstytas dar 
visai neseniai atvežtas iš 
JAV visas vėliausios laidos 
“Encyclop e d i a Britanica” 
komplektas. Ši labai grasi 
dovana yra Bostono apylin
kės lietuvių sumanyta ir 
plačiai žinomos veikėjos 
Kvetkus dosnumu nupirk
ta.

“Encyclopedia Britanica,” 
išdėstyta lentynoje, užima 
nemažai vietos, bet kai žiū
ri į ją tarp trijų milijonų 
kitų knygų, ji atrodo visai 
menkutė. '

Apgailestauju, kad nega
liu prisiminti vardo to 7 
pėdų aukščio darbuotojo, 
kuris mums viską aprodė ir 
aiškino.

Lyg kad norėdamas atsi
prašyti už suteikimą taip 
mažos dovanėlės, jam pasa
kojau, kad tai dar ne vis
kas, nes vėliau mes atsiųsi
me daugiau enciklopedijų, 
ir taipgi pasiteiravau, ko
kio turinio kitos knygos bū
tų labiausiai pageidauja
mos. Jis atsakė:

“Bile moksliškos anglų 
kalba knygos mums yra la
bai pageidaujamos.”

Tame bibliotekos name 
taipgi veikia labai gerai 
įrengtas lėlių teatras, taiko
mas Vaikams, bet kadangi 
tuo laiku vaikučių nebuvo, 
tai mes buvome pakviesti. 
Juokėmės susiriesdami, ma
tydami, kaip ežiukai ir zui
kis iš lapės atėmė gaiduką, 
o iš vilko ėriuką, kuriuos 
šitie du plėšrūnai buvo pa
sirengę sudoroti.

Revoliucijos muz i e j u j e 
randasi gal būt įdomiausia 
bronzinė knyga, kurioje tel
pa JAV lietuvių vardai, ku
rie prisidėjo prie suteiki
mo Lietuvai pagalbos, kada 
jai pagalba buvo labiausiai 
reikalinga.

Tame pačiame name dide
lėje svetainėje įvyko įdo
mus susirinkimas, kuriame 
dalyvavo daug geriausių 
Lietuvos sūnų ir .dukterų, 
kurie labai daug prisidėjo, 
kad padarytų Lietuvą tokia, 
kokia ji šiandien yra, ir kad 
ji visada eitų geryn.

Vienas Antrojo pasauli
nio karo veteranas, kuris, 
sprendžiant pagal jo uni
formą, galėjo būti leitenan

tas, pasakojo, kad kai lie
tuvių divizija, kurioje jis 
tarnavo, iš Tar. Sąjungos 
gilumos pradėjo maršuoti 
Imk Berlyno, jam buvo duo
ta iš Amerikos prisiųsta 
pora pirštinių, kurių vidu
je buvo įdėtas mezgėjos pa
rašas — Petlickienė. Bu
vau, girdi, tinkamai apsi
rengęs, bet tas pirštinaites 
įsidėjęs į kišenę nešiausi iki 
pat Berlyno, nes jos pridavė 
man daugiau energijos, ži
nant, kad kas nors mani
mi rūpinasi.

Lankydamasis “velniukų” 
muziejuje, mačiau daug iš 
įvairių medžiagų padalytų 
stovy lėlių, kurios turėjo 
reprezentuoti įvairiose ša
lyse esančius velniukus. Ka
dangi iš J A V neradau nė 
vieno, tai Druskininkuose, 
kai buvau iškviestas tarti 
keletą žodžių, tarp kitko 
pasakiau: Kada Lietuvai 
pagalba buvo labiausiai rei
kalinga, mes dėjome visas 
pastangas, kad kiek nors 
Lietuvai pagelbėtum. Bet 
dabar, kada Lietuvai pagal
ba daugiau nėra reikalinga, 
tai pasitenkinsime kartas 
nuo karto atsiųsdami do
vanėlių. Prižadėjau atsiųs
ti amerikonišką velniuką, 
bet ar pavyks — nežinau. 
Jei mielajam šių eilučių 
skaitytojui kada nors tektų 
su tokiu daiktų susitikti, 
tai prašau kaip nors’pasiųs
ti jį į viršminėtą muziejų 
arba pranešti man...

Man skirtas laikas Vil
niuje eina prie pabaigos, o 
aš dar nesu aplankęs Vals
tybinio Vinco Kapsuko var
do universiteto ir taipgi 
neturėjau progos kaip nors 
susitikti su jo Prorekto
riumi Jonu Grigoniu, su ku
riuo pereitą žiemą suėjome 
į artimą pažintį jam besi
lankant Bostone. Mano 
džiaugsmui nebuvo galo, 
kai į Neringos viešbutį at
vykęs Prorektorius pasisiū
lė man aprodyti ne tik patį 
universitetą, bet ir kai ku
rias kitas vietas Vilniuje.

Negali atsistebėti, maty
damas daugybę seniausių 
knygų, kurios buvo išsau
gotos per tiek metų. Kai 
parodė teleskopus, su kurių 
pagalba tų laikų mokslo vy
rai tyrinėjo įvairius dan
gaus kūnus, ir kai privedė 
mane ir parodė man že
mėlapį, kuris buvo pada
rytas pirm negu Kolumbas 
atrado Ameriką, aš pradė
jau matyti žvaigždes ir pra
šiau, kad vestų laukan...

J. R. Niaura

Oakdale, L. I.—Nukrito 
ant Long Island Railroad 
bėgių ir vietoje buvo už
mušta 19 metų Barbara 
Worobel. Sakoma, kad ji 
skubinosi į darbą Manhat- 
tane ir nukrito po trauki
niu.

TARYBŲ LIETUVA
Plaukia linksmas Nemunėlis, 
Rėžia vagą gilią,
Džiaugias laisve tėviškėlė
Iš vargų pakilus.

Saulė rytmetį, ankstyvą
Pro kalnelį žiūri:
Gimtas kaimas, kolektyvas 
Šviesią laimę kuria!

Stiepiasi namai ir sodai— 
Auga pagal planą.
Dirba žemę laisvą, sodrią, 
Traktoriai purena. '

Su mumis Tarybų tautos, 
Visos laisvos šalys;
Mus pavergti ir nuskriausti 
Niekas nebegali! 

f

M. Grigaravičiūtč
Pivašiūnų pradinė mokykla

Merkinė. Kas negirdėjo 
legendomis ir padavimais 
apipintos jos prae i t i e s ? 
Šiandien Merkinė — nedi
delis miestelis, kokių nema
ža Lietuvoje.

Sodai slepia jo namukus, 
vingiuoja neilgos gatvelės, 
švyti naujos mokyklos lan
gai. Tarp didžiulių medžių 
savo baltus mūrus aukštyn 
iškėlusi bažnyčia. Prieš 
daug šimtmečių ji buvo 
viena pirmųjų bažnyčių 
Lietuvoje. Ją įkūrė Jogai
la 1418 metais.

Penki bažnyčios amžiai
Lėtai, stelbdama senus 

pagoniškus papročius ir tra
dicijas, bažnyčia kėlė savo 
galvą, baudė kitaip galvo
jančius.

