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KRISLAI
A. Bimbos bylos galas. 
Didelė pergalė!
Laukiame V. Noreikos. 
LDS organas “Tiesa”.

>Rašo R. Mizara
Taigi Antano Bimbos byla 

likviduota. Likviduoti pasiūlė 
tas pats Justicijos departa
mentas, kuris 1963 metais ją 
užvedė.

Justicijos departamentas, 
akstinamas visuomenės ir A. 
j^imbos gynėjų, atsižvelgęs į 
JAV Aukščiausiojo teismo 
♦pi ’endimą sveturgimių nupi- 
lietinimo klausimu, jautė, kad, 
jei ši byla pasieks teismus, ji 
“neatsilaikys”, nes neturi pa
grindo.

Bylos likvidavimas turi mil
žiniškos reikšmės milijonams 
natūralizuotų ir nenatūrali- 
zuotu sveturgimių Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Apie šią bylą mes “Laisvė
je”, vadovaudamiesi tam tik
rais sumetimais, ligi šiol ma
žai rašėme. Apie ją rašė mū
sų priešų spauda daugiau negu 
mes patys. Priešai, ypatin
gai Čikagos menševikų laik
raštis, nuolat džiaugėsi, kad 
A. Bimba būsiąs nupilietintas. 
Jų džiaugsmą rudis nusinešė 
ant uodegos.

r0Tai jau antrą didžiulę bylą 
pažangieji JAV lietuviai lai
mi.

Pirmoji buvo, kai Justicijos 
departamentas, akstinamas 
lietuviškų “veiksnių”, šmaukšt 
kaukšt, 1953 metais paskelbė 
Lietuvių Literatūros Draugiją 
ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą “subversyvėmis” or
ganizacijomis. Mūsų žmonės 
nenusiminė, o stojo kovon —*• 
teisminėn kovon. Kovojo ir 
laimėjo: kai byla pasiekė 
Aukščiausiąjį teismą, Justici
jos departamentas atsisakė 
stoti teisman ir viešai užpul
tų organizacijų atsiprašė, pa
skelbdamas, kad jos nėra sub- 
versy vės!

Abidvi bylos pažangiečiams 
JAV lietuviams daug lėšavo. 
^A. Bimbos gynimo darban 

stojo plačioji lietuvių visuo- 
iffenė. Buvo suorganizuotas 
specialus komitetas bylai fi
nansuoti. Bylą vedė Ameriki
nis Sveturgimiams ginti komi
tetas su savo žymiuoju advo
katu Ira Gollobinu.

Stojo A. Bimbą ginti ameri
kiniai intelektualai, ir net žy
mi amerikinių dvasininkų da
lis!
' Apie visa tai, aišku, para
šysime vėliau plačiau.

Savaitraštyje “National 
Guardian” telpa Laikinojo 
Komiteto atsišaukimas, ragi
nąs niujorkiečius susirinkti 
protesto mitingui. Jis bus lie- 
ty 14 d. 5:30 v. popiet, ties

*aelto Misija, 15 E. 70th 
St., Manhattane.

Komitetas primena: jeigu 
kovojome prieš agresiją Viet
name, tai darykime tą ipatį ir 
prieš agresorius Artimuosiuo
se Rytuose.

Gal gi sekamą savaitgalį 
Ameriką ir pasieks didelė 
Maskvos Didžiojo teatro ar
tistų trupė, kurioje bus ir žy
musis Lietuvos solistas Virgi
lijus Noreika.
įjtltyip viskas rodo, tarybiniai 
Wcistai savo Dainų ir šokių 
festivalį pradės liepos 17 d. 
naujose Metropolitan operos 
patalpose Manhattane.

Reikalauja suimti 
Martyną Bormaną

Justicijos departamentas likvidavo 
Antano Bimbos bylą

Brasilia. — Braz i 1 i j o s 
aukščiausiasis šalies teis
mas gavo reikalavimą-pra- 
šymą iš Vakarų Vokietijos, 
kad būtų suimtas ir kalėji
me laikomas Martynas 
Bormannas, buvęs Hitlerio 
dešinioji ranka, baisus bu
delis.

