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KRISLAI
Dailininkas patriotas. 
A. Žmuidzinavičius 
Atsimenu! .. 
Raymond Duncan.

Rašo R. Mizara

Jis visomis jėgomis buvo 
pamilęs savo motiną — gim
tąją žemę. Tvirtai prie jos 
prisiglaudęs, per visą savo gy
venimą stebėjo jos veidą, sie
los gelmes, jos charakterį, ir 
visa tai spalvomis vaizdavo 
drobėje.

Antanas ‘Žmuidzinavičius 
nebuvo genijus. Bendravęs ir 
kartu veikęs su M. K. Čiur- 
ioniu ir Petru Rimša, tačiau, 
nesukūrė niekad nemirštamą 
poemą-epų apie erdvių platy
bes, kaip Čiurlionis. Jis, man 
rodosi, nepaliko nei vieno kaž 
kuo dideliu išsiskiriančio sa
vo darbo, kaip “Artojas” ar 
“Mokykla”. Bet jis paliko 
apie 3,000 kūrinių, daugiau
siai peizažų, vaizduojančių 
Lietuvos grožį. A. Žmuidzina
vičius buvo realistas.

Kaip visam pasauliui, taip 
ir lietuvių tautai, XX-asis am
žius atnešė milžiniškų per
versmų ir problemų. Tam ti
kru laikotarpiu ir dailininkas 
A. Žmuidzinavičius įsisiūba
vusių bangų buvo nublokštas, 
sakyčiau, į klystkelį. Tai ir 
buvo viena priežasčių, kodėl 
JAV pažangioji lietuvių vi
suomenė nesibendravo su dai
lininku, kai jis čia 1932 me
tais lankėsi.

Bet kai atėjo sprendžiamo
ji diena, 1940 metais dailinin
kas pasisakė, kad jis su liau
dimi, su tarybine santvarka... 
kol krūtinėje širdis plakusi 
sustos.

1919 metais, kai Lietuvoje 
kūrėsi tarybinė vyriausybė. A. 
Žmuidzinavičius veikė iš vien 
su V. Kapsuko vadovaujamais 
valdžios organais liaudies kul
tūrai plėtoti.

Turėjau garbės šį žymųjį 
lietuvių tautos sūnų sutikti 
prieš apie 55 metus lietuvių 
dailės parodoje Vilniuje. Ko
kia meile ir entuziazmu jis 
aiškino mums (man ir R. di
džiūnui) eksponatų prasmę, 
istoriją!..

Praėjusiais metais mudu su 
Ieva praleidome dailininko 
bute Kaune keletą valandų, 
besikalbėdami su juo, bejuo
kaudami. Ir jis čia mane 
stebino savo vikrumu, lanks
tumu, visais judesiais. Jis 
buvo 89 metų amžiaus, bet 
man atrodė gyvesnis už tą 
Žmuidzinavičių, kurį pirmą 
kartą sutikau Vilniuje gal 
1911 metais. Jo galva buvo 
pilna visokių sumanymų ir 
planų ateičiai. Svarbiausias 
dalykas: kuo greičiausiai 
baigti įruošti jo kūrybos mu
ziejų.

Ir muziejus, girdėjau, jau 
baigtas įruošti.

Knygoje “Paletė ir gyveni
mas” dailininkas labai daug 
ir įdomių atsiminimų apie sa
ve papasakoja.

Prancūzijoje rugpiūčio 14 
d. mirė Raymond Duncan, su
laukęs 91 metų amžiaus. Jis 
buvo ir piešėjas, ir poetas, ir 
aktorius ir viskas po truputį, 
bet daugiausiai jis žinomas, 
kaip “amerikinis bohema,” jo 
paties prisipažinimu. Mėgo 
dėvėti senovės graikų stiliaus 
apsiaustą, dažnai > avėjo san
dalus, savotiškas odines nagi-

Žmonės piktinasi taikos 
gynėjų persekiojimu

Vaikus pavertė 
elgetomis

Gydytojams mokestis už 
gydymą pakelta

Iš daugelio miestų pasi
girdo protestai prieš Nea- 
merikinių veiksmų komite
to užmojį užgniaužti liau
dies balsą, reikal a u. j antį 
taikos Vietname.

Komitetas susi šaukė į 
Washingtoną kelidliką žmo
nių, kurie pasižymėjo orga
nizavime prieškarinių veiks
mų, tardyti. Kai kurie tar
domieji atėjo Ivdimi savo 
advokatų, civilinių teisių 
ekspertų, kad jie gintų jų 
teises tardymo metu. Bet 
bandęs savo klijento teises 
ginti New Yorko advoka
tas Kinoy tapo fiziškai pa
šalintas iš posėdžio.

Po ginčo su advokatu, 
posėdžiui pirmininkaujan
tis Mr. Pool reikalavo tar
dymą tęsti. Kai kurie pa-

General Electric 
pradėjo derybas

General Electric Co. pra
dėjo derybas su United 
Electrical Workers. Pir
mas pasitarimas užtruko 
porą valandų. Unijos gru
pei vadovavo James J. 
Matles, unijos sekrėtorius.

Tuo pat kartu kita unija, 
International Union of 
Electrical Workers veržiasi 
darbininkus atstovauti.

U. E., kuri atstovauja 
12,500 darbininkų JAV ir 
14,350 Kanadoje, reikalau
ja mokesčio pakėlimo, pa
gerintų pensijų, ligoje pa
šalpų ir ilgesnių atostogų.

United Electrical yra ne
priklausoma.

International Union yra 
viena iš aštuonių susigru
pavusių bendroms dery
boms su firma unijų. Skel
biama, kad grupė atstovau
janti 79,400 darbininkų, —- 
daugumą.

nes. Jis mėgo reklamuotis, bet 
vis tuštokais pokštais.

R. Duncan buvo išgarsėjęs 
gal būt dėl savo sesers bale
rinos Izadoros Dunkaniūtės, 
davusios šokių mene kaž ką 
naujo ir įdomaus. Izadora 
buvo ištekėjusi už įžymaus 
rusų poeto S. Jesenino, bet 
po metų laiko išsiskyrė, ir 
pati žuvo automobilio kata
strofoje Nicoje. Dunkanai bu
vo kilę iš San Francisko.

Man rodosi, Raymond Dun- 
kanas savo gyvenimą gerokai 
aptaršė.

Dabartinių kovų už “atvirą 
miestą” metu, Čikagos arki
vyskupas Cody pritaria negrų 
reikalavimams. Tai, žinoma, 
labai nepatinka rasistams.

“Naujienos” rašo, kad tūli 
katalikų kunigai atsisaką ar
kivyskupo aplinkraštį skaityti 
bažnyčioje (o tai yra griekas, 
nors jis ir nėra smertelnas!).

Kaž kur kabojęs arkivysku
po portretas, tai rasistai pri
kabino prie jo lūpų ūsus. Ki
tas koks nors niekšas arkivys
kupo portretą peiliu suraižė. 
Matyt, tai daro naciai, kurie 
pastaruoju metu pradėjo Či
kagoje įsigalėti. 

šauktieji atsisakė būti tar
domais be gynėjo. Tuomet 
Poolas panoro atidėti tardy
mą iki po rinkimų. Grupė 
jaunuolių griežtai priešino
si delsimui. Ponai komite- 
tininkai, matyt, nenorėtų 
rinkimų metu būti surištais 
su šia byla. Juk žmonės 
jau dabar garsiai kalba.

Pirmosios trys tardymo 
dienos praėjo dažnai paįvai
rinamos protesto šūkiu, o 
kartais ir skardžiu juoku. 
Niekas dar nebuvo pilnai 
ištardytas.

Areštų jau buvo 38. Juos 
irgi kam nors reikės tar
dyti ir teisti. Reakcininkai 
ilgam laikui turės riebiai 
apmokamo darbo, o jų spau
da galės taikos gynėjus 
pulti.

Paskirta moteris 
ambasadore Nepale

San Antonio, Texas. — 
Rugpiūčio 13 d. prezidentas 
Johnsonas paskyrė keturis 
ambasadorius, kurių tarpe 
ieina viena moteris, Carol 
C. Laise. Ji bus ambasa
dore Nepale, Azijoje.

C. Laise tarnavo Valstv* 
bės departamente ir ėjo di
rektorės pareigas Pietų 
Azijos reikaluose, kuriuos- 
na įeina Afganistanas, Cey- 
lonas, 'Indija, Nepalas ir 
Pakistanas.

Carol Laise nenkta mote
ris, paskirta Johnsono eiti 
ambasadorės tarnybą.

Gerai, kad moterys užima 
svarbias vietas.

Vietname vėl užmušti 
civiliniai žmonės

Jungtinių Valstijų mari
nų kovinis džetas nebegalė
jo pakilti. Jo vairuotojas 
iššoko su parašiutu, o lėk
tuvą paleido ant apgyven
tos vietos. Sakoma, kad 
užmušta apie 11 civiliniu, 
kai eksplodavo didžiulė 
bomba ir kanuolių amuni
cija.

Lėktuvas ir jį sekęs gais
ras nušlavė vietnamiečių 
namelius.

KENNEDY TARĖSI SU 
THANTU APIE KARĄ
United Nations, N. Y. — 

Senatorius Robert F. Ken
nedy lankėsi pas Jungtinių 
Tautų sekretorių U Thant. 
Jų pokalbis, sakoma, vy
riausiai lietė dabartinę ka
ro Vietname padėtį, karo 
plitimą, pasaulinio karo 
pavojaus didėjimą.

Senatorius sako, kad jis 
prikalbinėjo Thantą pasi
likti sekretoriumi kitam 
terminui. Thanto dabarti
nė tarnyba baigsis lapkri
čio 3 d. Thantas nepasi-
sakė, bet pažadėjęs savor dinolas pasireiškė ne kaip 
nuosprendį paskelbti apie dvasinis vadovas civilinių 
rugsėjo 1 d. teisių klausimuose.

Užsitęsęs ir tebeplečia- 
mas Jungtinių Valstijų ka
ras prieš Vietnamo liaudį 
nužudė ir tebekankina mi
nias žmonių. Tačiau visų 
didžiausiu baisumu jis vei
kia vaikus. Apie tai jaus
mus ir sąžinę sudrebinan
čius faktus amerikiečiams 
pateikė “N. York Times,o” 
Saigone korespo n d e n t a s 
Eric Pace.

Rugpiūčio 18-os laidoje 
išspausdintame pranešime 
jis raportuoja, kad būriai 
našlaičių ar kaip kitaip pa
simetusių vaikų slankioja 
kaip šešėliai po gatves. 
Murzini, išalkę, jie laukia 
iki amerikiečiai kareiviai 
jiems įsakytu laiku išeis iš 
kavinių, kad galėtų papra
šyti kareivių kokių maisto 
atlieku bei skatiku, c C-

Rankutes ištiesę, sako jis, 
jie iš pradžių šaukdavo 
“Pone, pone!” savo kalba, 
bet dabar jie amerikiečių 
jau taip “apšviesti,” kad 
šaukia “You, you, you.”

Tūli jau taip išmoko el
getavimo “profesijos,” kad|

Advokatą prašalino iš 
kongresinės salės

Washingtonas. — Rupiai, 
stumte, beveik nešte tapo 
pašalintas iš kongresinio 
apklausi n ė j i m ų posėdžio 
advokatas Arthur Kinoy.

Newyorkietis advokatas 
Kinoy posėdin buvo atvykęs 
kaip civilinių teisių gynė
jas.

Kinoyų ištempus laukan, 
protestuodami, kiti septyni 
advokatai, įskaitant ir 
American Civil Liberties 
Union viršininką, apleido 
posėdį. Jie pareiškė, kad 
jie negali tinkamai veikti, 
tardomuosius ginti, “tero
ro ir užkabinėjimo atmos
feroje.”

Posėdį sušaukė kongre
sinis Neamerikinių veiksmų 
komitetas pastangose tar
dyti, persekioti grupę įžy
mių žmonių, kurie vado
vauja kovai už baigimą ka
ro Vietname.

Tveria kunigų uniją
Santa Monica, Calif. —
Kunigas William H. Du- 

bay, kuris buvo suspenduo
tas iš kunigystės praėjusio 
vasario mėnesį, pranešė, 
kad jis organizuojąs kuni
gų uniją kovai prieš “nu
dėvėtą. bet stiprią mažumą 
bažnyčioje.”

Kunigas Dubay buvo su
spenduotas po to, kai davė 
popiežiui rekomen d a c i j ą 
suspenduoti kardinolą Mc
Intyre, kuris sauvaliauja 
Los Angeles arkivyskupijo
je. Dubay teigia, kad kar- 

grupėmis ateina į kavines. 
Vyresnieji pardavinėja py- 
natus ar kokią kitą smulk
meną, o mažesnieji seka el
getaudami, vienur gaudami 
žiupsnį pynatų, kitur sal- 
dainę, daugiausia gumą, ar 
skatiką.

Randasi tokių, kurie, iš
ėję elgetavimo “universite
tą,” išmoksta net laikrodė
lį nuo riešo patys pasiimti.

Retkarčiais policija kai 
kuriuos berniukus su
rankioja ir išveža į vieną 
iš dviejų valdžios koncent
racijų. Benames paaugles 
mergaites siunčia į konc
entraciją. Bet neturinčių 
kur eiti, kur nakvoti ne
mažėja. Krautuvių tarpdu
riuose ir visiškai ant šali
gatvių vaikai nakvoja pasi
metę šiaudų ar popierių.

Ne, šių vaikų rugsėjo pir
moji diena nelaukia, nešau
kia ir nešauks prie knygų, 
kol ten bus amerikiečiai ka
riai, kol jie ten mėtys vai
kams cigarečių nuorūkas 
greta retkarčiais numeta
mo skatiko.

Su plėškėj o liepsnoje.
—Ar nebaisu?—paklausė 

senatorė Neuberger savo 
kolegų, kai uždegtas balto 
marškonio audinio rėželis 
užsidegė, momentaliai su
pleškėjo ir susirangė į 
gniūžtelę nuodėgulio.

—Juk jame galėjo būti 
jūsų kūdikis.

Senatorė Maurine B. Neu
berger (Oregono demokra
tė) tuo parodė priežastį, dėl 
ko jinai pasiūlė įstatymiš
kai drausti vartoti rūbams 
degančias medžiagas. Che
miškais preparatais perleis
tos tos pačios medžiagos 
nedega, tik rusena, palieka 
laiko gelbėtis.

VALDININKAS ĮSPĖJA 
GALIMAS RIAUŠES

Washington. — Jungtinių 
Valstijų prokuroras Katz- 
enbach įspėjo Senatą, jog 
riaušėms kilti galimybė 
randasi daugelyje miestų. 
Jis sako: “bet koks netikė
tumas” galėtų iššaukti riau
šes trijose ar keturiose de
šimtyse miestų.

Katzenbachas sako, jog 
riaušes sukelti gali skur
das ir desperacija, o ne ko
munistai ar kokie juodieji 
nacionalistai. Jis sako:

“Aš nežinau miesto, ku
riam negrėstų ši rimta 
problema šiandien.”

Klausiamas, kur didžiau
sias pavojus, Katzenbach
atsisakė pirštu parodyti, sa-’ 
kydamas, jog tai priklau
sys nuo to laiko sąlygų.

New Yorkas. •— Newyor
kietis laikraščio “N. York 
Times” korespondentas M. 
Tolchin teiravosi atitinka
mose įstaigose apie dabar
tines gydymo kainas po 
Medicare įėjimo galion. Jis 
sako, kad gydytojams mo
kestis po įvedimo Medicare 
kai kur pakelta net iki 300 
procentų.

Daugelyje vietų, įskaitant 
geresniuosius gyven amus 
rajonus W e s t c h e s t er ir 
Nassau, įstaigų pareigūnai 
pripažino, kad gydytojams 
mokestis yra daug aukštes
nė negu buvo prieš porą 
metų. Vienok tas pakili
mas, sako jis, atėjo palaips
niui, apie Medicare dar te
bekalbant, pirm jo įvedimo.

Po Medicare valdžia mo

Poverty raštinė yra, 
skurdui galo nėra
Jersey City apie 12 vyrų 

ir moterų tapo areštuoti ir 
kaltinami kaip peržengę 
svetimą rubežių. Jie atsi
sakė išeiti iš tos srities 
Federal Office of Economic 
Opportunity skyriaus rašti
nės.

Demonstrantai sako, kad 
tai sričiai yra paskirta 3 
milijonai dolerių kovai 
prieš skurdą, bet kad vei
kimo mažai matosi. Jie rei
kalavo leisti biednuomenei 
išrinkti j direktorius savo 
atstovus; sugrąžinti į dar
bą pareigūną Roy Kennix, 
kuris buvo pašalintas dėl 
nesutikimo su direktorių 
taryba.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Yorkas.—Rugpiūčio 

19 d. — Pasibaigė lėktu
vų darbininkų streikas, už
trukęs 43 dienas. Daugiau 
kaip šimtas tūkstančių dar
bininkų laimėjo vyriausius 
savo reikalavimus.

Istanbul. —Turkiją ištiko 
baisus žemės drebėjimas. 
Griūvantys namai užmušė 
ar gyvais palaidojo tūks
tančius žmonių.

Cairo. — Egipto Valsty
bės saugumo teismas nu
teisė Mustafą Amin iki mir
ties būti kalėjime. Amin, 
53 m., laikraščio Al Akhbar 
redaktorius, kai t i n a m a s 
šnipavime Jungtinių Valsti
jų naudai.