Merkinė matė švedus, 
Petrą Pirmąjį, Napoleoną, 
du pasaulinius karus. Daug 
kartų griauta ir deginta, ji 
turėjo tik vieną jokių aud
rų nebijantį pastatą. Tai 
buvo bažnyčia, dar ir dabar 
stebinanti savo grožiu. Ji 
nedegė, ji negriuvo, ji visą 
laiką savo bokštais rėmė 
dangų. Atrodė, tarsi pats 
dangus būtų ją saugojęs. 
Vargo, skurdo, karų pri
spausti žmonės bažnyčioje 
ieškojo sau ramybės ir pa
guodos.

Dar ne taip seniai baž
nyčia būdavo sąųsakimša. 
O dabar? Dabar, kai žmo
nės laisvai gali rinktis: suk
ti į bažnyčią ar praeiti pro 
šalį? Dievas ėmė trauktis.

Ar daugelis tiki dievu? 
Tuoi susidomėjo vietos in
teligentija. Prieš kurį lai
ką Merkinėje jie apklausi- 
nėjo grupę žmonių. 102 
merkiniečiai — darbininkai, 
tarnautojai, namų šeiminin
kės — atsakė į jų klausi
mą. Atsakė nevienodai.

’—Taip, tikiu, — atsakė į 
anketos klausimą 38 žmo
nės.

Tikinčių tarpe — 14 vy
rų ir 24 moterys. Iš jų—14 
darbininkų, 6 tarnautojai, 
12 namų šeimininkių,, vie
nas pensininkas, 5 tikintie
ji nenurodė savo užsiėmi
mo.

Dauguma tų, kieno jau
nystė prabėgo krikščioniš
koje buržuazinėje Lietuvo
je — bemoksliai ir maža
moksliai. Tada žmonėms 
davė dievą, o atėmė galimy
bę mokytis, šviestis, ge
riau gyventi.

Tie, kurie pasakė—ne
—Ne, netikiu,—toks buvo 

54 žmonių atsakymas.
Ir vėl skaičiai pasakoja 

apie žmones. Nuo 20 iki 30 | 
metų buvo 14 žmonių. Ti- 
kinčių — nė vieno. Nuo 30 
iki 40 metų—netikinčių 23, 
nuo 40 iki 50—9, nuo 50 iki 
60—7, daugiau kaip 70 me
tų-—2.-

Tarp septyniasdešimtme
čių buvo ir Juliaus žalnie- 
rausko atsakymas. Gimė ir 
augo jis didelėje šeimoje, 
kur, kaip sako žmonės, apie 
pečių trys eilės burnų. Jo 
paties žodžiais, vargas iš
mokė jį skaityti ir rašyti. 
Tas pats vargas ir nuo 
bažnyčios atgrasino. “Ten 
aš mačiau tik apgaulę,” —- 
sako senukas.

Tai buvo bedievių šeima. 
Juliaus žmona Viktorija, 
vyro perkalbėta, taip i pat į; 
bažnyčią nėjo. Kunigai iš 
sakyklos keikė jų vardus, 
kalėdodami iš tolo lenkėsi 
jų pirkios, o Žalnierauskai 
nė negalvojo grįžti į baž
nyčios prieglobstį.

“Be duonos gyvenau, —- 
pasakoja

Van Cliburn. Jo pasiklau
syti susirinko 18,000 niujor- 

žalnierauskas, — kiečių*

o be knygos, laikraščio ne!” 
Gal todėl, kai kyla ginčai 
apie tikėjimą, Julius Žalnie- 
rauskas niekada neieško 
žodžio kišenėje. Jis visada 
apgina savo nuomonę.

Žalnierauskai—pensinin
kai. Jie buvo du iš tų tri
jų pensininkų, kurie nelan
ko bažnyčios. O kitose gru
pėse statistika tokia: neti
kinčių darbininkų buvo 24, 
tarnautojų — 33, namų šei
mininkių — tik dvi. Neti
kinčiųjų tarpe šeši žmonės 
baigę aukštąsias mokyklas, 
11 — vidurines, 12—septyn
metes, 20—pradines, 3 — 
nebaigę pradinių.
Be bažnyčios, be altorių

Skaičiai. Nebylūs skai
čiai. Bet ar jie nebylūs? 
Ne! Jie kalba. Ir kalba jie 
štai ką. Tiki daugiausia 
moterys, vvresnio amžiaus 
žmonės, daigiausia — na
mų šeimininkės, darbinin
kai, turį mažesnį išsilavini
mą. Dievas laikosi ten, kur 
dar yra kiek tamsos.

Tačiau mokslas dabar at
eina į kiekvieno namus. 
Kartu su juo — geresnis 
gyvenimas, naujos įdomios 
tradicijos. Švenčiamos der
liaus šventės, iškilmingai, 
su raudonsnapiu gandru, su 
muzika praeina vardynos. 
Šokamos linksmos komjau
nuoliškos vestuvės. Be kry
žiaus ir šventų giesmių 
palydima į paskutinę kelio- 

, nę daugelis miestelio gyven
tojų. Vieną rudens dieną 
pagerbiami mirusieji.

Ilgai tektų pasakoti apie 
tas naujienas, kurios gims
ta Merkinėje. Kaip ir ki
tur, jos čia prigyja žmonių 
tarpe. Ir daugelis apsieina 
be dievo, kuris kažkada 
įžengė į Merkinę su kardu 
rankoje.

Merkinės vidurinėje mo
kykloje teko s k a i t y t i 
jaunųjų miestelio gyvento
jų rašinius. “Netikiu die
vu,” — rašo šeštokai, de
šimtokai. “Keista būtu ti
kėti atomo amžiuje, — rašo 
vienuoliktokas. — Mokykla, 
literatūra pakankamai nu
švietė akiratį, atsakė į dau
gelį klausimų.”

Mokytojais, gydytojais, 
jūrininkais, geologais, šofe
riais nori būti jaunieji Mer
kinės gyventojai. Jie rašo 
apie svajones, kurias įgy
vendinant šiandien nereikia 
melsti dievo pagalbos.

J. Bausys

Ruošiamasi svarbiam 
žingsniui

Dar keturios Spalio rajo
no įmonės nuo liepos 1 d. 
ruošiasi įdiegti naują ska
tinimo sistema. Tai grąžtų, 
šlifavimo staklių, elektrinio 
suvirinimo įre n g i m ų ga
myklos ir “Vilniaus” su
sivienijimas.

Dabar įmonėse kruopščiai 
ruošiamasi šiam svarbiam 
žingsniui.

Partijos rajono komiteto 
iniciatyva grąžtų gamyklo
je įkurta speciali komisija. 
Ji nagrinėja šios įmonės 
darbo patirtį, ruoš i a n t i s 
diegti naują sistemą. Mėne
sio pabaigoje supažindins 
su savo medžiaga visus ra
jono įmonių vadovus. ‘

“V. N.”

New Yorkas. — Praėjusį 
ketvirtadienį didžiu 1 i a m e 
Lewisohn stadione pianu 
skambino įžymusis muzikas
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Aliejus — "Maistas taikai"
Gyvenimas—mokykla, pa- 

* tarlė sako. Gal ir taip, tik 
bėda, kad mes tos mokyklos 
lekcijas arba pamirštame, 
arba bandome būti gudres
ni už gyvenimo mokyklą. 
Todėl vėliau turime nuken- 
tėti—būtume biedni ar tur
tingi.