Ši nota-reikalavimas pa
rodo, kad Vakarų Vokieti
jos valdžia nujaučia, jog 
karo krimina 1 i s t a s Bor
mannas yra gyvas ir šis 
gyvena Brazlijoje. Sakoma, 
nirmiau jis gyveno Argen
tinoje, vėliau Paragvajuie, 
o dabar — Brazilijoje. Ži
noma, jis gyvena kitu var
du ir gal būt yra kaip nors 
apsimaskavęs, gal užsiaugi
nęs barzdą.

Taip pat Brazilijos val
džia yra gavusi iš Vakarų 
Vokietijos ir kita nota: rei
kalauja, kad būtų suimtas 
ir kitas karo kriminalis
tas — Joseph Mengelė. Pa
starasis karo metu yra bu
vęs mirties stovyklos (kur 
buvo nuskirti mirčiai be
laisviai) “gydytojas.” Men
gelė, sakoma, gyvenąs ne

Sudužo du dideli 
bombonešiai—“B-52”
Saigonas. — Lėkdami sė

ti bombas ant Šiaurės Viet
namo, netoli Saigono susi
kūlė du dideli amerikiniai 
bombonešiai “B-52.”

Jie buvo kupini bombų, 
taikytų Vietnamo žmo
nėms, bet, kai susikūlė ore, 
tai ir nuskendo Pietinėje 
Kinų jūroje.

Šeši lakūnai buvo išgel
bėti, o šešių kitų (šiuos žo
džius rašant) dar ieškoma, 
gal bus žuvę.

Pastatyti vieną “B-52,” 
sakoma, lėšuoja apie aštuo
nis milijonus dolerių.

LDS organas “Tiesa” darosi 
vis įdomesnis. Įdomesnis tuo 
atžvilgiu, kad “Tiesa” jau ta
po “fifty-fifty” laikraščiu: du 
puslapiai lietuvių kalba, o du 
anglų.

ę
Anglų skyrių redaguoja Ann 

Yakstis, LDS darbuotoja. Šia
me skyriuje bendradarbiauja: 
d-ras P. Gustaitis — rašo ko- 
lumną apie žmonių sveikatą, 
Frank Yakštis nuolat rašo li
tuanistinėmis temomis, o LDS 
prezidentas Richard Janulis 
turi savo “kampelį” ir nuolat 
parašo apie LDS reikalus.

Anglų kalba skyrius—įdo
mus skyrius. Naujenybė mūsų 
spaudoje yra tai, kad organi
zacijos laikraštis eina dviem 
kalbom.

Tik man rodosi, ar nereikė
tų anglų kalba skyrių spaus
dinti mažesnėmis (sakysime, 
dešimtuoju punktu) raidėmis? 
žinau, kad jauni žmonės galė
tų puikiai įskaityti. Kol kas, 
atrodo, techninės jėgos spaus
tuvėje sulaiko tų reformų įgy
vendinimą.

didelėje Piquiri upės salo
je, netoli Cascavel mieste
lio, Paranoje.

Bet iš ten policija pra
nešė, kad ji “niekur nesu
randa” šito karo kriminalis
to.

Lotynų Amerikoje slaps
tosi visa eilė buvusių na
cių, karo kriminalistu, ku
rie tūkstančiais žudė ne
kaltus žmones.

Tyli demonstracija 
Lexingtone

Lexington, Mass. — Ke
letas šimtų žmonių čia bu
vo susirinkę “tyliam pro
testui” prieš karą Vietna
me. Tai įvyko Liepos Ket
virtąją.

Susirinkę jie buvo toje 
vietoje, kur prieš 191 me
tus įvyko pirmas amerikie
čių mūšis su anglais.