New Yorkas. — Preziden
tas Johnsonas praėjusį sa
vaitgalį skraidė po New 
Yorko valstiją ir iki Kana
dos, agituodamas už jam 
palankius demokratų kan
didatus. Jis prisistatinėjo 
dideliu taikos troškėju, o už 
tūkstančių mylių esantį 
Vietnamą — agresoriumi - 
užpuoliku.

kės 80 procentų gydytojo 
mokesčio kasmet po ligonio 
sumokėtų pirmųjų $50 gy
dytojui. Kad ligonis turė
tų teisę iš Madicare gau
ti tolimesnį gydytojui mo
kestį, iš jo Social Security 
čekio yra kas mėnuo iši
mama $3.

Kai kurie apklausti gydy
tojai sakė, jog jie ėmė per 
mažus mokesčius dėl to, 
kad nebuvo iš ko imti. Da
bar yra valdžios fondas. Ar 
jis neišsisems — ateitis pa
rodys.

Iš Washingtono praneša
ma, kad išsiųsta grupė eks
pertų apžiūrėti ligonines, 
patirti, kaip vyksta patar
navimas Medicare ligo
niams.

Ragina verbuoti 
rezervistus

Washingtonas. — Senato- 
r i u s Richard B. Russell, 
Georgijos demokratas, ir 
sen. Leverett Salstonstall, 
Massachusetts respubliko
nas, pasiūlė siųsti į Viet
namą ir rezervistus. Jie 
ten turėtu būti 18 mėnesiu.

Dabar įstatymai leidžia 
šaukti rezervistus viene- 
riems metams, jei preziden
tas nėra paskelbęs nepa
prastos padėties. Ligi šiol 
tokio paskelbimo nebuvo.

Indijos sostinėje New 
Delhi žemės drebėjimas su
griovė namų. Dviejuose iš 
jų rasta 17 užmuštų žmo
nių, v

Chicago. — Chicagos ma
joras Daley gavo teisme- 
leidimą uždrausti “atviro 
miesto” masines ir kelerio
pas demonstracijas. Negrų 
vadovas Dr. King sako, kad 
jis taip pat kreipsis į teis
mą majoro užmojį panai
kinti, bet jei ir nepanaikins, 
teisių gynėjai visviev: de
monstruos.

Saigonas. — Kas nors me
tė granatas i amerikiečių 
karininkų klubą. Sužeidė 8 
amerikiečius ir 4 vietna
mietes moteris.

Saigonas.—Prie Quinhon 
išlaipintas batalijonas nau
jai atgabentų JAV pėsti
ninkų, 800 vyrų.

Cleveland, Tex. — Apie 
dviem šimtams žmonių su
sėdus naujai sukaltame 
stande stebėti auto lenkty
nes, standas sulūėo. šeši 
asmenys sužeisti.

Springfield, Ill.—Tris as
menis užmušė, 3 4 sužeidė 
nuo stogo ant žmonių už
kritę metaliniai grotai vals
tijos fėruose.
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Tai kaip gi ten bus?
ČIKAGA—ĮDOMUS MIESTAS, didelis, pramonin

gas, gražus. To niekas negali užginčyti.
Čikaga—dailus miestas ir tuo atžvilgiu, kad ten gy

vena daugelis visokių tautinių grupių žmonių: airių, vo
kiečių, skandinaviškų tautų, lenkų, žydų, slavų, italų, 
lietuvių ir kitų tautų sūnų ir dukrų. Dauguma jų jau 
yra Amerikoje gimę. Bet ten taip pat gyvena ir negrų— 
apie milijonas; ten gyvena daug ir puertorikiečių, o šitos 
dvi tautybės yra labai paneigtos, izoliuotos nuo visų ki
tų žmonių, gyvena ghetuose.

Gal mažiausia Čikagoje gyvena tai taip vadinamų 
“jankių” kilmės žmonių. O kadangi yra taip, tai mes 
anksčiau galvojome, jog “rasinės problemos” tokioje 
Čikagoje (arba Niujorke) niekad nebus.

Kodėl, sakysime, europiečių imigrantų vaikai tu
rėtų būti priešingi negrams, kuomet jų tėvai palyginti 
neseniai atbėgo j Ameriką nuo baisios priespaudos sa
vo gimtuosiuose kraštuose?

Sakysime, toks lietuvis, lenkas, rusas buvo pavergti 
(baudžiavoje) taip pat lygiai, kaip ir negrai. Visi jie 
apie tą patį laiką buvo ir išlaisvinti. Gerai žinome, kad 
99 procentai, sakysime, lietuvių prieš truputį daugiau 
kaip 100 metų buvo perkami ir parduodami, mainomi 
ant šunų, mušami, “kotavojami” taip lygiai, kaip negrai 
Amerikoje. Taigi jau tik tas vienas faktas rodo, kad 
mes turime turėti ypatingą jausmą link negrų, ypatingą, 
beje, ir nusiteikimą, nes mus riša ta pati istorinė “gija.” 
Mes esame vergų bei baudžiauninkų vaikai, kaip ir neg
rai.

Na, ir ką gi šiandien matome? Matome, kad Čika
goje vyksta bene pati sunkiausia kova už teisę negrams 
bei puertorikiečiams pirktis namus ten, kur jie norėtų. 
Baltieji organizuojami mušti negrus, kurie .tokio dalyko 
reikalauja. Vyksta baisios riaušės, keliamos ne negrų, 
o baltųjų žmonių! Policijai nelengva riaušininkus su
valdyti. Negini vadovas d-ras Martin Luther King pa
sakė, kad jis niekur pietinėse valstijose nematė tokių 
baisumų, kokius baltieji link negrų atlieka Čikagoje!

Gaila, mes neturime Čikagoje savo korespondento, 
sugebančio aprašyti visa tai, kas ten darosi. Bet ir be 
to aišku: negrai kovoja ir ryžtasi kovoti, kol Čikaga bus 
paskelbta “atviru miestu.” Klerikalų “Draugas” bando 
nuo viso to jėzuitiškai išsisukinėti: kur negali negrų 
pulti, ten nutyli. Arkivyskupas Cody įsakymus sabo
tuoja. Dažnai cituoja “Chicago Tribune,” ultrareakci- 
ninkų organą. O “Naujienos” tai kaltina komunistus; 
negrus skaito atsilikėliais.

VISO TO AKIREGYJE mes statome visiškai atvirą 
klausimą tiems, kurie šiuo metu galvoja, kad jėga neįsi
leis į savo rajonus negrų. Nejaugi jūs, ponai, tuo tiki
te? Nejaugi jūs manote, kad vieną bei kitą kartą fiziš
kai sumušę negrus, galėsite jėga niekad jų neįsileisti į 
“baltųjų rajonus” gyventi?

Mums rodosi, tai yra tuščia svajonė. Tai yra tik 
baisus žmonių erzinimas, piktinimas. Negrai Čikagoje 
gyvena ir gyvens. Jie kovojo ir kovos už tai, kad galėtų 
išeiti iš ghetų. Tai koks jau gali būti galvočius, kuris 
pasakytų, kad dabartinė baltųjų rasistų politika yra 
gera, kad ji apsaugos baltųjų rajonus nuo negrų ir nuo 
puertorikiečių ?

Bet šis klausimas, beje, nėra pagrindinis. Pagrin
dinis klausimas yra toks: kokią teisę mes, lietuviai, tu
rime skaitytis aukštesniais už kitus žmones, nežiūrint, 
kokios spalvos jie bebūtų?

Negrai yra žmonės, o žmonės turi kur nors gyventi; 
jie turi kur nors dirbti, kad galėtų duoną pelnyti, kad 
galėtų savo vaikus auginti. Ar mes tai matome? Ar 
suprantame?

A. ŽMUIDZINAVIČIAUS 
MIRTIES PRIEŽASTIS

Vilniaus “Tiesoje” buvo 
išspausdintas tokis specia
listų pranešimas apie daili
ninko A. Žmuidzinavičiaus 
mirties priežastį:

Profesorius Antanas Žmui
dzinavičius ilgą laiką sirgo 
priešinės liaukos (prostatos) 
adinoma ir arterijų skleroze. 
Pastaruoju metu priešinės 
liaukos susirgimas komplika
vosi piktybiniu procesu, kuris 
išplito į kitus organus (plau
čius, stuburkaulį ir kt.). Pri
sidėjus infekcijai, prof. A. 
Žmuidzinavičiaus sveikata 
staiga pablogėjo, ir 1966 me
tų rugpiūčio 9 d. jis mirė.

TSRS Medicinos mokslų aka
demijos narys-korespondentas 
profesorius Z. Januškevičius, 
medicinos mokslų daktaras, 
profesorius J. Kupčinskas, 
medicinos mokslų kandidatas, 
docentas P. Jašinskas, Kauno 
miesto pirmosios tarybinės kli
nikinės ligoninės vyriausiojo 
gydytojo pavaduotojas medi
cinos reikalams J. Čepinskis, 
patologoanatominio skyriaus 
vedėja G. Korsakienė, urolo
ginio skyriaus vedėjas A. Ra- 
davičius.

Pasirodo, jog dailininką 
buvo užpuolusi piktoji vė
žio liga.

NETIKI
“VADUOTOJAIS”

Š. m. “Tėvynės” Balso nu
mery 28. skaitome:

Mūsų laikais žmonės skaito 
įvairią spaudą. Aš taip pat, 
be vokiškų leidinių, su • malo
numu skaitau “Tiesą”, “Švy
turį”, Lietuvoje išleistas kny
gas. Todėl kai kurie čionykš
čiai žmonės man ir sako: “Jūs 
komunistė”. “Ne, — sakau, 
— tik palaikau kairiųjų pusę. 
Aš už darbininkus”. “Tai gal 
jūs rusų šnipė”?— vienas pa
klausia. Aš nusijuokiau. “Aš 
noriu žinoti,—atsakiau,—kaip 
mano broliai ir sesės tėvynėje 
gyvena”. “O ką jie rašo?” 
Sakau, rašo, kad parvažiavus 
nepažinčiau savo išgražėj il
sios Lietuvos.

Iš tiesų, didelio džiaugsmo 
man suteikia žinios iš tėvynės. 
Aš pati esu vyriausia iš de
šimties vaikų šeimos. Gerai 
žinau, kaip anais laikais mano 
tėvui, eiliniam darbininkui, 
buvo sunku mus išmaitinti, o 
ką jau kalbėti apie mokslą. 
Tie “vaduotojai” vis rūpinasi 
Lietuvą išvaduoti. Čia tik vie
ni juokai! Yra, žinoma, dar 
nesusipratusių žmonių, kurie 
jais tiki. O aš tai nė už ska
tiką netikiu. Juk visos jų kal
bos — tai tik didelis noras 
ponais būti.

M. G.

M. G. gyvena Vakarų Vo
kietijoje ir dėl to, matyt, 
nedrįsta pasirašyti vardo ir 
pavardės; “vaduotojai” ga
lėtų pavartoti prieš ją te
rorą. Bet laiškas parodo, 
kaip teisingi žmonės prade
da suprasti “vaduotojų” 
apgavystes, jų visokias po
litines šelmystes.

- Lentvario kilimų fabrike išlenidžiami įvairiaspalviai kilimai.
(M. Baranausko nuotr.)

UŽDRAUSTI ATOMINĮ 
GINKLĄ!

Su tokiuo šūkiu praėjo 
tarptautinė Hirošimos - Na
gasakio konferencija, vyku
si Japonijoje rugpiūčio 6— 
9 dienomis. Apie tai tary
binės spaudos bendradarbis 
O. Gavrilenka rašo:

Didžiulėje Nagasakio mies
to salėje gausiai susirinko Ho- 
kaido ir Okinavos, Kiusiu ir 
Sikoku salų, Tokijo ir Osakos, 
Jokusukos ir Sasebo miestų 
atstovai, visų 46 šalies prefek
tūrų pasiuntiniai.

“Nutraukti Amerikos agre
siją Vietname”, “Išreikalau
sime visuotinai ir visiškai už
drausti branduolinį ginklą”— 
ragino mitinge kalbėję Japo
nijos, Tarybų Sąjungos, Jung
tinių Valstijų ir Anglijos at
stovai.

Mitingo dalyvių nuoširdžiai 
sutiktas, Tarybų Sąjungos de
legacijos tarptautinėje Hiro
šimos—Nagasakio konferenci
jos dalyje vadovas profeso
rius F. Zacharovas pasveikino 
Japonijos kovotojus prieš 
branduolinį ginklą tarybinių 
žmonių vardu, pareiškė esąs 
susižavėjęs drąsia Japonijos 
taikos šalininkų kova, papasa
kojo apie didelę pagalbą, ku
rią tarybinė liaudis teikia nar
siajai Vietnamo liaudžiai.

Amerikos kovotojų už taiką 
atstovas Bostono profesorius 
Hovardas Zinas paragino su
stiprinti veiksmus prieš JAV 
agresiją Vietname, priversti 
JAV vyriausybę nutraukti ka
ro 'veiksmus ir atšaukti ka
riuomenę iš Vietnamo.

Deklaračija, kuriai vienin
gai pritarė baigiamasis Hiroši
mos—Nagasakio konferenci
jos už atominio ir vandenili
nio ginklo uždraudimą mi
tingas, ragina Ženevos susita
rimų pagrindu sureguliuoti 
padėtį Vietname, kovoti, kad 
branduolinis ginklas būtų vi
sapusiškai ir visiškai uždraus
tas, kad būtų susitarta už
drausti požeminius branduoli
nius bandymus ir sudaryta su
tartis dėl branduolinio ginklo 
neplatinimo.

Dėklą rac i j o j e reikalaujama, 
kad JAV grąžintų Japonijai 
Okinavos salas, kad Japonijos 
vyriausybė uždraustų įplaukti 
į Japonijos uostus Amerikos 
atominiams povandeniniams 
laivams, kad Japonija nebūtų 
verčiama JAV branduoliniu 
placdarmu.

Atskirai buvo priimtos rezo
liucijos, kuriose reikalaujama 
grąžinti Okinavą Japonijai ir 
stiprinti judėjimą už atomi
nio ir vandenilinio ginklo už
draudimą.

P. STRAVINSKAS NIAU- 
JASI SU JAUNIMU

Prieš kurį laiką Čikagoje 
įvykęs “jaunimo kongre
sas’' pareikalavo, kad būtų 
sušaukta konferencija ir 
joje reikėtų įsteigti naują 
“vadavimo” organą, kadan
gi VLIK AS jau atgyveno 
savo dienas: paseno, jo na
riai išsižadėjo Lietuvos, 
priimdami Amerikos pilie
tybę, etc. Aišku, jei tokia 
konferencija įvyktų, tai ji 
būtų pilnoje klerikalų kon
trolėje ir darytų taip, kaip 
nori Brizgys ir Prunskis.

Prieš tai kai kurie “libe
ralai” ar kas jie bebūtų, 
pradėjo rėkti. Kaž koks P. 
Stravinskas iš Clevelando 
pasmerkė tuos “jaunuo
lius”, kurie nori dar gyvą 
lavoną VLIKĄ guldyti į 
grabą.

Howell, N. J. — Du vyriš
kiai suareštuoti ir kaltina
mi nužudę rudaplaukę Mrs. 
McKenzie. Suimtieji: Ed
ward A. Lynch ir William 
J. NuneViller. New Jersey 
valstijoje pastaruoju laiku 
buvo nužudytos 5 moterys, 
ir vis rudaplaukės.

Didelę neapykantą gin
tarinės Lietuvos darbo 
žmonėms — kolūkiečiams, 
darbininkams, inteligentijai 
—jaučia į Vakarus, o ypač 
į JAV nusidanginę dvasi
ninkai — hitlerininkų bend
rininkai. Tačiau daugiau
sia niršta vyskupas V. 
Brizgys. Ir kaip nepykti, 
nesinervinti: jei ne Tarybi
nių tautų liaudies pergalė 
prieš Vokietijos fašizmą, 
jis šiandien, ko gero, gal 
būtų buvęs Lietuvos “vieti
ninkas” — vienas iš tų 
aukštų žmonių hitlerinėje 
žudikų hierarchijoje, kurie 
naikino žmones Paneriuo
se, Kauno IX forte, Osven
cime, Buchenvalde ir kt. 
Gal jis šiandien būtų galė
jęs laikyti mišias Kauno ba
zilikoje, kaip dabar jas lai
ko JAV bažn y č i o s e , už 
tuos buržuazinius “partiza
nus,” kurie šaudė lietu
vius mažažemius, nes jie 
buvo neturtingi, elgetos, 
naujakurius, kad šie norėjo 
turėti daugiau duonos. Ir 
gal... būtų pavykę išnai
kinti visus valstiečius iki 
10 hektarų, kaip pritarian
čius bolševikų santvarkai 
(tokią mintį 1941-1942 me
tais kėlė Pasvalio, Šeduvos, 
Šiaulių ir kitų valsčių stam
būs ūkininkai, kai kurie 
dvasininkai, buržuazi n i a i 
nacionalistai).