Keletas metų po atvykimo 
Amerikon masiniai, dauge

lis lietuvių pradėjo susitau
pyti pinigų. Ne po daug iš 
pradžios, tik po keletą šim- 

kHų dolerių net per kelis 
metus dėl atsargos ligoje 
arba bedarbėje. Bet jei 
kur buvo šimtai lietuvių, 
arba net ir tūks t a n č i a i, 
kaip Chicagoje, New Yorke 
ir kituose didmiesčiuose, tai 
sudėjus jų tuos šimtus sy
kių, pasidarys daug tūks
tančių dolerių. Tada jau 
pasidaro kam nors geras 
ežeras žvejoti dolerius. Ir 
tokių “gudrių” dolerių žve- 
jotojų atsirasdavo visur.

• Pirmiausia man teko gy
venti Amerikos mieste, kur 
buvo apie dešimts tūkstan
čių lietuvių, nedideles al
gas uždirbančių. Vienok jei 
tie dešimts tūkstančių su
sitaupys tik po tris šimtus 
dolerių, tai pas juos jau bus 
santaupų trys milijonai do
lerių! Tai jau pasidaro di
delė suma pinigų. Todėl 
greit atsiranda kas nors 
kibti prie tokios sumos. Jei 
tik ir trečdalį tegausi, 
ir tai tau bus milijonas! 
Tai ko daugiau norėti?

Tame mieste greitai atsi
rado “gudruolis” lietuvis 
ir pasistatė “lietuvišką ban
ką” — “tikrą lietuvišką,” 
kaip pasakojimas pasklido.

Nuo dabar kalbos ėjo per 
grosernes, bučernes, ir kar- 
čiamas,. kad pinigus reikia 
laikyti banke dėl daugelio 
priežasčių. Tada buvo ma
da moterims nešioti pinigus 
arba už bliuskės prie krū
tų, arba už kojinės, kas ta
da buvo vadinama Ameri
koje—The National Bank— 
tautinis bankas. Tokios vie
tos pinigams esančios be 
galo nes augios: pinigai 
greitai pasimeta. O jei ku
rie gudruoliai laikė pinigus 
puodynėse, arba šienikuose, 
tai irgi nebuvo pinigams 
saugios vietos. Todėl—visi

Pranešimas
BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadieni, rugpiūčio 
1 d., Liet. Taut. Namo kambariuo
se, 8 Vine St., Montello. Pradžia 7 
vai. vakare. Prašomi nariai ateiti 
į susirinkimą. Yra svarbių reikalų 
aptarimui, kaip tai: ‘‘Laisvės’’ pik
nikas Worcesteryje rugpiūčio 21 d. 
Manoma samdyti busą važiuot į šį 
pikniką. Tam darbui reikia talkos.

George Shimaitis.. 

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Šių metų liepos 30 d., sueina dešimts metų kai 

mirė mano mylimas vyras

KAZYS ROMIKAITIS
Jis pasilieka mano mintyse amžinai.

M. Ropiikąitięne^ žmona
Reading, Pa.

LIŪNAS PRISIMINIMAS

JUOZAS EGERIS
Mirė Liepos 30 d., 1963 m.

Jau treji metai kai mirė mūsų mylimas vyras 
ir tėvas. Su liūdesiu prisimename šią sukaktį.

Constance Egeris, žmona 
Joan Egeris, dukra 
Joseph C. Egeris, sūnus

Hudsno, N. H.

dėkite pinigus “tikran lie- 
tuviškan bankan,” stiprian, 
kur nei vagys nepavogs, nei 
gaisras nesudegins. Ateiki
te įsitikinti.

Daugelis sekmadieniais 
ėjo pažiūrėti “tikro lietu
viško banko.” Taip, jį ra
do akmeninį, gražiai tašytų 
akmenų, net ir pucuotų, 
kad net tavo veidas juo
se matėsi. Pridėjai degtu
ką—nedega. Langai su ge
ležinėmis grotomis aptver
ti—vagys neįsilauš. Čia tai 
jau saugesnė vieta pini
gams, negu pane i a k o j e, 
puodynėje, šienike, arba už 
bliuskės.

Dar kitas paskatinimas 
pasklido. Jei kurie išlaikys 
pinigus tame banke pilnus 
metus, tai gąus už tai do
vaną. x Čia tai jau patrau- 
kiančiausias dalykas.

Lietuviai pradėjo nešti 
santaupų pinigus j lietuviš
ką banką, kur “gražiai” 
galėjai susikalbėti. Visi ga
vo prižadą, kad metų gale 
Mr. Simonas kiekvienam 
duos dovanas.

Mr. Simonas nesuvedžio
jo nieko. Metų gale, arba 
ant kalėdų, pasklido pasa
kojimas, kad tiems, kurie 
laiko santaupų pinigus lie- 
lietuviškame banke, Mr. Si
monas duos po porą čeve- 
rykų, jei jie nueis j aną 
krautuvę. Taip ir buvo. 
Tai dabar beveik retas lie
tuvis šiame mieste nelaikė 
“tikrame lietuviškame ban
ke” savo santaupų.

Bet tada Amerikos ban
kai mažai buvo kontroliuo
jami valdžios. Beveik bile 
kas iškiša iškabą, kad čia 
bankas, tai ir imk pinigus, 
jei juos kas tau duoda. O su 
grąžinimu kitas dalykas. 
Jei teisingas esi, tai grąžink 
visiems jų pinigus, kai pra
šo. O jei ne, kaip sau nori. 
Jei gerai išsimeluosi, tai gal 
nei dienos už grotų nesėdė
si, jei ir milijonus kieno nu
neši. Dabar tokių dalykų 
nėra, nes yra griežtas val
džios prižiūrėjimas, garan
tija.

Už apie šešių metų “tik
rus lietuviškus bankus” už
darė. Žmonės beldė ir du
ris ir langus, bet Mr. Si
monas neatsiliepė. Sakė, 
bankas nunešęs tris šimtus 
tūkstančių dolerių žmonių 
padėtų pinigų.

Bet čia tik ihažas pavyz
dys, kaip atsitikdavo su 
žmonių pinigais, kai nebuvo 
valdžios geros tvarkos ant 
bankų. Pavyzdžiui, apie tą 
patį laiką Amerikoje ope
ravo bankus tūlas Ponzi, 
daugiausia tarp italų. Jis 

mokėdavo net po 10% vi
siems, kurie išlaikydavo sa
vo pinigus jo banke mettis 
laiko. Sakė, milijonai italų 
dėjo savo santaupas į Pon
zi banką ir uždirbdavo 10%.

Po to, daugiau ir dau
giau valdžia dėjo pastan
gas įvesti tokią tvarką ban- 
k u o s e i r priežiūrą, kad 
žmonės nebebūtų apvagia
mi taip lengvai. Ir kaip da
bar yra, tai jei tik seksi 
valdžios patarimus, dėsi 
tik ten, kur gera valdžios 
priežiūra ir garantija, tai 
apsaugą gausi gerą. Vie
nok yra apgavikų, kurie su
randa būdus ir šiandien ap
sukti ne tik paprastą pilietį, 
neįgudusį, ale net ir bankie- 
riams, turtuoliams, tenka 
nukentėti per neapsižiūrėji
mą.

Apie trys metai atgal, ar
ba tą dieną, kai prezidentą 
Kennedį nužudė, New Yor- 
ko Wall strytą supurtė iš 
pat pamatų visai menka 
esybė, nemokytas žmogelis, 
gimęs Bronxe. Dėl jo stip
riausia “brokerių” grupė 
turėjo užsidaryti, praras- 
dama dešimtis milijonų do
lerių.