Page, Arizona. —x Sena
torius Robert F. Kennedis 
buvo atvykęs į Navaio indė
nų rezervatą susipažinti su 
indėnų gyvenimų.

Suimtas populiarus 
Vietnamo rašytojas
Saigonas. — Nežinia, dėl 

kurių priežasčių Pietų Viet
namo valdžia suareštavo ir 
įkalino populiarų vietna
miečių rašytoją ir kritiką. 
Prie jo neprileidžia nieko, 
net ir žmonos.

Tuo rašytoju esąs Vu 
Hanh, 34 metų amžiaus.

Saigono universiteto stu
dentų saiunga reikalauja, 
kad valdžia viešai pasaky
tu, už ką ji rašytoją įka
lino.

Prašo neišduoti
Mosės Čiombės

New York. — Plano uni
versiteto, Teksuose, prezi
dentas Robert Morris pa
siuntė prašymą Alžyro pre
zidentui Boumediene, kad 
neišduotų Mosės Čiombės, 
buvusio1 Kongo premjero, 
kurio Kongas reikalauja.

R. Morris sako, kad jo' 
universitetas ruošiasi iš
spausdinti Čiombės knygą, 
ir universitetas norėtų, kad 
pats Čiombė atvyktų į Ame
riką ir vizituotų Plano uni
versitetą, kad dalyvautų jo 
knygos išleidimo “iškilmė
se.”

I ■■ - ---------------------

Cincinnati.—Šito miesto 
policija labai stropiai dabo
ja, kad nepasikartotų to
kios didelės negrų riaušės, 
kokios įvyko aną naktį 
AVondale rajone.

--- ;------ <—,
Santiago. Čilė. — Šioje 

šalyje, pietinėje jos da
lyje, ir vėl įvyko žemės 
drebėjimas.

Skelbia renduotojų 
streiką

Pittsburgh, Pa.—Apie 82 
negrų šeimos paskelbė strei
ką --- atsisakė mokėti už 
butus nuomas tol, kol nuo- 
muojamieji namai bus ap
valyti nuo žiurkių ir kitų 
biaurybių. Tos šeimos gy
vena “nigerių p r a g a r e,” 
ghete.

Kaip bus, taip bus, o mes 
streikuosime, sako šios šei
mos. Kai mus iš butų še
rifai išmes, tai vyksime į 
miesto rotuše, k a d miesto 
majoras aprūpintų mus bu
tais.

Pekinas protestuoja 
prieš Burmą

Hong Kong. — Kinijos 
valdžia pasiuntė aštrią pro-1 
testo notą Burmos valdžiai. 
Notoje sakohia, kad Bur
ma perse klojanti kinus 
studentus. Girdi, keletas 
šimtu studentų buvo su
imti ir pata Įpinti į kon
centracijos stovyklą po to, 
kai jie ruošė išst o i i m u s 
prieš Burmos valdžią.
• Kinija taip pat protes
tuoja ir prieš Indonezijos 
valdžią, kuri, sakoma, per
sekiojantį kinus, gyvenan
čius toje šalvje. Nežinia 
kuriais sumetimais, ta pa
čia proga kinu valdžia nuo- 
la ir du tarybinius diplo
matus Indonezijoje.

Hanojus — Šiaurės Viet
namo vvriausvbė sako kad 
amerikiniai bombo nėšiai 
užmušė “apie 40 amerikie
čiu marinu,” kuriuos Šiau
rės Vietnamo kariuomenė 
paėmė į nelaisvę liepos 2 d.

Paryžius. — Jordanijos 
karalius Husseinas buvo 
apsilankęs pas Prancūzijos 
prezidentą De Gaulle.

Ragina išeiti iš 
Jungtinių Tauty

New York. — Čia veikiąs 
arabų komitetas ragina, kad 
13 arabiškų šalių išeitų iš 
Jungtinių Tautų.

Komitetas sako: Arabiš
kos valstybės privalo rū
pintis tik tuo, kaip teigia
mai išspręsti Artimųjų Ry
tų reikalus.

Komitetas kaltina Jung
tinių Tautų asamblėją už 
tai, kad jos speciali sesija 
nenutarė, kad Izraelis pasi
trauktų iš arabiškų terito
rijų, kurias užėmė karo 
metu.

Britų muziejuje
Londonas. — Britanijos 

garsiajame muziejuje, sa
koma, pradėjo susitikti vi
sokie “bytninkai,” vagišiai 
ir narkotikų pardavinėto
jai bei jų vartotojai. Sa
ko, žmonės skundžiasi, ko
dėl muziejaus valdytojai jų 
nesuvaldo.

Liepos 6 dieną keletas A. 
Bimbos Pilietybei ginti ko
miteto narių susirinko į po
sėdį. Jame dalyvavo ir A. 
Bimbos gynėjas advokatas 
Ira Gollobin.

Advokatas pranešė tokią 
žinią:

—Justicijos departamen
to pareigūnas ir aš pasira
šėme po dokumentu, kad 
likviduojame A. Bimbos by
lą, kurią depart®. m e n t a s 
buvo užvedės, k a d Bimba 
būtu nupilietintas. Doku
mentas įteiktas teisėjui, 
kad jis pasirašytų ir bylą 
padėtų “į šalį”...

Amerikinis Komitetas sve
turgimiams ginti (Ameri
can Committee for Protec-
tion of Foreign Born) tuo 
klausimu išleido oficialų 
pareiškimą, kuri mes seka
mame “Laisvės” numervie 
išspausdin s i m e. Pareiški
mas—svarbus dokumentas.

Komiteto nariai klausė 
advokato: “O jeigu teisėias 
nepasirašys?...” Gynėjas 
atsakė:

Sirijos Komunistų partijos žodis 
dėl artimųjų Rytų padėties

Sirijoje gyvuoja Komu
nistų partija. Ir štai TS- 
Sas praneša iš Damasko, 
Sirijos sostinės, tokią ži
nią:

“Izraeliui įvykdžius bar
barišką agresiją prieš J AR, 
Siriją ir Jordaniją, dalis 
arabų žemių atsidūrė gro
bikų rankose, o įtempimas 
Artimuosiuose Rytuos ir 
visame pasaulyje žymiai 
padidėjo, — sakoma čia iš
platintame Sirijos Komu
nistų partijos CK Politinio 
biuro pareiškime.

Sunkiomis arabų nacijai 
dienomis visos pasaulio pa
žangiosios jėgos teikė ir tei
kia mūsų tautai didelę pa
ramą. Šių dienų avangar
de žengia Tarybų Sąjunga. 
Būdama artimiausia ir iš
tikimiausia arabų bičiulė, ji 
padėjo didžiules pastangas, 
kad agresijai būtų užkirs
tas kelias. O kai agresija 
buvo pradėta, TSRS padarė 
viską, kas įmanoma, siekda
ma ją sustabdyti.

Tarybų Sąjungos inicia
tyva Maskvoje buvo su
šauktas socialistiniu šalių 
komunistų bei darbininkų 
partijų ir vvriausybių va
dovų pasitarimas, kuriame 
buvo priimtas pareiškimas, 
reikalaująs tuojau pat nu
traukti agresiją Artimuo
siuose Rytuose ir grąžinti 
arabams iš jų pagrobtas 
žemes. Buvo imtasi ir ki
tų praktiniu žingsnių ara
bų šalims ginti.”

“Todėl ne atsitiktinai, — 
pažymima pareiškime,—im
perialistai savo pagrindinį 
smūgį mėgina suduoti Ta

—Žinoma, kad jis pasira
šys, kadangi abi pusės pa
sisakė, kad jos teisman ne
stos.

Bylą prieš A. Bimbą Jus
ticijos departamentas už
vedė 1963 metų gruodžio 
mėnesį. Tuojau buvo su
krusta užpultąjį ginti, nes 
kiekvienam buvo aišku, kad 
Justicijos departamentas jį 
puola polit i n i a i s sumeti- 
amis.

Niujorko lietuviai suor- 

rybų Sąjungos ir arabų ša
lių draugystei, kuri patik
rinta praktikoje ir užsigrū
dino sunkių išmėginimų 
dienomis.”

Pareiškime pabrėžiama, 
kąd oficialioji Kinijos pro
paganda padėjo imperialis
tams vykdyti jų niekšiškus 
sumanymus.

“Tik draugystė ir glaudus 
susitelkimas su Tarybų Są
jungą ir kitomis socialisti
nėmis šalimis yra galin
giausias arabu tautos įran
kis kovoje prieš reakcines 
jėgas ir imperialistų są
mokslus, — sakoma toliau 
pareiškime. — Ginti ir stip
rinti šia draugystę atitinka 
tiesioginius arabų intere- 

isus.
“Artimųjų Rytų rajonas 

šiandien yra įnirtingo dvie
ju priešingų viena kitai po
litinių jėgų susirėmimo are
na. Imperializmo ir reakci 
jos jėgos mėgina numalšin
ti nacionalinio išsivadavimo 
iudėiima ir sustabdvti pa
žangių arabų šalių vystymąsi. 
Tuo tarnu pažangiosios jė
gos siekia įgyvendinti vi
sišką nacionalini visu tautų 
išsivadavima. patikimai su
stiprinti jų laisve ir nenri- 
klausomvbe, likviduoti ilga
metį atsilikimą.”

“Arabų tautos, — sakoma 
pareiškimo pabaigoje,—turi 
stiprinti draugystės ryšius 
su pažangos igomis, kurių 
pirmosiose eilėse žengia Ta
rybų Sąjunga, turi siekti 
visiškos pažangiųjų jėgų 
vienybės tiek kiekvienoje 
atskiroje šalyje, tiek ir vi
sų arabų valstybių tarpe.

I ganizavo specialų A. Bim- 
, los pilietybei ginti komite
tą, kuris atsišaukė į visuo- 
■ menę, k a d jį paremtų fi
nansais, nes byla bus iš- 
kaštinga. Visuomenė į tai 
atsiliepė dosniai. Ameriki
nis Komitetas ne tik davė 
gynėjus, o ir mobi 1 i z a v o 
amerikine visuomenę kad 
stotu talkon. c

Talkon stojo intelektua
lai ir net dvasininkai, daug 
veikę tuo reikalu. Na, ši
tokiu būdu ir buvo prieita 
prie pergalės.

Ši pergalė nėra tik A. 
Bimbos — tai milijonų sve
turgimių. natūralizuotų ir 
nenatūralizuotų!

Lietuvių komitetas netru
kus turės savo pilną posė
dį ir ten svarstvs, kaip šią 
pergale, šį laimėjima geriau 
apvainikuoti. Kalbama, 
kad reikėtų suruošti nema
ža pokylį pergalei apvai
nikuoti.

Bet anie tai bus paskelb
ia spaudoje vėliau.

Tokia yra šventa kiekvie
no arabo pareiga, jeigu jis 
nori žengti laisvės ir pažan
gos keliu.”

NENUMATĖ, KIEK 
KARAS LĖŠUOS

Washington. — Praėju
siais metais valdžia suklu
po skaičiuose; karas Viet
name per praėjusius metus 
kaštavo dešimt bilijonų do
lerių daugiau negu buvo 
numatyta!

Naujas ginklas 
šiauriečių rankose

s:

Saigonas. — Associated 
Press skelbia, kad Šiaurės 
Vietnamo kariai turi naują 
antitankinę kanuolę. Sako, 
ji gaminta Tarybų Sąjungo
je ir vadinasi “RPG7.”