Vysk. V. Brizgys ir šian
dien gerai prisimena tas 
1941 metų birželio - liepos 
mėn. krauju pasruv u s i a s 
dienas, kai arkivyskupas - 
metropolitas J. Skvireckas 
į savo asmeninį dienoraštį 
įrašė:

“1941 m. liepos 1 d. vysk. 
Brizgys pasakojo apie už
megztus santykius su vo
kiečių vyriausybės atstovu 
Pabaltijo k r a š t ams (Dr. 
Grefe, iki karo pradžios bu
vo Rytprūsių gestapo vir
šininkas— A. M.) Tam 
atstovui buvo iš Berlyno 
(liepta) įeiti į santykius su 
dvasine vyresnybe ir ten, 
gal tarpinink a u j a n t šiek 
tiek kunigui Kipui (hitleri
nis šnipas — A. M*), o gal 
kam nors iš gestapo, buvo 
nurodytas vyskupas Briz
gys.”

O vėliau, jau liepos 9 d. 
J. Skvireckas dienoraštyje 
vėl padarė įrašą:

“Buvo atvykęs pas mane 
vyskupas Brizgys. Pasako
jo apie santykius su vokie
čiais. Santykiai su kariš
kiais, feldkomen d a n t u ir 
Kauno kariniu komendantu 
generolu Poliu ir Kopų, esą 
labai geri.... Iš politikos 
dar sakė, kad> esą, nusta
tyta pasiųsti padėkojimo 
telegramą Hitleriui per vo
kiečių militarinę valdžią, 
pasižadant kovoti drauge 
prieš bolševikus.”

Telegrama buvo pasiųsta, 
kurią pasirašė ir vysk. V. 
Brizgys, kaip vienas iš pa
tikimiausių hitle r i n i n k ų 
tarnų. Tai buvo lyg direk
tyva visų rangų dvasinin
kams talkininkauti hitleri
ninkams, buržuaziniams na
cionalistams žudyti eilinius 
lietuvius, tarybinį aktyvų. 
Taip su dvasininkų, tame 
tarpe ir vysk. V. Brizgio 
palaiminimu, buvo naikina
mi Lietuvos gyventojai — 
lietuviai ir kiti.

Bet kruvinų kėslų iki ga
lo neįvykdė. Todėl dabar 
jie iš už Atlanto labai pik
tai ir graudžiai ašaroja ir 
vis žada lietuvius “išva
duoti” nuo kahčių šioje 
ašarų pakalnėje, žo

džiu — išnaikinti tai, kas 
jiems nemiela. Visų akty
viausias—vysk V. Brizgys. 
Jis, pagautas faši s t i n ė s 
naikinimo misijos, jau da
bar siekia Lietuvos vardą 
ištrinti nuo pasaulio žemė
lapio. Štai šių metų balan
džio mėn. 13 d. savo kalboje 
tarp kito melo ir šmeižto 
srauto nurodė, kad:

“...Neseniai mačiau Rusi
joje išleistą mok y k 1 o m s 
skirtą atlasą. Jame Lietu
vos visai nėra ir niekada 
nebuvę. Jeigu nebuvo ir 
nėra Lietuvos, tai nebuvo 
ir nėra lietuvių.”

Štai kaip vysk. V. Briz
gys ant lietuvių tautos 
“kapo' įsmeigė kryžių? O 
juk kiekvienas Lietuvos aš
tuonmetės ir vidurinės mo
kyklos moksleivis savo ge
ografijos atlase šalia Lat
vijos, Estijos, Baltarusijos

Šaunieji brangiakailiai
Lietuvos žvėreliai

Štai ir atėjo toks laikas, 
kai mes jau galvojame, ar 
nevertėtų pradėti juos po 
truputį medžioti? Ir taip 
galvoti turime visišką pa
grindą. Pilna šio žodžio 
prasme, tų auksakailių žvė
relių —bebrų — patys prisi
auginome. Ir gausiai.

Kas pažįsta Rūdninkų 
girią, tas žino ir Krempos 
upelį. Teka tas upelis tarp 
pelkėtų krantų, ir dar ne
seniai jis niekuo nebuvo 
žymus. O dabar, kai briau- 
niesi prie jo pro tankumy
nus, iš tolo girdi, kaip gur
gia vanduo, verždamasis 
per užtvanką. O pakilęs 
upelis apsėmė didelius plo
tus. Lapuočių tankmėje iš
rausti lygūs kanalai,^ bal
tuoja smailūs nugraužtų 
medžių kelmai...

Čia gyvena keturkojai 
statytojai. Jie iš šakų su
pynė, iš dumblo ir žemės 
suplakė užtvanką, kad pa
kilęs vanduo paslėptų įėji
mus į jų požeminius namus. 
Jie pelkėtame miške iška
sė kanalus, kad į upelį galė
tų plukdyti nugraužtų me
džių kamienų gabalus ir 
šakas. Kamienai—statybai. 
Šakos — maistui. Didieji 
statytojai dirba naktimis.

Neseniai buvojau Kapsu
ko rajone. Netoli Žuvinto 
ežero. Ten žmonės jau ir
gi pasakoja apie šiuos pui
kius žvėrelius.

Dzūkijoje, netoli Dubičių, 
leisdamasis žemyn Ūla, tarp 
pievų ir pakrantės krūmų, 
pats mačiau, kaip nuo kran
to, garsiai pliaukštelėdami, 
tai šen, tai ten šokdavo pa
sislėpti į vandenį keturko
jai statytojai. Čia tokia 
nuošali ramybė, kad jie 
triūsia ir dieną.

Gudų girioje, siaurame 
Mlisteikos upelyje, kur šla
pi karklynai, jau irgi įsi
kūrę bebrai.

O Merkio pakrantes kai 
kur jie j au baigia nupli
kinti: apgraužė visas dre
bules, glusnius, karklus...

Bebras. Garsus žvėrelis. 
Kadaise didikai karaliams 
bebrų kailiais mokėdavo 
kasmetinę duoklę. Kuni
gaikštis kuhigaikščiui siųs
davo dovanų bebrų kaili
nius ... O Lietuva garsėjo 
bebrais.

Labai įdomi ir pamokan
ti Lietuvos bebrų istoriją.

Yra žinių, kad devynio
liktojo amžiaus pradžioje 

ir kitų tarybinių respubli
kų visada randa mieląją 
Lietuvą su kunigaikščio Ge
dimino įkurta sostine Vil
niumi. Kiekviename atla
se, žemėlapyje, kur jis be
būtų leistas — ar Rusijoje, 
Lietuvoje ar U k r a i n oje, 
Lietuvos TSR respublika 
spindi kaip Baltijos ginta
rėlis ant lietuvio kolūkiečio, 
darbininko, inteligento del
no ir ji niekada neišnyks 
iš pasaulio žemėlapio, nors 
to labai norėtų vysk. V. 
Brizgys ir kiti žmonės juo
dose sutanose. Ji yra išny
kusi jiems — lietuvių tau
tos išdavikams. Išnykusi 
buržuazinė Lietuva, kaip 
dainavo poetas L. Gira:

“Lietuvos senos nebėr, 
Lietuva—LTSR.”
O ši Lietuva ir jos žmo

nės gyvuos per amžius ir 
niekam jos nesunaik i n.t i, 
neištrinti iš pasaulio žemė-, 
lapių.

A. Martinonis

Kauno gubernijoje dar gau
siai būta bebrų. 1858 m. 
prie Vištyčio jau buvo už
muštas paskutinis tuose 
kraštuose bebras.

Bebrų skaičius Lietuvoje 
katastrofiškai mažėjo. Il
giausiai jie dar išsilaikė 
Dubysos ir Nemuno aukšt
upyje, kol, kaip teigia tu
rimos žinios, 1938 m. netoli 
Dubysos žiočių buvo už
muštas paskutinis Lietuvos 
bebras. Štai ir viskas. Ne
protinga, plėšikiška, sava
naudiškų kėslų skatinama 
žmogaus veikla iš Lietuvoje 
gyvenančių žvėrelių sąrašo 
išbraukė kadaise joje labai 
gausų buvusį bebrą, kurio 
kailis turėjo aukso vertę...

Socialistinėje Lietuvoje, 
tvarkant gamtos turtus, at
kuriant medžioklės ūkį, su
sirūpinta ir bebrais. Kilo 
mintis juos iš naujo .kar
dinti mūsų upėse ir upe
liuose.

Tuoj po karo, jau 1947 
m., Lietuvos Mokslų akade
mijos Biologijos instituto 
ir tuometinio jo direkto
riaus profesoriaus T. Iva
nausko rūpesčiu iš Vorone
žo draustinio buvo atvežta 
grupė bebrų ir paleista Ža
vi n t o rezervate. Sekan
čiais, 1948 m., iš Gomelio 
srities, Med ž i o k 1 ė s ūkio 
valdybos pastangomis, buvo 
atvežtos kitos bebrų grupės 
ir išleistos Širvintų rajone, 
Krempos upelyje, Rūdnin
kų girioje.

Bebrams buvo užtikrinta 
visiška apsauga. Jie gyve
no ir pamažu upėmis ir 
upeliais plito į kitas Lietu
vos vietas.

Pagal apskaitos duome
nis, 1956 m. Lietuvoje jau 
gyveno 85 bebrų šeimos. 
1962 m. — 281 šeima, arba 
maždaug 1,000 bebrų, šiuo 
metu jų turime dar dau
giau.. Ir jau niekas nebe- 
nustemba, sužinojęs, kad 
upelyje, kur iki šiol nebuvo 
šių kirtėjų ir statytojų, jų 
jau pasirodė.. Vadinasi, ir 
pas mus “atsikraustė,” — 
tiek tepasakoma. Bebras 
tampa paprastu mūsų žvė
reliu. Reikia manyti, arti
miausiu metu galėsime juos 
ir medžioti.

B. Stanaitis

Iš Maskvos pranešama, 
kad žemės drebėjimas vėl 
purtė Taškentą.
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Kaip buvo palaidotas dailininkas 
Antanas Žmu idzinavičius

Rugpiūčio 11 d. ELTA iš
siuntė iš Kauno tokią žinią 
apie įžymaus dailininko-ta- 
pytojo Antano Žmuidzina
vičiaus laidotuves:

Miesto darbo žmonės, res
publikos dailininkai šian
dien atsisveikino su TSRS 
liaudies dailininku, TSRS 
Dailės akademijos nariu ko
respondentu, profesoriumi 
Žmuidzinavičiumi, palydėję 
jį j paskutinę kelionę.

Velionio palaikai, pašar
voti M. K. Čiurlionio Dailės 
muziejuje, skendi gėlėse ir 
vainikuose. Juodo audeklo 
fone—A. Žmuidzinavičiaus 
portretas, o po juo — skai
čiai : 1876 —1966. Garbės 
sargyboje prie karsto budi 
dailininkai, Politechnikos! 
instituto studentai ir dėsty
tojai, muziejaus darbuoto-; 
jai. velionio draugai ir pa- 
žįstami. Skamba gedulin
gos melodijos.

Artėja 15 valanda. Prie 
karsto stoja paskutinės 
garbės sargybos: Lietuvos 
KP Centro Komiteto pir
masis sekretorius A. Snieč
kus. Lietuvos TSR Minist
ru Tarvbos nirmininko pa
vaduotoja L. D i r ž in s- 
kaitė. Lietuvos TSR aukš
tojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministras H. Zabu
lis, Lietuvos TSR Dailinin
ku sąjungos valdybos pir
mininkas J. Kuzminskis, 
Lietuvos KP Kauno miesto 
komiteto pirmasis sekreto
rius K. Lengvinas, miesto 
vvkdomojo komiteto pirmi
ninkas J. Šėrvs.

Išnešamas karstas. Iš Is
torinio muziejaus bokšto 
pasigirsta gedulinga melo
dija. kurią varnais skambi
na kompozitorius V. Kup
revičius. Po minutės tylos 
laidotuvių procesija išvyk
sta i Petrašiūnų kapines.

Gedulo mitinga kapinėse 
atidaro Lietuvos TSR Dai
lininku sąjungos valdybos 
pirmininkas J. Kuzminskis.

— šiandien susirinkome 
atsisveikinti su lietuviu dai
lės veteranu. — kalba jis.— 
su pirmųjų lietuvių dailės 
parodų . organizatoriumi, 
vienu populiariausiu Tary
bų Lietuvos dailininku An
tanu Žmuidzinavičiumi. Jo 
išauklėti mokiniai tęsia jo 
pradėta darba. Tarvbu Lie
tuvos dailininkai giliai dė
koja Tau. Antanai, už gau
sia kūrybą, už jaunatvišką • 
polėki.

Žodis suteikiamas Lietu
vos TSR kultūros ministrui 
J. Banaičiui.

— Antanas Žmuidzinavi
čius, — kalba jis, — per vi
są gyvenimą savo kūryboje 
skelbė neblėstančią meilę 
žmonėms ir gamtai. Tai pa
dėjo jam mūsų tautai isto
rinio posūkio metais akty
viai įsijungti į tarybinių 
dailininkų sąjungos veiklą. 
Velionis išvaikščiojo daug 
pasaulio kraštų, bet jis pa
siliko suaugęs su savo ša
limi, kadaise taip varginga, 
o šiandien taip atjaunėju
sia. Antano Žmuidzinavi
čiaus gyvenimas ir poetiš
kai vaiski paletė — neblės
tas indėlis į mūsų naciona
linę kultūrą.

— Šiandien mes atsisvei
kiname su dideliu dailinin
ku ir tauriu piliečiu, — sa
ko TSRS Dailės akademijos 
akademikas J. Romas. — 
Antanas Žmuidzinavičius 
pasėjo gerą sėkla ir subran
dino gausų derlių lietuvių 
dailėje. Jo palikimas amži
nai džiugins mus. Akade
mijos prezidiumo vardu 
perduodu užuojautą velio
nio artimiesiems, lietuvių 
dailininkų šeimai.

I susiirnkusius kreipiasi 
Politechnikos instituto pro
rektorius Č. Jakimavičius.

— Mes pažinoiome Anta
ną Žmuidzinavičių, — sako 
jis. — ne tik kain garsų sa
vito bruožo dailininką, bet 
ir kaip puikų, didelį patyri
mą turinti pedagogą. Jis 
mokėjo diegti jaunimui 
meilę grožiui, troškimą ieš
koti ir kurti. Pedagogo 
darba profesorius dirbo 
daugiau kaip 70 metų. 13 
metu jis dėstė Politechni
kos institute. Visi, kam te
ko susitikti su Antanu 
Žmuidzinavičiumi, su gilia 
pagarba prisimena jo reik
lumą sau ir kitiems, jo ku
klumą ir paprastumą.

Prie mikrofono — TSRS 
Dailininku sąjungos valdy
bos sekretorius N. Abdura- 
chmanovas. Jis sako:

— Profesorius paliko gi
lu pėdsaką lietuvių kultu ro
le. Savo kūrvhoie iis visa
da rėmėsi realistinėmis tra
dicijomis. Jo aistra tapybai 
mums visada bus pavyz
džiu.

Kauno Politechnikos in
stituto studentų vardu su 
profesorium atsisveikina 
šios aukštosios mokyklos 
statybos fakulteto antrojo 
kurso studentas A. Jocvs.

Kalba Lietuvos TSR Dai
lininkų sąjungos Kauno 
valdybos pirmininkas P. 
Stauskas.

Senasis Kaunas, kuriame ilgai gyveno (ir mirė) A. Žmuidzinavičius

— Antano Žmuidzinavi
čiaus gyvenimas ir veikla, 
— sako jis,— apima ištisos 
epochos lūkesčius ir rūpes
čius. Savo drobėse jis ap
dainavo dar jaunystėje pa
miltas Dzūkijos kalveles, 
artojo prakaitu aplaistytus 
smiltynus, upokšnių pa
krantes. Antanas Žmuidzi
navičius visada buvo jauna
tviškas, kupinas energijos 
ir darbo džiaugsmo, kupi
nas meilės savo landžiai, 
savo tėviškei. Toks jis iš
liks ir mūsų atmintyje. 
Mes. giliai liūdėdami, atsi
sveikiname su savo vyres
niuoju draugu, patarėju ir 
daugelio mokytoju.

— Velionis buvo vienas iš 
lietuvių inteligentijos at
stovų, — kalba Kauno mie
sto vvkdomojo komiteto 
nirmininko pavaduotoja J. 
Narkevičiūtė. — kuris tur
tino tautos kultūrą, rinko 
nepaprasto grožio liaudies 
meno kūrinius. Jo meilė 
liaudžiai pasireiškė dar ir 
tuo. jog iis savo paveikslus 
ir kolekcijas, dar gyvas bū
damas, padovanojo liau
džiai.

Mitingas baigtas. Skam
ba gedulingos melodijos. 
Karstas su A. Žmuidzina
vičiaus palaikais nuleidžia
mas i kaną. Supilamas nau
jas žemės kauburėlis. Ant 
kapo padedami vainikai 
nuo Lietuvos TSR Aukščio- 
sios Tarvbos Prezidiumo, 
nuo TSRS Kultūros minis
terijos. nuo TSRS Dailinin
ku sąjungos, nuo TSRS 
Dailės akademijos, nuo res
publikos Dailininkų sąjun
gos, kitu kūrybinių bei vi
suomeniniu organizacijų, 
artimųjų. Tarp gėlių sken
di marmurinė lenta su įra
šu:

Prof. dail.
A. Žmuidzinavičius 

1876—1966 

“ŽALGIRIS” VeL 
PIRMAUJA

Vilnius.—Futbolo mėgėjai 
džiaugiasi: po sėk m i n g ų 
rungtynių Ivanove su 
vietos “Tekstilščiku” Vil
niaus “Žalgiris” v ė 1 / y r a 
pirmoje turnyrinės lente
lės vietoje. Lietuvos fut
bolininkai šiuo metu re
zultatyviausi: per 13 rung
tynių jie įmušė į varžovų 
vartus 25 įvarčius. Jie lai
mėjo daugiausia rungtynių 
— devynerias, mažiau už 
kitus mėgsta lygiąsias — 
taikiai baigėsi tik trys žal
giriečių susitikimai.

LAISVĖ

Jonas Biliūnas

J. Biliūnas caro žandarų akimis
Susipažįstant su Kauno 

gubernijos žandarų valdy
bos XIX a. pabaigos — XX 
a. pradžios fondo bylomis, 
teko užtikti keletą iki šiol 
nežinomų, literatūros isto
rijai bei visuomeninio judė
jimo tyrinėtojams reikš
mingų duomenų apie rašy
toją Joną Biliūną XX a. 
pradžioje gyvenusį Šiau
liuose ir Panevėžyje. Šiuo 
atžvilgiu įdomios yra Kau
no gubernijos žandarų val
dybos viršininko susiraši
nėjimuose su Policijos de
partamentu ir Žandarmeri
jos korpuso vadu pateiktos 
žinios apie J. Biliūno anti- 
vyriausybinę veiklą, jo ry
šius su carizmui nepatin- 
tinkamais asmenimis bei jo 
sekimą.

1902 m. spalio mėn. Pa
nevėžyje ant iškabinto caro 
manifesto apie didžiosios 
kunigaikštytės vedybas su 
Graikijos karalaičiu žanda
rai surado priklijuotą 
spausdintomis raidėmis ca
ro titulų perfra žavimą: 
“Rimbo pagalba mes, Nika- 
miluška, Visos Rusijos des
potas ir plėšikas, Lenkijos 
tironas ir engėjas, Suomi- 
mijos inkvizitorius ir prie
saikos laužytojas ir kt. ir 
kt.” Be to, spalio 17 d. 
prie kai kurių čia stovėju
sio pulko karininkų butų 
buvo primėtyta paveikslė
lių, vaizduojančių begriū
vančią Rusijos patvaldystę. 
Kas išplatino tą anticarinę 
nusikalstamą lite r a t ū r ą , 
žandarams nepavyko kon- 
k r e č i a i nustatyti. Į akis 
jiems krito J. B i 1 i ū n a s : 
“...Spėjama, — rašė Kauno 
gubernijos žandarų valdy
bos viršininkas Pol i c i j o s 
departamentui, — kad kal
tininku galėtų būti šią va
sarą Panevėžyje apsigyve
nęs buvęs Tartu (Jurjevo) 
universiteto studentas Jo
nas Biiliūnas, s. Juozo, ku
ris dėl Kuršo gubernijoje 
buvusių įvykių (turima gal
voje Liepojos gimnazistų 
pogrindinė veikla, kurioje 
dalvvavo ir J. Biliūnas — 
A. T.) buvo krečiamas, be 
to, gyvendamas Šiauliuose 
sukėlė įtarimą ryšių palai
kymu su kaltinamu... Ja
nulaičiu (Augustinu — A. 
T.) ir draugyste su pana
šiais asmenimis. Todėl iis 
buvo neviešai sekamas. Se
kimas nesiliovė ir jam per
sikėlus į Panevėžį. Be kit
ko buvo pastebėta, kad jis 
per Janulaičio seseri Juliją 
Janulaitytę, gyvenančia Pa
nevėžyje. gauna iš užsienio 
pasitraukusio laiškus, Taigi 
(Jonas Biliūnas—A. T.) vi
siškai abejotino patikimu
mo asmenybė, nors jis el
giasi labai atsargiai. Biliū

nas Panevėžyje taip pat pa
la i k ė glaudžius ryšius su 
šiuo metu kažkur išvyku
siu Zarasų apskrities, Ak- 
nystų valsčiaus (dabar Lat
vijoje — A. T.) valstiečiu 
dailininkų K. Nifu, kuris, 
kiek žinoma... prašė vais
tinės mokinį Leizorą Gor- 
buzenką padaryti Biliūnui 
hegtografą, bet Gorbuzen- 
ka nesutiko, todėl ir neži
noma ar kas nors kitas pa
dirbo Biliūnui hegtografą 
ir ar jis jį turėjo? Matyt, 
kad paminėtas Biliūnas pa
gal požymius ir kitus duo
menis, yra tas pats buvęs 
studentas — lietuvis... (ku
ris) prieš keletą savaičių 
buvo atvykęs iš Panevėžio 
į Šiaulių apskritį ir susi
rinkime rodė s hegtografuo- 
tą nusikalstamo turinio pa
veikslą.” Toliau žandaras 
samprotauja: “Nors Biliū
nas ir įtariamas, bet apskri
ties litvomanų grupės vei
kėjų, kuriuos dabar seka 
agentūra (žandarų—A. T.), 
tai šiuo metu b e t k o k i e 
veiksmai vieno Biliūno at
žvilgiu gali greitai pakenk
ti minėtos grupės sekimo 
sekmei”...

Iš tolesnės bylos eigos ne
matyti, kad žandarams bū
tu pavykę sužinoti ką nors 
daugiau anie rašytoją J. Bi
liūną. Tačiau iš šio prane
šimo aiškiai matyti, kad 
rašytojas buvo nuolatos se
kamas, kaip nepatikimas ir 
caro valdžiai pavojingas as
muo.

A. Tyla

Kiek šeimų gyvena 
žemiau “nustatytos” 

linijos
Washington.—Pagal val

džios išleistus davinius, 36 
procentai “nebaltųjų” šei
mų praėjusiais metais už
dirbo mažiau nei $3,000, o 
tai ieina į žemesnį lygį nei 
valdžios nustatyta kaip pa
grindinė pragyvenimo nor
ma.

Palyginti su baltaisiais, 
tai tik 14.4% baltųjų gyve
na tokiose normose.

Vienok, prisipažįsta Cen
zo Biuras, kad šie skaičiai 
paimti ne iš visų gyventojų 
skaičiaus, bet tik iš dalies. 
Žinoma, imant skaičius da
limis, galima pataikyti ten, 
kur kam geriau išeitų. Mū
sų nuomone, tai tokios nor
mos tegali skaityti “gyvo
mis,” jei jos būtų imamos 
iš visų gyventojų. Na, bet 
ir tai, kokios paduotos, pa
rodo, kad didesniame varge 
gyvena nebaltieji žmonės.

“LAISVĖS” REIKALAIS
Daugelis mūsų skaitytojų išvažiuoja atostogauti, 

bet pirm negu apleidžia namus, susitvarko sąskaitas, 
kaip tai atsinaujindami “Laisvės” prenumeratas ir dar 
pridėdami dolerį kitą laikraščio paramai.

Per N. Astrauskienę iš Ęetroit, Mich., 
gautas spaudos pikniko pelnas .... $100.00

S. F. Smith, Los Angeles, Calif., 
prisiuntė jų spaudos pikniko pelną ... 75.00

Alex ir Elizabeth Klimas, Hartford, Conn. 25.00 
J. Jordan, Three Bridges, N. J....................... 20.00
Literatūros ir Meno Mylėtoja .......................... 20.00
A. Lukaitis, Bayonne, N. J............................... 11.00
A. Jenkins, Chicago, Ill...................................... 11.00
Robert ir Alma Brewer, St. Petersburg, Fla. 10.00 
Anne ir Frank Yakštis, Richmond Hill, N. Y. 10.00 
Anton Borden (atminčiai žmonos Mary),

Kenosha, Wis..............................................  10.00
Charles Senkus, Minersville, Pa...........................10.00
Mike (Geo.) Grigas, Broad Brook, Conn........ 10.00
Anna Šleiva, Gardner, Mass............................. 10.00
Mary A. Balzar Clee, Miami, Fla........................10.00
P. M. Šolomskas, Brooklyn, N. Y....................... 10.00
A. Kaladin, Rumford, Me.................................... 6.00
B. Mazenis. Clinton, Ind...................................... 6.00
Veronica Wasiloski, Philadelphia, Pa.............. 6.00
I. Kamarauskas, Oakland, Calif. ....................... 6.00
Ona B. Kubilius, Chicago, Ill........................... 5.50
F. B. Kelly, Glen Meyer, Canada........................ 5.00
Ch. Pampalas, Hamilton, Canada .................... 5.00
St. Petronis, Athol. Mass....................................... 5.00
Mrs. A. šešelgis, Chicago, Ill.................................5.00
V. Stulgaitis, Stoughton, Mass........................... 5.00
J. Samulėnai, Fitchburg, Mass........................... 5.00
Geo. Skinzera, Bristol, Gonn............ .................. 3.00
B. Yurkonis, Kulpmont, Pa....................................3.00
E. Sungailienė, B’klyn, N. Y............................. 2.11
K. C. Strauss, Easton, Pa.....................................2.00
M. Krunglienė, Woodhaven, N. Y.........................2.00
O. Dobinienė, Brooklyn, N. Y........................... 2.00
Frank Nagine, Keene, N. H..................................2.00
Natalija Astrauskas, Detroit, Mich......................2.00
P. Gavėnas, Huntington Sta., N. Y.................. 2.00
Mary Tamalienė, Flushing, N. Y....................... 1.50
Ona Kazlauskienė, Flushing, N. Y....................... 1.50
Po $1: Mrs. Anthony Budres, Grand Rapids, Mich.; 

John Kuniskas, Newark, N. J.: P. Mainionis ir J. Kirei- 
lis, Binghamton, N. Y.: Wm. Delnicki, Bridgeport, 
Conn.; J. Kazlauskas, Phila., Pa.; P. Alekna, New Hyde 
Park, N. Y.; E. Pazarskas, Chicago, Ill.; P. Chereška, 
Brockton, Mass.; Constance Egeris, Hudson, N. H.; 
John Yorke, Hasbrouck Hts., N. J.; J, Pakalnis, Phila., 
Pa.; Wm. Goodis, Earlville, N. Y.; A. Zigmantienė, 
Livonia, Mich.; C. Yokubinas, Baltimore, Md.; A. Pur
vinis^ Trumbull, Conn.; S. K. Mazan, So. Ehclid, Ohio; 
V. Gižauskas, Chester, Pa.; St. Gavran, Pittsburgh, Pa.

Dėkui viršminėtiems už jų paramą laikrašičui.
“L.” Administracija

Linksmybė priglaudžia 
liūdesį

Gegužės mėnuo atneša 
vieniems linksmumą, ki
tiems liūdesį ir mirtį. Šios 
dienos spauda paduoda: 
Nuo šalčio mirė 5 žmonės 
S. Paulo mieste, o visoj 
Brazilijoj apie 30. Sunku 
tikėti, kad tiek žmonių mi
rė nuo šalčio kada termo
metras rodė 9 laipsnius 
šilumos S. Paulo mieste ir 
estade, kituose estaduose 
gal mažiau.

Tikrumoj jie nemirė vien 
nuo šalčio, čia prisidėjo li
gos ir badas, šaltis tik pa
greitino mirtį. Buvo šiltų 
laikų, o iš po nakties ras
davo mirusiu ant šaligat
vių ar po tiltu, tik niekas 
į tai nekreipė dėmesio.

S. Paulo spaudai iškėlus 
tokius atsitikimus per vie
ną naktį, policija privertė 
ką nors daryti, ir pasidar
bavo: per kelias valandas 
surinko 420 gyvųjų lavonų. 
Nuvežė į buvusį kalėjimą 
ant Braz, kuris vadinasi 
Presidio da Alegria (Link
smieji arešto namai), pa
slėpė nuo lietaus ir vėjo, 
davė šiltos kavos, duonos, 
lovą su apsiiklojimu, ko 
daugumas nėra turėjęs sa- 
vb gyvenime.

Tik tas visas malonumas 
ne visiems atnešė linksmu
mą,^daugumai liūdesį. Jie 
miršta, nes turi mirti; per 
daug laiko išalkę ir suvar

3 pusi

gę, tai kelių dienų pašalpa 
nedavė gerai sustiprėti. 
Miršta šiltoj lovoj, pavalgę 
prie gydytojo. Ir kodėl 
taip yra, kas tame kaltas? 
Komercinė spauda nutyli, 
nenori nurodyti tų įvykių 
kaltininkų, bijo liaudies 
keršto.

Tikrumoj, štai kur tikra 
mirimo “nuo šalčio” prie
žastis. Dauguma darbinin
kų nustodami darbo, nusto
ja ir duonos, nes dirbdami 
už mažą atlyginimą nega
lėjo susitaupyti ekonomijų. 
Dabar priversti maisto ieš
koti šiukšlyne; apie kam
barį, lovą negalima nei gal
voti. Priversti gyventi kur 
galima, po tiltu, ant šali
gatvio, ant bažnyčios laip
tų, o pasikloti ir apsikloti 
— laimė, jei surado laik
raščio lapą.

Ir kol darbininkai nesu
sipras, nestos į kovą, tai 
dar daug mirs “nuo šal
čio”, nes be kovos niekas 
nieko nedavė ir neduos. 
Kiekvienas darbininkas, 
kur jis nedirbtų, privalo 
stoti i sindikatą, organL 
zuotai kovoti už savo teises.

Dzūkelis
San Paulo

Tarybų Sąjunga įrengia 
erdvėje skridimą Pasauli
nėje Parodoje, Mjontrealyje.
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JUSTAS PALECKIS

MAROKAS--ŠALTAS KRAŠTAS
SU KARŠTA SAULE

(Tąsa)
Meknese stovi karaliaus 

rūmai — šalies valdovo va
saros rezidencija. Kara
liaus rūmų esama ir dau
gelyje kitų miestų. Netoli 
Mekneso iškyla Mulai-Idri- 
so miestelis. Tenai, po kil
mingos mečetes skliautais, 
palaidotas Mahometo gimi
naitis Mulai-ldrisas, kadai
se galingos Idrisų dinasti
jos pradininkas. Tos mau
rų dinastijos žydėjimo me
tu arabų valdžioje atsidūrė 
didelė Ispanijos dalis. Visai 
arti Mulai-Idriso matyti ro
mėnų miesto Voliubilio 
griuvėsiai.

Įdomiai keliavome iš Ra
bato į ketvirtųjų Maroko 
sostinę — MaraKešų. Kurį 
tarpų kelias ėjo netoli At
lanto krantų. Iš tolo matė
si kurortiniai miestai su 
puikiais paplūdimiais. Čia 
gintis nuo vasaros kaitros 
atvyksta pinigingi miestie
čiai iš Rabato, Kasablan
kos. Teko važiuoti pro bu
vusių amerikiečių karinę 
bazę. Dabar ten numatoma 
įrengti naujų civilinį aero
dromų tarptautinėms lini
joms.
Artėjant prie Marakešo, 

pastebėjome horizonte iš
kylančius kalnus su snie
guotomis viršūnėmis. Tai
— Atlaso kalnagūbris, ku
rio aukščiausioji viršūnė 
Džebel-Tubkalas (4165 me
trų aukščio) stūkso pietuo
se nuo Marakešo.

Pavadinimas “Marakeš” 
reiškia — raudonas. Jau 
artėdami prie šio miesto, 
matėme kaimų namus iš 
molio. Ir pačiame mieste 
namai rausvi. Tokia pat 
spalva ir didelio moderniš
ko “Mamunios’' viešbučio, 
kuriame apsistojom. Iš man 
skirtų apartamentų balko
no pamačiau sode nuostabiai 
gražų baseinų. Žalsvame 
vandenyje plaukiojo poil
siautojai, matyt, atvykę iš 
Europos ir Amerikos, kiti
— kaitinosi saulėje. Šiame 
sode auga įvairūs medžiai 
ir daugybė palmių. Apskri
tai, visas Marakešas apsup
tas palmėmis.

Apie palmių atsiradimų 
aplink Marakešą girdėjau 
padavimų. Vienų kartų Ma
rakešų apsupusi kariuome
nė, kuri atsivežė maistui 
daug datulių (finikų). Iš 
suvalgytų vaisių sėklinių 
kauliukų ir išaugusios tos 
Marakešo palmės.

Beje, iš Marakešo kilo ir 
valstybės pavadinimas — 
Marokas. Tačiau taip šį 
kraštų vadina užsieniečiai, 
o patys marokiečiai savo 
šalį vadina “Magrib” (Va
karai) arba net “Al Mag- 
rib al-Aksa” (Tolimieji va
karai). nes Marokas iš visų 
arabų šalių yra labiausiai 
nutolęs į vakarus.

Marakešas — vienas gau
siausiai užsienio turistų 
lankomų miestų. Dauguma 
į šį kraštų atvykusių turisr 
tų laiko savo pareiga pa
matyti egzotiškų Marake- 
šį. O turistų skaičius šioje 
šalyje nuolat auga. Pernai 
jų buvę per 500 tūkstančių, 
o šietnet laukiama dar dau
giau. Turistai teikia žy
mias pajamas Maroko iž
dui. Todėl Čia stengiamasi 
turistus gerai aptarnauti. 
Tuo rūpinasi speciali turiz
mo ministerija.

Ekskursiją po Marakešų 
pradėjome prie didelių 

dirbtinių baseinų. Jie supa 
visų miestų. Vaikščiojome 
po dideles alyvmedžių plan
tacijas, kuriose auginamos 
puikios alyvos. Maroko že
mė teikia įvairiausių vaisių 
— apelsinų, mandarinų, 
greif rūktų, citrinų, datu
lių, bananų, abrikosų, per
sikų, migdolų, obuolių ir 
kt. Žymi dalis apelsinų, ku
rie pardavinėjami Lietuvo
je, yra importuoti iš Maro
ko. Pakeliui matėme daug 
vynuogynų. Nors musulmo
nai alkoholinių gėrimų ne
vartoja, bet Maroke gami
nama daug gero vyno. Vy
no eksportu Marokas uži
ma trečių vietų pasaulyje 
po Prancūzijos ir Italijos.

Pabuvojome ir garsioje 
Marakešo aikštėje, kurių 
vadina “šarlatanų aikšte.” 
Čia visada pilna žmonių* 
Ypač didelė minia aplink 
gyvačių kerėtojus. Ko tik 
jie neišdarinėja su kobro
mis ir kitokiomis gyvatė
mis. Kitoje vietoje žmonės 
būriuojasi aplink vikrų fo
kusininkų. Iš vienos pusės 
girdėti tamburinų garsai. 
Ten žmonės apspitę aštuo
nis šokėjus, atliekančius pir
ma lėta, o paskui gana au
dringa šokį. Kitur žmo
nės stebi cirko žonglierius.

Pasivaikščiojome po Ma
rakešo medina. Čia krau
tuvėlių gatvė tęsiasi apie 
kilometrų. Vietos papročių 
žinovai patarė mums, kų 
nors perkant, smarkiai de
rėtis. Ir tikrai, pardavėjas 
prašė iš manęs 35 dirhamus 
už varinį padėklų, o pas
kui atidavė du padėklus už 
tų pačių suma.

Diena Marakeše baigėsi 
vaišėmis restorane. Žiūrint 
iš lauko, tas restoranas, 
stovintis siaurutėje medi
nos gatvelėje, atrodė lyg 
koks aptriušęs pastatas. O, 
įėjęs vidun, patenki į di
dingų salę. Ji kažkuo pa
naši į šventyklų su mozai
kinėmis sienomis, pilioriais, 
arkomis. Valgėme prie že
mų staliukų, sėdėdami ant 
odinių pagalvių. Tokie vie
tos papročiai. Ir valgiai bu
vo marokietiški.

Kitų rytų atvažiavome į 
šiaurę. Stebėjomės gerais 
asfaltuotais ir cementuo
tais keliais, kurie juosia 
visų Marokų. Privažiavus 
Beni Malabo provincijos 
sienų, mus sutiko šios pro
vincijos gubernatorius Ha- 
su Saidas, Jis pasiūlė ap
žiūrėti netoliese esančius 
irigacijos įrengimus. Tai 
buvo dar statomi ant ne
aukštų atramų ilgi cemen

Naujos statybos Vilniuje puošiamos sodais ir žodynai. (J. Juknevičiaus nuotr.)

tiniai loviai- kuriais bus 
pratęsta irigacijos sistema, 
drėkinanti keliasdešimt 
tūkstančių hektarų žemės. 
Atkariautoje iš sausros že
mėje numatoma auginti cu
krinius runkelius, kurių 
derlius siekius 600 centne
rių iš hektaro. Netolima
me miestelyje gubernato
rius parodė mums baigia
ma statyti cukraus fabri
kų. Sutikome tris specia
listus iš Vakarų Vokietijos. 
Ta fabrikų stato viena 
Braunšveigo firma. Matė
me ir didelį medvilnės san
dėlį.

Grįždami patekome į Be
ni Malabo miestų.

Gubernatorius priėmė 
mus savo rūmuose ir su
ruošė tipiškus marokietiš- 
kus pietus. Ant dviejų sta
lų gulėjo po ką tik iškeptų 
avinų su dideliais ragais, 
vadinama “mišui”. Paskui 
pavaišino mus sluoksnėtu 
tešlainiu su kažkokių pauk
ščių, bene karvelių, mėsa. 
Galiausiai buvo patiektas 
plovas iš sorų kruopų. Ma
rokiečių papročiu visa tai 
valgoma rankomis, be jo
kių įrankių. Prieš valgant 
ir po valgymo tarnas atne
ša. indų rankoms nusiplau
ti. Nors'' mums siūlė nau
doti, šakutes ir šaukštus, 
bet,'. Vgerbdam i šeini i n i n kų 
papročius, valgėme ranko- 
mi^.; išeini minkąs, paėmęs 
geresnį kąsnį, dažnai padė
davo jį svečiams. Mano kai
mynas, senas arabas, maty
damas, kad man nesiseka 
sudaryti gumulų iš kruopui 
plovo, pats sugniaužęs ir 
suminkęs kruopas saujoje, 
paduodavo man; ir būtinai 
į dešinę rankų. Marokiečiai 
gėrė tiįc bealkoholines sun
kas, mineralinį vandenį bei 
koką-kolą, o mus vaišino 
vynu.

Iš vaišingo gubernato
riaus namų važiavome to
liau į pramonės miestų 
Churibgų. Tai svarbus fos
fatų kasyklų centras. Pa
sirodo. Marokas užima pir
mų vieta fosfatų ekspor
tu. Per metus iš čia eks
portuojama apie 8 milijo
nai tonų fostatų žaliavos 
ir pusfabrikačių. Fostatų 
kasyklos pradėjo veikti 
daugiau kaip prieš 40 me
tų. Dabar fostatų pramo
nė nacionalizuota. Tačiau 
įmonės direktorius ir dau
gelis inžinierių bei meistrų 
— prancūzai arba kiti eu
ropiečiai. Vis dėlto Maro
ke rūpinamasi išugdyti. 
daugiau specialistų iš vieti
nių gyventojų tarpo.

Teko gerokai paprakai
tuoti ir pasilankstyti, lan
džioj ant po kasyklų pože
mius. Vietomis reikėjo 
slinkti kone ropomis, nes 
šachta buvo labai žema. 
Darbininkai kastuvais me
tė fosfatų luitus ir trupi
nius į konvejerio juostų. 
Klausėme, ar šį sunkų dar
bų jie dirba 8 valandas 
kasdien. Mums atsakė, kad 
čia darbas akordinis ir dar
bininkai stengiasi kuo dau
giau uždirbti. Gerai, kad 
šios požeminės kelionės me
tu ant galvos turėjome už
sidėję apsauginius šalmus. 
Šiaip būtume prasiskėlę 
galvas į perdengimus.

Nuvažiavome į kita vie
ta, kur fosfatai kasami at
viru būdu, tiesiog ekskava- 
toriais. Čia dirba milžiniš
kas amerikiečių gamybos 
žingsniuojantis ekskavato
rius. Mums paaiškino, esą, 
tai didžiausias ekskavato
rius pasaulyje. Nustebino
me šeimininkus pasakoda
mi, kad mūsų šalyje esama 
dvigubai didesnių ir galin
gesnių tokio tipo ekskava
torių. . ,•

Churibgon atvykęs Kasa
blankos provincijos guber
natorius Amoras miesto pa
šos (burmistro) rūmuose 
suruošė priėmimų mūsų 
delegacijos garbei. Jau be
ne ketvirta karta teko mik- 
1 intis, valgant pirštais. Šio
je srityje jau buvome pada
rę nemaža pažangų. Įdo
miai kalbėjomės su guber
natoriumi, kuris reiškė di
delę p a g a r b a Tarybinei 
valstybei, ypač pabrėžda
mas, kad tik dėka mūsų 
pergalės prieš hitlerininkus 
buvo išvaduota daugelis 
tautų, jų tarpe ir Maroko 
tauta. Sutriuškinus Pran
cūzija, M a r o k a s pateko 
hitlerininkų kontroliuo t o s 
Viši vyriausybės valdžion, o 
ir patys hitlerininkai buvo 
įsiskverbę į Marokų. Guber
natorius aukštai vertino ir 
Tarybų Sąjungos kovų už 
taikų bei visuotinį nusi
ginklavimų. Tokia politika, 
jo žodžiais, gali išgelbėti 
žmonija ir padėti pakilti 
atsilikusioms tautoms.

(Bus daugiau)

SUĖMĖ NARKOTIKŲ 
BIZNIERIUS

Valdžios agentai suėmė 
Christopher Whithead ir jo 
sūnų Christopher Jr. Pada
rius krata jų bute, 144-11 
101st Ave., Richmond Hill, 
policija rado ir atėmė $1,- 
500 įkainuotų kiekį mariju
ana ir kitų narkotinių nuo
dų, taipgi porų šaunamų 
įrankių.

Jų veikla buvusi stebima 
nuo kovo mėnesio.

Sellersville, Pa. Žinios iš Lietuvos
Dalyvaukime gražioje 
Ramanauskų sueigoje

Vasara laikas greitai bė
ga, ir mums nejučiomis ji 
paliks užmaršty. Vasara— 
tai maloniausias sezonas. 
Naudokimės juo. Mūsų ne- 
nuilstantieji Antanas ir 
Bronė Ramanauskai, ne
žiūrint į visokias kliūtis ir 
skerspaines, rengiasi rug
sėjo 4-ai dienai (sekmadie
niui), kurios aidas nuskam
bės toli toli. Gražiai suei
gai surengti— reikia įdėti 
daug darbo ir rūpsčio, kad 
viskas pavyktų kuo pui
kiausiai. Visas prirengimas 
vedamas planingai. Turime 
žinoti, kad visa sueigos at
sakomybė puola ant Rama
nauskų pečių — ar ta su
eiga bus pase k m i n g a ar 
ne. Antanas ir Bronė pilni 
energijos ir ryžto, ir jie 
darbuojasi į jokias kliūtis 
neatsižvelgdami.

Svečių Ramanauskų rezi
dencijoje niekados netrūks
ta. Bet pastaromis dieno
mis svečių suvažiavo mielų 
ir širdingų. K a t i n i a i iš 
Eastono, Navickai iš Eddy- 
stono, Merkiai, Walantai, 
Tureikienė ir Sidabrienė iš 
Philadelphijos. Tie sveičiai 
tarytum žinojo, kad pas 
Ramanauskus vyksta kas 
tokio naujo ir svarbaus. Su 
daugeliu iš jų buvo pasitar
ta, pasikalbėta, kad įvyk
džius gražių lietuvių suei
gų, kuri plačiai nuskambė
tų. Visi pasitarime daly
vavusieji pasižadėjo prisi
dėti su darbų, kad sueiga 
būtų viena iš geriausių ir 
pasekmingiau šių. Viskas 
bus daroma, nežiūrint, kiek 
daug svečių suvyktų, kad 
būtų prisirengta visus ska
niai pavagydinti ir širdin
gai pavaišinti. Taigi sve
čių patenkinimas užtikrin
tas. Todėl rugsėjo ketvir
toji lai būna mums džiaugs
mo ir pasitenkinimo diena!

Įvertindami Ramanauskų 
pasišventimų, širdingumų, 
rugsėjo 4-ą dienų, su vyksi
me pas juos visi, kas tik 
galėsime. Tik nesivėluoki- 
me, suvažiuokime anksti, 
nes sueigos pasisekimas to 
reikalauja — pasiseki m a s 
garbingos mūsų, spaudos 
naudai!

Drąsuolis

Kelrodis
Nedaro skirtumo, iš kur į 

Ramanauskų ūkį važiuotu
mėte, kad privažiuotumėte 
Sellersvillę (Pa.), turite 
įvažiuoti į kelių 309, iš 
kurio, važiuojant iš Phila
delphijos ir pravažiavus 1 
mylių, reikia suktis į kairę 
(ant kampo Texaco gasoli- 
no stotis)—į kelių 563, ku 
riuo važiuoti reikia 3 myl. 
iki Lonely Rd., ir važiuoti 
lėtai, nes Lonely Road ne
labai ryškus, ir čia sukti į 
kairę, kur tuojau rasite Ra
manauskų rezidencijų.

Philadelphiečiams lengva 
pasiekti Sellersville busu. 
Bušai apleidžia Trailways 
Terminal, 13-a ir Archer 
St. Paėmę busą 9:15 ryte, 
jūs pasieksite Sellersvillę 
10:24. Antras busas išeina 
11:15 ryte, Sellersvillę pri
važiuoja 12:24 vai.

Turite pasakyti buso vai
ruotojui, kad jūs norite iš
lipti Sellersville j, ir jūs iš
lipsite prie Was h i n g t o n 
House.

Svečius pasitiks jums ge
rai pažįstamas ' asmuo ir
pristatys į vietą.

Būtų gerai, kad važiuo- tai žinosime, kiek mašinų 
jantieji busu praneštume- reikės pasiųsti, kad svečius 
te: R. Romanof sky, RD 11 pąfVežtųo J* Ao B.

KOVŲ Už TARYBŲ 
LIETUVĄ VETERANAS
Vilnius. — Tų dienų, kai 

Petrui Federavičiui sukako 
70 metų, ąžuolo lapų vaini
ku jaunimas apvainikavo 
šį žilagalvį žmogų. Jis 
buvo kelyje — akrtu su sa
vo draugais — penktojo 
Vilniaus pulko veteranais, 
keliavo ten, kur kažkada šis 
pulkas kovojo už Tarybų 
valdžių Lietuvoje.

Šis žmogus beveik pusę 
amžiaus paaukojo Tarybų 
Lietuvai. 1918-1919-aisiais 
jis gynė jaunų Lietuvos re
voliucijų, ilgus metus dir
bo partinį darbų. Revo
liucinių kovų veteranas 
savo gimtadienį sutiko 
ten, kur jaunystės me
tais jam tekdavo vykdyti 
laikinosios revoliucinės Lie
tuvos vyriausybės užduotis.

NAUJOS KNYGOS
Vilnius. — Šių dienų lan

kų rašytojas ir mokslinin
kas Z. Kosidovskis savo 
knygoje “Biblijos sakmės,” 
remdamasis nauj a u s i a i s 
mokslo duomenimis, šiuo- 
lai kiniais istorijos ir 
archeologijos tyrinėji
mų rezulta tais, analizuo
ja biblijos tekstų. Autorius 
parodo, kaip istorijos fak
tai joje apipinti izraelitų, 
babiloniečių ir kitų senovės 
tautų legendomis.

Ne tik savo draminiais 
veikalais pagarsėjo šveica
rų rašytojas Fridrichas 
Diurenmatas. Didelį pasi
sekimų turi ir jo krimina
liniai romanai, kurie pasi
žymi problemomis nūdienė
mis problemomis, gilia, filo
sofine mintimi, psichologiš
kumu. Lietuvių kalba išė
jusioje jo knygoje “Teisė
jas ir jo budelis” išspaus
dinti du tokio pobūdžio ro
manai: “Teisėjas ir jo bu- 
delis” ir “Avarija.

“Kosmoso robinzonai” — 
čekų rašytojo fantasto Fr. 
Behouneko knyga jaunimui 
iš serijos “Drąsiųjų keliai. 
Joje pasakojama apie vie
nos raketos įgulą, kurios 
nariai dėl nelemtų aplinky
bių virsta kosmoso robin- 
zonais.

Pajėgesniems pianistams 
išleistas J. Karoso “Varia
cijos fortepijonui.” Tai 12 
variacijų lietuvių liaudies 
dainos “Jau saulelė lei
džias” tema.

SVEČIAI Iš GRUZIJOS
Vilnius. — Iš tolimosios 

Gruzijos Lietuvo susilaukė 
brangių svečių: atvyko 
kompozitoriai, rašytojai, at
likėjai. Jie atvežė mums sa
vo šalies dainas, muziką, 
poeziją, gimusias toje žemė
je, apie kurią tiek daug 
legendų yra parašęs Anta
nas Vienuolis.

Rašytojo kadaise išvaikš
čiotais takais Kaukaze šie
met keliavo mūsų respubli
kos menininkai. Dabar su 
gruzinų menu ir literatūra 
susipažįsta Lietuvos darbo 
žmonės. Bičiuliai iš Gruzi
jos lankosi įmonėse, kolū
kiuose, susitinka su mūsų 
respublikos meno ir moks
lo veikėjais. Visuose susi- 
tikimuosfe skamba vienas 
žodis — draugystė. Drau
gystė — tai ji suartina už 
tūkstančių kilometrų esan
čias respublikas.

Box 2 51, Sellersville, Pa.,

KOOPERATININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vilnius.—Per trejus me
tus ( 1962-1965 metais) 
“Lietkoopsąjunga” gavo 64 
milijonus 827 tūkstan č i u s 
rublių pelno. Pagrindinių 
jos fondų vertė dabar su
daro 70 milijonų rublių.

Kaip naudojami šie mil
žiniški turtai, kurių savi
ninkai — daugiau kaip mi
lijonas respublikos koope
ratininkų? Per trejus me
tus rajonų centruose, gy
venvietėse pasta t y t o s 22 
universalinės ir 5 5 9 kitos 
parduotuvės, 14 naujų duo
nos kepyklų, nemaža preky
bos bazių, sandėlių, visuo
meninio maitinimo įmonių, 
keli konservų fabrikai. 
Parduotuvėse dabar par
duodama žymiai daugiau ir 
įvairesnių prekių.

Apie tai buvo kalbama 
VII respublikos kooperati
ninkų suvažiavime, kuris 
numatė vartotojų koopera
cijos tolesnės veiklos gai
res.

NAUJI DIDVYRI AI- 
ŽEMDIRBIAI

Pasvalys.-—Prieš 15 me
tų Pasvalio rajono “Mūsų 
ateities” kolūkio pirminin
ke žmonės išrinko Agotą 
Januškienę. Ji buvo pirmo
ji komunistė šioje apylin- 
keje.

Komunistė subūrė žmo
nes. Tiesėsi pirmosios ko
lektyvinės vagos, bendrojo
je žemėje išaugo pirmasis 
derlius. Bėgo laikas. Šian
dien kolūkis džiaugiasi savo 
gyvulių bandomis, derliu
mi, pastatais. Už darba
dienį čia mokama po 1.3 
rublio ir 2 kilogramus grū
dų. Ūkis sparčiai žengia 
į priekį.

Už penkiolikos kolektyvi
nių darbo metų pasiekimus
kolūkio pirmininkei Agotai 
Janušk i e n e i neseniai su
teiktas Socialistinio Darbo 
Didvyrio vardas. Kartu su 
ja šis garbingas vardas su
teiktas dar septyniems res
publikos žemės ūkio dar
buotojams.

Vieno vilko kaina
Nušovęs vilką, laiminga

sis medžiotojas žino, kad jo 
laukia ne tik draugų svei
kinimai, mažytis medžioto- 
jiškasis jų pavydas, bet ir 
graži premija Gamtos ap
saugos komitete. Už kiek
vieną sunaikintą vilką vals
tybė skiria penkiasdešimt 
rublių.

Tačiau iš tikrųjų plėšrū
no kaina daug didesnė. Pa
vyzdžiui, 1964 m. Lietuvos 
miškuose buvo surengtos 
156 spec i a 1 i o s vilkų me
džioklės, kuriose dalyvavo 
3,549 medžiotojai ir 1,725 
varovai. Medžioklių metu 
buvo nušauta 20 vilkų. Vie
nam vilkui sunaikinti su
gaišta 77 darbo dienos. Tais 
pačiais metais dar šešioli
ka vilkų buvo nušauta, 
prieš tai susekus jų dieno- 
jimo vietas ir apsupus jas 
vėliavėlėmis. Aštuoniolika 
aptikta gūžtose, o trylika 
sunaikiųta atsitiktinai.

Pastaruoju metu mūsų 
miškuose yra apie penkias
dešimt vilkų. Tai labai ne
daug, bet žalos jie pada
ro dar nemaža. Užtat nai
kinti vilkus kiekvienas me
džiotojas laiko šventa savo 
pareiga.

O. Pempiene
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\ . VII-ojo Tarptautinio an- 
* tropologų ir etnografų kon

greso Maskvoje dalyvis 
*<■ Jensas Bjerė dalyvavo eks

pedicijoje Naujosios Gvinė
jos saloje (tarp Indonezijos 
ir Australijos). Jis surin- 

įj I ko įdomių medžiagų apie 
, J kalnų gyventojų gentis. Au- 
/ torius jas vadina pigmėjais, 
Į bet tai ne visai tikslu — et- 
/ ^nografai skiria žemūgius 

Naujosios Gvinėjos gyven
tojus nuo Afrikos pigmėjų, 
rasės.—“M.” Redakcija.

'I _ .__
1 •

I

, Jie sustojo, žvelgdami į 
mus. Jų tarpe nebuvo nė 
vieno, aukštesnio negu pus- 

i antro metro. Ant jų galvų 
puikavosi keisti papuošalai: 
nei skrybėlės, nei šukuose
nos, savo forma primenan- 

Į čios didžiulį grybų. Taip aš 
pirmų kartų išvydau kalnų 
pigmėjus...

Praėjo dar tik pusė va
landos, kai aš nusileidau ne
didelėje aikštelėje, Simba- 
jaus žvalgybinėje bazėje. 
Mane sutikęs vienintelis čia 
gyvenantis europietis vy
resnysis karininkas Alanas 
Džonstonas kalbėjo:

—Aš dirbau daugelyje 
Naujosios Gvinėjos vietų ir 
žinau, kad pigmėjai patys 
linksmiausi ir svetingiausi 

\ .y iš visų papuasų. O juk iš pra
džių jie buvo labai nepa- 
lankūs mums.

\ Prieš keletu metų aš pa- 
T buvojau pas Afrikos pigmė- 
jF) jus ir gerai juos prisimi- 
/ niau. Naujosios Gvilėnjos 

pigmėjai visiškai nepanašūs 
į savo bendraūgius Afriko
je: jie truputį aukštesni, 
dailesnio sudėjimo, ir jų 
oda šviesesnė. Kai kurie vy
rai — tikri atletai.

Iš Alano aš sužinojau,
• kad atvykau kaip tik laiku 

— gentis ruošėsi “siomi” 
šventei. Aš seniai norėjau 
susipažinti su šiuo įdomiu 
papročiu, kurio esmė — no-

♦ sies pradūrimas.
—Štai jau visas mėnuo, 

kai pigmėjai ruošiasi “sio
mi,” — kalbėjo Alanas. —

• -/ Kol kas nežinoma, kada
tiksliai prasideda ceremoni
ja, bet jau greitai. Šventė 

( vyks Kajronko miestelyje.
M

Kitų rytų dešimties ne
šėjų ir vertėjo lydimi, mes 
jau traukėme į Kajronkų. 
Savo žygį pradėjome links
mai pro medžius blyksint 
saulei, bet pamažu ėmė kil
ti debesys, ir vakarop, kada 
mes pasiekėme gyvenvietę, 
pradėjo lyti.

—Įsidėmėkite, kad fotogra
fuoti galima tik ligi pietų, 
—perspėjo mus Alanas.—Į 
pavakarę šiuo metų laiku 
čia kasdien lyja.

Vakare, kada mes, įsisu
kę į vilnones antglodes, sė
dėjome lūšnelėje prie žiba
linės lempos, Alanas ėmė 
pasakoti apie pigmėjus. Jų 
buitis ir papročiai labai sa- 
Votiški. Sunku, pavyzdžiui, 
nustatyti jaunų, neištekėju- 
šių mergaičių skaičių—gen
tis slepia jų vardus. Jos 
gyvena visada izoliuotos, 

i ir jaunuoliai gali pama
tyti vienas kitų tik “siomi” 
šventės metu. Vedybas čia 

- paprastai išsprendžia vyrai.
4 Kai jaunuolis veda, tikima

si, kad jis savo seserį iš
leis už savo žmonos bro
lio. Jeigu šito jis negalės

• padaryti, jam teks mokėti 
/ už jaunųjų nemažų išpirkų.

Rytų mus pažadino juo
kas ir linksmi balsai. Maži 
žmogeliukai susirinko pasi
žiūrėti “šitų juokingų dide
lių baltųjų žmonių.” Minio

je aš staiga pamačiau pen- 
kerių-šešerių metų mergai
tę. Ant jos kaklo kabojo 
neįprastas ir keistas amule
tas — nukirsta ir išdžiovin
ta vaiko ranka ir suaugusio 
žmogaus plaštaka. Alanas 
man paaiškino, kad tai mi
rusių mergaitės giminaičių 
rankos. Šiuo amuletu mer
gaitė įrodė mirusiųjų sie
loms, kad jų neužmiršo. Vė
liau aš ne kartų mačiau pa
našius amuletus ir įpratau 
prie jų. Matyt, šis senas 
paprotys yra susijęs su pro
senolių kultu. Juk dabarti
nių Europos tautų proseno
liai gamino taures iš savo 
mirusių giminaičių kauko
lių, ir nieko ypatingo mes 
čia nematome.

Apeigų lūšnelė stovėjo 
nuokalnėje. Tai buvo gana 
keistos konstrukcijos stati
nys. Jos ilgis r— dvidešimt 
metrų, o centrinė dalis — 
dviejų metrų aukščio ir 
penkių pločio. Abu lūšne
lės galai — siauri ir žemi. 
Lūšnelė buvo pastatyta 
iš medžio >lapų, sutvir
tintų plonomis lazdelėmis. 
Už jos, atviroje vietoje, sto
vėjo kita, mažesnė trobelė, 
pakeltomis nuo žemės grin
dimis. Tai buvo “valgykla,” 
kur sunešdavo artėjančios 
šventės vaišėms skirtų 
maistų. Greta buvo nedi
delis aptvaras su kiaulėmis, 
kurias rengėsi paskersti 
pietums. Rodos, apeigų ce
remonijai viskas buvo pa
ruošta.

Kai mes su Alanu pasie
kėme apeigų lūšnelę, ten 
jau buvo apie dvidešimt 
pigmėjų. Nosies pradūri
mo procedūrai buvo viskas 
paruošta. Jaunesnius vai
kus suvarė atgal į kaimų, o 
šešis devynių-dešimties me
tų berniukus įvedė į didžių
jų lūšnų. Ten juos turėjo 
įšventinti į vrus. Operaci
jų, padedant dviems jaunuo
liams, atliko senis, matyt, 
vietinis burtininkas. Ber
niukų prievdė prie senio, tu
pinčio prieš lūšnų, ir pagul
dė ant nugaros. Po galva 
jam pakišo medinę lazdų. 
Senis atsisėdo ant berniuko 
raitas, o jo padėjėjas pri
spaudė vaiko pečius prie že
mės. Kairės rankos dviem 
pirštais prispaudęs berniu
ko nosį, senis ėmė jų ma
sažuoti,—tur būt, tam, kad 
mažiau justų skausmų. De
šine ranka jis paėmė aštrių 
strėlę ir staigiai dūrė ja į 
nosies kremzlę. Berniukas 
gulėjo visiškai ramiai, už
merkęs akis, tik jo kojos pa
lengva trūkčiojo. Padėjė
jas ištiesė seniui plonų bam
bukinę lazdelę. Senis įsprau
dė jų į strėlę, kuri vis dar 
styrojo berniuko nosyje, ir 
vikriai truktelėjo: bambuko 
lazdelė pervėrė nosį. Štai ir 
visa techninė apeigų pusė.

Jaunus pigmėjus vienų po 
kito greitai atvesdavo prie 
senio. Operacija, matyt, 
buvo neskausminga, nes tik 
du berniukai suriko. Kad 
nebėgtų kraujas, jie dar ku
rį laikų pagulėjo ant žemės 
su užverstomis aukštyn gal
vomis. Paskui berniukus 
nuvedė į šoninį kambarį. 
Bet išbandymai tuo nesibai
gė: vaikus paliko vienus 
keturioms dienoms. Tuo me
tu juos lankydavo visi gi
minės vyrai ir “perduodavo 
savo patirtį” — mokė juos, 
kaip turi elgtis ateity. Per 
šias dienas vaikai galėjo 
valgyti tik tokį maistų, ku
ris nepaliestas nei ugnies, 
nei žarijų. Jį gamino ant 
įkaitintų akmenų.

Penktų dienų susirinko 
daugybė giminaičių ir drau
gų, suvažiavusių iš labai to
li. Visų vyrų galvas puošė 
baltos plunksnos. Vakare, 
didžiajame kambaryje, įvy
ko triukšminga puota. Vy
rai gėrė ir šoko visų naktį. 
Kaipgi kitaip, — juk tai 
buvo jų šventė! Užtat mo
terys tylėjo — jos buvo tik 
žiūrovai. Dienos didvyrius 
kol kas slėpė nuo visų. Ber
niukų dėdės visų naktį juos 
puošė plunksnomis ir dažė.

Sekantį rytų sublogusius, 
išvargusius “vyrus,” su laz
delėmis ištinusiose nosyse, 
išvedė iš slėptuvės. Tai bu
vo visos šventės epogėjus: 
išdažyti berniukai, laikyda
miesi už rankų, ėjo šalia 
vienas kito, o visi susirin
kusieji juos apžiūrėjo, pri
tariamai linkčiojo galvomis 
ir sveikino,—kaipgi kitaip! 
Juk būryje padaugėjo vy
rų!

Po valgio prasidėjo kaž
kokia visuotinė maišalynė: 
visi triukšmavo, siuvo pir
myn — atgal, ginčijosi... 
Tuo pat metu buvo spren
džiami patys svarbiausi šei
myniniai reikalai. Kirviais, 
pintomis apyrankėmis, odo
mis ir papuošalais iš plunksnų 
mokėjo už nuotakas. Buvo 
aptariamos naujos vedybos. 
Apkalbinėjama. Ginčijama
si. Taikomasi. Vienu žo
džiu, visi elgėsi taip, kaip 
elgiamasi ir pas mus, Euro
poje, pačių didžiausių šei
myninių švenčių metu.

O, artėjant vakarui, vyrai 
didžiojoje apeigų lūšnoje 
vėl dainavo ir šoko ligi nu
kritimo.

Išvertė E. Liegiūtė 
(Iš “Moksleivio”) 

St. Petersburg, Fla.
Kelionė iš St. Petersburg© 

į Worcester! ir atgal
Šiais metais visai nema

nėme vykti į Worcester! — 
kelionė su mašina užima 3 
dienas ir važiuojant tenka 
pusėtinai pavargti, o skris
ti lėktuvu irgi nelabai no
risi.

Vienok, po apgalvojimo, 
mano žmona Stasė nusita
rė skristi lėktuvu viena ir 
nusipirko bilietų. Laukia
me dienos, kada skris, bet 
štai gauname pranešimų, 
kad atsiimtume pinigus ir 
grą ž i n t u m e bilietą, nes 
streikas eina toje kompa
nijoje, per kurių pirkome 
bilietų.

Na, ką darysime. O skai
tome “Laisvėje” praneši
mus, kad LMS 2-oji apskri
tis su Moterų Sąryšiu ren
gia piknikų liepos 31 d. Tai 
ir pakeitėme pirmąjį tari
mą, ir vaižuojame mašina. 
Kelionė pasisekė labai ge
rai; padarėme iš viso 3,000 
mylių ir randamės namie 
gyvi ir sveiki.

Piknike sutikome daug 
draugų/ su kuriais buvo 
malonu vėl pasi kalbėti. 
Mūsų M. Sukackienė buvo 
viso pikniko gaspadorius. 
Kada ji pasens bei pavargs 
•— nežinia, ji vis vienodai 
vikri, energinga. Bravo, 
Maryte!

Dainų dainų piknike buvo 
daug, žmonių — irgi daug. 
Jonas Petkūnas — tikras 
parko bosas. Jis ir pafko 
pirmininkas, ir biznio ko
misijos narys, ir bartende- 
ris. Taipgi ir J. Sabaliaus
kas — ir dainuoja, ir bar- 
tenderiauja. Linkiu jums, 
gerieji draugai, ilgiausių 
metų! Juožas J. Bakšys

Geras parengimas
Liepos 30 d. LLD kuopa 

turėjo šaunų parengimą. 
Dalyvių buvo pilna svetai
nė, iš toli ir vietiniai yu- 
caipiečiai atsilankė skait
lingai. Verti pagyrimo 
draugai losangeliečiai, daug 
jų atsilankė. S. F. Smithas 
negalėjo atsilankyti, tai, sa
ve nūsibausdamas, užsimo
kėjo už pietus. Tai didžiai 
ačiū, draugai, už tokią sim
patiją yucaipiečiams.

Didelė dėka mūsų šeimi
ninkams už didelį ir sunkų 
darbą prie maisto gamini
mo: Adelei Ziksienei, Mary
tei Radienei, Juozui Giniui, 
Margaretai Alvinienei, J. 
J. K. Alvinui. Svetainėje 
nuoširdžiai pasi d a r b a v o 
Anna Pukienė, Betty Da- 
mušienė ir Onutė Širvins- 
kienė su skaniu pyragu. 
Juozas Dementis, Kazys 
Ziksas, Mikas Pūkis ir J. 
Palukaitis prirengė svetai
nėje stalus. Eiilė kitų da
lyvių vienokiu ar kitokiu 
triūsu gerai pasitarnavo. 
Geo. Damušis šauniai pa
grojo akordeonu. Rengėjai 
labai dėkingi visiems, ku
rie aukojo dovanėles. Buvo 
gražių ir labai vertingų do
vanėlių.

Šią vasarą ne tik mūsų 
pažangiečių mažai parengi
mų, bet ir kitų srovių, kaip, 
pav., SLA kuopos parengi
mai suretėjo. Gal rudeniop 
atgys. Publika parengimų 
pageidauja.

Rengimo komisija taria 
visiems širdingą ačiū už 
taip nuoširdų pasidarbavi
mą ir aukas, taipgi publi
kai už skaitlingą atsilanky
mą. O Onutei Bernotienei— 
už pasakytą gerą kalbą - 
įspūdžius.

Rengėjai
LLD kuopos susirinkimas

Sekmadienį prieš Labor 
Day, rugsėjo 4 d., įvyks 
LLD kuopos susirinkimas 
Yucaipa Valley Parko salė
je, 7th St. Pradžia nuo 12 
vai. (pietų metu). Turime 
daug reikalų apkalbėti. To
dėl visus kviečiame atsilan
kyti. Po susirinkimo turė
sime lengvų užkandžių, šil
tų ir šaltų gėrimų. Kvie
čiame ir nenarius atvykti, 
visi galėsime gražiai pa
žaisti.

Fin. Sekr.
Mirė Jonas žekas

Liepos 31 d. mirė ilgame
tis yucaipietis Jonas Žėkas 
savo namelyje, sulaukęs 79 
metų. Gyveno pavienis. Jį 
laikas nuo laiko aplanky
davo Mikolas ir Anna Pū
kiai. Ir pradžioje rugpiū- 
čio nuvykę jį nuvežti į 
krautuvę pasipirkti maisto, 
rado jį mirusį ant miega
mojo grindų.

Ta netikėtos mirties nau
jiena greitai pasiekė ne tik 
Yucaipos lietuvius, bet ir 
iki Los Angeles. Netekome 
gero visuomeninių reikalų 
ir pažangių laikraščių rė
mėjo. Jis buvo pilnai lais
vų minčių draugas.

Laidotuvės įvyko rugpiū- 
čio 5 d. Koplyčioje gyvų 
gėlių vainikai mirgėjo nuo 
LDS 38 kuopos, LLD 78 
kuopos ir nuo draugų—vie
tinių ir iš toliau.

Prie karsto drg. M’ikolas 
Pūkis pasakė labai tinkamą 
kalbą apie jo gyvenimą,.ir 
kad velionis prieš mirtį pa
liko testamentą, kad jo kū
nas turi būti sudegintas. 
Likęs turtas turi būti pa
dalytas taip, kaip testamen
tas nusako — visuomeni

niams reikalams ir jo pus
broliui Aidukaičiui, Cleve
land, Ohio. Taipgi testa
mentas nusakė, kad laido
tuvių dalyviai visi turi būti 
pakviesti kur į salę ir pa
vaišinti. Velionis visus la
bai gerbė. Jis sakydavo, 
kad jis visiems jautėsi sko
lingas ir jiems negali ki
taip atsiteisti, tai nors tą 
pagarbą laidotuvių daly
viams nori suteikti.

Velionio apekūnai stengė
si atlikti viską, ko jis pa
geidavo. Palaikai sukre- 
muoti Loma Linda kapinė
se. Laidotuvių dalyviai bu
vo pakviesti į Community 
salę ir pavaišinti. Likusį 
jo turtą spręs vietinis 

. Probate Teismas.
Velionis Jonas Žekas iš 

jaunų dienų yra sunkiai 
■ dirbęs anglies kasykloje, 
Scranton, Pa., vėliau Zeig
ler, Ill. Kasyklų dulkės pa
kirto jo sveikatą. Per pas
kutinius keletą metų daž
nai sirginėjo, išmokėjo 
daug pinigų už gydymą; 
vėliau ir širdis susilpnėjo. 
Tik įdomus dalykas tas, 
kad vieną dieną prieš mir
tį jis dalyvavo LLD kuo
pos parengime ir džiaugė
si, kad sveikata gerėja. 
Veik visi parengimo , daly
viai su juo gražiai pasikal
bėjo, ir tai buvo jo paskuti
nis pasimatymas su tiek 
daug žmonių salėje, ir, taip 
sakant, tai buvo jo pasku
tinis atsisveikinimas su sa
vo pažįstamais ir draugais.

Velionis mažai apie save 
kalbėdavo. Tik esu nugir
dęs, kad jis buvo gimęs ir 
augęs didelėje šeimoje, Už
upių kaime. Tikiuosi, kad 
jį geriau žinantieji parašys 
apie jį.

Velionis atvyko į Kalifor
niją iš Chicagos -sveikatai 
pataisyti ir čia užbaigė sa
vo gyvenimą.

Labai gaila netekus gero 
organizacijos nario, ir vi
suomeninių reikalų rėmėjo. 
Mes ilgai prisiminsime jo 
gerus darbus ir idėjinius 
įsitikinimus.

Jei kas norėtų platesnių 
apie Joną Žėką informacijų, 
klauskite pas Mikolą Pūkį, 
34746 Cedar St., Yucaipa, 
Cal. Telefonas 797-8307.

Apie mūsų draugus
Marijona Dementienė tik 

neseniai surgįžo iš savo 
atostogų, kurias praleido 
pas savo sūnaus šeimą, 
Wisconsin valstijoje. Ka
dangi ji vyko orlaiviu, kai 
vyko orlaivivininkų strei
kas, tai jai buvo gera pro
ga nuvykti į Chicagą ap
lankyti savo senovės gerus 
draugus.

Sugrįžo sveikutė ir links
mutė, taipgi atvežė daug 
visokių dovanėlių. Ačiū d. 
Dementienei.

Draugė Anna Bernotie
nė; viena trijų losangeliečių, 
grįžusių iš Lietuvos turistų, 
ne tik atvykusi į Yucaipą 
padidino skaičių publikos, 
bet užbaigoje parengimo 
salėje pasakė įdomią kalbą, 
ką ji matė ir patyrė trumpu 
laiku būdama Lietuvoje. 
Ačiū d. Bernotienei už įdo
mią kalbą. Daugelis labai 
susidomėjo jos kalba apie 
tai, kaip dabar atrodo Lie
tuva, palyginus su praeiti
mi, kada mes ten augome.

•
Margaretą Alvinienę var

gina artritis kojoje,, todėl ji 
dabar mažai veikia. Par
davė dvi serijas “Vilnies” 
rudeninio pikniko bilietų ir

Help Wanted Female I Help Wanted Male

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)

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand use 

eleė. typewriter& IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
N. E. plant loc. Crown Products, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452. 
Phila. ’ (60-66)
H--------------------------------------- n

WAITRESS
No experience necessary. We 

train you. Steady year round 
work. Must be over 21. 6 miles 
east of Lancaster, Pa. on Route 30 

717 - 687 - 6621
(61-65) 

į------------------------------------------- -ė
STENOGRAPHER

Expd. Able to take shorthand. Use 
elec, typewriter &IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
NE. plant loc. CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf lane. PI 414452.

(62-68)

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)

WAITRESS
With some experience. Center City 

Restaurant.
Day work. Good tips.

Call WA 2-2961
(64-66)

LADIES
Full time. Year ‘round work at an 

established pants factory. No exper
ience necessary. Easy to learn ma
chine sewing or pressing jobs. Li
beral benefits.

8 paid holidays.
3 weeks vacation with pay 

Free hospitalization, life, sick and 
accident benefits.

Pleasant working conditions.
Apply at:

POOL & SON
2nd and Towamencin, Landsdale, Pa.

(64-66)

pagal išgalę prisideda su 
veikimu. J. ir M1. Alvinai 
dabar gyvena naujoje vie
toje: 35149 Acacia St., Yu
caipa. Tel. 797-4670.

Artimi draugai ir drau
gės surengė jiems įkurtu
vių puotą rugpiūčio 14 d. ir 
įteikė gražių dovanėlių. 
Širdingai ačiū jums, drau
gai ir draugės.

Alvinas

Šerų prekyvietėje pasta
rosiomis dienomis nelinks
mi dalykai. Rugpiūčio 8 d. 
industriniai šėrai nuslūgo 
žemiau negu bet kada per 
paskiausius dvejus metus. 
10,448 įstaigos turėjo ma
žesnius ar didesnius kainos 
nuopolius.

Pranešimas
PITTSBURGH, PA.

LLD 87 kp. susirinkimas įvyks 
rugpiūčio (Aug.) 28 d., 3 v. popiet, 
LDS 160 kp. name, 1317 Reedsdale 
St., N. S. Pittsburgh. Susirinkimas 
bus labai svarbus, nes yra daug 
draugijos reikalų apsvarstyti; su
sirinkime visi.

J. K. Mažukna, sekr.
(64-65)

Anglų-Lietuvių Kalbų 
ŽODYNAS

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mękestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar Čekius rašykite:

GAUNAMAS “LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty AVe., Ozone Park, N. Y., 11417

MACHINISTS
Experienced on Bridgeport & 

Gin’n milling mach., and W & S 
Lathe. Also nee(jed

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

CE 2-6700. « (60-69)

MECHANIC
Tow motor. Exp. required. Must 

be able to work shift work. N. E. 
plant loc. CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf lane. 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)

PLATER ,
TO TAKE CARE OF 

NICKEL BARREL PLATING 
High pay-life time opportunity

ALL BENEFITS
Call 914 856-5156 or

write to: 
A&W PRODUCTS CO. INC. 

Gardner At Port Jervis, N. Y.
/ (65-67)

CARPENTER—CABINET MAKER
Apply to Mr. McGee

NORTHWESTERN HOSPITAL
2301 E. Allegheny Ave. Phila., Pa. 

Richmond Resident Pref.
(62-65)

□--------------------------------------- n
SURVEYORS — Party Chiefs & 

Instrument Men. Property & con
struction experience. All bene
fits. Year round work for mu
nicipal engineering office. Bucks 
& Montgomery counties. Cowan 
Associates, 128 E. Broad St., 
Quakertown, 536-7075.

(62-65) * 
į--------------------------------------------- B

MOLD MACHINIST. If you're in 

a dead end job and want to enlarge 

your skills from machinist to mold 

maker, call us in Cherry Hill.

663-0131. (64-66)

MECHANIC an International fleet, 
gas and "diesel, mostly preventative 
maintenance. State inspec. Full time, 
steady employ. Blue Cross, Blue 
Shield, insurance, holiday and vaca
tion pay. Apply Victory, 4100 Poplar 
Street. (64-67)

ELECTRICIANS
Required for work on machine 

tools and panel wiring. Permanent 
positions with material handling 
equipment manufacturer. Excellent 
company benefits. Apply in person.

AMERICAN MONORAIL CO.
1111 E. 200th St., 

216-486-5000
Between Euclid and St. Clair Ave. 
Public transportation via zCTS bus 
to and from Windermere Station. 
An Equal opportunity employer.

(64-72)

CARBURETOR ASSEMBLY. Pre
vious experience helpful but not ne
cessary. Good pay with all benefits. 
5 minutes from Tacony Bridge. Ap
ply by letter or in person to C. M. 
Van Syckel, Reconditioned Motors & 
Parts Co., Pennsauken, N. J., Had- 
donfeld Rd. & Waltham Ave.

609-1662-or 3808. (64-65)
■" • "■ ... .......

Anglijos Darbo ministe
rija skelbia, kad pirmą kar
tą per trejus metus pra
gyvenimui reikmenų kainos 
numažėjusios, bet tai dėka 
gero daržovių derliaus.
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Jono Perkūno reikalu
Gerai, kad A. Gilmanas 

“Laisvėje” priminė Jono 
Perkūno tragediją. Deja, 
labai mažai pasakė. Savo 
laiku Perkūnas atliko žy
mią rolę laisvos minties 
puoselėjime. Juk kiekvie
nam, tapusiam pažangiečiu, 
pirmiausia reikėjo atsiskir
ti su religiniais prietarais.

Kultūrinėse sueigose mes 
prisimen ame, pagerbiame 
mirusius kovotojus, veikė
jus. Tad ir Perkūno pa
gerbimas turi įeiti į mū
sų kultūrinę programą. 
Praėjus daugiau kaip 50 
metų man dar neišdilo iš 
galvos Perkūno frazė, ku
rią jis naudodavo, pradėda
mas antireliginę prakalbą. 
Kreipdamasis į klausytojus, 
jis sakydavo: “Aš ne tas 
Perkūnas, kuris bažnyčių 
bokštus spardo, — aš geras 
žmogus.”

Tai buvo 1912 ar 1913 m. 
Bridgeporte, Conn. Prakal
bas Perkūnui rengė LSS 41 
kuopa. Dėl to sakinio kilo 
triukšmelis, bet rengėjai 
šudra u d ė triukšmautojus. 
Kai Perkūnas aiškino ir 
kritikavo “šventą raštą,” 
jau niekas neprotestavo, jo 
kalbos klausė laisvieji ir ti
kintieji.

Dabar LLD kuopa (Mia- 
myje) ruošia kultūriškas 
pramogas, norėtų ir Joną 
Perkūną, kovoje kritusį, 
prisiminti, jo darbus įver
tinti. bet mums stoka bio
grafinių informacijų apie 
ta laisvamanybės skleidėją. 
Žinome. kad" Perkūną fana
tikai mirtinai sužalojo. Drg. 
Gilmanas irgi nieko dau
giau nepasakė. Mizaros ir 
Petrikos istorinėse knvgose 
(“Žvilgsnis i praeitį” ir 
“LLD ir pažangieji Ameri
kos lietuviai”) gana plačiai 
rašoma apie pažangiųjų lie
tuviu judėjimą, bet apie Jo
ną Perkūną irgi nieko ne
randame.

Tad būtų labai gerai, kad 
veikėjai, kurie žino ar tu
ri, duotų biografinių infor
macijų anie Joną Perkūną 
ir tragišką jo mirtį. Juk 
vertinant kovotoją, reikia 
žinoti jo gimimo ir mirimo 
datas. Irgi svarbu, ku
riais metais ir dieną Per
kūnas buvo mirtinai sužeis
tas. Kokia organizacija ar 
asmenys jam prakalbas 
rengė Hoosick Falls mies
telyje. O jei jau sumuštas 
ir laiptais nuspirtas “Per
kūnas atsikėlęs ir nuėjęs.” 
tai kur buvo tie jo prakal
bų rengėjai, jo palydovai?

Jen neklystu, tai Perkū
nas ir rašinėdavo kai ką. 
Tad būsime dėkingi veikė
jams, kurie duos mums pil
nesnių infor m a c i j ų apie 
Perkūną.

V. Bovinas

R. MIZAROS ŽODIS
Į savo knygą “žvilgsnis į 

Praeitį” apie Joną Perkū- 
ną-Petkūną nieko neįdėjau, 
nes knygą rašyti baigiau 
1959 metais būdamas Lietu
voje. Nebuvo po ranka apie 
jį medžiagos.

Dar ir šiandien apie Joną 
Perkūną neturime žinių 
tiek, kad galėtume duoti 
pagrindinį straipsnį. Nese
niai Pr. Buknys vartė 
“Laisvės” komplektus ieš
kodamas duomenų, tačiau, 
sakė, nieko negalėjo sume
džioti. Aš galiu tik kelis 
bruoželius apie jį čia pa
duoti.

“Lietuvių Enciklopedija” 

rašo, kad Jonas Perkūnas- 
Petkūnas gimė 1883 metais 
Sintautų valsčiuje, netoli 
Šakių, Lietuvoje. Į J A V 
atvyko 1902 m. Iš pradžių 
buvo susidėjęs su “nepri- 
gulmingu” kunigu Delianiu 
ir jam vargonininkavo Bal- 
timorėje. Paskui įstojo į 
LSS, tapo jos veikėju; raši
nėdavo į socialistinę spaudą, 
dą, sakė kalbas. 1914 m. geg., 
7 Hoosick Falls, N. Y., per 
prakalbas buvo užpult as 
suorganizuotų fanatikų ir 
baisiai sumuštas; tapo in
validu, nebegalėjo vaikščio
ti. Ilgainiui buvo paimtas 
i pavargėlių prie glaudą 
Welfare Island, N. Y., ir ten 
1932 m. rugsėjo 20 d. mirė. 
Jis buvo uolus laisvamany
bės skelbėjas.

Su J. Perkūnu asmeniš
kai susipažinau 1914 metų 
pradžioje South Bostone. 
Girdėjau jį sakant kalbą 
LSS 60 kuopos salėje Ge
ras buvo kalbėtojas: 
balsas malonus, dikcija 
puiki. Bet man tuomet 
atrodė, kad jo ištartos 
kai kurios antireliginės fra
zės, paimtos gal iš Ingerso- 
lio ar kokio kito ano meto 
laisvamanio, buvo truputėlį 
grubiokos. Pasakė jis ir 
juokingų palyginimų.

Mane tuo'met labai do
mino tai, kodėl jis pakeitė 
savo pavardę iš Petkūno į 
Perkūną, bet niekas man 
to neišaiškino; gi jo paties 
klausti nedrįsau.

Po tų prakalbu vieną 
sekmadienį LSS 60-osios 
kuopos narių susirin- 
kiman užėjo Pranas Ei
dukevičius - B a r anauskas, 
Lietuvos socialdemok ratų 
vadovas, atvvkęs (antrą 
karta) j JAV aukų rinkti 
revoli u c i n i a m judėjimui 
Lietuvoje.
Pr. Eidukevičius buvo už

ėjęs atsisveiknti, nes, sakė, 
tuojau grįšiąs atgal į Lie
tuvą. Savo kalboje, atme
nu. svečias rimtai kritikavo 
JAV lietuvius socialistus 
už tai, kad jie p e r daug 
lėkščiai į viską žiūri, kad 
nesimoko, nestudijuoja vi
suomeninių klausimų. Ei
dukevičius užkliudė ir mūsų 
kalbėtojus, barė juos už pa
viršutiniškumą, ypatingai 
“profesionališkus laisvama
nius,” kurie “nieko dau
giau nekalba, kain tik apie 
religija,” bet kalba ne
moksliškai. nemarksistiškai. 
Jis neįvardijo tų kalbėtojų, 
bet daugeliui buvo aišku, 
jog. tarp kitu, turėjo gal
voje ir J. Perkūną.

Prieš kokius 50 metų Jo
nas Perkūnas jau bu
vo paralyžiuotas ir gyveno 
14-oje gatvėje, netoli 3-osios 
Avė., Manhattane. (Tas 
namas dar ir šiuo metu te
bestovi.) Aš jį ten lankiau 
gal 2 ar 3 kartus. Bet ne 
visą, ką mes ten kalbėjo
me, atsimenu, todėl nė ne
bandysiu atpasakoti. Jis 
nevaldė kojų. Nuomojo 
kambarėlį pas kitataučius, 
rodosi, trečiajame aukšte. O 
žemai, pirmajame to pa
ties namo aukšte buvo ne
didelė valgykla. Vieną kar
tą pasisiūliau užsakyti val
gykloje pietus ir jam at
nešti. Kur tau!..

—Drauguži mielas, prie 
to nedasileisiu!.. Nedasi- 
leisiu, kad kas man tarnau
tų... Aš ne koks ponas!..

Taip ir panašiai jis mano 
pasiūlymą atmetė. Bet ne
kreipdamas dėmesio į jo 
naiviškumą, aš vis sakiau, 
kad reikia valgyti, o aš pa

sirengęs nors pietus nu
pirkti. Na, ir mudu vyko
me valgyklom

Niekad nepamiršiu t o 
baisaus vaizdo: nusitvėręs 
rankomis už laiptų turėklių 
(hand-rails), J. Perk ūnas 
šliaužė žemyn. O kai pa
valgėme, iš valgyklos jis ir 
vėl rankomis kopė aukštyn. 
Laiptai ilgi, statūs, ir man 
baisu buvo stebėti tas kan
čias, kokiomis jis pasiekė 
savo kambarį.

•Šiaip jau Perkūną ma
žai aš pažinojau. L. Prū- 
seika, V. Paukštys ir kiti 
pasakodavo, kad jis buvo 
keista asmenybė: didelis 
užsispyrėlis. Nemokėjo lie
tuvių kalbos gramatikos, 
tačiau norėjo, kad mūsų 
spauda priimtų jo “rašybą.” 
Su “Laisvės” ir “Kovos” 
redakcijomis jo santykiai 
buvo prasti.

Bet J. Perkūnas yra už
sipelnęs tiek, kad apie jį 
būtų-parašyta nors vienas 
išsamus mūsų spaudoje 
straipsnis. Jis skelbė tie
sos žodį, kaip mokėjo, ir 
už tai buvo žiauriai sumuš
tas, ilgus metus kentėjo ir 
kankinio mirtimi mirė.

Ne tik vieną J. Perkūną 
mušeikos buvo užpuolę pra
kalbas sakant: anuo metu 
daugelį mūsų kalbėtojų jie 
bandė pulti fiziškai. Atsi
mename, kaip jie buvo už
puolę adv. F. J. Bagočių 
Čikagoje, bene Stockjardų 
rajone, kai šis sakė kalbą 
laisvama n y b ė s klausimu. 
Ne kartą jie siekėsi ir J. 
Šliupą “pasigauti.” . Mums, 
kuriems teko anuo metu sa
kyti kalbas, žinome, ką vi
sa tai reiškia.

Tik gerai, kad mes, ruoš
dami tokius mitingus, žino
jome, kad reikia turėti žmo
nes, galinčius užpuolikus 
atmušti.

Reikėtų pasiteirauti, gal 
atsirastų vienas kitas as
muo, Perkūną geriau paži
nojęs, sakysime, prieš kokią 
60 metų: kur jis gyveno, ką 
jis dirbo, kur ir kaip mokė- 
si-lavinosi. Reikėtų pasi- 
žiūrėti ir i “Kovos” bei 
“Keleivio” ann meto komp
lektus, nes tiems laikraš
čiams Perkūnas tuomet 
daugiau rašė.

Gerai padarė A. Gilma
nas, sustojęs Hoosick Fall- 
se ir pasiteiravęs apie J. 
Perkūno sumušima. Bet 
reikėtų toliau ir daugiau 
patirti ir duoti platesnį vi
so to vaizdą. Gal dar yra 
gyvu ir tų, kurie užpuoli
me dalyvavo, — kodėl apie 
juos neparašyti?

Nepanrastas Aido 
banketas

Rugpiūčio 28 d. Aido cho
ras rengia dubeltavą ban
ketą: Pirmas tikslas — pa
sitiksime aidiečius, buvu
sius turistus Tarybų Lietu
voje Keršulius, Lazauskus 
ir Varašką.

Duosime pilnus ,>etus, 
gražią dainų pro gramą, 
gird ė s i m e pranešimus iš 
Tarybų Lietuvos.

Aido choras kviečiame 
visus dainos ir vaidybos 
mėgėjus atsilankyti ir sma
giai laiką praleisti. Atsibus 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Parke. 
Įėjimas $2.50.

Pietūs bus duodami pir
mą valandą.

J. G.

Staiga mirė 
Izabelė Misiūnienė
Ketvirtadienį, rugpiūčio 

19 d., mirė Izabelė Misiūnie
nė, Verutės Bunkienės bro
lio žmona. Misiūnai, Jonas 
ir Izabelė, laikė likerių mo
nopolį (li<iuor store) Ozone 
Parke.

Misiūnienei ketvirtadienį 
suėjo lygiai trys savaitės, 
kai ji grįžo iš Lietuvos, kur 
jai labai patikę, ir jinai 
džiaugėsi gavusi progą ap
lankyti savo tėvynę ir gimi
nes.

Izabelė seniai nesveikavo, 
sirgo širdies liga (angina- 
pectoris). V. Bunkienės bro
lis, Juozas, paskambino Ve
rutei ketvirtadienio rytą, 
prašydamas, kad jinai atva
žiuotų į jų namus pabūti 
su ligone. Verutei nuvykus 
pas juos į namus, rado Iza
belę jau mirusią — galima 
įsivaizduoti Verutės susi
jaudinimą: jai pirmajai už
tikus mirusią brolio žmoną.

I. Misiūnienės palaikai bu
vo pašarvoti Leo F. Kearns 
Funeral Home, 103-33 Lef
ferts Blvd., netoli Liberty 
Ave., Ozone Park. Pirma
dienį palaidota St. Charles 
kapinėse.

Izabelė paliko nuliūdime 
vyrą Juozą, sūnų Ray su 
žmona Julia, Amerikoje se
serį Bronę Žilinskienę ir 
brolį Stasi Bujanauską. Lie
tuvoje paliko dvi sesutes. 
Misiūnai atvyko į Kanadą 
po pirmojo karo, o vėliau 
persikėlė gyventi JAV.

labelė buvo Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo narė. 
Giminėms ir artimiesiems 
Misiūnienės draugams lin
kime pernešti šią širdgėlą 
kaip galima ramiau, o Mi
siūnienei lai būna lengva il
sėtis JAV žemėje.

Ieva

Rašo iš Lietuvos
Rašau paskubiai ir spėju, 

kad šis bus paskutinis ma
no laiškas prieš parvykimą 
namo.
Mūsų grupės 22 žmonės tik 

ką sugrįžome į Vilnių po 
apsilankymo pas gimines. 
Su giminėmis, bei gimtinėje, 
išbuvome tris dienas. Visi 
esame tikrai pasitenkinę ir 
niekad nepamiršime šios ke
lionės. Tikrai turėjome ir 
turime “good time’’.

Rugpiūčio 15 d. važiuosi
me į Kauną ir Druskinin
kus, kur išbusime savaitę 
laiko. Rytoj (rugpiūčio 14) 
važiuosime į Trakus ir į 
Vingio Parką.

Kitais žodžiais važinėja
me visur. Matėme vaikų 
darželius, laivu važiavome į 
Valakampius, kur maudosi 
žmonės (kai kurios moterys 
“bikini” kostiumuose). Su
grįžusi, parodysiu nutrauką 
besimaudančiųjų, jei neti
kite. Buvome nuvykę į Pa
nerius. Vilniuje buvome 
Dailės muziejuje ir Gedimi
no aikštėje, buvusioj kated
roj, kur dabar išstatyti dai
lės eksponatai.

Prieš išvykimą į namus, 
turėsime vieną poilsio die
ną, tai ir vėl suvyks gausy
bės giminių, kaip ir pirmas 
dienas, kai atvykome. .

Teisingai pasakius — lai
kas bėga greit, o jis toks 
malonus čia...

Iki pasimatymo!
Olga Graham-šukyte

Vilnius
1966-VIII-13

Vykdant pratimus susi
kūlė DC-8 džetas netoli 
Acapulco, Meksikoje, žuvo 
6 lakūnai.

Tiesa” apie P. Ventos 
buvimą Lietuvoje

Tarybų Lietuvoje beveik 
du mėnesius viešėjo pažan
gus JAV lietuvių veikėjas, 
“Laisvės” bendrovės direk
torių tarybos pirmininkas 
Povilas Venta. Jis pabu
vojo daugelyje savo tėviš
kės miestų, susitiko su se
nais draugais, pažįstamais, 
stebėjo veržlų ir energingą 
Lietuvos gyvenimą.

Vieną sekmadienį Povilas' 
Venta susitiko su Ispanijos 
pilietinio karo dalyviais. 
Susitikimo dalyviai apsilan
kė karių kapinėse, kur pa
gerbė Ispanijos pilietinio 
karo dalyvio K. Preikšo 
atminimą. Ant jo kapo jie 
nadėjo vainiką.

Rugp. 15 Pov. Venta at
sisveikino su tėviške. Vil
niaus aerouoste jį nuošir
džiai išlydėjo Lietuvos kul- 
tūrinių ryšių su tautiečiais 
užsienyje komiteto pirmi
ninkas V. Karvelis, visuo
meninių organizacijų atsto
vai, žurnalistai, artimieji ir 

‘draugai.

TAIKOS JR DEMOKRA
TIJOS DAINŲ 

mėgėjams
Newyorkieciai išleidžia 

mimeografuotą žurnaliuką 
Broadside. Jame spausdi
nama visokiausių bėgamojo 
momento temomis dainų.

Žurnaliuką red a g u o j a 
Agnes Cunningham, kuri 
dalyvavo pagarsė j u s i o j e 
liaudies dainorių Almanac 
Singers grupėje karo ir 
ankstyvojo pokario metais. 
Jį pradėjo leisti 19 6 2 m, 
vasarį ir ligi šiol jame jau 
išspausdinta virš 700 dainų. 
Spausdina poezijos ir 
straipsnelių.

Žurnaliuko metinė prenu
merata $5, o kompletą pir
miau išleistųjų 50 numerių 
galima pirkti už $12. Ad
resas: 215 W. 98 St., New 
York. Kai kur gaunamas 
ir kitų miestų pažangiuo
se knygynuose.

KARAS PRIEŠ UODUS
Dalias. — Militariški lėk

tuvai čia iššaukti karui 
prieš uodus, vadinamus 
Culex mosquito. Susekta, 
kad šis uodas išnešioję en
cephalitis (miegligės) bak
terijas.

Pastaruoju laiku Dalias 
ligoninėje radosi 57 ligoniai 
su tos ligos pažymiais. O 
kadangi užtrunka apie dvi 
savaites nuo užsikrėtimo li
gai įsigalėti, bijomasi, kad 
liga gali pereiti į epidemi
ją

Devyni žuvavimo mėgė
jai pasinuomojo 28 pėdų 
laivuką ir išplaukė ties 
Staten Island laimikio ieš
koti. Įvyko eksplozija, jie 
sukrito į vandenį. Juos 
išgelbėjo netoli buvę kiti 
žvejai.

PRANEŠIMAI
LLD Antrosios Apskrities kuopų 

konferencija įvyks spalio (Oct.) 23 
d. “Laisvės” salėj, Ozone Park. 
Prasidės 10 vai. ryto. New Jersey 
ir New Yorko ir apylinkės kuopos 
išrinkite delegatus, arba kuopų val
dybos atstovaukite kuopas.

LLD II Apskr. Komitetas

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks rugpiūčio 29, 

7:30 vai., Laisvės salėje. Turime 
nominuoti Centro Komitetą. Ran
dasi keletas kitų klausimų svarsty
ti. Visi nariai būtinai dalyvaukime.

Valdyba

“Laisvės’’ Direktoriams
Posėdžio vakaras šį 

pirmadienį, rugpiūčio 29.
Sekretorius (65-66)

Motiejus Klimas rašo 
iš Bostono ligoninės
Ramsey, N. J., gyvento

jas, nuoširdusis “Laisvės” 
draugas, Motiejus Klimas 
praneša:

Rugpiūčio 18, 1966
Jau trečia diena kaip ran

duosi ligoninėje. Teko per
eiti per gydytojų šerengą, 
tikrinant mano sveikatą, 
ar esu tinkamas ruošiamai 
operacijai. Atrodo, kad eg
zaminą išlaikiau. Būsiu 
operuojamas rytoj ryte.

Ligoninė švari. Gydytojų 
ir slaugių mandagumas ne
paprastas.

Veikiausiai, reikės čia 
prabūti gal apie porą mė
nesių.

Prieš kiek laiko drg. Kli
mas pabuvojo artritininkų 
ligoninėje Arizonoje, po to 
buvo nuvykęs į garsųjį Ta
rybų Sąjungos kurortą So- 
čį. Bet jo padėtis — vis ta 
pati. Iš pokalbių su drg. 
Klimu pasirodo, kad jo li
ga gal nėra artritis, o klu
bo sąnario kremzlės išdili- 
mas.

Jam buvo nurodytas tas 
nuostabusis chirurgas Bos
tone, kuris tokiais atvejais 
yra padaręs daug daug pa
sekmingų operacijų. įdėda
mas į tokius sąnarius me
talines plokštes. Taigi ir 
drg. Klimo operacija, atro
do. buvo tos rūšies.

Ligonio dabartinis adre
sas:

Massachusetts General 
Hospital

Bakers Memorial Bldg.
Boston, Mass. 02114
M. Klimas, Room 923
Laisviečiai, linkime jam 

geriausių pasekmių.
Lauksime vėlesnių žinių.

MIRĖ JONAS SPARGO, 
SOCIALISTŲ VADAS
Binghamton, Vt. — Čia 

mirė John Spargo, vienas 
seniausių Amerikos deši
niųjų socialistų vadų, su
laukęs 90 metų.

Spargo gimė Anglijoje. Į 
Jungtines Valstijas atvyko 
1901 metais. Savo laiku yra 
pasakęs daug kalbų, para
šęs agitacinių straipsnių. 
Rašė ir knygų.

Ties Connecticut upės in
taku į Long Island Sound 
susidūrė 55 pėdų krūzeriu- 
kas su žvejiniu panašaus 
dydžio laiveliu. Abu pa
skendo. Viename ir kita
me buvo po du žmones, juos

JAV Kongreso Atstovų 
butas priėmė automobilių 
saugumo bilių. Senatas 
vra seniau priėmęs tuo 
klausimu bilių. Bet tarp tų 
bilių yra didokų skirtumų, 
tad spėjama, kad juos dar 
ilgai lygins. .

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

Įvyks Sekmadienį

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

Pietų kaina $3.50 asmenui

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

Grįžta paskutinieji 
mūšy turistai

Šiandien, rugpiūčio 23 d., 
7-ą vai. vakare, Kennedy 
aeroporte, SAS linija, 
Flight 915, grįžta turistai, 
kuriuos išleidome j Lietuvą 
rugpiūčio 2 d. Ši grupė su
sideda iš 22 žmonių.

Malonu bus išgirsti jų 
pirmuosius pasis a k y m u s 
apie savo tėvynę bei tėvų 
gimtinę.
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Dainos, dainos!
New York. — Parkų 

misionierius Thomas 
ving pranešė, kad kiekvie
ną rugsėjo mėnesio sekma
dienį, tarp 3 ir 5 vai. po 
pietų, bus dainų programos 
Central Parko Mali. Ten 
vadovaus choristų grupė iš 
30 dainininkų ir kvies visą 
publiką dainuoti sykiu. 
Taipgi bus solistų ir in
strumentalistų. Kam laikas 
leidžia, įdomu kultūriškai 
praleisti kelias valandas.

j

PAMETĖ PAVOJINGĄ 
RADIUMO KAPSULĘ
Rugpiūčio 16-ą New Yor

ko Radium Chemical Co. 
savo raštinėje Woodsideje 
gavo gerokai kelyje apdau
žyta siuntinėlį. Tuomet 
apsižiūrėta, kad trūksta 
kapsulės radiumo. Praneš
ta vyria u s y b ė s atitinka
miems organams ir spau
dai.

Pranešimas sako, jog ne
laimė tam. kas kapsulę ra
dęs ją nešiotųsi su savimi 
arba laikytų bute. Sako, 
iš jos pamažu išgaruoja 
pavojingos dujos. Nepa
ruošto su kapsule apsieiti 
asmens organus galėtų iš
tikti vėžys. Pataria jos 
neliesti.

Kapsulė yra mažiau colio 
ilgio ir dešimtuko dydžio^ 
skersmuo. Ji pamesta kur 
nors tarp Fort Worth, Tex.^ 
ir New Yorko.

Vėliausi pranešimai sako, 
kad New Yorko miestui 
kapsulė negresia., nes iš
ieškoti visi keliai, kuriais 
būtų galėję kapsulę vežti.
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TAI GALĖS PRAUSTIS!
Jersey City. — Grupės 

ginkluotų asmenų pastojo 
kelią sunkvežimiui - traile- 
riui, prikrautam muilu ir 
muilo produktais. Vairuo
toją įvarė į savo mašiną, 
išvežė į žolėmis ir krū
mokšliais apaugusį užkam
pį, surišo ir paliko. Atim
tasis turtas vertas $11,500.

\ _______  _____

Newarke vagys išpiovė 
auksoriaus Jacobitti įstai
gos sienoje skylę ir išvogė 
$25,000 vertės brangumy- 
nų.
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Indonezijoje antru kartu 
šiemet paplito rauplių epi
demija.
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