Tonis pastebėjo, dirbda
mas mėsos išdirbystėje, kad 
šios šalies Agariku 11 ū r o s 
departamentas superka čia 
“soybean” aliejų, kurio bu
vo per daug, ir siunčia ki- 
tosna šalysna po pavadini
mu “Food for Peace.” Kon
traktus padaro su bile 
agentais, kurie gali šimtais 
milijonų svarų soybean 
aliejaus sukuopti ir-prista? 
tyti jį ten, kur jo reikia, 
o Amerika agentams užmo
ka doleriais.

Tonis, kurį jo šeima va
dindavo Tino, kas itališkai 
“Aniuolėlis,” susirado ku
bilus (tankus) Bayonne, N. 
J. kur jis gali kolektuoti 
aliejų, kiek jo reikia pil
nam laivui, ir pasiųsti, kur 
jo reikia. Pasisekė jam 
gauti atsakingus darbus 
pas kubilų savininkus savo 
giminaičiams ir draugams 
“dėl geresnės apsaugos.”

Kai jis pripila lanką alie
jumi, jis tada gali jį už
statyti banko agentūrai dėl 
paskolos, jei jam reikia 
daugiau aliejaus pirkti už 
pinigus. Kai jis .kitą kubi
lą pripila, tada jis vėl gali 
ant to užtraukti paskolą ir 
gauti pinigų dėl daugiau 

MIRUS

Daktarui Jonui Repšiui 
(Dorchester, Mass.)

reiškiame giliausią ir nuoširdžiausią užuojautą 
žmonai Elzbietai, dukrai Editai, visiems artimie
siems ir draugams.

ONA BEČIENĖ
Union, N. J.

aliejaus. Bet pirma pripilti 
kubilą, reikia savų pinigų, 
o paskui tik gali užtraukti 
paskolą.

Jis pavartojo “galvą.” Su 
skolintais pinigais ant vie
no kubilo jis gali pripildyti 
daugybę jų, ir va kaip. Ku
bilai po 42 pėdas aukščio. 
Jei kubilą pripilsi, sakysi
me, 40 pėdų vandeniu, po 
priežiūra savo draugų, ku
rie dirba “ištikimai” tankų 
kompanijoj, o tik dvi pėdas 
ant vandens aliejumi, tai iš 
viršaus žiūrint jokiu būdu 
tu nežinosi, kad tankas pil
nas vandens, o aliejaus tik 
tos dvi pėdos. Todėl tas 
“aniuolėlis” vėl gali tą “alie
jų” užstatyti dėl daugiau ir 
daugiau milijonų dolerių. 
Tas jam pasisekė.

Taip Tonis pasidarė mili
jonus dolerių, ir turėjo jam 
užtekti, bet jis norėjo tap
ti “aliejaus karaliumi.” To
dėl jis griebė aliejaus pri
statymo kontraktus, kur tik 
juos gavo. Didžiausią pa
sigriebė iš Ispanijos, kur 
reikėjo šimtų milijonų sva
rų soybean aliejaus.

Didelius aliejaus kiekius 
turi iš anksto užsakyti pas 
aliejaus išdirbėjus ir sykiu 
padėti už jį pinigus bankan, 
iš kur bus apmokėtas alie
jus, kai kiek jo pristatys 
išdirbėjai. Toniui dėl tos 
transakcijos savųjų milijo
nų nebeužteko, tai jis vėl 
vartojo “galvą” ir vėl į tan
kus pylė vandens, ant kurių 
vėl traukė paskolas.

Kad nereikėtų vis prašy
ti tankų kompaniją pakvi
tavimo, kiek aliejaus yra, 
kur visgi ,,tykoj.o pavojus; 
tai jo draugai pavogė tan
kų kompanijos kvitų blan
kus. Dabar jis jau galėjo 
tų pakvitavimų prisirašyti, 
kiek tik jam reikėjo, apgau
lingais parašais. O už tas 
kvitas vėl jis gavo milijo
nus paskolų.

Įvyksta nelaimė. Ispani
jos Opus Dei kunigai su
laužo kontraktą, nebeima 
“aniuolėlio” aliejaus. Tonis 
nebeturi kur tą aliejų dėti, 
o pinigai užstatyti—ne tik 
jo paties, ale ir tie, kuriuos 
gavo už “aliejų” kubiluose. 
Jeigu jis negaus pinigų už 
kontraktuotą aliejų, nega
lės atmokėti paskolų, ban
kai užgrobs “aliejų” tan
kuose. Taip ir atsitiko.

Bankai nusiunčia savo 
agentus patikrinti, ar tiek 
aliejaus yra, kiek paskola 

sako. Agentai tikrina—ogi 
vanduo! vanduo! Tik van
dens viršus aliejuotas!

Wall strytas sudreba. Čia 
šalies prezidentas, nužudy
tas, čia sukišta 175 milijo
nai dolerių į Tonio vande
ninius kubilus. To neužten
ka, bankrutuoja brokerių 
firmos, kurių užsidarymas 
gresia nunešti net čielą bi
lijoną kitų žmonių pinigų! 
Todėl visas Wall strytas 
turėjo užsidaryti kelioms 
dienoms ir susitvarkyti 
taip, kad tik tie jų pačių 
175 milijonai būtų prarasti, 
o ne publikos. Taip ir pa
darė, išsigelbėdami nuo val
diško smūgio.

Tai va, ir patyrę bankie- 
riai galėjo padaryti klaidą 
per neatsa gumą, kaip ir 
paprastas žmogelis.

A. Gilman

Philadelphia, Pa.
Tymsterių unijos lokalo 

107 124 darbininkai reika
lauja per teismą $5,000 at
lyginimo kiekvienas iš 
Roadway kompanijos už 
netekimą darbo paskutinia
me streike. Kompanija iš 
Philadelphijos išsikėlė į 
Pennsuken, N. J.

Frankford High mokyk
los choras liepos 21 dieną 
išvyko į Pietų Amerikos ša
lis koncertuoti. Aplankys 
aštuonias šalis.

Jungtinės Anglia kasių 
Unijos Sveikatos ir Gerovės 
Fondo trustistai federali- 
niame teisme ^reikalauja iš 
Diamond Coal kompanijos, 
Mount Carmel, Pa., dau
giau milijono dolerių atly
ginimo.

Valstijos Darbo ir Pramo
nės Departamentas prane
ša, kad birželio mėnesį vals
tijoje buvo 181,000 bedar
bių.

Electrical Radio and Ma
chine Workers unija stato 
15 aukštų namą seneliams.

Majoras Tate sako, kad 
Darbo Departamento pra
nešimu, 1965 metais strei
kuojantieji Philadelphijoje 
darbininkai prarado 609,000 
valandų darbo.

National Biscuit kompa
nijos 1,300 darbininkų 8-nių 
dienų streikas pasibaigė. 
Lokalo 492 valdyba pasira
šė sutartį Washingtone.

“Laisvės” 5 5 numeryje 
korespondencijoje iš Phila
delphijos sakoma, kad LLD 
10 kuopa paaukojo Matulių 
šeimai $10. Ačiū už užuo
jautą, bet dešimtinę grąži
nau kuopai.

Valstijos ligoninėse trūks
ta 2,800 registruotų slau
gių.

Mirė lietuviai
Liepos 9 d. mirė Veroni

ka Tūbelis, 10 d.—Mary Už
darinis, o 22 d. — Anna 
Vaikšnorius.

Pilietis

Ženeva. — Derybose dėl 
veiklos erdvėje, Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos atsto
vai sutinka, kad atsakinga 
už nelaimę ore turi būti ta 
šalis, kurios paleistas sate
litas ar raketa buvo tos 
nelaimės priežastis.

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas respubli k o n a s 
Griffin sako netikįs, kad 
Kinijos vadas Mao Tse-tun- 
gas nuplaukė 9 mylias.

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Male Help Wanted Male

SHEET Metal mechanic, 1st class. 
To work on sheet metal enclosures 
from blueprints to close tolerances. 
Many fringe benefits and overtime.

MECA METAL BOX 
BA 8-3708

(57-58)

Help Wanted Female
STENOGRAPHER

Exp. Able to take shorthand, use 
elec, typwriter & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
NE Plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

I (57-63)

CLERK TYPIST 
General office routine. 

Aptitude for figures. 
NE Plant location. 

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane

PI 4-4452 (57-63)

STENOGRAPHER
Exp. Able to take shorthand, 
use elec, typewriter and IBM 
transcriber. Knowledge general 
offeie routine. NE plant loc. 

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

STENOGRAPHER. Expd. Able to 
take shorthand, use elec, typewriter 
& IBM transcriber. Knowledge ge
neral office routine. N. E. plantloc., 
CROWN PRODUCTS, 2121 Wheat
sheaf Lane, PI 4-4452. (54-60)

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

Call: DA 9-8164. (52-58)

WANTED. 6 front makers. 4 skirt 
makers, 2 closers, 2 zipper setters 
to work in modern air-conditioned 
factory. LEE RICHARDS INC., 
1208 Race St., 4th fl., Att.: Mr. 
Brodsky. (55-61)

HOUSEKEEPER. Lt. housekeep
ing. Reliable mature woman to per
form light household duties. Rdom 
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)

NURSE, R. N.
ADMINISTRATIVE SUPERVIS

OR. We have openings for an Ad
ministrative Supervisor in our eve
ning (4-12) and night (12-8) tour 
of duty. Employee benefits. Salary 
Commensurate with education and 
experience. Reply personnel De
partment, ATLANTIC CITY HOS
PITAL, 1925 Pacific Ave. Atlantic 
City, N. J. (58-60)

OPERATORS
Experienced dresses, section work, 

piece or time work; shop is busy 
all year. HAIDEE, 429 Raritan Av., 
Highland Park, N. J. (58-59)

Išvyka pas Čiurlius 
Pattenburge

Visus prašome pasižymė
ti, kad ir šiemet įvyks šau
ni išvyka pas geruosius Ja
dzę ir Kazimierą čiurlius 
jų gražiame sode. Tai bus 
dideli pietūs ir puikios vai
šės.

Kaip žinia, čiurliai gy
vena Pattenburg, N. J. Vie
ta iš visur lengvai pasie
kiama, nes randasi netoli 
nuo didžiojo 22-ojo kelio. 
Taigi ir važiuoti reikia Rt. 
22 iki Pattenburgo, o ten 
sukti į kairę ir važiuoti iki 
čiurlių gyvenvietės.

Kada ši graži sueiga 
įvyks? Ogi rugsėjo 18 d., 
sekmadienį. Nepamirškite.

Kurie turite automobi
lius, labai prašomi važiuoti 
pilnais. Nuvežkite tuos, 
kurie automobilių neturi, 
bet nori sueigoje dalyvau
ti. G. W.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas atidėjo 
kreipimąsi į Kongresą, kad 
jis išleistų įstatymą prieš 
užsitęsusį lėktuvų kompani
jų darbininkų streiką.

ASSEMBLER MECHANICAL, 2nd 
shift. Full time, capable of making 
small mechanical assemblies. Must 
have own tools. Good starting rate, 
excellent benefits. An equal oppor
tunityemployer. OPTICAL SCANN
ING CORP., Fairless Hills, Pa. 
WI 9-2022. (55-64)

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

SH 8-6700. (52-58)

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)

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. (52-58)

DRYWALL TAPING MEN 
Experienced.

Splendid Opportunity
412-462-9011, Homestead, Pa.

(56-60)

ELECTRICIAN MECHANIC.
Knowledge of circuits necessary.
Able to work shift work. N. E. 
plant location.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452.

(54-60)

SUPERINTENDENT. 53 units, 
modern apts. West Oak Lane, full 
charge. Good boss, salary and ap
artment with air-conditioning, car
peting, garbage disposal, coppertone 
kitchen. VI 3-6211.

(56-60)

MAINTENANCE man for laundry 
plant. Must-be expd <in electrical 
machinery & boiler maintenance. 
Steady work, good pay & working 
conds. Apply: 501 YARNALL ST., 
Chester, Pa. (56-58)

REFRIGERATION SERVICE 
MAN. Experienced on commercial 
refrigeration and air conditioning. 
Call BA 9-4497. (58-59)

MACHINIST. Set up and operate 
Brown & Sharpe automatic screw 
machines. Must be experienced. Ap
ply 9-4 Mon. thru’ Fri. PISTOL 
AUTOMATIC INC., Huntington 
Valley, Pa. WI 7-2000. (58-60)

OIL BURNER SERVICE MAN.

For heavy oil. Experienced. Ideal 
working conditions. Benefits. Call
CA 4-1500. (58-64)

MECHANIC. Tow motor. Exper
ience required. Must be able to 
work shift work. N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

ELECTRICIAN 
Mechanic

Knowledge circuitry ncc. Able to 
work shift work, N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

CORRUGATED, experienced PRESS 
OPERATOR. All shifts, excellent 
working conditions, liberal benefits, 
paid vacation. O'CONNOR CON
TAINER CORP., 539 Dunks Ferry 
Rd., Eddington, Pa. OR 6-5500.

(58-59)

MAN 
wholesale distributor, plumbing, 

heating, hardware supplies, desires 
man for assembling of orders. 
Opportunity for advancement 

Apply
MASTER INDUSTRIES, INC.
1303 Buttonwood St. (57-59)

ELECTRICIAN—mechanic, 
knowledge circuitry necessary. 

Able to work shift work.
N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

MECHANIC.
Tow motor. Experience required.

Must be able to work shift work/* v 
N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63) '

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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J. Lazauskas rašo 
iš Vilniaus

Šiandien ir aš gal būt iš
vyksiu pas gimines į kaimą, 
nors man atrodo, kad kiek
vienas, kuris tik mane ap
lanko, tai geriausias gimi
naitis, jei ir nepažįstamas. 
O tie Lietuvos žmonės be 
galo malonūs.

Vakar mūsų didžioji gru
pė — 49 žmonės — veik 
visi išvyko trims dienoms į 
kaimus pas savuosius. O aš 
buvau pakviestas į Kultū
rinių ryšių su užsienio lie
tuviais būstinėn pasitarti 
mūsų Amerikos lietuvių 
menininkų, daugiausia cho
rų reikalais.

Dalyvavo jų valdybos na
riai, k. t. VI, Karvelis, Vyt. 
Kalinauskas ir kiti. Ma
čiausi ir su Kapočiumi, jis 
dar išvyko komandiriuotėn 
Maskvon.

Jau lankiausi “Tiesos” re
dakcijoje ir spaustu v ė j e . 
(Apie spaustuvę reikės pa
rašyti atskirai.) Mačiausi 
su drg. H. Zimanu, o vėliau 
pas mane viešbuty turėjau 
lyg ir interviu su “Tiesos” 
reportere Irena dalelę savo 
įspūdžių pasisakyt. Kartu 
buvo ir drg. Kacenbergas 
keletui nuotraukų mūsiškių 
ekskursantų užfiksuoti.