Vienas marinų karinin
kas pasakė, kad su šia ka- 
nuole Šiaurės Vietnamo ka- 
liai jau nukirto du ameri
kinius tankus. Tų kanuo- 

ų kulka gali “pereiti” per 
1 colių storumo plieno 
ieną.

Baisi nelaimė 
Vokiečių geležinkely
Berlynas. -— Rytų Vokie

tijoje ant geležinkelio įvy
ko baisi nelaimė, kurioje 
uvo 79 asmenys.
Nelaimė įvyko, kai pasa- 

žierinis traukinys smogė į 
skersuoj antį geležinkelinį 
sunkvežimį, pilną naftos 
(gazolino).

v
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“Naujoji politika” ir 
“trečioji jėga”

NESENIAI į mūsų politinę sceną išėjo naujas ju
dėjimas, pasivadinęs “National Conference for New 
Politics.” Trumpai mes jį vadiname “Naująja politika.”

Iš ko ta “naujoji politika” turi susidėti ir ko ji turi 
siekti? Atsakymą randame pažangiajame anglų kalba 
laikraštyje “The Worker.” Jį duoda to judėjimo direkto
rius William Pepper. . . ,

Jis sako, kad šio judėjimo tikslas- išvystyti “trečią
ją politinę jėgą,” kuri jau galėtų gerai pasirodyti 1968 
metų prezidentiniuose rinkimuose.

Kokioje formoje tasai pasirodymas galėtų pasi
reikšti ?

Viena forma, tai išstatymas pažangių kandidatų į 
prezidento ir viceprezidento vietas. Pav., į prezidento 
vietą tiktų Dr. Martin Luther King, o į viceprezidento— 
Dr. Benjamin Spock, civilinių teisių judėjimo vadai. Bet 
pavojus yra, kad jeigu tokie kandidatai rinkimuose (dėl 
tim tikrų istorinių ir kitokių sąlygų) nedaug balsų te
surinktų, pasireikštų nusivylimas ir nusiminimas. Ar
gi ne panašiai anais senais laikais atsitiko su senato
riaus LaFollette kandidatūra?

Kita forma, tai susikoncentruoti senosiose didžio
siose partijose, kad tik pažangūs žmonės būtų išrinkti 
į Kongresą. Čia galima daugiau laimėti, negu pasiro
dant su kandidatais į prezidento ir viceprezidento vietas.

Tai va, Pepperis sako, šių klausimų apkalbėjimui ir 
suradimui geriausios formos dar šiemet bus sušaukta 

* konferencija. (
Konferencijoje bus galima išgirsti visas nuomones 

ir apsvarstyti visus pasiūlymus. Bet kad konferencija 
atstovautų visoms pažangiosioms jėgoms ir pilnutinai 
išreikštų jų norus ir troškimus, tai jau dabar pradėta 
prie jos energingai ruoštis. -Reperis sako, kad konferen
cijos idėjai pritarimo susilaukiama iš visų šalies kampų. 
Už ją yra pasisakę kai kurios darbo unijos ir daug vi
suomeninių organizacijų.

Moralybe ir mokyklos
MŪSŲ New Yorko valstijos seimelis turi komitetą, 

pavadintą “Joint Legislative Committee on Child Care 
Needs.” Jam pirmininkauja Stanley Steingut, didelis 
šulas Demokratų partijos. Aną dieną jis garsiai ap
siverkė dėl labai žemos moralybės mūsų mokyklose. 
Esanti tiesiog aliarmiška padėtis. Kasmet tik viena
me New Yorko mieste iš mokyklų išmetama po 4,000 
mergaičių už nėštumą. O tas mergaičių nėštumas neiš
krenta iš dangaus. Tas reiškia, kad ne morališkesni yra 
ir mūsų berniukai.

Mr. Steinguto pranešimas . pastatė ant kojų visus 
“moralistus.” Susirūpino ir mokyklų sistemos vadovai.

Bet ką daryti?
Kiek galvų, tiek protų ir planų. