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KRISLAI Neranda ir nemato sąmokslo Jie bus teisiami kaip Išprotėjęs studentas užmušė

ir 
kad 
rū-

Veseilia Washingtone. 
Ar bus kilbasų?
'Hirošimų—neturi būti! 
Viskas — “didžiausia”!..

Rašo R. Mizara
Jau kuris laikas spauda 

radijas garsiai triūbija, 
šeštadienį Baltuosiuose 
muose bus didelė veseilia.

Lucė Johnsoniūtė išteka už 
Patriko Nugento. Iš anksto 
jau žinoma, kad svečių bus 
750 — kviestų, ar bus kiek 
nekviestų, nežinau. Neatsime
nu Lietuvoje nei vienos vesei- 
lios, kuri būtų praėjusi, netu
rėdama nekviestų svečių.

Tarp kviestųjų bus ir Ilum- 
phrėjus, ir Ruskas, ir Makna- 
mara ir kiti ritieriai.

Kadangi Patriko motina 
(Jociūtė) yra lietuvių kilmės, 
tai sakoma, būsią veseilioje 
ir keletas lietuviukų.

Bet iš anksto paskelbtas ba
liaus meniu parodo, kad 
bus lietuviškų dešrų su 
pūstais. Tai kokia jau ten 
seilių be kilbasų!..

ne- 
ko- 
ve-

Tik jau prašau neįsivaiz
duoti, kad Lucės veseilioje 
svečiai badaus. Jokiu būdu 
ne! Jaunosios tėvas, atsimin
kime, paskelbė skurdui karą.

Humph rėjai, Ruskai, Mak- 
namaros ten bus pašerti ir 
prigirdyti.. Ir jie šoks ten ne 
suktinius, ne klumpakojus, o 
valcus ir tvistus.

Tik nežinia, ar jie baliavo- 
dami girdės milijonų pasau
lio žmonių balsą 
karą Vietname?!..

baikite

Niekaip negaliu suprasti, 
kodėl prezidentas Johnsonas 
parinko rugpjūčio 6 d. savo 
dukros pokyliui. Juk tai “Hi
rosimos diena”—diena, kurią 
amerikiečiai ir viso pasaulio 
taiką mylintieji žmonės skel
bia, kad neturi būti daugiau 
hirošimų. O gal ponas pre
zidentas, pasirinkdamas savo 
dukters veseiliai rugpiūčio 6 
dieną, tuo būdu ryžtasi Tru- 
maną pagerbti ?. .

Nepažįstu asmeniškai nei 
Lucės neigi josios busimojo, 
— Patriko.

Čikagos marijonų laikraštis 
tai be mieros ir čienios gar
bina juodu abudu: Lucę už 
tai, kad metė savo tėvų (pro
testantišką) tikėjimą ir atsi
vertė į katalikų dvasią šven
tą. Patriką marijonai dievi
na už tai, kad jis sugebėjo 
Lucę atvesti “į katalikų baž
nyčią.”

Jei tik tokie nuopelnai — 
jie labai menkučiai, 
kurie ieško 
žmonės, 
tiškai.
krikštas 
doleris.

9

I tuos, 
svetimų dievų”, 

bendrai, žiūri skep- 
Mano akimis: per- 
— kaip išmainytas

kraiti, kokį PatrikasApie
gaus, čia nekalbėsime. Už 
tenka pasakyti, jog Lucė ne 
nuoga: tėvai jai jau turi už
rašę $600,000. Nereikės jai 
vargelio vargti, ašarėlių lieti, 
ir, kaip toj lietuviškoj liau
dies dainoj — “Prapūoliau, 
motula, prapuoliau, širdela...” 
— žodelius skaityti, 
eiti iš darbo biuro 
ieškant kokio nors 
bei tarnybos.

I

Nereikės 
j biurą, 
darbelio

Marijonai džiaugiasi,- kad 
( šliūbas būsiąs duotas “did

žiausioj katalikų bažnyčioj 
Amerikoj. . .”

Ai, ai, ai! Viskas didžiau- 
> šia, viskas king size!

Didžiausias šliūbas, didžiau
sioj bažnyčioj, didžiausia ve- 
seilia, didžiausias spektaklis, 
— didžiausia tuštybė.

Imant žmogišku požiūriu, 
iš tikrųjų, tai bus ne įsimylė
jusių jaunų širdžių santuoka^

einančiose šalyje riaušėse karo kriminalistai
Washingtonas. — Valsty

bės prokuroras N i c h o 1 as 
Katzenbachas atmeta kal
bas, kad būk mūsų miestuo
se riaušes sukelia tam tik
ri konspiratoriai, iš kur 
nors atvykę ar atsiųsti. To
kio sąmokslo buvimą buvo 
sugalvojęs s e e n a t o r i us 
Lausche iš Ohio.

Suareštavo dvyliką 
baltąją čikagiečią

Chicago, Ill.—Liepos 31 d. 
civilinių teisių demonstran
tai nužygiavo į tik vien bal
tais apgyventą Southwest 
apylinkę. Ten juos užpuo
lė balti chuliganai. Sudau
žė penkis automobilius, o 
du sudegino. Policija su
laikė dvyliką užpuolikų.

Chuliganai, puldami de
monstrantus, šaukė “Mirtis 
negrus mylintiems polici
ninkams!”

Amerikos korespondentai ir 
klaidinančios karo žinios

Kaip sunku, kaip negali
ma pasitikėti mūsų vyriau
sybės žiniomis apie Vietna
mo karo eigą, garsiai pra
bilo net keturi žymūs ko
respondentai. Jų pasisaky
mai buvo perduoti per tele
viziją praėjusį antradienį. 
Visi jie darbuojasi Pietų 
Vietnamo sostinėje Saigone.

Viena, korespondentai esą 
(neleidžiami stebėti mūšius, 
o Saigone sėdėdami apie jų 
eigą tikros tiesos sužinoti 
negalima. Jie turi pasirem
ti armijos viršininkų pra
nešimais. O tais praneši
mais, girdi, negalima pasi
tikėti. Tie oficialūs prane
šimai korespondentų esą 
praminti “The 5 o’clock fol
lies.”

Armijos viršininkai ne- 
Įnori, kad Amerikos kores
pondentai rašytų apie karo 
žiaurumus, pav., apie var
tojimą napalmo bombų. Jie 
nori karą padaryti “šva
riu.”

Nors karo ope racijos

o gigantiškas spektaklis, kurį 
televizijų bangomis statys prieš 
žmonių akis. Kokį visa tai 
įspūdį padarys trisdešimt pen
kiems milijonams žmonių, 
skęstančių skurde? Kaip į tai 
pažvelgs milijonai subruktųjų 
į lūšnynus, į ghetus?. .

Baigti karą, baigti karą 
Vietname!—baliavodami gir
dės ir Johnsonai, ir Humph- 
rėjai, ir Ruskai, ir Maknama- 
ros, nežiūrint, jei salių langai 
ir bus aklinai uždaryti.

Na, o jaunavedžiams lin
kiu, kad jie, po suvaidinto 
didžiulio spektaklio, gyventų 
šeimyniškai pavyzdingai, kaip 
gyvens tą pačią dieną be 
triukšmo susituokę darbo 
žmonių amerikiečių vaikai— 
tūkstančiai jų.

Prokuroras sako, kad tai 
būtu netiesa ir didelė klai
da riaušes primesti kokiai 
nors konspira c i j a i, o ne 
esamoms gyv e n i m o sąly
goms, kurios riaušes gimdo 
mūsų miestuose. Tas tiesa, 
girdi, kad yra žmonių, ku
rie naudojasi proga ir kurs
to nerimą, bet tai nėra riau- 
šių priežastis.

Anglijos valdžia už 
bombardavimą

Londonas. — Darbiečių 
valdžia užgiria ir pateisina 
bombard avimą neutralio- 
sioszonos Vietname. Ji irgi 
primeta Š. Vietnamui, kad 
jis pirmutinis sulaužęs tos 
zonos neutrališkumą.

Tokio. — Premjeras Šato 
perorganizavo Jap o n i j o s 
kabinetą. Bet pakeitimai 
nežymūs.

vyksta ir Laose ir Tailan
de, bet iš pranešimų atro
dytų, kad “nei Laosas, nei 
Tailandas nė neegzistuoja.”

Korespondentas Browne 
kaltina mūsų valdžią ir 
“ypatingai apsigynimo sek
retorių McNamara, kad jis 
tiksliai klaidina Amerikos 
viešąją opiniją.” Tokio 
klaidinimo pavyzdžiu gali
ma paimti valdžios nuolati
nį pasakojimą, kad šis ka
ras yra Pietų Vietnamo ci
vilinis karas.

Be Browne, p a n a š i ai 
skundėsi ir kaltino vyriau
sybę korespondentai Jack 
Foisie (“The Los Angeles 
Times”), Charles Mohr 
(“N. Y. Tim es” ) ir M'r.

Į korespondentų kaltini
mus valdžios’ žmonės d a r 
neatsiliepė.

Kalamazoo, Mich. — Lie
pos 13 d. vietiniai jaunuo
liai sukėlė riaušes. Aštuo
niolika jų atsidūrė kalėji
me.

Didelis pasiruošimas 
buvo be naudos

Saigonas. — Milžiniškas 
Amerikos žemės jėgų pasi
ruošimas užpulti ir sunai
kinti liaudiečius pasirodė 
be jokios naudos. Kai jos 
pasileido į džiungles, kurias 
pirmiau smarkiai apnaikino 
bombardavimais iš lėktuvų, 
jos tikėjosi surasti daug už
muštų liaudiečių. Deja”, sa
koma, nesurado 
lavono. Visos 
buvo veltui.

Viskas įvyko 
gono.

nė vieno 
pastangos

netoli Sai-

Žurnalo “Liberation” lei
dėjai ir redaktoriai Russel 
Stetler, David Dellinger ir 
Rev. A. J. Mušte praneša, 
kad iš tikrųjų Jungtinių 
Valstijų vadai — preziden
tas Johnsonas, Valstybės 
sekretorius Dean Rusk ir 
Apsigynimo sekr e t o r i u s 
McNamara — bus teisiami 
“kaip karo kriminalistai.” 
Ju teisimai tribunolą suda
rė Įžymus Anglijos filoso
fas Bertrand Russell. Šis 
tribunolas, žinoma, neturi 
legalaus statuso ir jėgų tei
siamuosius n u b a usti, bet 
viešu šių vadų apkaltinimu 
ir teismu bus siekiama pa
veikti pasaulio opinija prieš 
Vietnamo karą ir prieš tas 
priemones, kurias šiame 
kare n a u d o j a Amerikos 
ginkluotosios jėgos, prieš 
karo žiaurumus ir t. t.

Aišku, kad teismo eiga 
atkreips viso pasaulio dė
mesį.

Į tribunolą įeina pasauli
niai garsūs žmonės. Štai 
jie: filosofas Bertrand Rus
sell, prancūzą ras y t o j a i 
Sartre ir Missj de Beauvoir, 
Italijos žymus advokatas ir 
“Inter national Socialist 
Journal” redaktorius Lėlio 
Basso, buvęs Meksikos pre
zidentas Lazaro Cardenas, 
Brazilijos mokslininkas dr. 
Josue de Castro, Jugoslavi
jos veikėjas ir knvgų auto
rius Vladimir Dedijer, Lon
dono Ekonomikos Mokyk
loje dėstytojas Isaac Deut- 
scher, Sicilijos veikėjas ir

Puikus kovotoją už 
taiką laimėjimas

Washingtonas. — Ragan- 
gaudiškas Neamer i k i n ė s 
Veiklos Kongresinis Komi
tetas 1964 m. gruodžio 7 d. 
pasišaukė ir terorizavo tris 
kovotojus už taiką: Iš Wo
men Strike for Peace Mrs. 
Donna Allen ir Mrs. Dag- 
mar Wilson, ir veikėją Mr. 
Russel Nixon. Kai jie at
sisakė liudyti taip, kaip ko
mitetas norėjo, jie buvo 
nubausti. Jie turėjo eiti į 
kalėjimą nuo 4 iki 12 mė
nesių ir pasimokėti po $100 
bausmės.

Bet štai dabar Apeliacijų 
Teismas šitą bausmę panai
kino ir pripažino, kad tie 
žmonės buvo neteisingai te
rorizuojami.

Tai didžiulis taikos jėgų 
laimėjimas.

Lenkijoje padaryta 
kainą-algą pakaita 

Varšuva.— Lenkijos val
džia paskelbė, kad ji žymiai 
pakelia tabako ir žuvies 
kainas, o numuša riebalų, 
šaldytuvų, televizorių kai
nas. Taip pat pakelia al
gas ir pensijas savo darbi
ninkams. Algų ir pensijų 
pakėlimas paliečia 2,500,000 
darbininkų.

rašytojas Danilo Dolci, ir 
vokiečių - švedų kilmės vei
kėjas Peter Weiss. Taipgi 
bus į tribunolą įtrauktas ir 
vienas žymus amerikietis.

Be pačių vietnamiečių, 
kurie šio karo bai s u m u s 
pergyvena, liudininkais bus 
statomi rašytojai, reporte
riai ir korespondentai, ku
rie yra susipažinę su šio 
karo eiga, taipgi amerikie
čiai kareiviai, kurie yra 
Amerikos armijoje, tarnavę 
ir mūšiuose dalyvavę.

Amerikiečiai, kurie norės 
teisiamuosius apginti, gaus 
pilniausią progą.

Teismo eiga bus užrekor- 
duota juostelėse ir paskui 
plačiai rodoma visame pa
saulyje.

Kaltinimai prieš Johnso- 
ną, Ruską ir McNamara 
vra, k a d jų vadovaujama 
Amerika veda nepateisina
ma karą Vietname, kad ten 
atliekami kriminališki nusi
žengimai prieš civilinius 
žmones, kad šiame kare 
vartojamos neleid ž i a m o s 
cheminės priemonės, kaip 
tai: napalmo bombos degi
nimui kaimų ir žmonių, 
chemikalai naikinimui ja
vų. dujos ir t. t.

Pranešime sakoma, kad 
tribunolas pradės darbuo
tis lapkričio mėnesį Pary
žiuje. Kviečiami žymiausi 
advokatai nustatyti tribū
no procedūrai taisykles.

Kol kas į šitą pranešimą 
nepasirodė jokia pastaba iš 
Washingtono.

Buvę nukirsti trys
Amerikos lėktuvai
Hanoi. Š. Vietnamas skandališka: kartais nakti- 

Skelbiama, kad rugpiučio 1 j mįs vįenai slaugei tenka 
dieną tapo nukirstu t r y s j aptarnauti 300 ligonių! 
Jungtinių Valstijų džetipiai j
bomberiai. Taipgi skelbia
ma, kad visi lakūnai tapo 
suimti.

Roma. — Buvusi ameri
kiečio Henry Fondo žmona 
Afdera Franchetti, kuri 
save vadina princese, paso
dinta į kalėjimą. Pas ją 
rasta opiumo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas.—Militarinė ko

manda skelbia, kad ameri
kiečių marinai laimėjo di
delį kelias dienas besitęsu- 
sį mūšį. Daugiau kaip de
vyni šimtai liaudiečių buvę 
užmušta ir daug sužeista. 
Amerikos jėgos neteko 120 
užmuštais ir apie 500 su
su žeistais.

Maskva. — Baigėsi Tary
bų Sąjungos Aukščiausio
sios Tarybos posėdis. Vir
šininkais išrinkti tie patys 
—Podgornas prezidentu ir 
Kosyginas premjeru.

Kosyginas savo kalboje 
pareiškė, kad Tarybų Są
junga visais būdais gelbės

15 žmonių, sužeidė 33
i Austin, Texas. — Rugpjū
čio 1-oji diena šio miesto ir 
apylinkės istorijoje bus va
dinama baisiąja diena. 15 
visiškai nekaltų žmonių, 
dauguma dar jaunų, negy
vi, o mažiausia 33 sužeisti, 
kai kurie iš jų pavojingai. 
Tai aukos išprotėjusio Tex
as Universiteto labai ga
baus stud e n t o Charles J. 
Whitmano, 25 metų am
žiaus, iš Lake Worth, Fla.

Dienos laiku, kai univer
siteto kieme ir apylinkėje 

j beveik pilna žmonių, iš uni
versiteto 27 aukštų bokšto 
staiga pradėjo į visas puses 
lėkti kulkos, o nuo jų kris
ti jų kelyje pasitaikę žmo
nės. Jasi leido ten įsitai
sęs ir gerai apsiginklavęs 
studentas. Kai pagaliau 
subėgusi policija jį nukir-

N. Yorko miesto ligoninėse 
Labai nepakenčiama padėtis

New Yorkas., — Miesto 
Ligonių Departamentas pa
skelbė vajų gauti daugiau 
slaugių i miesto ligonines. 
Dvidšimt vienoje miesto li
goninėje padėtis esanti ne
pakenčiama. Apt a r n a v i - 
mas ligonių baisiai apleis
tas.