O pas mane svečių kas
dien ir nemažai. Jau ap
lankė Petroniai, Babravi
čiai, Vaivutskai ir keletas iš 
Traku. Vaivutskai turi pui
kią dukrą, 16 metų; ji ir 
gražuolė, ir muzikė, ir jau 
angliškai susikalba. Tarp 
savęs jie šnekasi ispaniš
kai.

Laikas pas mus pralei
džiamas apskaičiuotai, be
veik minutėmis.

Svečiavausi pas draugus 
K. ir Aldoną Meškauskus. 
Jie gražiai Įsikūrę Žvėry
ne. Drg. Kazimieras Meš
kauskas Mokslų Akademi
joje eina sekrrtoriaus par
eigas.

Mūsų grupė jau apsilan
kė bent keliose vietose. 
Didžiuma mūsiškių paten
kinti. Jų giminiu yra at
važiavusių ir iš tolimesnių 
vietų, net iš Ukrainos. Mū
sų viešbuty yra apsistoju- 
jusių ir afrikiečių — pora 
negrų.

Vakar teko susitikti su 
Tysliaviene ir Misiūniene. 
Jos ka tik atvyko ir apsi
stojo “Neringos” viešbuty
je.

Gražu musu mieloje gim
toje žemėje Lietuvoje.

Jūsų J. Lazauskas 
1966 m. liepos 20 d.

V. Tysliavienė 
Lietuvoje

Savaitraštyj “Literatūra 
ir Menas” (liepos 23 d. lai
doje) skaitome:

“Šiuo metu Tarybų Lie
tuvoje vieši atvykusi iš 
JAV poeto Juozo Tysliavos 
žmona Valerija Tysliavienė. 
Užvakar ji aplankė Rasų 
kapines, kur ilsisi jos ve- 
lionies vyro palaikai, 
prieš kurį laiką perkelti iš 
JAV į gimtinės žemę. Vieš
nia, o taip pat ją lydėję 
mūsų rašytojai padėjo ant 
poeto kapo gėlių.

Leidykla “Vaga” yra pa
ruošusi Juozo Tysliavos po
ezijos rinktinę, kurią nu
matoma išleisti šių metų 
pabaigoje.”

New Yorko mieste bėgiu 
vienerių metų raportuota 
6,000 susirgimų venerinė
mis ligomis.

Apie pelninguosius 
nusikaltimus

New Yorke tiek daug yra 
automobilių ne vietoje pa
statymo prasikaltėlių, kad 
planuojama išleisti specia
lų įstatymą nusikaltėliams 
bausti.

Siūloma triskart per 18 
mėnesių prasikaltusiems 
atimti leidimą vairuoti, jei
gu laiku nepasimokės pa
baudų. O vėluojančių pa- 
simokėti esama. Šiomis 
dienomis, palengvinto pasi- 
mokėjimo laikotarpiu, vie
nas asmuo sumokėjo $935 
pabaudų,.šeši kiti sukrapš
tė po penkšimtinę, o šimtai 
ir tūkstančiai kitų po ma
žiau.

Tiesą pasakius, nebūtų 
tiek daug nusikaltimų, jei
gu būtų auto pastatymui 
vietų. Dabar dažnai būna 
taip, kad automobilistas 
daugiau laiko ir gazo pra- 
važinėja ieškodamas auto 
pastatymui vietos, negu 
sunaudojo iš namų atva
žiuodamas į tą vietą.

Apšaudė gatvėje
Du vyrai tapo sužeisti 

šūviais ant gatvės prie 
Evergreen Ave. ir Decatur 
St., Brooklyne. Sakoma, 
kad juos apšaudė asmeniš
ki priešai, jauni peštukai, 
kaip ir apšaudytieji.

Namie—-pavojingiausia
Ilgosios salos Lawrence 

miestelyje i patogiai gyve
nančios Telleri šeimos butą 
apie 10 vai. ryto smurtu 
įsibriovė 3 jauni vyrai. Jie 
suvarė šeimininkus, jų pa
auglį sūnų ir tarnaitę į 
miegamąjį. Šeimininką mu
šdami. jie reikalavo atiduo
ti. pinigus. Šeimininkas ant 
greitųjų iš piniginės iš
traukęs padavė dvi šimti
nes.

Matyt, tuo nepasitenkinę, 
isibriovėliai ketino daugiau 
šienautis, bet suskambėjęs 
durų varpelis paskelbė už
baiga. Pasirodė, jog praei
nantis kaimynas pastebėjo 
įtartiną grupę einant į na
mus. ispėjo netoli rasta po
licininką. Tai iis paskam
bino ir viena išbėgančiųjų 
pagavo. Kiti ištrūko jų lau
kusioje mašinoje.

Jamaikos gyventojas Hen- 
rv Williams tapo nubaustas 
$50 už peiliu apraižymą 
merginos, kuri atsisakė to
liau su juo romansuoti.

Būna tokių dienų...
Nėra žinios, kokiomis die

nomis 28 metų amžiaus 
James Brown dagyveno iki 
liepos 25-os. Ar kas jo pai
sė? Bet tą vieną dieną juo 
susidomėjo daug kas. 
Kaip?

Jo dėdė James Walker jį 
nuvedė į Rockaway Beach 
policijos stoti ir paliko jos 
globai, sakydamas, kad jo 
giminaitis visuomet girtas.

Policija jį padavė Gene
ral ligoninėn, o toji jį per
kėlė į Elmhurst miestinę 
ligoninę, kad ten atliktų jo 
proto patikrinimą. Pripaži
nę protiniai sveiku, gydv- 
tojai davė jam fėrą, kad jis 
galėtu nuvažiuoti į Long 
Island City tokių pamesti
nukų prieglaudon. Už ke
liolikos minučių žmonės jį 
matė nušokantį (galva že
myn) nuo Roosevelt Ave. 
sankryžos virš Brooklyn- 
Queens Expressway.

New Yorke nuo širdies 
smūgio mirė populiarus ak
torius Montgomery Clift, 
tik 45 metų.

Great Neck, N. Y.
Nors jau buvo rašyta 

apie sėkmingą greitnekie- 
čių pikniką, įvykusį liepos 
17 d., Kings Point Parke, 
tačiau dar yra dalykų, ku
rie nebuvo suminėti, o yra 
labai reikšmingi.

Piknike dirbo J. Kup
činskas, P. Bečys, Al. Ne- 
vinskas, V. Venckūnas, G. 
Varisonas, N. Ventienė, L. 
Kavaliauskaitė, N. Buknie- 
nė, W. Malin.

Gaspadinės K. Čeikaus
kienė ir J. Lazauskienė pa
ruošė puikius pietus. Jos 
dirbo beveik ištisas tris 
karštas dienas. Ypač Čei
kauskienė įdėjo daug darbo. 
Venckūnas vakare prikepė 
frankfurterių pastiprinimui 
namo grįžtančių pikniki- 
erių.

Širdingai dėkojame vi
siems dirbusiems piknike 
ir puikiai atlikusiems dar
bus. Taipgi dėkojame skait
lingai susirinkusiai į pikni
ką publikai. Piknikas pra
ėjo gražioje nuotaikoje ir 
baigėsi linksmomis daine
lėmis. P. B.

0. Dobinienė sunkiai 
serga

Ona Dobinienė, susirgusi 
liepos 17 d., tebėra North 
Shore ligoninėje (Manhas
set, L. L, N. Y.) suparaly
žiuota, be žado. Ji buvo 
gavusi stroke ir nuo to ne
atsipeikėjo.

Draugė Dobinienė, kaip 
jau buvo rašyta, susirgo 
greatneckiečių išvažiavime 
liepos 17 d. Ji buvo tuo
jau nugabenta į ligoninę; 
per kurį laiką ji kalbėjo, 
turėjo sąmonę, ir buvo ma
nyta, kad už dienos kitos 
bus iš ten paleista. Deja, 
užuot pagerėjus, jos svei
kata susilpnėjo.

Linkime ligonei sėkmin
gai atgauti sveikatą!

Išvažiavimas į 
Great Necką

Įvyks sekmadienį, rugpjū
čio 7 d. Pietūs bus išduo
dami 1 vai. Vieta: dauge
liui žinomame miesto Kings 
Point Parke, Area No. 7.

Tai viena iš gražiausių 
vietų visoje apylinkėje, gali
ma gražiai atsivėdinti ir 
karščiausioje dienoje milži
niškų medžių pavėsyje.

šį pikniką rengia LLD 
72 kuopa su LLD 2-osios 
apskrities pagalba.

Kviečiame lietuvių visuo
menę skaitlingai suvažiuoti 
ir smagiai - linksmai laiką 
praleisti. J. G.

Keturiolikmetis paauglis 
priėjęs prie civiliniuose rū
buose policininko, stovinčio 
Jamaikos gatvėje, įsakė 
jam nešdintis iš tos vietos. 
“Aš irgi policininkas,” at
sakė jis. Paauglis leidosi 
bėgti, bet jį sugavo ir jam 
teks turėti reikalą su tei
sėju.

Apie 2 valandą nakties 
sužvangėjus stiklams ap- 
draudos įstaigos kieme, 
77-06 Rockaway Blvd., kai
mynams pasirodė keista. 
Pašaukta policija. Ji ne
prašytąjį rado po stalu, su
areštavo.

Nassau apskrities polici
ja sulaikė po $1,000 kauci
ja 16 metų merginą. Įtaria, 
kad ji tiksliai uždusino sa
vo mergautinį sūnelį jam 
vos užgimus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Baigė misiją, labai 
sėkmingai nusileido

Cape Kennedy, Fla. — 
Ketvirtadienį po pietų ast
ronautai Young ir Collins 
baigė savo misiją ir lai
mingai nusileido. Jų vai
ruojamas erdvėlaivis “Ge
mini 10” nutūpė jūroje tik 
trijų mylių atstoję nuo jam 
paskirtos nusileidimui vie
tos. Tai laikoma labai ge
ru pataikymu.

Abudu astronautai jau
čiasi ,labai ,gerai. Matyt 
jų kelionė aplink žemę ir 
atlikti erdvėje manevrai 
nepakenkė jų sveikatai.

East Hampton, L. L—Iš
leistas griežtas patvarky
mas, kad nevalia naktimis 
miegoti pajūryje, net ir per 
didžiausius karščius.

Taškentas. — Ir vėl įvyko 
žemės drebėjimas. Tai jau 
600-tasis drebėjimas nuo 
įvykusioje pirmojo drebėji
mo š. m. balandžio 26 d.

Taikos kandidatas
Trenton, N. Y. — Atei

nančiuose demokratų pir
miniuose rinkimuose bus 2 
kandidatai į J. Valstijų Se
natą. Warren W. Wilents 
remia Johnsoną ir Vietna
mo karą, o David Frost 
reikalauja, kad karas būtų 
nutrauktas ir kad Ameri
ka išsikraustytų iš Vietna
mo. Visi New Jersey tai
kos mylėtojai parems Fros- 
to kandidatūrą.

Streikas gali paliesti 
200,000 darbininką
New Yorkas.—Jeigu su

streikuotų 1,200 namų sta
tybos inžinierių, tai negalė
tų dirbti 200,000 statybos 
darbininkų. Inžinierių uni
ja išsiuntinėjo visiems na
riams raginimus ruoštis 
prie streiko. Inžinieriai rei
kalauja pakelti jiems algas 
$1.34 per valandą. Kontrak- 
toriai siūlo tik $1.06 pakė
limą.

Ji atpažinusi astuonių 
slaugių nužudytoj?
Chicago, Ill.—Išlikusi gy

va slaugė Miss Amurao at- 
jo į kalėjimo ligoninę ir, 
pamačius Richard F. Speck, 
sušuko: “Tai jis jas nu
žudė!” Vadinasi, vieninte
lė tos baisios tragedijos liu
dininkė Spėcką pripažino 
tuo žmogumi, kuris papil
dė tą masinę skerdynę.

Saigonas. — Pietų Viet
name veikia trys tūkstan
čiai auset r a 1 i e č i ų prieš 
liaudiečius.

PIETŪS PAS ČIURLIUS
JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J.

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 18 dieną, 1966
Pietūs bus duodami 12 vai. dieną

Pietą kaina $3.50 asmenų,

. Obuoliai bus pačiame prinokime. Papietausite, 
paobuoliausite tyrame ore gražiame sode^

Popiežius irgi rūpinasi 
JAV karo belaisviais
-Roma. — Skelbiama, kad 

popiežius Povilas VI krei
pėsi į Šiaurės Vietnamo 
vyriausybę, kad ji traktuo
tų amerikiečius karo be
laisvius “pagal tarptauti
nes normas.” Tai reiškia, 
kad jie neturėtų būti laiko
mi karo kriminalistais.

Taip pat popiežius ragi
na Šiaurės Vietnamą “ieš
koti garbingų būdų karo 
užbaigimui.”

Tokio.—š. Vietnamo val
džia raportuoja, kad ji nu
kirto devynis Amerikos 
lėktuvus, one tris, kaip 
skelbiama iš Saigono.

Pragyvenimas pakilo 
beveik 2 procentais
Washingtonas. — Federa

linis Darbo Statistikų Biu
ras paskelbė, kad mūsų ša
lyje pragyvenimas tik per 
paskutinis šešis mėnesius 
pabrango 1.7 procento. To
kio didelio pagyvenimo pa
brangimo per tokį trumpą 
laikotarpį nebuvo per pas
taruosius aštuonerius me
tus.

Dar vienas prieš sen. Dodd 
kaltinimas

Washingtonas. — Senati
ms komitetas suradęs, kad 
senatorius Dodd 1964 met. 
atliko i Los Angeles tik vie
ną kelionę, bet pasiėmė iš
laidų už dvi keliones. Ne
žinia, kaip .jis teisinsią...

Lenkijos kunigai ir 
hierarchijos draudimas

Varšuva.—Nors arkivys
kupas Kominek griežtai už
draudė kunigams dalyvauti 
atidarymo popiežiui Jonui 
XXIII paminklo ceremoni
jose, bet 3,500 kunigų iš vi
sos Lenkijos suplaukė į ce
remonijas. Tik 1,000 kuni
gų klausė arkivyskupo dik
tato. Tai laikoma dideliu 
Lenkijos katalikų bažny
čios hierarchijos pralaimė
jimu.

Pasirodė, kad didelė ku
nigų dauguma nębesutinka 
su hierarchijos užimtu kur
su prieš valdžią ir tautą.

Varšuva.— Lenkijos val
džia pasiuntė Amerikos val
džiai atsiprašymą už iš- 
daužymą Amerikos amba
sados lahgų per prieškari
nę demonstraciją.

United Nations, N. Y. — 
Sirija reikalauja, kad Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
ba tuojau apsvarstytų Iz
raelio ginkluotų jėgų įsi
veržimą į Sirijos teritoriją.

Mokslininkės patarimas 
dvasiškiams

Ženeva. — Čionai ketu
riems šimtams teologų kal
bėjo Mrs. Margaret Mead, 
įžymi Amerikos mokslinin
kė. Ji patarė visoms baž
nyčioms keisti nusistatymą, 
pripažinti ir priimti mokslo 
atidengimus, skaitytis su 
šių dienų poreikiais ir gy
venimu.

Susirinkę teologai atidžiai 
klausėsi dr. Mead patarimų.

Ragina bažnyčias eiti 
su gyvenimu

Ženeva. — Krikščioniškų 
(protestantiškų) bažnyčių 

suvažiavimas b a i g ė savo 
sesijas su išleidimu ilgo 
manifesto. Jame ragina- 

>mos bažnyčios ir dvasinin
kai taikintis prie moderniš
ku gyvenimo sąlygų ir pa
laikyti “ryšius s u mokslu 
ir technika.”

Pats paskutinis suva
žiavimo žodis buvo, tai rei
kalavimas, kad dabartinis 
Vietnamo karas būtų tuo
jau nutrauktas, baigtas.

Londonas. — Anglijos 
Aukšči a u s i a s i s Teismas 
(Lordų Butas) nutarė, kad 
nuo dabar jis galės pakeis
ti arba pataisyti savo nu
tarimus. To nebuvo daro
ma visoje Anglijos istorijo
je. Lordų Butas buvo lai
komas “neklaidingu.”

Albany, N. Y.—Praėiu- 
jusią savaitę smarkus lie
tus labai gerai paveikė vi- 
šutinėje New Yorko vals
tijos dalyje kukurūzų der
lių. Farmeriai džiaugiasi.

r

PIONEER 3-8504

Greater Northeast Beauty Academy
DAY & EVENING CLASSES

7358-60 Castor Avenue
P. C. SHAPRANAUSKAS PHILADELPHIA, PA. 19152
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GERIAUSIOS PREKES (PIRKINIAI) ŠIAIS METAIS DOVANŲ
I JŪSŲ GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS, GYVENANTIEMS USSR
1_______ Jūs galite pirkti pas PODAROGIFTS, INC.

1F "■'H?91 - • ••
! Jūsų patogumui, PODAROGIFTS, INC., išstato “Laimėtojus’’ 

!; iš įvairių tarptautiškų parodų: [

Susipažinkite su automobiliu “MOSKVICH” — vėliausi modeliai. :; 
Peržiūrėkite tvirtus MOTORCIKLUS “IZH-PLANETA”; Naujai paga- ; 

į mintų TELEVIZORIŲ; FOTO KAMERŲ su vėliausiais pagerinimais, ; 
stipresniais stiklais, Ekonomiški ŠALDYTUVAI, Elegantiški PUTRI
NIAI PALTAI ir KEPURES, pagaminti iš garsių rusiškų futrų.; 
AUDEKLAI įvairiausiomis spalvomis ir raštais. Žinomi rusiški SKA
NĖSIAI, minkštas kaviaras, krabų konservai “CHATKA” ir “AKO" b

i ir kiti skanūs valgiai. ; >
ŠITĄ VISKĄ GALIMA GAUTI PIRKTI PAS MUS!
Visos jūsų nupirktos prekės bus pristatytos jūsų giminėms už SPECI- 'J 
ALIAI ŽEMAS KAINAS. NERIBOTA KIEKYBE. NEMOKAMI 

; USSR MUITAI IR NEMOKAMI KITI USSR MOKESČIAI.
PODAROGIFTS, INC., garantuoja greitą ir akuratną pristatymą, 
praneša Jums apie1 dovanų pristatymą. _ ;
PRAŠYKITE mūsų naujų katalogų, kuriuose mes išaiškiname apie ; 
mūsų platų pasirinkimą industrinių ir valgomų produktų.
DOVANŲ CERTIFIKATAS tai geriausias būdas užsakyti dovanas ! 
jūsų giminėms, gyvenantiems USSR. ;

• Dovanų Certifikatas supaprastina užsakymus.
• IŠPILDYS bet kokį pareikalavimą jūsų giminių. ;

i' • PATENKINS jų pasirinkimą kiekybėje ir skonyje
jiems užsakytų dovanų.

• PAGELBĖS susitvarkyti su “VNESHPOSYL-
TORG” dėl užsakymo dovanų, kurios nepaskelb- 
tos kataloge. 1

• NUOSTABU, KĄ CERTIFIKATAS GALI [
; NUPIRKTI JUMS. ;;
Dabar, už prieinamas kainas “Putevki" jūsų artimiesiems, gyvenan
tiems USSR. GRAŽŪS SVEIKATINGUMO KURORTAI SOVIETŲ; 
SĄJUNGOJE. Jų modelius galite matyti mūsų parodų kambariuose. 
Rašykite-skambinkite dėl informacijų pas PODAROGIFTS, INC. Tai; 
vienatinė firma Jungtinėse Valstijose, kuri turi išimtiną sutartį su 
V/O “VNESHPOSYLTORG” išpildyti jūsų užsakymus jūsų giminėms, 
gyvenantiems USSR.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Ave., So. New York, N.Y. 10003

Phone: Code No. 212 — 228-9547

Tuo klausimu nebus 
jokio nusileidimo f 
Ženeva. — Tarybų Są

jungos, Lenkijos ir Bulga- L 
rijos atstovai nusiginklavi
mo konferencijoje davė su
prasti, kad negali būti jo
kių derybų bei sutarties dėl 
atominio ginklavimosi plė
timo sulaikymo, kol Jungti
nės Valstijos kalba apie 
prileidimą prie atominių^ 
ginklų kontrolės Vokietijos 
ir kitų NATO valstybių. 
Juk prie kontrolės prileidi- • 
mas kitų kraštų kaip tiktai 
reikštų leidimą Jungtinėms 
Valstijoms atominius gink
lus skleisti.

Ankara. — Turkijos val
džia paskelbė amnestiją, 
pagal kurią bus paleista iš 
kalėjimo tūkstančiai kali
nių.

Montreal, Canada.—Que- 
beco provincijoje sustreika
vo 32,500 ligoniniu darbi
ninkų. Darbininkai reika
lauja algų pakėlimo.

Pranešimas
BROOKLYN, N. V.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradieni, rugpjūčio 2 d., 7 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinkime, 
nes delegatai patieks raportus iš 
LDS 17-tojo Seimo. Kurių duoklės ' 
neužmokėtos, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti. — Valdyba.

(58-59)

REAL ESTATE- ’
Long Island, arti Lake Ronkon

koma. Parsiduoda namas su 3 mieg- 
rūmiais. Aliejum šildomas. Ugniai 
vietė. Ištaisytas rūsys, su virtuve. 
Yra virš akro žemės sodinimui. Arti 
vasariškų ir žiemiškų žaidimų. Daug 
priedų. Priversti pigiai parduoti. 
$16,800. Tel. 516-732-6091.

(57-58)

PILGRIM 2-2922’
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