Kad tose ligoninėse būtų 
pilnai tinkamas ligonių ap
tarnavimas, tai reikėtų 8,- 
015 slaugių. Bet šiandien 
jos teturi 3,206 slauges. Va
dinasi, jos neturi nė pusės 
tiek, kiek reikėtų.

Paimkime šio didmiesčio 
pačią didžiausią ligonine 
Bellevue. Jai reikėtų 978 
slaugių, tuo tarpu ji teturi 
tik 242 slauges. Padėtis

Fordham ligoninė teturi 
26 slauges, o reikėtų 136. 
Bird S. Coler Memorial li
goninė .teturi 60 slaugių, o 
turėtu būti 300. v

Tiktai truputį geresnė 
padėtis privačiose ligoninė
se. Bet ir jose jaučiamas 
didelis slaugių nedateklius.

Kodėl jaunos moterys ir

Vietnamui “išvaryti ameri
kiečius okupantus iš Viet
namo kaip galima greičiau
siu laiku.” 

to, ten prie jo rado kele
tą šautuvų, keletą revolve
rių ir daug amunicijos. Va
dinasi, Whitmano buvo iš 
anksto apgalvotas ir suda
rytas šiam baisiam žygiui 
planas. Taigi, jis neišpro
tėjo staiga.

Kai vėliau policija nuėjo 
pažiūrėti į jo gyvenvietę, 
ten surado nužudytas mo
tiną ir žmoną.

Tokia baisi, tokia miste
riška tragedija! Niekas 
negali išaiškinti jo sugadin
to proto veiklos.

Dar galima pridurti, kad 
pirmiau Whitmanas niekur 
niekuo nebuvo prasižengęs. 
Paaugliu būdamas, jis buvo 
veiklus skautas, 
labai religiškai, 
tų tarnavęs 
klapčiuku.

Išaugintas 
keletą me- 
bažnyčioje

merginos vengia slaugės 
profesijos? Viena priežas
tis, tai nepakankamas, pa
gal atsakomybę, atlygini
mas. Kita — darbas labai 
Įkyrus, visuomet turint rei
kalą su nsveikais žmonė
mis.

Baltimore, Md. — Karei
vis John T. Elias bandė 
pabėgti iš armijos kalėjimo 
ir tapo nušautas.

Pekinas. — Pašalintas iš 
vietos Kinijos armijos ge
neralinio štabo pirmininkas 
L Jui-ching.

EXTRA!
Maskva.—Tarybų Sąjun

gos Aukščiausiosios Tary
bos (parlamento) T a u t y - 
bių Taryba savo pirminin
ku išrinko Justą Paleckį, 
Tarybų Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininką. Pirmiau šią 
aukštą vietą laikė Tarybų 
Latvijos įžymus veikėjas 
Yan V. Peive.

Tautybių Taryba suside
da iš 750 deputatų, kuriuos 
išrenka 15 tarybinių res
publikų po lygų skaičių. 
Dabar per sekamus ketve
rius metus šiam Tarybų 
Sąjungos parlamento butui 
pirmininkaus mūsų tautie
tis Justas Paleckis. Tai di
delė šlove Tarybų Lietuvai 
ir lietuvių tautai.

Washingtonas.— Penkių 
didžiųjų lėktuvų linijų dar
bininkų streikas tebeina.

Saigonas. — Ir vėl Ame
rikos lėktuvai smarkiausiai 
bombardavo neutrališką de
militarizuotą zoną. Tai jau 
trečias bombardavimas. ..

Bangkok.—Tailando val
džia kviečia Fili p i n u s ir 
Malaiziją prisidėti prie su
šaukimo lazijiečių “taikos 
konferencijos.”
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Rugpjūčio šeštąją
RUGPIūčIO MĖNESIO 6 DIENĄ amerikiniuose 

miestuose taikos šalininkai ruošia didžiules demonstra
cijas—eisenas, mitingus, konferencijas, reikalaujant 
baigti karą Vietname.

Kodėl jie pasirinko būtent rugpjūčio 6-ąją? Ne to
dėl, kad tą dieną Baltuosiuose Rūmuose Washingtone 
bus didelė veseilia. Ne!

Rugpjūčio 6-ąją taikos šalininkai pasirinko demonst
racijoms kovai už karo baigimą Vietname dėl to, kad tai 
bus Hirosimos Diena—prieš dvidešimt vienerius metus 
ant Japonijos miesto Hiroshima buvo numesta atominė 
bomba ir ji, eksplodavusi, užmušė bei sudegino daugiau 
kaip 60,000 žmonių!

Taigi, kaip kas metai, taip ir šiemet amerikiečiai 
ir viso pasaulio galvojantieji žmonės tą dieną pareikš 
savo reikalavimą, kad Hiroshimų niekad daugiau nebū
tų. O kadangi Vietname tebeveikia baisus karas, žiau
riai puolami ne tik miestai, kaimai, o ir laukų pasėliai 
nuodijami bei deginami visokiais chemikalais, tad ame
rikiečiai taikos šalininkai dar kartą pareikalaus, kad val
džia karą Vietname tuojau baigtų.

Niujorko mieste žada būti pati didžiausia demonst
racija. Iš visų miesto dalių masiškai žmonės maršuos į 
Manhattaną, į Niujorko miesto centrą, ir ten priims ati
tinkamas rezoliucijas, kad karas Vietname būtų baigtas.

Didelės dmonstracijos žada būti San Franciske, 
Oaklande, Los Angeles ir kituose Kalifornijos miestuo-

Vyks mitingai-eisenos arba didesnės demonstraci
jos Philadelphijoje, Bostone, Clevelande, Detroite, Čika
goje, Minneapolyje, Denveryje ir kituose didžiuliuose 
Amerikos miestuose. Kanadoje—taip pat.

Japonijos ir kitų kraštų žmonės taip pat žada tą 
dieną turėti didžiules demonstracijas.

Mes raginame kiekvieną galvojantį žmogų dėtis 
prie tų, kurie reikalauja tuojau baigti karą Vietname!

KĄ REIŠKIA KUBAI 
LIEPOS 26-oji?

1953 m., liepos 26 d. .Ku
boje įvyko sukilimas, kuris 
tuomet buvo nuslopintas, 
bet kurio tęsinys privedė 
Kubos liaudį prie pergalės. 
Ir dėl to 'liepos 26-oji Kubo
je atžymima iškilmingai.

Šiemet, liepos 26 dienos 
proga Kubos ambasadorius 
Maskvoje Karlas Olivaras 
Sančesas (Carlo Olivar San
chez) turėjo pasikalbėjimą 
su Lietuvos spaudos kores
pondentais Maskvoje. Ir 
štai ką jis pasakojo apie 
liepos 26-osios prasmę Ku
bos liaudžiai (vertimas į 
lietuvių kalbą—ELTOS):

— Daugiau kaip pusę am
žiaus Kuba, turėdama savo 
vėliavą, savo herbą, savo kon
stituciją, mėgino parodyti pa
sauliui, kad ji — suvereni ir 
nepriklausoma valstybė. Bet 
karti, liūdna ir gėdinga tikro
vė buvo kitokia. Mūsų šalis 
buvo tik viena iš JAV koloni
jų. Vyriausybės, kurios keitė 
viena kitą mūsų šalyj nuo XX 
amžiaus pradžios, nerte nė
rėsi iš kailio, siekdamos įsi
teikti amerikiniams koloniza
toriams, 
mos ir 
liaudį.

Ir štai

kurios 
pasiekti visus 
išspręsti visus

kubiečių
Lietuvos
Tarybų

se.

Jau žuvo daugiau 
negu Revoliuciniame kare

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ žinių agentūros paskelbė, 
kad Vietnamo kare ligi šiol amerikiečių karių žuvo dau
giau negu Amerikos Revoliuciniame kare—kare prieš 
britus.

Vietname, sako pranešimai, buvo užmušta 4,440 karių, 
gi Revoliuciniame kare už nepriklausomybę iš viso buvo 
užmušta 4,435 amerikiečiai. Primintina ir tai, kad 1812 
metų kare prieš britus žuvo 2,260, o Ispanų-amerikiečių 
kare žuvo 385 amerikiečiai.

Keletas šimtų amerikiečių žuvo ne mūšiuose, o ry
šium su karu Vietname; apie 24,000 amerikiečių buvo 
sužeista mūšiuose su liaudiečiais, kovotojais už Vietna
mo laisvę.

Užmuštųjų skaičiai vis didėja ir didėja! Karas tebe- 
tęsiamas. Bilijonai dolerių tebeleidžiami bomboms, gink
lams, šoviniams. Tais pinigais būtų galima žmonių gy
venimą pagerinti čia pat, Amerikoje.

Tie gražūs prezidento Johnsono pažadai, kad jis 
kariaus su skurdu, kad lengvins į baisų vargą nustumtų 

gražiomis 
Vietname 
nepadarė

milijonų amerikiečių sunkią buitį, liekasi tik 
frazėmis. Visas dėmesys nukreiptas į karą 
prieš tautą, kuri niekad nieko blogo mums 
ir negalvoja daryti!

Bertrand 
š. m. lie-

ĮŽYMUSIS ANGLŲ MOKSLININKAS
'• Russell atsišaukia (žiū r. “National Guardian”

* pos 30 d, laidą) į amerikiečius, kad jie darytų viską kuo 
greitesniam karo baigimui Vietname. Ilgame savo raš- 

’ te mokslininkas sunkiais nusidėjimais kaltina preziden- 
tą Johnsoną—nusidėjimais prieš vietnamiečių tautą.

pavergeiamos, engda- 
išnaudodamos mūsų

Fidelis Kastro Rus su 
grupe jaunų revoliucionierių 
nutarė atsakyti į didžiulės 
svarbos klausimą, į lemiamą 
dėl tolesnio Kubos likimo. Tai 
nulėmė didžiulę istorinę ir 
socialinę-politinę didvyriško 
Monkados kareivinių šturmo 
reikšmę. Istoriniu Monkados 
šturmu Fidelis Kastro ir jo 
draugai savo drąsa ir didvy
riškumu parodė savo liau
džiai tikrąjį kovos kelią. Jie 
kreipėsi į savo šalies pilie
čius, ir liaudis juos suprato. 
Nuo to momento liaudis prisi
jungė prie jų sunkios ir šlo
vingos kovos. Fidelis Kastro 
ir jo draugai parodė liaudžiai 
tą vienintelį kelią, kuriuo 
žengdama ji- galėjo iškovoti 
nepriklausomybę, suverenu
mą, laisvę.

Monkados 
mas kariniu 
nesėkmingai, 
žiūriu,

kareivinių štur- 
požiūriu baigėsi 
bet politiniu po- 

kaip puiki priemonė 
masėms mobilizuoti, jų sąmo
ningumui sužadinti, jis visiš
kai pasiekė užsibrėžtus tiks
lus. Šiuo šlovingu pagrindu, 
praėjus šešeriems metams po 
istorinio žygdarbio, buvo 
įvykdyta 1959 m. sausio 1-o- 
sios revoliucija. Revoliucija 
nugalėjo. Tai buvo lyg pasė
lis, išaugęs iš sėklos, pasėtos 
1953 metais.

Kalbant apie pasiektus lai
mėjimus, tikslus ir uždavi
nius kuriuos revoliucinė vado
vybė iškėlė mūsų liaudžiai, 
mums malonu šiandien, praė
jus trylikai metų po neužmir
štamo istorinio įvykio, pasa
kyti pasaulio visuomenei, ypač 
mūsų tarybiniams draugams 
ir broliams, kad mes didžiuo
jamės, kad mes esame pa
tenkinti laimėjimais, pasiek
tais, vystant mūsų pramonę, 
mūsų liaudies ūkį. Bet kas dar 
svarbiau —mes padarėme vis
ką, ką tik galėjo padaryti 
liaudis, siekdami galutinai

•^oįo^įę^oj
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Elektrenai—statybų miestas (J. Olševskio nuotrauka)
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įtvirtinti savo suverenumą ir 
savo nepriklausomybę.

Kiekvienas laimėjimas, ku
ris iškovojamas, žengiant tai
kaus vystymosi keliu, dar la
biau stiprina mūsų liaudies 
revoliucinę valią, jos pasiry
žimą dirbti vardan užsibrėž
tų tikslų, vykdyti naujus, dar 
didingesnius uždavinius.

Ir kaip tik šiandien, nacio
nalinės šventės dieną, mes ne
galime nepareikšti padėkos 
už nuolatinį kovinį solidaru
mą daugianacionalinės Tary
bų Sąjungos tautoms, 
mums padėjo 
šiuos tikslus,
šiuos uždavinius.

Naudojuos proga 
tautos vardu per 
spaudą padėkoti ir
Lietuvos darbo žmonėms, ku
rie, kaip ir visos TSRS tautos, 
teikia pagalbą Kubos Respu
blikai. Koks nuoširdus yra 
broliškos lietuvių tautos jaus
mas ir mūsų savitarpio bend
radarbiavimas, rodo puikus 
plaukiojantis doką s, kurį 
mums pastatė Klaipėdos laivų 
statytojai, ir įvairios staklės, 
kurias mūsų respublikai siun
čia “Žalgirio” ir “Komunaro” 
gamyklos, Vilniaus elektrinio 
suvirinimo įrengimų, statybos 
ir apdailos mašinų gamyklų 
produkcija, Kėdainių gamyk
los elektros aparatūra, mėsos 
konservai, maisto pramonės 
įmonių siunčiami puikios ko
kybės riebalai ir kiti broliško
sios lietuvių tautos darbo re
zultatai.

Mes žinome, kad kartu su 
mumis, kartu su Laisvės salos 
liaudimi Liepos 26-ąją mini 
ir mūsų bičiuliai Tarybų Są
jungoje ir kitose šalyse. Mi
nėdami mūsų šventę, darbo 
žmonės pagerbia laisvą didvy
rišką Kubos liaudį, žengian
čią socializmo keliu.

KAIP ŽIŪRIMA Į 
JAUNIMO AUKLĖJIMĄ 
LENKIJOJE

Lietuvos rašytojų žurna
le “Pergalė” (š. m. num.. 6) 
skaitome tokį įdomų daly
kėli: v

Gegužės pirmosios numery
je “Kultūra” išspausdino 
dviejų žinomų apybraižininkų 
— St. Bratkovskio ir M. Vie- 
žynskio — platų diskusinį 
straipsnį apie jaunimo pro
blemas Lenkijoje. Jaunimą 
jie vadina žengiančiais—Į 
—'Gyvenimą; jiems socializ
mas tolygus rytojaus galimy
bėms, tačiau tomis galimybė
mis jaunimas sugebės pasi
naudoti tada, jeigu auklėtojai 
ir visuomenė kreips didesnį 
dėmesį į dvasinį jaunuolio 
modelį: propaguos charakte
rio lavinimą , tvirtos valios 
grūdinimą; žmogaus veiklumą 
ir savarankiškumą, jo ištver
mę, savigarbos jausmą, paga
liau ‘“privatų”, invidualų 
džiaugsmą dėl konstrukty
vios, suderintos su kitais vi
suomeninės veiklos. Nors 
straipsnis glaudžiai susietas 
su Lenkijos tikrove, jame iš
kyla aibė bendrų problemų, 
nes ir Lenkija, ir Lietuva per
gyveno didelius karo ir poka
rio sunkumus; abi žengia so
cializmo keliiį, abiejų tautų 
vyresnioji kai’ta dažnai būkš- 
tauja, kad jaunimas ateina į 
gyvenimą išlepęs, vengiąs sun
kumų, lengvai palūžtus, lin
kęs kaltinti dėl savo nesėk
mių aplinką, o ne pats save.

Autoriai siūlo jaunimui at
sakyti į šiuos klausimus ir to
kiu būdu patiems save patik
rinti :

1. Ar suvoki, kad pasaulis 
sukurtas ne pataikauti žen
giantiems — Į — Gyvenimą ? 
Ką pats esi pasiekęs? .

2. Ar manai, kad esi pakan
kamai pasiruošęs susidurti su 
sunkumais visuomenėje? Ar 
esi užsigrūdinęs, ar moki pra
laimėti ir nepalūžti? Ar gali 
pasikliauti savo jėgomis?

3. Ar manai, kad žinai, ko 
nori, o žinodamas ar moki 
nuosekliai siekti ? Ar turi šu- 
sidaręs programą, kaip ug
dyti patį save, programą, tin
kamą bet kokiems gyvenimo 
atvejams?

4. Ar gebi rasti džiaugsmo 
profesijoje, kurią esi pasirin
kęs? Jeigu užsimoji ką nu
veikti, ar tave masina žaidi
mas paties su savimi — ar 
įvykdysiu šį uždavinį gerai, 
tiksliai, gabiai?

5. Ar nori tapti asmenybe, 
vadinasi, bendrauti su dvasi
nėmis žmonijos vertybėmis ir 
pajusti šio bendravimo malo
numą, ar tenkiniesi savo spe
cialybe, neužsimodamas pla
čiau ?

6. Ar esi pasiruošęs atlikti 
uždavinius, susijusius su tavo 
specialybe, ir darniai sugy
venti su žmonėmis, ar moki 
elgtis taip, kad drauge su jais 
galėtum teigiamai veikti pa
saulį bendrų interesų vardu ?

7 Ar svarstei, kaip pasikeis
tų aplinka, jei protingai ir su
tartinai veiktų tokie žmonės 
kaip tu? Ar bandei gilintis, 
kas labiausiai trukdo gyven
ti ir tobulėti tau ir tavo 
draugams, ar pagalvojai, kaip 
galima būtų esamą padėtį pa
taisyti ?

8. Kiek kartų, stebėdamas 
aplinką arba pats ką veikda
mas, mąstei, kaip galima bū
tų geriau padaryti ? Ar, tavo 
manymu, mūsų gyvenimo pa
žangai pakanka gerų norų, ar 
reikia ir žinių ?

9. Ar sugebi realiai ir prak
tiškai vaizduotis, j<aip atrodys 
pasaulis po 5, 10, 20 metų?

■ 10. Ar tau įdomiau gyventi 
tokiame krašte, kur reikia 
daug darbo ir pastangų padė
ti, ar tokiame, kur , nedaug 
kas beliko nuveikti?

11. Ar sugebi įvertinti, kiek 
tavo labui yra padarę kiti: tė
vai, vyresnioji karta, visuome
nė ?

12. Ar laikai save lenku 
(šiuo atveju skaityk ^lietu
viu) “pagal pasirinkimą” ar 
pagal “prigimtį”?

Minėtame “Laiške dvide
šimtmečiams” kiekvienas šis 
klausimas plačiau motyvuoja
mas. Gegužės 15 d. “Kultū
roje” šio laiško autoriai pra
deda diskusiją su jaunimo 
laikraščiu “Štandar mlodych”, 
kuris laikosi kitokios nuomo
nės 
ir jo

apie jaunimo auklėjimą 
pasiruošimą ateičiai.

KAIP GRIGAITISOT, 
SURADO!..

Mokytasis “Naujienų” 
daktorius nebūtų menševi
kų lyderis, jei jis neatrastų 
“ko nors naujo.” Pijus Gri
gaitis, nesijuokite, surado, 
kad aną dieną “Laisvėje” 
tilpęs editorialas apie Bri
tanijos Wilsono vizitą į 
Maskvą buvęs parašytas R. 
Mizaros!..

Bet tai ne viskas. P. 
Grigaitis aiškiausiai ir at
viriausiai pasako (“N.” š. m. 
liepos 26 d.), jog “Mizara 
kalba kaip tikras šalies iš
davikas.”

Ne vienas gal būt pa
klaus, kodėl gi taip? Atsa
kymas: P. Grigaitis nori, 
kad karas Vietname tęstų
si, kad kuo daugiau viet
namiečių būtų išž u d y t a . 
Na, o Mizara, girdi, rašąs 
už tai, kad karas Vietna
me būtų baigtas, kad mū
sų kariai iš ten kuo grei
čiausiai būtų grąžinti į na
mus, kur jie priklauso.

Na, ir gudrumas, na, ir 
patriotiškumas to lietuviš
kų menševikų gaidžio!..

Gaideli, gaideli, pagiedok 
dar nors vieną giesmelę!..

re-

Kunigui rašytojui nori 
Uždaryti bumą

Paryžius. Kardinolas 
Ottaviahi įsakė katalikų 
bažrtyčiai drausti skaity
ti kunigo Oraisono knygas. 
Vėliaūsia šio dVasi n i n k o 
knyga kalba apie lyties 
problemas. Kardinolui tai 
nepatinka.

Šiemet savo atostogų tai
ką p r a 1 e i d a u “antrojoje 
Lietuvoje” — Flo ridoje. 
Čia taip, kaip Vilniuje, su
važiavęs didelis būrys mū
sų tautiečių, bet skirtumas, 
kad į Floridą atkeliauja ne 
jauni žmonės, bet jau pagy
venę — pensininkai, ir jie 
pradeda kurti sau kitą gy
venimą, iš naujo organizuo
ti klubus, kuopas, chorus ir 
abelnai veikti lietuviškiems 
laikraščiams palaikyti.

Pirmajai savo atostogų 
savaitei apsistojau pas sa
vo mylimą tetą Margaretą 
Liaudanskienę-Cvirkienę ir 
su ja ir mano draugu-daini- 
ninku Viktoru Beckeriu 
pradėtu viešnagę Miamy- 
je. Sex*.iadienį, liepos 3 d., 
Socialio Klubo pietūs—pui
ki proga vėl susitikti su se
nais draugais ir susipažin
ti su naujais. Vis daugiau 
ir daugiau pažįstamų iš 
“nortų” pradeda apsigyven
ti Floridoje.

Po gerų pietų, draugai 
Thompsonai, Birštonai ir 
kiti aidiečiai kviečia tartis 
dėl rytojaus programos. 
Jie nori būti pasiruošę duo
ti publikai gerą koncertą. 
Tiesa, karšta, marių vėje
lis negali nudžiovinti pra
kaito ir sumažinti tvan
kos, bet choriečiai sako, 
“reikia praktikos, reikia iš
bandyti su nauja vadove.” 
Taip ir padarom! Tarp 
choriečių girdisi dar gana 
stiprių balsų, ir nors šį kar
tą buvo tik du sopranai, ir 
šiaip dar keletas daininin
kų buvo išvažiavę, bet cho
ras smarkiai sudrožė ke
letą dainų.

Pirmadienį, Liepos Ket
virtąją, susirinko Klube pa
girtinas skaičius pietauto
jų ir vėliau bene visi pasi
liko pasiklausyti dainų. 
Ruošėjai ir publika labai 
šiltai priėmė mane ir sve
čią dainininką Viktorą. Aš 
buvau pakviesta vadovauti 
dainų programai, ir ta pro
ga atidaviau sveikinimo žo
dį nuo niujorkiečių ir nuo 
Lietuvos menininkų.

Dainavo Aido Choras ir 
solistė Ona Mikitienė kele
tą mylimų liaudies dainų, 
ir ant galo kartu su Becke
riu labai pagirtinai sudai
navo Kavecko “Vilniuje Žy
di Liepos.” Viktoras buvo 
iššauktas dviem atvejais, ir 
jis dainavo ir klasikinių 
dainų: itališką “Serenadą,” 
populiarią Amerikos liau
dies (cowboy) dainą “Home 
on the Range,” populiarias 
“Around the World” ir 
“Fascination,” lietuvių 
kompozicijas—Šimkaus “Oi 
Kas,” Sasnausko “Karvelė
lį” ir J. Slėnio “Prašvilptą 
Meilę.”

Ačiū Miamio Lietuvių So
cialiam Klubui ir Aido Cho
rui už tokius gražius pa
rengimus, duodant progą 
susitikti su tokiu dideliu 
skaičiumi šio miesto lietu
vių, už pagerbimą gėlėmis, 
dovanomis ir vaišėmis. Ačiū 
Jonui Smalenskui ir Bovi- 
nų šeimai už rūpestį ir pa
sidarbavimą, kad mūsų vieš
nagė būtų sėkminga ir kad 
galėtume ateityje vėl aplan
kyti miamiečius.

Penktadienį jau keliauja
me skersai Floridą į St. 
Petersburgą. Gamta tropiš- 
ka, bet jau pasirodo daug 
ir pušų ir kitų aukštesnių 
pažįstamų medžių. Jau pra
sideda vakarų tipo ganyk
los; laukuose, kiek akys už

mato, ganosi vieni Angus 
ir kiti Brahma veislės gal- ) 
vijai. Pakrypus toliau į 
“nortus,” jau ir apelsinų, 
ir greipfrutų sodai pasiro- ‘ 
do. Nors medvaisiai dar ’’ 
neprinokę, bet vis tiek įdo- * 
mu matyti, kaip tie vais
medžiai atrodo.

St. Petersburgas — nau
jesnis, ramesnis miestas^ 
Sakoma, kad apie 60 pro-* 
centų jo gyventojų sudaro 
pensininkai. Bet ir čia mes 
radome smarkią lietuvių 1 
veiklą. Čia stipriai veikia 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopa ir Dainų Mylė
tojų Choras, kuris taipgi 
surengė mums pietus, į ku
riuos atsilankė ir apie 150 
svečių.

Drg. V. Valley gražiai 
pravedė dienos programos 
tvarką, o Adelė Pakalniš
kienė rūpinosi meno pro
gramą. Čia taipgi sutikau 
dainininkų iš įvairių “nor- 
tinių” chorų, kurie jau ap- 
sigyvenę Floridoje. Čia gir- / 
dėjau mūsų naują pažan
gų chorą. Niekur nesu ma
čiusi tokio entuziazmo ir 
atsidavimo savo chorui, 
kaip čia. Jie mokosi kuo 
rimčiausiai, iš širdies, kiek
vienas stengdamasis atlikti \ 
savo užduotį kuo geriau
siai, kad choras skambėtų 
harmoningai, — iš tikro, tai 
dainų mylėtojų grupė! Ži- b 
noma, tas labai daug pri- ’•* 
klauso ir nuo mokytojos, o 
mokytoja Adelė, nors ne ' 
muzikė, turi labai gerą t 
klausą ir atmintį, ir kiek
vieną dalį ji išdainuoja ir 
perduoda dainininkams aiš
kiai ir reikšmingai. Gražus 
paprotys pas šiuos chorie- 
čius — kad visi mokosi dai
nuoti: ir angliškai. Tai pir- 
mynžanga! Valio St. Pe- 
tersburgo daininin k a m s ! > 
Valio visiems mūsų spau
dos , ir kultūros darbuoto- , 
jams! ę.

Svečias Viktoras ir čia 
buvo pakviestas padainuo- * 
ti, ir buvo priimtas šiltais 
aplodismentais. Nors die- i 
na ir vėl pasitaikė labai a J 
karšta bet tas nekliudė šo- 
kėjams. Po dainų progra
mos, prie lietuviškų ir ang
liškų rekordų muzikos, šo
kiai vyko iki dienos galo. 
Pasirodo, kad kur yra ge
rų dainininkų, ten yra ir 
gerų šokėjų. Man vėl pri
siminė Vilnius — dainų ir 
šokių festivalis.

Jums, saintpetersburgie- 
čiai, taipgi širdinga padėka 
už tokį draugišką priėmi
mą, dovanas ir sveikinimus.

Po visų parengimų turė
jome progą svečiuotis pas ; 
eilę draugų, kuriuos noriu 
čia paminėti. Tai Adelė ę , 
Pakalniškienė, Rožė ir Juo
zas Užusieniai, Eva ir Vik
toras Valley, Marie ir Juo
zas Judžentai, Jacky ir Joe 
White, Alma ir Bob Bru- 
wer, Clara Stasiulienė, ir 
Pranas Mockapetris. Ačiū 
už tokius gražius draugiš
kus vakarėlius. ,

Gyvuokite dar ilgai, links
mai ir darbuokitės, kaip Ii- • 
gi šiolei, žmonijos naudai.

(Mildred Stensler

Washingtonas, — Prane- 3 h’ 
šama, kad dingo, kur nors ' f 
jūroje nuskendo, didžiulis 
armijos lėk t u v a s “U-2.” 
Žuvo ir lakūnas.

Huntington, L. I.—Van
dalai apdaužė antkapius ir 
šiaip sužalojo 250 metų se
numo kapines. Policija van-
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Klyvlandietį Jurgį Žehrį aplankius Summer Peace Crusade “Echo” JAV palydovai Lietuvos danguje
Iš spaudos sužinojau, jog 

draugas Jurgis Žebrys yra 
įvairių nelaimių paliestas: 
kiek pirmiau neteko kojos, 
o dabar neteko ir žmonos. 
Todėl prie pirmos progos 
stengiausi ji kaip ligonį 
aplankyti. Bet, mano nuo
stabai, radau draugą ne li
gos ir nelaimių parblokštą, 
kaip kad maniau, bet be
dirbantį jo pamėgtą visuo
meninį darbą—berašantį.

Stalas apkrautas įvairio
mis laikraščių iškarpomis, 
iš kurių renkamos ištrau
kos. Klausiu:

—Ką, draugas Žebri, ma
nai iš tų iškarpų sulipinti?

Atsakymas:
—Mane seniai domina 

krikščionybės įvedimo Lie- 
tvoje klausimas, todėl tuo 
klausimu raštus, tilpusius 
mūsų laikraščiuose, o taip
gi Lietuvos spaudoje, iš
tirpdavau. Ir štai iš šio 
glėbio iškarpų manau pa
ruošti paskaitą. Va, 16 la
pų iš tų iškarpų prirašyta, 
dar apie 4-5 lapus parašy
siu, ir bus visa paskaita 
baigta.

Tada, žinoma, reikės tą 
viską aiškiai perrašyti, kad 
bet kas ją galėtų perskai
tyti. Daugeliui teko šį tą 
girdėti apie žiaurius kry
žiuočių žygius Lietuvoje, 
bet smulkmenos apie tuos 
istorinius įvykius daugeliui 
nėra žinomos.

Klausimai:
—Kam žadate paskaitą 

pirmiausia pasiūlyti?
—Kas tik norės ją pa

naudoti. Pas mus dabar 
skaitlingų susirinkimų bei 
pobūvių nėra; gal reikės 
pasiūlyti floridiečiams, nes 
jie žiemos laiku ten turi 
gana skaitlingos publikos, 
jeigu tik suspėsiu iki to 
laiko ją paruošti.

Klausimas:
—Kiek man žinoma, drau

gas Žebrį, pirmiau buvai 
linkęs prie eilėraščių rašy
mo: kokių priežasčių dėlei 
vėliau tenkinies! tik pro
zos rašinėliais?

—Šį klausimą, reikia pri
pažinti, nulėmė gyvenimo 
sąlygos, gyvenant Kanado
je, nuo 1910 iki 1920 m. Ten 
nebuvo jokio organizacinio 
veikimo. Buvo laisvo lai
ko ir užtektinai energijos 
eilėraščiams ir kitokiems 
rašinėliams rašyti, kuriuos 
talpino “Rankpelnis,” “Ko
va,” “Laisvė” ir “Vilnis.”

Persikėlus į Clevelandą, 
įsitraukiau į organizacinį 
veikimą taip, kad nebuvo 
laiko apie nieką kitą nė 
pagalvoti. Be to, čia mano 
darbai, iš kurių reikėjo gy
venti, visą laiką buvo krau
tuvėse po 12-15 valandų 
kasdien. Prie to, dar kas 
savaitę įvykdavo apie 3-4 
vakarus draugijų bei įvai
rių komisijų pasitarimai, 
tai apie ką nors didesnio 
parašymą arba net knygų 
skaitymą nebuvo laiko nė 
pagalvoti. O visiems gerai 
žinoma: jeigu nori ką nors 
geresnio parašyti, turi skai
tyti ir net daug skaityti. 
Ne kartą pagalvojau: ar 
nebūčiau buvęs mūsų judė
jimui naudingesnis, jei ne
būčiau taip giliai įsivėlęs į 
minėtus organizacijų dar
bus, jei būčiau tęsęs savo 
pirmiau pamėgtus užsiėmi
mus? Aišku, atsakymo į tą 
klausimą surasti neįmano
ma.

Klausimas:
—Ar po visais savo ra- 

šiniais vartojai savo pilną 

pavardę — ar vartojai ir 
slapy vardžius ?

—Buvo visaip: vartojau 
pilną pavardę, vėliau ją 
sutrumpintą, o dažniausiai 
tai šidaro Brolis slapyvar
dį. Mat, turėjau brolį, ku
rio vardas buvo Šidaras, tai 
ir pasirinkau jo vardą sla
pyvardžiui.

Klausimas:
—Ar jūsų eilėraščiai ne

buvo apvilkti muzika ir 
chorų dainuojami?

—Buvo keturi, vieną eilė
raštį “Kaip žydinčios gė
lės,” tilpusį 1913 m. “Lais
vės” Nr 8, pasirinko Mikas 
Petrauskas ir apvilko gra
žia muzika, o kitiems trims 
muziką pritaikė vietinis 
Augustinas Janka u s k a s . 
Jas visas man teko girdėti 
dainuojant.

Klausimas:
Dar prie progos norėčiau 

paklausti ir apie jūsų miru
sią žmoną Matildą. Iš jos

Jurgis Žebrys

mirties pranešimų matoma, 
kad turėjo brolį medicinos 
profesorių — veikiausiai ji 
bus kilusi iš stambaus 
ūkio ?

— Nesakyčiau, k a d iš 
stambaus; teisingiau bus iš 
vidutinio ūkio. Tiesa, Su
valkijos paprūsėje buvo ne
mažai stambių šimtamargių 
ir dar stambesnių ūkinin
kų. Matildos tėvai turėjo 
55 margų žemės ūkį. Kada 
minimas profesorius Bag
donas tik baigė gimnaziją, 
mirė jo tėvas. Motina no
rėjo, kad jis grįžtų ir, kaip 
vyriausias, imtų vesti ūkį. 
Jis nuo to atsisakė; norėjo 
tęsti mokslą, f Patarė mo
tinai ištekėti, ką ji ir pa
darė: ištekėjo už Jurgio 
Prapuolenio. Matilda bu
vo jauniausioji patėvio 
duktė. Kada Matilda buvo 
mokyklinio amžiaus mer
gaitė, Bagdonas jau buvo 
daktaras, įsisteigęs savo 
kabinetą Kud i r k o s Nau
miestyje. Tuomet Matilda, 
kaip jauniausia sesutę, jis 
pasimojo išmokslinti, pasi
ėmė pas save ir leido į mo
kyklą.

Dr. Bagdonas, kaip ir 
tuolaikiniai jo bendramin
čiai V. Kudirka. K. Grinius, 
daktarai Matulaičiai, moky
tojas Pauliukaitis ir kele
tas kitų buvo varpininkai ir 
tu laiku apšvietos skleidė
jai. Aišku, jie visi buvo 
caro žandarų sekiojami. Dr. 
Bagdonas, jaus damas tą 
nuolatini sekioiimą, suma
nė su savo kabinetu persi
kelti į Vilkaviški (3 mylios 
toliau nuo rubežiaus), ma
nydamas, kad ten bus kiek 
saugiau. Kartu pasiėmė ir 
Matildą. Tačiau nuo sek
lių nepavyko pasislėpti. 
Kuomet jis buvo areštuotas 
ir nuteistas i Sibirą, tai 
Matildai prisiėjo grįžti į 
ūkį, nepilnai baigusiai pra
dinę mokyklą.

Tai tokioj aplinkoj augo 

ir brendo mano žmona Ma
tilda. Iš jaunų dienų ji bu
vo linkusi prie skaitymo, o 
to jai, kaip partijietei, nie
kuomet nestokavo ir Lie
tuvoje. Ji laisvai vartojo 
rusų kalbą, suprato ir len
kų, o kadangi jos tėvas pa
ėjo iš Vokietijos ir kadan
gi ji augo prie Vokietijos 
rubežiaus, tai gerai suprato 
ir vokiečių kalbą. Dėka tų 
aplinkybių, kuriose Matilda 
augo, ji buvo abelnoje ap- 
švietoje žymiau toliau pa
žengus, palyginus su tų lai
kų kitomis kaimo mergino
mis.

Klausimas:
—Ar kaitų su ja iš Lie

tuvos išvažiavote, ir kuriais 
metais?

—Aš išvažiavau 1909 m. 
sausio mėn., o ji atvažiavo 
pas mane į Kanadą 1912 m. 
lapkričio mėnesį, beveik 4 
metais vėliau..

Čia atvažiavus, visą laiką 
priklausė pažangioms drau
gijoms, gerai suprato jų 
veiklą ir siekius, bet vado
vybės jose niekad nesisiekė. 
Ji sakydavo: užtenka, kad 
vienas šeimos narys visur 
dalyvauja; jos šeima jai bu
vo pirmoj vietoj ir ja vi
suomet rūpinosi.

Klausimas:
—Ar skaitlingą šeimą iš

auginote?
—Dvi dukteris. Viena jų 

augina dvi dukrytes, kita 
—du sūnelius. Tai ir visa 
mūsų šeima.

Ačiū draugui Žebriui už 
toki gražų draugišką pasi
kalbėjimą !

Svečias

Iš laiškų
Liūdną nuotaiką atnešė 

liepos 22 d. “Laisvėje” pra
nešimas, kad d. Bronę Ker- 
šulienę ištiko nelaimė, ji 
susižeidė ranką. Gaila. 
Mielai draugei linkiu greit 
sugyti.

Linksma girdėti, kad 
mūsų mielas daktaras An
tanas Petriką sveikas su
grįžo po 7 savaičių lanky
mosi Tarybų Lietuvoje. 
Lauksime jo pranešimų, 
ką jis ten naujo pamatė. 
Žinoma, kad jis neduos rū
dyti jo brangiai plunksnai. 
Linkime jam geros sveika
tos.

Frank Zavis
Bethlehem, Pa.

Manila.—Filipinų valdžia 
ruošia didelę armiją pasiun
timui į Vietnamo karą.

K. Tulienės darbas metale “Pasveikinimas” (J. Juknevičiaus nuotr.)

by ONA E
SUMMER has typically 

been a time of vacations, 
of study, and, generally, of 
political activity. This sum
mer will be difficult as a 
result of projects planned 
by groups throughout the 
United States and coordin
ated by the National Coor
dinating Committee to End 
the War in Vietnam (NCC).

With the rapid escalation 
of the war in Vietnam, un
easiness, discontent, and 
active opposition to U. S. 
foreign aggression has 
mushroomed, involving 
tho u s a n d s of Americans 
never before even political
ly aware. This is evident 
from the t w o - h u n d r e d 
thousand demonstrators 
Dorticipating in the March 
25-26 International Days of 
Protest, as well as from the 
political polls, including the 
most recent Gallup Poll and 
a refe r e n d u m at Cornell 
University, which register 
ever greater number of 
people opposed to the war.

Tn accord with this senti
ment, activists ranging 
from political organiza
tions such as SDS and the 
Du Bois Clubs to civil rights, 
single-issue peace and pa
cifist groups, have ex
pressed desire to intensify 
organiz a t i o n against the 
war this summer. The pro
jects planned locally are as 
diverse in n a t u r ę as are 
their sponsors. Some areas, 
such as the Dayton Area, 
will concentrate on initiat
ing discussion leading to 
the formation of anti-war 
groups.

Other groups already en
gaged in communitv organ
izing, such as the Madison, 
Wis., committee, will con
tinue their present activi
ties, taking advantage of 
summer vacations to re
cruit more organizers.

Still other groups have 
decided to focus on cam- 
naigning for peace candi
dates running in the com
ing November elections.

The NCC, with its head
quarters in Madison, Wis., 
has undertaken the coor
dination of these many 
peace activities. This in- 
vplves recruiting volunteers 
for projects all over the 
country; providing neces
sary pamphlets and educa
tional literature for the va
rious groups; and facilitat
ing inter-commun i c at i o n 
and sharing of experience.

A traini ng session 
held at Antioch College in 

early June consisted of 
workshops for the summer 
volunteers and leaders, to 
discuss methods of organ
izing, campai g n i n g , and 
leaving a functioning and 
growing group in every 
area.

This summer “crusade 
for peace” is only the be
ginning of a large-scale ef
fort to turn the United 
States into “a town-hall 
meeting on Vietnam,” as 
Staughton Lynd has so apt
ly phrazed it. The John
son Adminis t r a t i o n has 
provoked widespread dis
content throughout the U. 
S. It is now up to a united 
national peace movement 
to mobilize this discontent 
and channel it into action.

ONA STONKUS works with the 
National Coordinating Committee 
to End the War in Vietnam, 420 
W. Washington Ave., Madison, 
Wis. 53703.

(Iš žurnalo “New World Review’’ 
už liepos men.)

Cleveland, Ohio
Clevelando žinios

Clevelando pramogų lan
kytojai pasigenda šiais me
tais pramogų. Iš tiesų, jų 
buvo kiek žymesnių tik vie
na, neskaitant vieną kitą 
gimtadienio paminėjimą. 
Tačiau dabar jau galima 
pasidžiaugti, kad dalykai 
taisosi, nes svetainės jau 
paimtos net 3 nemenkoms 
sueigoms.

Pirmą bankietą su meni
ne programa rengia ben
drai visos mūsų draugijos, 
kurio visas pelnas skiria
mas spaudos naudai. Jis 
įvyks spalio 9 dieną, E. O.
U. V. didžiojoje salėje, 
12618 Shaw Ave., 2-rą vai. 
popiet.

Antrą pramogą rengia 
LLD 22 kuopa. Šioji įvyks 
lapkričio 6 dieną, I. C. A. 
salėje. 15901 St. Clair Ave. 
Pradžia. 2 vai. dieną.

Kadangi dar nemažai lai
ko iki minėtų pramogų, tai 
tėmykite apie juos vėles
nius pranešimus.

Rugsėjo 10 dieną įvyks 
LLD 22 kuopos susirinki
mas, kuriame be pasiruoši
mo prie pramogos, turėsi
me išpildyti C. Komiteto 
nominacijų blankas. Todėl 
kviečiami visi nariai atsi
lankyti. Be to, dar yra ke
letas narių, kurie nemokė
jo šių metų duoklių. Pasi- 
stengkite būtinai šiame su
sirinkime tai padaryti.

Susirinkimas bus E.O.U.
V. svetainėje, 12618 Shaw 
Ave., 4 vai. popiet.

J. žebrys

“Rugpiūčio 24 d. 22 vai. 
30 min. žvaigždžių tarpe 
pamačiau vieną didesnę, 
kuri tarsi plaukė iš pietų į 
šiaurę. Geriau įsižiūrėjus, 
tos “žvaigždės” šonuose pa
mačiau sparnelius. Tą patį 
reiškinį stebėjau ir 25 d. 22 
vai. 15 min.”, rašo D. Dily
tė iš Nemunėlio Radviliškio 
vid. mokyklos.

“Rugpiūčio 24 ir 25 d. 
tarp 22 vai. ir 22 vai. ir 15 
pamatėme kažkokį judantį 
ryškios žvaigždės dydžio 
šviesų kūną, kuris 24 d. ju
dėjo iš šiaurės į pietus, o 
25 d iš pradžių iš viršaus į 
apačią, o paskui iš apačios 
į viršų 60° kampu į šiaurę. 
Kas šis kūnas?” Klausia D. 
Gumbrevičiūtė ir E. Karo
sas iš Ukmergės.

“Rugpiūčio 30 d. apie 23 
vai. 40 min. danguje mačiau 
skriejančią ryškią žvaigž
dę. Ji slinko iš pietų į šiau
rę, pro Darželio ir Didžiųjų 
Grįžulo Ratų žvaigždynus.
Kitą dieną, 31 d., vėl ma

čiau tą žvaigždę, slenkančią 
tuo pačiu keliu. Prašau pa
aiškinti, koks tai galėjo bū
ti palydovas”, — rašo A. 
Žukaitė iš Kauno.

Į žurnalo “Mokslas ir gy
venimas” redakciją ir Vili- 
niaus astronomijos • obser
vatoriją plaukte plaukia 
laiškai, kurių autoriai apra
šinėja šviesią “žvaigždę”, 
pakylančią iš horizonto ir 
iš lėto judančią žvaigždėtu 
dangumi. Iš šio objekto tra
jektorijos ir šviesumo apra
šymų netenka abejoti, kad 
dauguma stebėtojų mato 
dirbtinius Žemės palydovus 
“Echo-1” ir “Echo-2”.

Pirmasis iš “Echo” seri
jos palydovų buvo paleistas 
iš Kenedžio rago (JAV). 
1960 m. rugpiūčio 12 d. Tai 
30 metrų skersmens plast
masinis balionas, padengtas 
gerai šviesą atspindinčia 
aliuminio plėvele. Palydovo- 
baliono tikslas — ištirti ga
limybę nustatyti radijo ry
šį tarp žemynų, pagalinant 
bangas, atsispindėjusias 
nuo aliuminuoto palydovo 
paviršiaus.

Su šiuo palydovu susijusi 
viena įdomiausių kosminės 
erdvės įsisavinimo istorijų, 
todėl apie jį kiek smulkiau 
papasakosime.

Palydovas iš pradžių su
kosi aplink Žemę beveik ap
skrita orbita 1500—1700 ki
lometrų aukštyje. Jo apsi
sukimo aplink Žemę perio
das buvo 2 vai. Pagal tuo
meti n i u s apskaičiavimus 
buvo tikėtasi, kad šis paly
dovas suksis apie Žemę tik 
apie mėnesi. Mat, Žemės at
mosferos likučiai turėjo jį 
labai greitai stabdyti, nes 
palydovas yra didelis ir 
lengvas. Be to, buvo tiki
masi, kad dėl susidūrimų su 
meteoritais jis gali prakiur
ti, sutrūkinėti, prarasti ap
skrita formą ir, gal būt, su
byrėti. Tačiau viso šito neį
vyko — nepaisant visų pra
našysčių, palydovas ramiai 
tęsė savo kelionę aplink Že
mę. Teko pakartoti skaičia
vimus ir buvo numatyta, 
kad “E'cho-1” egzistuos apie 
metus. Tačiau praėjo metai, 
o “Echo-1” vis tebesisuko 
aplink Žemę. j

Lietuvoje jis pasirodyda
vo pietvakariuose, lėtai kil
davo į pietų dangų ir lyg 
niekur nieko leisdavosi piet
ryčiuose, išbūdamas virš 
horizonto net apie 20 minu
čių. Negana to, po kelių 
mėnesių“Echo-l” staiga pa
keitė orbitą, pakildamas 
aukštyn! Paskui dar kelis

kartus buvo pastebėti šio 
palydovo orbitos kitimai. 
Pasirodė, kad šį palydovą- 
balioną po kosmosą blaško 
“Saulės vėjas”—įelektrintų 
dalelių ir spindulių srautai 
be paliovos lekiantieji nuo 
Saulės paviršiaus. Ir štai 
“Echo-1” keliauja savo be
sikeičiančia orbita jau 5 
metai! Tiesa, jo šviesumas 
per tą laiką šiek tiek suma
žėjo — jei anksčiau šviesu
mu jis beveik prilygo Ve
gai, tai dabar jis vos vos ly
ginasi su Altairu. Tačiau jis 
vis vien lengvai matomas 
plika akimi ir todėl patrau
kia dėmesį. Prisiminsime, 
kad “Echo-1” keliauja visa
da iš vakarų į rytus pietine 
dangaus pusę ir j šiaurinę 
pusę niekada nepakliūva.

Antrasis pa lydovas 
“Echo-2” buvo paleistas ’ 
1964 m. sausio 21 d. į orbi
tą 1000—1300 km aukštyje, 
“Echo-2” skersmuo buvo 
dešimčia metrų didesnis už 
jo pirmtako. Būdamas di
desnis ir kiek žemiau skris
damas, “Echo-2” atitinka
mai atrodo šviesesnis ir sa
vo šviesumu viršija visas 
žvaigždes, prilygdamas Ju
piterio šviesumui. Štai ko
dėl jį taip lengvai pastebi 
ne t žmonės, niekad nesido- 
mintieji tuo, kas yra virš jų 
galvos. “Echo-2” o r b ita 
skirtingai nuo “Echo-1” or
bitos eina beveik per abu 
Žemės ašigalius, todėl paly
dovas visada pakyla iš šiau
rinio arba pietinio horizon
to, pamažu kyla aukštyn į 
zenitą ir paskui nusileidžia 
priešingoje dangaus pusė
je, išbūdamas mūsų žvilgs
nyje apie 10—15 minučių.

“Echo-2”—palydovas, pa
dėjęs pagrindus Tarybų Są
jungos, JAV ir Anglijos 
bendradarbiavimui, į s i sa- 
vinant kosmosą. Jis buvo 
paleistas pagal specialų tri
jų šalių susitarimą, atlie
kant tarpusavio radijo ir 
televizijos ryšio eksperi
mentus. Tarybų Sąjungos 
stebėjimų stotys sekė šio 
oalydovo pirmąją orbitą ap
link Žemę, kai balionas bu
vo išsviestas iš konteinerio 
ir pradėjo pūstis, vis labiau 
šviesdamas. Vėliau per šį 
palydovą buvo atlikti gau
sūs radijo ryšių bandymai 
linija Džodrel Benkas — 
“Echo-2” — Gorkis ir Gor
kis — “Echo-2” — Džodrel 
Benkas, panaudojant di
džiulius Anglijos ir Tarybų 
Sąjungos radijo teleskopus.

Būdamas 4 kartus sun
kesnis už savo pirmtaką, 
palydovas “Echo-2” yra pa
stovesnis —jis mažiau blaš
komas “Saulės vėjo”, ma
žiau stabdomas atmosferos 
ir todėl ilgai suksis aplink 
Žemę. Jis plaukios nakties 
danguje visą artimiausią 
šimtmetį.

V. Straižys

Senausias žmogus 
geriausioj sveikatoj
Maskva. — Sakoma, nū

nai seniausias žmogus pa
saulyje yra azerbaidžianie- 
tis Shirali Mislimov. Jis 
jau yra 161 metų amžiaus. 
Jis yra žemdirbys - ūkinin
kas. Ir štai Mislimovas iš 
Azerbaidžiano atvyko į Ba
ku miestą patikrinti savo 
sveikatą. Kai gydytojai 
jį apžiūrėjo, tiesiog nuste
bo. Jie surado, kad šis se
niausias žmogus pasaulyje 
tebėra kuo puikia u s i o j e 
sveikatoje! i
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Pranas Stiklius

Nuo “Šešupės bangų ” iki pasaulinės garbės
1966 m. sausio 7 dieną suėjo šešiasde

šimt metų, kai gimė mūsų įžymusis ra
šytojas, poetas ir prozininkas, Antanas 
Venclova.

Pirmuosius savo literatūrinius bandy
mus A. Venclova nunešdavo spausdinti 
“Šešupės bangoms”. Toks laikraštis bu
vo leidžiamas Mariampolėje (dabar Kap
sukas) tuo metu, kai mūsų busimasis ra
šytojas tenai mokėsi gimnazijoje.

“Šešupės bangas” redagavo mano bro
lis Kastas Stiklius. Tas laikraštis kai 
kada nepalankiai atsiliepdavo apie kuni
gus bei davatkas ir retkarčiais iškelda
vo viešumon vietinės valdžios organų 
nedorybes. Už tai redaktoriui būdavo 
iškeliamos bylos teismuose, o pats laik
raštis cenzoriaus negailestingai brauko
mas, atskiri numeriai konfiskuojami ir 
pagaliau jo leidimas buvo visai sustab
dytas. Redaktoriui buvo sudarytos ne
pakenčiamos sąlygos gyventi ir jis turė
jo išsikelti iš Mariampolės, kuri buvo 
laikoma davatkų ir vienuolių tvirtove.

Antanas Venclova dabar savo atsimi
nimų knygoje labai šiltais žodžiais atsi
liepia apie savo “pirmąjį redaktorių” 
Kastą Stiklių ir reiškia jam gilų dėkin
gumą už draugiškai ištiestą ranką ir 
padrąsinančius žodžius žengiant jam 
pirmuosius žingsnius literatūroje.

Man, menkam žmogeliui, irgi smagu 
dabar prisiminti prieš bemaš keturias
dešimtį metų pažinojus ir petys petin 
drauge dirbus su šiuo įžymiu žmogum, 
nuėjusiu tokį šlovingą savo gyvenimo 
kelią ir pasiekusį labai mažai kam tepa
siekiamų garbės viršūnių.

Tai buvo metai, kai poetai ir visokie 
eilėrašos pas mus dygo, kaip grybai po 
lietaus. Jų eilėraščiai pasirodydavo ma
žom, plonom knygutėm pačiais įmant
riausiais pavadinimais, o patys eilėraš
čiai dažniausiai būdavo tik tuščių, nieko 
nereiškiančių žodžių mišinys.

Pavyzdžiui, ką galėjo duoti skaitytojo 
širdžiai ar protui toks Salio Šemerio ei
lėraštis:

Sielvartos sutemų sonatas
Kai
Suspaudę sielos salą
Liūdesiu linguoja laiko laukai
Ir išsišiepia įžūlumo iltys išgąsčiu išbalę,—
žilumo žirgas žiaurumo žiaunim

žioja žalos želmenį žalią,
Pučiasi pietryčių pykčio pakurstyti 

pagiežos pusnynų potvynio pūkai.
Vėlių vėjalaivis vasaros vėlumo vairą 

vilioja vėsumu virti visiškai.
Kliedesių kankorėžį karščio kirviu 

klaikumas kaukolei kunkuliuojant kala.
Ūgiuose ūžia ūpo ūkanų uragano 

ūksmė ulionėmis armingai ūma.
Savivalybės sūkurys suka saulėgrąžos 

salusį sąvaržų stiebą statų.
Nykumo nirvanoje Nojaus

niuansu nykdama
Anapus amžiaus aržumo Ararato
Meilės mėlymė miražus mato.
Dūkimo drugio drebuliu dirgsnėja 

duslumais daigota dykuma.

Antano Venclovos darbų įvertinimas
Niekados neišdrįsčiau imtis vertinti 

A. Venclovos darbų, nudirbtų literatū
ros srityje. Apie juos jau yra parašyta 
virš penkiasdešimt straipsnių ir recen
zijų pačių žymiausių mūsų šalies rašy
tojų ir literatūros kritikų. Jie yra iš
spausdinti literatūros žurnaluose ir laik
raščiuose. Tebūnie man leista tik pasi
dalinti su skaitytojais savo menkučiais 
įspūdžiais, iškilusiais pasiskaičius vieną- 
kitą knygą, arba prisiminus patį rašy
toją.

Apie Antaną Venclovą yra V. Galinio 
parašyta išsami monografija, išleista 
Vilniuje 1958 metais. Joje įdomiai ir 
nuosekliai apipasakotas labai kūrybin
gas A. Venclovos gyvenimas ir apibūdi
nami jo raštai, paryškinti gausiomis ci
tatomis. Neiškenčiu vieną iš jų čia ne
nurašęs, nes šios eilutės tokios švelnios 
ir mielos, kad lipte limpa prie širdies:

Kaip miela širdžiai, kai jauti,
Kad sodų debesys balti, 
Kurie ties Nemunu banguoja, 
Vaisius užmegs, nulenks šakas 
Lyg brangias motinos rankas, 
Kur meiliai kūdikį sūpuoja.

Tą knygą perskaitęs pagalvojau,— po 
kiek valandų per dieną reiktų dirbti, 
kad atliktum tiek darbų, kiek yra atli
kęs Antanas Venclova.

Taip pat neseniai perskaičiau paties 
A. Venclovos parašytą puikią atsimini
mų knygą “Pavasario upė”, išleistą 1964 
metais. Pasakyčiau, kad tai epochinė 
knyga, nes joje atsispindi tas laikotar
pis, kai mūsų krašto žmonių gyvenime 
vyko didysis lūžis. Skaitant tą knygą, 
pro akis kaip gyvi praeina tuomet gyve
nę žmonės, praslenka didieji įvykiai, — 
kai prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, 
kai įsisenėjusią carinę santvarką pakei
tė vokiečių karinė okupacija, o vėliau, 
jai susmukus, prasidėjo varžybos dėl 
valdžios jau tarp mūsiškių — tautinin
kų, krikščionių demokratų ir liaudinin
kų, iki pagaliau įsigalėjo fašistinė Sme
tonos diktatūra.

Kritiškas požiūris į poeziją
Tuomet dirbau “Raidės” spaustuvėje, 

susikūrusioje koperacijos pagrindu. 
Spaustuvė buvo nedidelė, o skolų turėjo 
daug, tai, kad būtų mažiau išlaidų, pa
tys steigėjai atlikinėdavo daug pareigų. 
Man tekdavo išdalinti rankraščius rin
kėjams ir sekti-prižiūrėti jų darbą, tvar
kytis su korektūrom, rinkinius laužyti 
į puslapius, atidavinėti juos į mašinas, 
tikrinti paskutines korektūras ir jas 
mašinoje ištaisyti. Be to, rinkti knygų 
viršelius, plakatus ir šiaip daryti viską, 
ko nepadarydavo grynojo teksto rinkė
jai. Linotipų spaustuvė neturėjo.

Kokias emocijas, mintis ar vaizdus ga
li sukelti tokia poezija? O juk Šemerys 
buvo laikomas vienu pačių talentingiau
sių tos rūšies poetų.

Tuomet aš manydavau, kad tokius ei
lėraščius rašo labai protingi ir dide
lius mokslus išėję poetai, kad juos tegali 
■suprasti tik labai išsilavinę ir mokyti 
žmonės. O man, kaip nemokytam, trūks
ta tokios poezijos supratimo.

Pirmoji pažintis su A. Venclova
Antano Venclovos vardas' man jau bu

vo žinomas iš jo pirmųjų rašinėlių, pa
sirodžiusių “Šešupės bangose.” Vėliau, 
1927 metais, “Raidėje” buvo spausdina
mas jo naujų eilėraščių rinkinėlis “Gat
vės švinta.”

Eilėraščiais iš viso buvau nusivylęs ir, 
prisipažinsiu, didelio polinkio į juos ne
turėjau. Bet šiame A. Venclovos rinki
nėlyje mano dėmesį patraukė keli pos
mai, kurie privertė susidomėti jų auto
rium ir pakeisti savo nuomonę apie eilė
raščius apskritai.

Tuose posmuose buvo kalbama apie 
drąsias mintis, naujas dienas, kurios 
“aušta už juodų langų.” Kai ką netgi mė
ginau ir atmintinai išmokti, pav.: 
žiūrėki, juodos rankos fakelus jau kelia, 
Jų virpanti liepsna rausvai nudažė sienas. 
Į gatves, į aikštes—visi, kaip vienui vienas! 
Pro mūrus ir kalėjimus

mes tiesiam laisvei kelią.

Ir toliau — “Raudonų ratelių” poe
mos prologas, paskui “Miesto panora
ma”— man atrodė pranašaują kaž ką 
naują, maištingą. Aš supratau, kad šių 
eilėraščių autorius savo naujom, visuo
meninėm temom aiškiai išsiskiria iš ki
tų poetų, individualistų. Tie posmai ir 
temom, ir minties aiškumu, ir savo pa
prastumu man buvo suprantami, artimi 
ir mieli:

O sveikos gatvės švintančios, 
o sveikos gatvės degančios, 
o sveikas būk 
pasaulis numylėtas, 
raudonų žiežirbų žiedais nusėtas!

—Kaip gražiai skamba, ir koks vaizdas 
gražus. Ir kas tai do poetas, kuris taip 
gražiai moka rašyti,—galvojau sau.

Antaną Venclovą asmeniškai pažinau 
baigiantis 1929 metams “Raidės” spaus
tuvėje.

Taip, vieną vėlyvojo rudenio dieną į 
spaustuvę atėjo du jauni studentai tar
tis dėl sąlygų naujam literatūros žurna
lui spausdinti. Vienas aukšto ūgio, soli
džios išvaizdos, rimtas ir korektiškas 
kaip tikras džentelmenas, o antrasis, 
apyžemis, kresnas, pilnas sąmojaus sta
čiokas bei šaipokas.

Tai buvo Antanas Venclova ir Petras 
Cvirka.
Po kelių dienų jiedu atnešė rankraščių 

savo naujam žurnalui. Kaip vienas, taip 
ir kitas pavieniui į spaustuvę neateida
vo, visuomet abudu drauge. x Raidiečiai 
juos praminė Patu ir Patašomi, — taip 
vadinosi tuomet populiarūs kino artistai.

(Bus daugiau)

San Francisco, Calif.
Mūsų vasarinės išvykos
Liepos 24 dieną sėkmin

gai piknikavome J. ir M. 
Ginaičių naujai skoningai 
išdabintoj rezidencijoj mie
stely Santa Clara, Calif. 
Nevien jų butas papuoštas 
bet butą supa dailus, tvar
kus daržas su gražiom gė
lėm ir medeliais. Tik pa
žvelgus į tokias rezidenci
jas, nuvoki žmonių darb
štumą ir puikią tvarką.

Santa Clara (Klara) apy
linkė žavi. Ji randasi apie 
50 mylių nuo San Francis
co į pietus. Santa daros 
apylinkę supa gausūs so
dai, ypatingai alyvų sodai. 
Slyvos šioj apylinkėj auga 
labai gražios, didelės ir 
skanios. Ypač šios apylin
kės džiovintos slyvos gar
sios bei žinomos net toli 
nuo Kalifornijos.

Be abejo, mūsų tokios 
gražios išvykos bei pikni
kai visada būna puikūs ir 
sėkmingi. Tuo tarpu primin- 
tina, kad nuo minimų gerų 
žmonių Ginaičių ne per to
li randasi pilna grožio R. 
ir M. Mijatų rezidencija 
Los Altos miestelio apylin
kėj. Svetingų Mijatų re
zidencijoj nemaža gražių 
išvykų turėjom. Mijatų so
de auga auksinės spalvos 
apricots (abrikosai).

Prie to, dar turime dvi 
šaunias išvykoms vasarvie
tes — Santa Cruz, CaL, kur 
rnadasi raudonmedžiai ir 
graži kalnų aplinka, šioje 
apylinkėj jau nemaža gra
žių sėkmingų išvykų turė
jome. Tai Machulių ir Ka
rosų vasarnamiuose. Beje, 
tenka priminti, kad Rug- 
piūčio 21 dieną įvyks pui
kus piknikas bei pietūs 
Santa Cruze J. ir K. Ka
rosų dailiame name. Visi 
kviečiami atsilankyti, pasi
gerėti gamtos, grožiu ir 
skaniai pasivaišinti

San Francisko-Oaklando 
ir apylinkės pažangieji lie
tuviai turėtų būt labai dė
kingi tokiems draugams, 
kurie be jokių atlyginimų 
suteikia piknikams savo 
vietas bei namus.

Liepos 25 d. mirė W. 
Jacks, pastaruoju laiku gy
venęs Santa Rosa, Calif. 
Velionis Jacks buvo pažan
gus žmogus, bet sunkiai ir 
ilgai sirgo. Paliko liūdesy 
žmoną, sūnų, dukrą su šei
ma ir daug draugų. Gili 
užuojauta velionio šeimai.

L—ma

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai paleido į erdvę 
126-ą satelitą.

Ii
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Vilniaus plastmasių dirbinių gamykloje

BINGHAMTON, N. Y
Mūsų naujienos

Ilgai statybos darbininkų 
besitęsiantis streikas kelia 
didelį susirūpinimą ne vien 
tik streiko paliestoms šei
moms, bet visiems vietos 
ir apylinkės gyventojams 
bendrai.

Netekę kantrybės, ir vėl 
susirinko į derybas dėl ko
lektyvinės sutarties sudary
mo. Atrodo, kad tarpe uni
jų lokalų darbininkų ir As
sociated Building Contract
ors of the Triple Cities, 
Inc., yra nepalankios sąly
gos baigti streikui, kuris 
tęsiasi nuo birželio 1 dienos.

Liepos 23 d. įvyko vėliau
sias susirinkimas tarp kon- 
traktorių ir mūrininkų uni
jos lokalo 42 atstovų. Jis 
tęsėsi 3 valandas ir nė vie
na pusė nesitraukė iš sa
vo pozicijos. Iš pradžios 
mūrininkai reikalavo nau
jos 3 metų sutarties su al
gos pakėlimu 97 centais va
landai ir dabar laikosi to 
reikalavimo; o kontrakto- 
toriai jiems siūlo 85 cen
tus valandai pakelti.

Tą pačią dieną vyko pa
sitarimas taip kontrakto r ių 
ir lokalo 7 darbininkų. Pra
džioje ir darbininkai reika
lavo naujos 3 metų sutar
ties su 98 centų valandai 
algos pakėlimu. Šiame su
sirinkime darbininkai nusi
leido iki 95 centų pakėli
mo. Kon traktoriai siūle 73 
centų valandai pakėlimą, o 
dabar pakėlė iki 77 centų.

Abiejuose kalbamuose su
sirinkimuose dalyvavo N. 
Y. valstijos tarpininkas Ch. 
M'. Kaiser ir trys dvasinin
kai kaip pagalbininkai.

Derybose algų pakėlimo 
klausimas — pagr i n d i n ė 
priežastis, dėl kurios šis 
streikas tebesitęsia. Dar
bininkai reikalauja ir laiko
si to, kad Bing h a m t o n o 
darbininkams būtų mokama 
tiek pat už tą patį darbą, 
kaip Syracuse, Rochester, 
Utica, Schenectady ir Al
bany miestuose. Kontrak
toriai tam priešinasi. Susi
rinkimas tęsėsi 9 valandas, 
bet be pasekmių. Nusitar
ta už savaitės vėl susirink
ti, tuomet ir dvasininkai 
dalyvaus.

Pagal spaudos aprašymą, 
šis statybos dar b i n i n k ų 
streikas didžiausias visoje 
Bingham tono ir jo apylin
kės istorijoje.

Bin g ha m ton ą pagr a žins
Pasamdyti 30 vietos jau

nuolių pagal gubernato
riaus Rockefellerio “Home
town Beautification” pro
jektą. Jie darbuosis aštuo-

niose įmesto dalyse, pagal 
majoro Joseph W. Eswor- 
thy nurodymą.

Jaunuoliai atlikinės jiems 
paskirtus gražinimo dar
bus ...

Binghamtonas yra vienas 
iš bendruomenių, kurios 
bendradarbiauja su State 
Division ,kad pagelbėtų jau
nuolius aprūpinti darbu. 
Ši programa aprūpins dar
bais 2,720 jaunuolių per 8 
savaites su $1.25 valandai 
mokesčiu.

Šiuo laiku Binghamtone 
jau dirba vasarinius darbus 
334 jauni vyrai ir moterys.

Harpur kolegijos 
studentų veikla

Keli Harpur kolegijos 
studentai apgal v o t a i pa
reiškė savo įsipareigojimą 
padėti d-rui Apthekeriui jo, 
rinkiminėje kampanijoje šio 
rudens rinkimuose. Jie šią 
savaitę išdėliojo plakatus 
Studentų Centre, siūlydami 
nemokamą kelionę, aprū
pindami ir kitais reikalin
gais dalykais tuos studen
tus, kurie norėtų bei su-/ 
tiktų ruošti prakalbas ant 
gatvių kampų, išdavinėti 
lapelius ir rinkti balsuoto
jus B r o o k 1 y no 12-ajame 
kongresiniame distrikte bet 
kurį savaitgalį šią vasarą.

Kaip jau yra žinoma, 
brooklyniėtis d-ras Herber
tas Apthekeris kandidatuo
ja į kongresmanus ant “In
dependent Peace and Free
dom’.’ tikieto. Apthekerio 
kampanijos literatūra eina 
šūkiu “Billions for living, 
not for killing.”

Onytė Wellus

Detroit, Mich.
Klaidelės atitaisymas

“Laisvės” laidoj liepos 29 
d. mano korespondencijoj 
buvo įvykusi klaida. Ten 
parašyta, kad “iš Clevelan- 
do buvo Kuzmickas”.

Taipgi buvo parašyta — 
“Buvo pakviestas Kuzmic
kas sudainuoti keletą dai
nelių. Turėjo būti ne Kuz
mickas, o Krasnickas!

Atsiprašau už padarytą 
klaidą.

Dar turiu priminti, kad 
iš Clevelando yra buvę dau
giau ypatų.

Taipgi reikia paačiuoti 
visiems buvusiems svečiams 
kaip iš kitų valstijų, taip 
ir Michigano miestelių už 
dalyvavimą Detroito spau
dos piknike.

Buvęs piknike

Cliffside, N. J.
Birželio 30 d. mirė Vincas 

Stasiukaitis, sulaukęs 7 8 
metų. Jis per daugelį me
tų sirgo širdies ir cukrine 
ligomis, jį kankino ir art
ritas, tačiau jis dirbo iki 
73 metų, tik paskutinius 
penkerius metus nebegalė
jo dirbti. Birželio 20-tą d. 
jautėsi gerai, nulipo žemyn 
į daržą gėlynus palaistyti. 
Sugrįžęs į stubą atsigulė į 
lovą ir užmigo ant visados.

Liūdesyje liko žmona Ma
rijona, sūnūs Vincas ir 
Stasys, 3 anūkai, 1 anūkė.

Vincas norėdavo būti pa
laidotas be religijos, bet 
vienas sūnus yra vedęs pro
testantę žmoną, jie pakvie
tė ministerį pakalbėti kop
lyčioje ir kapinėse. Dau
gybė buvo gėlių nuo gimi
nių ir draugų, turėjo sam
dyti du automobilius gė
lėms nuvežti. Palaidotas 
Fairview kapinėse.

Palydovai buvo pakviesti 
į restoraną ir pavaišinti.

Vincas Stasiukaitis dau
gelį metų dirbo darbinin
kų labui. Priklausė Lietu
vių Literatūros Draugijos 
77 kuopai ir L. Darbininkų 
Susivienijimo 115 kuopai. 
Skaitė “Laisvę” per dauge
lį metų. Kai buvo 1932 m.

i skilimas, Vincas pasiliko su 
“Laisve.” Paskutiniais dve
jais metais negalėjo nieko 
veikti, sirgo.

Paėjo iš Ukmergės ap
skrities, Deltuvos parap., 
Paužuolių kaimo. Į Ameri
ką atvažiavo 1910 metais. 
1913 m. buvo parvažiavęs 
į Lietuvą, išsipirko iš caro 
armijos ir sugrįžo į Ame
riką.

Visa šeima buvome 7 — 
4 broliai, 3 seserys. Vy
riausias brolis, jau 92 me
tų, gyvena Lietuvoje. Jis 
du kartus buvo Amerikoje, 
parvažiavo Lietuvon 1919 
metais. Viena sesuo tebe
gyvena Lietuvoje. Dvi jau 
mirusios, viena prieš 25 me
tus: ji susilaužė koją ir 
nuo to mirė. Kita sesuo mirė 
1964 metais, turėjo 80 m. 
Du broliai, Karolis ir Jur
gis, gyvename Amerikoje. 
Mes netekome gero brolio, 
atsisveikinome jį ant visa
dos, jis ilsisi Amerikos ši
toje žemelėje.

Jurgis Stasiukaitis

San Francisco, Calif.
Mano padėkos žodis 

Danutei žilaitytci Vilniuje
Aš esu labai dėkingas 

jums, gerbiama tautiete, už 
prisiuntimą man daug kny
gų, kurios visos labai įdo
mios. Jose nušviečiama Ta
rybų Lietuvos praeitis ir 
jos kovos už mūsų tėvynes 
laisvę. P a r o d omą, kaip 
mūsų broliai ir sesės kovo
jo. Bet dabar jie kupini 
džiaugsmo, kad mūsų Ta
rybų Lietuva yra laisva ir 
žengia pirmyn dideliais 
žingsniais su pagalba visos 
Tarybų Sąjungos ir broliš
kų tautų.

Taip pat labai ačiū už 
knygą “Poezija” ir laiškutį, 
kuriuos prisiuntė! per tu
ristę Frances Sredniawas. 
Iš gilumos širdies esu jums 
dėkingas už Jokį pasirūpi
nimą ir puikią dovaną, ko 
aš niekados nepamiršiu. Tik 
man labai gaila, kad kada 
aš lankiausi Lietuvoje per
eitais metais, mums neteko 
geriau susipažinti ir su
megzti geresnius ryšius. 
Bet jei dar gyvensime, tai 
tikrai pasimatysime.

Dar kartą tariu daug 
daug ačiū jums, Danute!

I. Kamarauskas
i
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Gimtoji šalele, Tu esi 
šaunioji jaunuolė!

mus.

LAISVE

Apie Shenandoah-Mahanoy City 
ir apylinkių pikniką

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Male

5 pusi

Help Wanted Male

I

i

t

Birželio 7 d. vakarą mū
sų galingas baltasis SAS 
“vanagas”, plieninius spar
nus plačiai ištiesęs, galingu 
šuoliu į dausas nėrė. Virš 
Atlanto debesų, 7 mylių 
aukštyje, apie 600 mylių 
per valandą greičiu,
apie 150 keleivių, kurių tar- 

f pe ir mūsų 50 žmonių būre
lį, nešė linkui mūsų bran
gios tėvynės Tarybų Lietu- 

$ vos.
Trumpa mums buvo ta 

naktis. Apie 11 vai. žavioji 
aušrelė debesis iš viršaus 
įvairiom spalvom nudažiu
si, mus pasitiko. Ir mūsų 
saulutė tą rytą taipgi anks
ti “pabudo”, per mažyčius 
langelius, bučiuodama ke
leivių mieguistus veidus, 
šypsodamasi pasveikino.

Po 7 valandų skridimo 
pasiekėm “senąjį” žemyną, 
kuriame randasi ir mūsų 
brangus “gintaro krislelis,” 
krantus. Padarę dar tris 
trumpesnius “šuolius”, bir
želio 9 d. rytą mūsų kojos 
palietė gimtojo krašto 
šventąją žemelę.

Ilgai buvo svajota apie 
šią dieną. Ir štai mūsų 
svajonės su kaupu išsi
pildė, — mus pasitiko sos
tinė Vilnius. Pasitiko gimi
nės ir draugai. Atvyko vi
si—seni-jauni ir mažyliai. 
Sutiko jie mus su gėlėmis, 
bučkiais ir džiaugsmo aša
romis. Vilniečiai svetingai 
mus sutiko. Vaišino, globo
jo. Turėjom garbės sutikti 
aukštuosius valdžios parei
gūnus, — A. Sniečkų, L. 
Diržinskaitę, šumauską, 
taipgi mums pažįstamus 
Robertą ir Onytę žiugždus 
ir kitus. Jie mus gražiai 
priėmė ir pavaišino.

Vilniuje būdami, aplan
kėme nekurias vietoves, 
tarp kitko — Panerius. Čia 
ir Tarybų Lietuvos prezi
dentas Justas Paleckis at
vyko. Turėjom garbės su 
juo ir nusifotografuoti.

“Kur gi sargybos”, tei
raujasi nekurie. Juk visa
me sviete šalies preziden
tus saugo baūriai slaptos, • 
raitos, pėsčios, ir net ant 
stogų su kulkosvaidžiais 
policijos, o čia nei vieno, 
nei su lazda nesimato po- 
licmano... Kažkaip neįpra
sta. ... Kažkaip “ne didin
gai” atrodo!..

Buvome sustoję Pirčiupy 
ir IX forte. Tai vis XX 
amžiaus baisių nusikaltimų 
liudininkai. Aplankėm pio
nierių ir mažyčių stovyk
las. Gražiai šventiškai jie 
mus pasitiko. Visi kartu 
padainavom, pašokom. Bu
vo įdomu matyti, kaip jie 
gražiai, rūpestingai savo 
ūkį tvarko.

Viešėjom Druskininkuo
se; tai pasakiškai gražus 
miestas. Kiekvienas “blo- -■ 
kas” — visas miestas — 
skendi vešliuose parkuose. 
Druskininkų žmonės labai 
draugiški. Net mūsų Jonus 
Joninių proga pasveikino. 
Sanatorijų daktarai “ligo
nius” net viešbutyje lanky
davo.

Teko matyti ir senąjį 
Kauną. Deja, tik pusę die
nos laiko teturėjom. Nei 
ten esančių giminių per 
tiek laiko nepavyko susi
rasti. Kaip gaila, kad ir 
senųjų Trakų nebematėm...

Vilniuje mes turėjom 
daug malonaus ir liuoso 

. laiko. Porą dienų viešėjom 
j>as savuosius, ir čia mums 
to laiko taip stokavo, kad 
Viskas prieš išvargusias-

nemiegojusias akis tarsi 
filmas ekrane tik sumirgė
jo ir dingo. Dabar viskas 
atrodo tarsi kokia “utopi
ja”, kažkoks saldus, virš- 
gamtinis, sunkiai atmena
mas sapnas.

Kolūkiuose mes nesilan- 
kėm,— apart tėviškėje, Pa- 
krovų-Stakliš'kių kolūkių, 
kurie turbūt galima būtų 
priskaityti prie vidutinių.

Važiuojant matėsi platūs 
rugių laukai.

Prie Nemuno derlius ge
resnis negu Vilniaus kraš
te. Pravažiuojant teko pa
stebėti net keletą plačius 
plotus užimančių sodų. Y- 
patingai kur tai netoli El
ektrėnų. Sodo plotas ata- 
tiktų nemažos giraitės plo-

arba 
tai 
tik 
ga-

Mano giminės bei jų kai
mynai geriau gyvena negu 
anksčiau gyveno. Nebėra 
jau dūminių pirkelių. Ma
žai jau liko ir šiaudinių 
stogų. Mūrinės vienuolika
metės, pakeitė medines 
dviklases mokyklas. Kur 
buvo vienas daktaras (ar
ba nei vieno) dabar yra li
goninės su dešimčia,
daugiau daktarų. Visa 
žmonių labui, visa tai 
už dėkui. Kas apie tai 
Įėjo svajoti...

Žmonės geriau—“miestiš
kai” rengiasi. Sočiau mai
tinasi. Lengviau ir trum
pesnes valandas dirba. Jau
nimas auga be rūpesčių, 
vargas jų nespaudžia. Jų 
pareigos skirtingos negu 
mūs kad buvo. Jie turi mo
kytis ir su ekskursijom va
žinėti. Mūsų laikais pieme
nukas, parduotom vasa
rom, rytais ir popietėm 
bandą, o vidudienį kiaules 
turėjo ganyti. Kas gi su
tiktų pareigomis mainytis?

Daug malonumo mums 
suteikė mūsų gerieji gimi
nės. Manieji bene 6 kar
tus mane Vilniuje atlankė. 
O kelias netrumpas — 80 
kilometrų į vieną pusę. 
Mano seselė Rozalija, kuri 
jau septintąjį savo “kryže
lį” baigia, niekad neatsili
ko nuo jaunųjų. Net ir Ge
dimino kalną “nugalėjo”. 
Jos anūkėle, Onutė Vins- 
kaitė, visą laiką prie manęs 
buvo. Daug vargo ir rūpes
čio jinai su manim turėjo. 
Matydama dėdžiuką (taip 
ji mane vadina) bėdoj, vi
suomet surasdavo išeitį ir 
dėdžiuko problemas gra
žiai sutvarkydavo. Ji buvo 
mano gidas, nursė, skalbė
ja, ir net “siuvėja”. Kas gi 
nesidžiaugtų tokia anūkė
le?

Turėjau ir širdies skaus
mą pergyventi. Keletą mė
nesių prieš vykimą į Tary
bų Lietuvą, susipažinau su 
giminaičiu, 20 metų inži-

nierium, Pranuku Kanaše- 
vičium iš Lentvario. Iš laiš
kų pastebėjau, kad tai yra 
plačių pažiūrų, visapusiai 
apsišvietęs jaunuolis. Įdo- 
mavosi jis Amerikos lietu
vių spauda. Jo lūkesčius 
patenkinau ir 
kaip bus įdomu su tokiu 
žmogum tėvynėje susitikti.

Deja, Vilniuje vos suti
kus jo artimuosius, skau
džią žinią apturėjau. Vos 
keletą dienų prieš mano 
atvykimą, Vilniuje elektros 
srovė tėvynei taip brangią 
gyvybę užgesino... Dabar 
kasdieną motulė verkia. 
Rauda tarsi aukštoji Eglė 
girioje audrų palaužta. Tik 
tiek gali pasiguosti, kad ir 
valdžia jos sūnų pagerbė,— 
gražiai pašarvotą parvežė 
į namus, į Lentvarį. Pa
reiškė užuojautą...

Lai būva Tau, Tarybų 
Lietuvos sūnau, lengva Lie
tuvos žemelė. Tėveliams ir 
artimiesiems reiškiu gilią 
užuojautą.

Nors turėjau nepasiseki
mų, ir tiek daug liūdesio, 
vis tik džiaugiuosi Tėvynę 
atlankęs, nes turėjau ir 
džiaugsmo. Už visą tai rei
kia padėkoti Tarybų Lietu
vos valdžiai ir saviesiems, 
kurie taip daug manimi rū
pinosi. Pasitiko ir išlydėjo. 
Ypatingai Tau, dukrele 
Onute.

Jonas Mikaila

svajojau,

Noriu šį tą parašytį apie 
Shenandorio mainierių ren
giamą “Laisvės” paramai 
pikniką. Jis įvyks rugpiū- 
čio 21 d., toje pačioje vie
toje, kur buvo Mahanojaus 
ir Shen a n d o r i o lietuvių 
surengti piknikai per dve
jus metus.

Vieta: Martishin Grove, 
tarp M’ahanoy City ir Lake
wood Park.

Kelrodis:
Važiuojant iš Girardville, 

Ashland 54-uoju keliu (tai 
yra tarp Mahanoy City ir 
Lakewood), privažiavus at
virame lauke moving pic
tures rodymui vietą, suktis 
į keliuką dešinėj.

Važiuojant iš Philadelphi
jos 309-uoju keliu, privažia
vus 54 Junction, suktis į jį, 
pravažiavus Lakewood, prie 
moving pictures rodymo 
vietos suktis į keliuką kai
rėj.

Nuo Wilkes-Barre atva
žiavus 309-uoju keliu, pasi
sukti į 54- kelią ir juo pri
važiavus moving pictures, į 
pikniko keliuką suktis į kai-

Kurie dalyvavote pirmes-

niuose piknikuose, žinote, 
kokia ten puiki vieta! Ži
note ir tai, kad šeimininkės 
svečius pasitinka su ten 
pat vietoje gam i n a m a i s 
kartais valgiais ir kitomis 
vaišėmis. Susimildami, su
koncentruokime visas savo 
pajėgas ir dalyvaukite šia
me piknike. Shenandorie- 
čiai darys viską, ką jie ga
li. Mes irgi atlikime savo.

Visuomet dMyva u d a v o 
mūsų mainierių piknike iš 
Girardville Kerevičius, Šau
lienė, abudu Kamarauskai, 
iš Ashlando Urbonienė, iš 
Wilkesbariu apylinkės Ievu
tė su savo draugėmis, iš 
Philadelphijos Pranaitis ir 
nemaža grupė kitų, iš Mi- 
nersvillės Senkus.

Čia priminiau tik tuos, 
kuriuos asmeniškai pažįstu, 
ir lauksiu piknike susitikti. 
Bet to negana. Aš tikiuosi, 
kad jie, ir visi kiti geri 
žmonės, nors jų ir nepa
žįstu, ims atsakomybę 
kviesti visus savo artimus 
ir pažįstamus. Baigdamas, 
noriu tiek pasakyti:

Laikykimės vienybėj ir 
šviesoj! J. P.

MECHANIC
Tow motor. Exp. required. Must 

be able to work shift 
plant loc. CROWN 
2121 Wheatsheaf lane.

work. N. E. 
PRODUCTS, 
PI 4-4452.

(60-66)

ELECTRICIAN MECHANIC 
Knowledge of circuits necessary. 

Able to work shift work.
N. E. plant location 
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452.
(60-66)

Help Wanted Female
STENOGRAPHER

Expd. Able to take shorthand, 
use elec, typewriter & IBM trans
criber. Knowledge general office 
outline. N. E. plant location.

CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(60-66)

NURSES RN, all shifts. Top pay, 
excellent fringe benefits. Write Mrs. 
Garner, stating training and exper
ience. ST. HELEN’S HOSPITAL, 
9542 East Artesia Blvd., Bell Flo
wer, California. (59-68)

ENGINEER or fireman, night 
work, major heatlh, accident and 
life insurance benefits. Paid holi
days, good working conditions.

N. E. Philadelphia. RE 9-0900.
(59-62)

MAN over 21, recent H. S. grad- 
uote to train for management po
sition with fuel Oil & heating Co. 
Excellent opportunity. Call for in
terview. CE 2-9200. (59-64)

MECHANICS. Experienced heavy 
duty gasoline powered trucks, or 
industrial lift trucks. Steady tem- 
ployment. Co. benefits. Apply Mr. 
Cuningham, FRANKFORT SUPPLY 
CO., 840 Cottman. FI 2-7000.

(59-61)

COMPOSITOR
Night work. Steady. Vacation with 

pay. Holidays. Insurance benefits. 
Call Mr. Smith.

768-2473 (59-63)

kurios 
gerokai 
po tam

Baltimore, Nd.
Visiems gerai žinoma 

d-gė Ona Žemaitienė serga 
—- guli St. Agnes ligoninė
je jau antra savaitė.

Ona pergyveno skaudžią 
ir didelę operaciją, 
sugijimui reikės 
pabūti ligoninėje, 
namuose gydytis.

Ona Žemaitienė yra mūsų 
L.L.D. 25-tos kuopos narė, 
taipgi narė LDS 48 kp. La
bia gaila matyti draugę li
goninėje.

Atlankymas narės bei pa
siuntimas atvirutės sustip
rina ūpą nugalėti ligą.

Dabartinis jos adresas:
St. Agnes Hospital, 
1000 Caton Ave.
Baltimore, Md. 21229.

Room 220.
Namų adresas:
728 Brookwood Rd.

zone 21229.
Nors ir paliesta skau

džios ligos, ligonė laikosi 
puikiai. Gerame ūpe, pasi
ryžusi ligą nugalėti. Ko 
mes nuoširdžiausiai ir lin
kime jai. Vinco Duktė

Roma. — Richardas Nik- 
sonas vėl aplankys popiežių. 
Tai būsianti privati audien
cija.

Worcester, Mass

“LAISVES” PARAMAI PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 21 August
Pradžia 1-nią vai. dieną

Olyntpia Parke, Shrewsbury, Mass
Kviečiaine visuomenę atsilankyti ir pasilinksminti 

gražiame parke, tyrame ore. Čia susitiksite daug 
savo gerų pažįstamų ir įsigysite naujų pažinčių.

Rengėjai

Dar viena graži sueiga 
labai prakilniam tikslui

Sellersville, Pa.— Sekma
dienį, rugsėjo 4 d. Rama
nauskų ūkyje įvyks didelis 
sąskrydis ir banketas. Jis 
rengiamas p r i s i minimui 
Ramanauskienės brolio Ka
stanto Kačiulio mirties.

Ta proga mes kviečiame 
draugus ir drauges bei pa
žįstamus iš toli ir arti daly
vauti. Visi būsite gerai pa
valgydinti ir pavaišinti.

Pelnas bus skiriamas 
spaudos naudai.

Mes širdingai visus kvie
čiame atsilankyti.

B. A. Ramanauskai

a-Nuo Redakcijos; Atskii 
me laiškutyje draugė Ra
manauskienė išreiškia di
delį pasitenkinimą niujor
kiečių skaitlingu pasirodys 
mu pas juos aname puikiai 
pavykusiame parengime ir 
priduria: “Taigi draugus 
ir drauges niujorkiečius 
širdingai kviečiame, ir vėl 
skaitlingai dalyvauti pas 
mus rugsėjo 4 d.”

Nereikia nė sakyti, jog 
mes mielųjų Ramanauskų 

i nesuvilsime. Niujorkiečiai 
i yra dideli tokių išvykų mė- 
1 gėjai.

EXAMINERS. Must be thoroughly 
experienced on Government uni
forms. To check operators and 
coats. Apply 924 Cherry St., 5th fl.

(59-60)

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.

(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. plant loc., 
CROWN PRODUCTS, 2121 Wheat
sheaf Lane, PI 4-4452. (54-60)

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)

LINOTYPE OPERATOR
Night work. Steady. Vacation 

with pay. Holidays. Insurance be
nefits. Call Mr. Smith.

768-2473 (59-63)

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)

DRYWALL TAPING MEN
Experienced.

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

(56-60)

MACHINISTS
Experienced on Bridgeport & 

Cįn’n milling mach., and W & S 
Lathe. Also needed

BENCH HAND
Good starting salary, merit in
creases. Excellent future, full or 
part time. Mr. Turner.

CE 2-6700. (60-69)

ssary.
N. E.

ELECTRICIAN MECHANIC 
Knowledge of circuits n 
Able to work shift work, 
plant location.

CROWN PRODU 
2121 Wheatsheaf Lane,

įvairios Žinios
Maskva. — Išleistas pa

tvarkymas, kad Tarybų 
Sąjungoje bus draudžiama 
viešai keiktis, vartoti ne* 
gražius žodžius. Bausmė: 
nuo 10 iki 15 dienų kalė
jimo arba nuo 3 0 iki 3 3 
rublių.

Bona. — Vakarų Vokieti
jos valdžia labai apgailes
tauja, kad Amerikos Sena
tas nutarė ją kritikuoti už 
sumezgimą prekybinių ry
šių su Kinija.

Bona. — Vakarų Vokieti
jos vyriausybė apdovanojo 
garbės medaliu amerikieti 
generolą Bruže K. Hollo
way. Iki šiol jis buvo 
Amerikos oro jėgų vyriau
sias komandierius Europo
je.

Londonas. — Canterburio 
arkivyskupo paskirta ko
misija rekomenduoja, kad 
būtų pakeistas ir Anglijos 
įstatymas dėl divorsų. Tiks
las — palengvinti persky- tūros. Jie paskelbiami ko
ras. munistais.

Washingtonas. — Prane
šama, kad Nevadoje buvo 
po žeme atliktas dar vienas 
atominis bandymas. Jo pa
jėgumas buvo 20,000 tonų 
dinamito.

New Yorkas. — Demo
kratai jau praav e d i n ė j a 
šiaud i n i u s balsavimus ir 
suranda, kad gub. Rockefel- 
leris nebebus išrinktas at
einantį rudenį.

Saigonas. — Neleidžiami 
būti kandidatais tie vietna
miečiai, kurie nepripažįsta 
ir neremia Ky klikos dikta-

PITTSBURGH,, PA.

Mirus

Juozui Mažeikai
LDS 8-tos apskrities pirmininkui, visas ap

skrities komitetas ir nariai liūdi jo.
Širdingiausia užuojauta pasilikusiems:— jo 

žmonai, dukterims, žentams, sūnui, anūkėliams, 
seserei ir kitiems jo giminėms,, draugams ir 
draugėms.

LDS 8-tos Apskrities komitetas

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)

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand use 

elec. typewriter& IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
N. E. plant loc. Crown Products, 
2121 Wheatsheaf ląne. PI 4-4452. 
Phila. (60-66)

HOUSEKEEPER.—Live in. Own 
room, and TV, good salary 5^ days. 
Care of 2 girls age 9 and 10. Good 
references, permanent. Age 30 yrs 
not over 50 yrs. CA 4-1112. If no 
answer, call VI 8-6997.

(60-63)

Male and Female
ASSEMBLER wanted. We will 

train, steady work, fringe benefits, 
good pay. Apply or call 516-PI 7- 
5599, 255 East 2nd St., Mineola, 
L. I, N. Y. (59-65)

Washingtonas. — Yra pa
siūlymas, kad Senato sesijų 
eiga būtų televizuojama. 
Tegu žmonės mato savo se
natorius ir girdi jų kalbas.

Perth Amboy, N. J.—Pu
erto rikiečiai jaunuoliai su
sikirto su policija. 33 su
areštuoti. .

Londonas. — Apsivertė 
laivelis ir dingo 31 žmo
gus.

Washingtonas. — Apsigy
nimo Departamentas pra
neša, kad per visą liepos 27 
dieną Vietname buvo už- 
užmušta 27 amerikiečiai.

SUPERINTENDENT, 
modern apts. West Oak 
charge. Good boss, salai 
artment with air-conditl 
peting, garbage disposal, 
kitchen. VI 3-6211. '

PI 4-4452.
(54-60)

53 units, 
Lane, full 

y and ap- 
►ning, car- 
coppertone

(56-60)

INDUCTION FURNA6E_^ 
TENDERS

For AJAX 300 K. W. Furnace. 
Good wages. Permanent Posi
tion. Must be capable of super
vising men. Call MR. CROSS. 
9 to 5 Monday thru’ Friday. 
Phila. DE 2-6600.

(60-62)

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)

ELECTRICIAN
Mechanic

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

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

MACHINISTS
Experienced, milling, permanent 
position, growing industry. Clean 
modern plant, good pay.

ORLAND, PA. 
TU 7-3720 

(60-61)

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.
N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

MACHINIST. Set up and operate 
BroWn & Sharpe automatic screw 
machines. Must be experienced. Ap
ply 9-4 Mon. thru' Fri. PISTOLL 
AUTOMATIC INC. Huntingdon 
Valley, Pa, WI 7-2000. (60-62)
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Rugpiūčio 6 dieną Taikos 
demonstracijos Niujorke

Sugrįžo mūšy turistai -- 
linksmi ir smagūs

Rugpiūčio 6 d. (šeštadie
nį) Niujorkas taps taikos 
maršuotojų miestu.

12:30 vai. po pietų Times 
Square susilies net 13 mar- 
šuojančių grupių į didžiąją 
demonstraciją. Iš ten visa 
demonstrantų grupė vyks į 
Rockefeller Center (5-toji 
Avenue prie 50-tos gat
vės), kur 2:30 vai. po pietų 
prasidės masinis mitingas 
kalbomis.

Mar š u o t o j a i atvyks į 
Times Square iš visų dalių 
Manhattano, Bronkso, 
Brooklyno, Queenso, Staten 
Islando ir Long Islando. 
Kai kurie pradės žygį iš 
vakaro penktadienį, bet di
delė didžiuma pradės šeš
tadienį.

Pavyzdžiui, Queens mar
šas prasidės 9 vai. ryto nuo 
137-tos gatvės ir Northern 
Boulevardo. Prie šios gru
pės 10:30 vai. ryto prisi
dės kita grupė, kai pirmo
ji pasieks 74-tą gatvę ir 
Northern Blvd., Jackson 
Heightse. Taip grupių su
sijungimai vyks visose Di
džiojo Niujorko dalyse bei 
rajonuose, iki visi pasieks 
Times Square 12:30 vai. po 
pietų.

Tarp rugpiūčio *6 d. ir 9 d. 
vyks protesto žygiai pa
sauline plotme. JAV ruo
šiamos panašios demonst
racijos Niujorke, San Fran
cisco, Los Angeles, Chicago, 
Minneapolis, Philadelphia, 
Boston, Denver, Kansas Ci
tv, Detroit. New Orleans, 
ir t. t. Demonst r a ę i j o s 
taipgi ruošiamos užsienyj— 
Japonijoj, Australijoj, Itali
joj. Prancūzijoj, Anglijoj 
it Kanadoj.

Tikslas šių demonstra
cijų— parodyti tarptauti
nį protestą prieš karą Viet
name. nes kaip tik rugpjū
čio 6 d. įvvkšta 21-oii me
tinė sukaktis, kai JAV me
ti) atomo bombą ant Hi ro
simo. Japonijoj. Taipgi, šie 
maršai talkomis kaip pri
derantis atsakymas prezi
dentui Johnsonui jo bandy- 

»

Shenandoah, Pa., Apylinkėje 

“LAISVES” PARAMAI PIKNIKAS
Toje pačioje vietoje, kur pernai buvo 

Tarp Mahanoy City ir Lakewood parko

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 21 August
Martishin Grove

Kviečiame visus atsilankyti, čia turėsite malonių 
pasimatymų ir linksmai laiką praleisite.

Rengėjai

PIETOS PAS ČIURLIUS 
JŲ GRAŽIAME sode, pattenburg, n. j.

Įvyks Sekmadienį

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

Pietą kaina $3.50 asmenui

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

mams bauginti anti-kari- 
nius judėjimus protestui 
prieš Vietnamo karą. Čia 
taipgi bus paliesti klausi
mai portorikįečių ir negru 
sukilimų prieš jų subruki- 
mą į getus, prieš jų vargin
gą padėtį JAV didmiesčiuo
se. Bus iškeltas klausimas 
ateinančių rinkimų, kad 
balsuotum už kandidatus, 
stojančius už taiką.

Demons t r a c i j ą šaukia 
Penktosios Avenue Taikos 
Parado komitetas, o jiems 
ateina į pagalbą Women 
Strike for Peace, Students 
for D e m o c vatic Society, 
W. E. B. DuBois klubai, 
Student Peace Union, 
SANE komitetas, įvai- 
r i o s kitos studentų 
grupes. Žinau, prisidės 
ir lietuvių grupės ir 
organizacijos. Lai nelieka 
nei vienas lietuvis, karo 
priešininkas, namuose, rug- 
muose rugniūčio 6 d. Visi 
ir visos dalyvaukime de
monstracijose.

Niujorkiečiai! Visi būki
me 12:30 vai. po pietų Times 
Square (42-oii gatvė ir 
Broadway). Gal ne visiems 
pasiseks prisidėti prie loka
liniu maršu, tad vykite pa
vieniais į Times Square.

Moterys visuomet gražiai 
ir gausiai pasirodo de- 
monstracij o s e. Neatsiliki- 
me ir mes. Niujorko lietu
vės moterys!

Ieva

STEIGS JAUNIEMS 
CENTRUS

Brooklyno Bedfqrd-Stuy- 
vesant rajone planuojama 
atremontuoti keletą namų, 
tinkamų bendrabu č i a m s . 
Juose apgyvendins do 100 

1 jaunų bedarbių. Jie bus 
ruošiami kai kuriems dar
bams. Pripažįstama, kad 
tas neišspręs raiono bedar
bių problemos. Bet tai vie
nas iš daugelio šiuo metu 
vykdomu bandvmu. Tu 
centru išlaikymui prisidės 
ir federalinė valdžia. t •

Antradienis. 5:30 v. po
piet. Staiga pasiekia savo 
“destinaciją” SASo didžiu
lis lėktuvas ir sustoja. Iš 
jo pasileidžia minia žmo
nių, atvkusių iš Europos: 
vieni grįžta atgal į namus, 
kiti — atvyko pas mus pa
sisvečiuoti. Mes laukiame 
savųjų — turistų iš Lietu
vos. Na, ir sulaukėme: iš
lipo iš lėktuvo 48 žmonės— 
visi sveiki, linksmi; šypso
si, nors kelionėje teko ir pa
vargti.

Kenedžio vardo Tarptau
tiniame aerodrome visuo
met daug žmonių, tai ne
lengva vieniems kitus susi
gaudyti. Bet bandome. Pir
masis keleivis, kurį suti
kau, buvo binghamtonietis 
Vaineikis.

—Puikią viešnagę Lietu
voje turėjau! — džiaugiasi 
jis. — Niekad nepamiršiu 
tų puikių žmonių, svetin
gos mūsų žemės Lietuvos.

—Ar leido aplankyti gi
mines, vykti į provinciją? 
—klausiu.

—Visus, kas tik norėjo, 
leido važiuoti, kur norėjo. 
Po tris dienas baliavojome 
su giminėmis!..

Pasirodo Pranas Budro- 
nis, pagaliau — Pranas Va- 
raška. norvudiškis .Žilaitis, 
ir kiti. Kalbamės, šneka
mės. Jie vis pasakoja įspū
džius, patirtus kelionėje.

Pagaliau pasirodo ir gru
pės vadovas laisvietis Jonas 
Lazauskas.

—Per didelė buvo mūsų 
grupe. — aiškina jis.—Apie 
penkiasdešimt žmonių nėra 
]engva sutalpinti i lėktuvus, 
kai reikia mainytis-persėsti 
i§ vieno į kitus. Dėl to Le
ningrade mūsų grupę su
skaldė į tris. Kita kartą, 
organizuojant turistų gru
pes, reikia kitaip daryti.'..

— Ar daug ką matei? 
Kur buvai?—klausiame.

—Viską, ko norėjau, ma
čiau. Su žmonėmis taip pat 
susitikau, su kuriais norė
jau. Tiesa, vasara, dauge
lis žmonių buvo išvykę ato
stogų. .

—Kaip atrodo derlius 
Lietuvoje ?

—Važinėjau po Aukštai
tiją, Dzūkiją, Suvalkiją. Vi
sur mažiau banguojančius 
javus, žaliuojančias daržo
ves. Mane stebino tai, 
kad ir Dzūkijoje javai at
rodo puikūs, ypatingai avi
žos. Po Dzūkiją plačiai pa- 
važinėjau; buvau ir jos 
sostinėje Alytuje. Susiti
kau ir pabe n d r a v a u su 
“Tiesos” korespondentu V. 
Miklaševičium.

Jonui Lazauskui, kaip 
gaspadoriųi, teko rūpintis, 
kad jo grupės žmonės būtų 
patenkinti, kad niekas ne
galėtų sakyti, kad pas 
mus buvo apsileidimo. Pa
galiau J. Lazauskas taria:

—Išleistuves tur ėjome 
puikias — “Vlniaus” resto
rane. Atvyko prezidentas 
J. Paleckis su žmona Ge
novaite. Jis gražią kalbą 
pasakė, palinkėdamas 
mums viso geriausio. Tą 
vakarą jis turėjo išvykti j 
Maskvą, tai negalėjo ilgai 
pas mus pabuvoti. Atvyko 
į mūsų išleistuves ir Vale
rija Tysliavienė, “Vieny
bės” leidėja. Aš tam va
karui pirmininkavau, tai 
daviau žodį daugeliui, kad 
pasisakytų, ką, jų nuomone, 
jie matė Lietuvoje gero, ką 
negero.

—Sakėte, kad buvo atvy

kusi ir V. Tysliavienė, — 
kaip gi jai ten sekėsi?

—Linksma, viskuo, atro
do, pasitenkinusi. Ji, beje, 
tik ką buvo grįžusi iš Pa
langos. Bet ir Tysliavienė 
jau išvyko iš Lietuvos — į 
Italiją. Sakė, tuoj bus 
Brooklyne.

Daug ką Jonas pasakojo, 
bet negi visa čia surašysi.

Jo Juliutė vyro priimtu
vėms buvo paruošusi gar
džių užkandžių. Ns.

Išvyko trečioji turistų 
grupė ‘ Lietuvą

Rugpiūčio 2 d. iš Kene
džio Tarptautinio aerodro- 
dromo Niujorke SASo lini
jos lėktuvu • į Lietuvą iš
skrido 22 asmenys-turistai. 
Jų sudėtyje trys vyrai, 19 
moterų!

Šiai gruopei vadovaus 
trys moterys ir visos trys 
Amerikoje gimusios ir au- 
gusios: Emma Čiuladienė ir 
Olga Graham-Šukytė — iš 
Mass, valstijos: Josephine 
Augutienė — iš New Jer
sey valstijos.

Šią grupę sudaro žmonės 
iš keleto miestu. Visų jų 
nesuspėjau sutikti ir su vi
sais asmeniškai pasikalbėti. 
Suminėsiu tik kai kuriuos, 
ant greitųjų surašytus: 
Draugai Lekavičiai-Lack 
(vyras su žmona), iš Mia
mi. Florida; A. Matulis — 
iš St. Petersburg, Fla.; Eli
zabeth Galore su motina U. 
Morkūniene.— iš Pennsvl- 
vanijos, Julia Gittzus ir Zu
zana Šukienė —. aš Mass.. 
Morta Burkauskienė — iš 
Elizabeth, N. J. Kitos buvo 
iš Mass., iš Niujorko ir iš 
kitur. >

Ši grupė išskrido tučtuo
jau po to. kai didžioji gru
pė—apie 50 žmonių—tame 
pačiame aerodrome sugrį
žo.

Lietuva trečioji grupė pa
sieks ketvirtadieni, ir ten 
prabus apie tris savaites. .

Laimingos turistams ke
lionės !

Ns.

Jurgis Bernotą jau 
gražiai sveiksta

Praėjusį antradienį per 
telefoną teko pasikalbėti su 
mūsų laisviečiu Jurgiu Ber
notą. Jis jau namie ir 
vaikštinėja. Iš visko ma
tosi, kad mūsų Jurgio svei
kata labai gražiai taisosi.

Žinoma, ims dar nemažai 
laiko, kol ji sugrįš į nor
malią padėtį. Reikia atmin
ti, kad ligonis pergyveno 
labai sunkią operaciją — iš 
tikrųjų, net tris operacijas 
vienu kartu! Tik stebėtis 
tenka, kad jis jas atlaikė. 
O atlaikė todėl, kad gydy
tojai sako, jog jo tvirta 
širdis jam labai ištikimai 
tarnavo.

Ligoninėje Jurgis išbuvo 
visą mėnesį. Dlabar na
mie gydosi savo rūpes
tingos žmonos, dukros Al
donos ir žento Jono prie
žiūroje.

Geriausi mūsų visų Jur
giui linkėjimai!

Rep.

JUOZAS CEDRONAS po 
operacijos Parsons ligoni
nėje, Flushinge, sakoma, 

jaučiasi gerai. V

Išvažiavimas į 
Great Necką

Šitas yra mūsų paskutinis 
pakvietimas.

LLD 72 kuopos, su talka 
2-osios apskrities, rengia
mas piknikas įvyks šį sek
madienį, rugpiūčio 7 dieną, 
Kings Point Parke, Area 7.

Pietūs bus duodami 1 vai., 
o frankfurteriai—6 vai.

Kuomet jau artinasi ru
denėlis, greit ir šaltis at
keliaus, buvę gražios, puoš
nios gėlės ir žydėti pasi
liaus, tuomet bus per vėlu 
susitikti parkuose. Prašo
me pasinaudoti šia proga 
dabar. Kviečiame skaitlin
gai atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti.

PASTABA: Jei diena bū
tų lietinga, pietūs įvyks 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke.

P. B.

Neregys “praregėjo”
Pora jau subrendusių vy

rų ryžosi begėdiškiausiu' 
būdu pasipinigauti ir išlik
ti nekaltais avinėliais. Jie
du pasirinko sau auka ne
regį muzikantą. Pasitiko 
jį miesto centre, jautriu to
nu paklausė, kuo galėtų 
jam padėti. Jis leido jiems 
jį parly dėti į butą.

Kartą bute, brutaląi mu
zikantą apmušė, atėmė pi
nigus ir susirankiojo kitas 
vertybes, o jį paliko suriš
tą.

Praėjo keletas savaičių, 
kuriomis kai kada policija 
muzikanta išsiveždavo blog* 
dariu ieškoti. Daug jie gir
dėjo balsų. Šiomis dienomis 
jie išgirdo dar du balsus, ir 
muzikantas šūktelėjo“Tai 
jie!” Muzikanto jautri klau
sa, neapvylė ir neapgavo. 
Blogdariu tapatumą paliu
dijo ir Liti žmonės, nusikal
tėliai' bus pabausti.

SUAREŠTAVO Už JOS 
“SVETINGUMĄ”

Rego Park gyventoja Ju
dita Feinman tapo sulaiky
ta po $5,000 kaucijos. Prie
žastis? Ji per dažnai ruoš
davo savo bute pobūvius— 
kas savaitė. Kai kas susi
domėjo jos svetingumu. Da
bar esą patirta, jog pobū
viai rengti išpardavimui 
narkotikų.

Sekmadienį iš Coney 
Island grįžtantieji IND 6th 
Ave. traukiniais buvo pate
kę į karštą pirtį trauki
niams virš valandą sustojus 
ties Church Ave. stotimi.

Narkotikų pardavinėtojų 
sekliai viename Queens Vil
lage bute rado grupę jau
nuolių, susiėjusių vaišintis 
“arbatėle ir pyragu.” Sek
liai išaiškino, jog tai ne 
arbata, o žalingoji mariju
ana.

New Yorko miestui dar
bininkų samdytojas Henry 
Shemin sako, kad pastaruo
ju metu šiek tiek pagerėjo 
samdymas darbininkų iš 
mažųjų tautinių grupių. 
Tačiau dar daug reikia 
veikti toje srityje, sako jis.

Washingtonas. — Iki šiol 
visi Vietname sužeisti ka
reiviai būdavo guldomi į 
Kalifornijos ir kitų vakari
nių valstijų ligonines. Atei
tyje jie bus pristatomi į ry- 
tinių valstijų ligonines.

SERGA
• ■

Savo laiku buvo “Laisvė
je” rašyta, kad Povilas M*el- 
vida serga ir guli Vetera
nų ligoninėje. Pasirodo, kad 
jis ten dar turės geroką 
laiką pabuvoti.

Minėta Veteranų ligoninė 
randasi Manhattane tarp 
33rd St. ir First Avė. Po
vilo kambarys 4-ajame 
aukšte, num. 4009. Lanky
ti jį galima kasdien nuo 
3 vai. iki 8 vai. po pietų.

Valerija Kazlau s k i e n ė 
iš Flushingo, Melvido sesu
tė, pranešdama šią žinią te
lefonu, prašė ligonio drau
gus ir pažįstamus jį aplan
kyti.

Nereikėjo pyktis
Greenpointėj areštuotas 

jaunas vyras kaip padegi- 
nėtojas. Jis teisinęsis, kad 
kai tik jis susipyksta su 
savo šeimininke, jis nori 
pasigerti, o tada jau kvla 
teismas tik deginti, degin
ti...

ŠŪVIAI Iš VAIKŲ 
RANKŲ

Brooklyne j grupės jau
nuolių pobūvi vieno jų na
muose. 456 74th St., norėjo 
būriu įsiveržti kita, ne
kviestų jaunuolių, grupė. 
Kai kurie gal jau buvo pa
sivaišinę, o tūlas ir ko pa- 
vojingęsnio paėmęs. Jie su- 
sipvko.'

Nuo vaikystės įpratinti 
vienas į kitą taikvti žaislais, 
šioj nenormalioj padėty 
vaikinukai netruko atsukti 
vienas prieš kitą ir tikruo
sius* šautuvus.. Vienas 14 
metu vaikas nušautas, vie
nas 17-kametis sužeistas, du 
13 ir 45 metu ir vienas 17- 
kametis areštuoti. Gražus 
tėvų žestas paverstas kelių 
šeimų baisia nelaime.

ĮTARĖ APIPLĖŠIME
Anthony Jakubauskas, 34 

metų, ir Frederick Shillin- 
ger, 32 m., brooklyniečiai, 
sulaikyti teismui, pirmasis 
po $5,000, antrasis po $10,- 
000 kaucija.

Kaltinimas sako, kad jie 
per apgaulę įsigavo į 
Queens Village dviejų šei
mų namus ir gyventojus 
apiplėšė.

QUEENS SPORTININKAI 
PASIŽYMĖJO

Policijos 102-ojo precink- 
to organizacijos PAL glo
boje veikiantis krep š i n i o 
tymas išėjo laimėtoju PAL 
titulo.. Tymas galės daly
vauti tokių viso miesto ty
mų varžybose už pirmeny
bę .

Grupėje randame keletą 
lietuviškai skambančių pa
vardžių: Greg Mikalauskas, 
Pawloski, Bajor.

PAL yra maždaug savi
veiklinė policininkų organi
zacija. Ji siekia sudominti 
jaunuolius sportu ir pagel
bėti jiems įsigyti priemo
nes ir patalpas.

...........  ——  ■

PIONEER 3-8504 PILGRIM 2-2922

Greater Northeast Beauty Academy 
DAY & EVENING CLASSES

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

Komunistų protestas 
greitai laimėjo

New Delhi. —- Indijos val
džia jau buvo sutikus pri
imti Jungtinių Valstijų pa
siūlymą įsteigti Indijoje net 
320-yje distriktų mažus ra
dijo transmitorius. Bet par
lamente komunistų atstovas 
Hiren Mukherjee užprotes
tavo. Vyriausybė buvo pri
versta nuo pasiūlymo atsi
sakyti.

Parlamento narys Muk
herjee įrodinėjo, kad šitie 
radijo transmitoriai būtų 
niekas daugiau, kaip Ame
rikos Centrinės Žvalgybos 
Agentūros (ČIA) šnipinėji
mo lizdai.

IZRAELIO PREZDEN- 
TAS KAIP TAIKINTOJAS

New Yorkas. — Izraelio 
prezidentas Shazar turėjo 
pasitarima su įvairiomis 
žydų bendruomenės grupė
mis. Jis nori, kad jos vi
sos veiktu kartu teikimui 
paramos Izraeliui. Sakoma, 
kad jo misija gerai pavy
ko.

PATAISYMAS KLAIDOS 
Pittsburgh, Pa.

Mirus J. Mažeikai, plati 
užuojauta jo žmonai, duk
terims, žentams, sūnui, se- 
seserei, anūkėliams ir ki
tiems giminėms, draugams 
ir draugėms tilpo liepos 22 
“Laisvės” No. 56, kur pra
leista per klaidą vardai Ch. 
ir Jul. Melnis.

Šiuomi klaidą atitaisau.
J. Miliauskas

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštądienį, rugpiūčio (August) 6 d., 
2 vai. popiet, nariams žinomoje vie
toje.

Bus išduotas raportas iš buvusio 
“Laisvės” pikniko, ir pasitarsime 
gal surengsime dar šiemet kuopos 
naudai pikniką. Malonėkite visi na
riai dalyvauti. Komitetas

(59-60)

LOS ANGELES, CALIF.
LDS 35 kuopos piknikas jvyks 

Sekmadieni, rugpiūčio (August) 28 
d., Arroyo Seco parke, prie Avė. 60. 
Svarbu dalyvauti, nes tai savišalpos 
organizacija, kuri šelpia ligoje ir 
ištiesia ranką nusiminime. Prie to, 
bus paskutinis piknikas šį metą, kur 
žaliuojančioj pievoj tarpe šlamančių 
lapų papietausite ir kitaip smagiai 
laiką praleisite.

Kviečia rengimo komisija 
(60-61)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks rugpiūčio 11 d., 2:30 v. 
popiet. Kviečiame narius ir nares 
dalyvauti šiame specialiame susirin
kime.. Turime daug reikalų apkal
bėti: spaudos piknikas, kuris įvyks 
rugpiūčio 21 d., Olympia Parke. Tu
rime prie jo gerai prisirengti, kad 
būtų pasekmingas.

Taipgi rugpiūčio 13—14 dienomis 
įvyks senų daiktų išpardavimas, — 
turime prie jo prisirengti gerai. Su 
rinkite kuo daugiausia daiktų iš
pardavimui.

Jaskevičius, Sekr.
(59-60)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopa rengia pietus rug

piūčio 7-tą August, Olympia Parke. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lie
tuvius dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti tyrame ore.

Šeimininkės pasiruošusios svečius 
priimti su skaniais pietais ir žema 
kaina. Kam valgyti namie?

Pietų pradžia 1-mą valandą.
Rengėjos 

(59-60)




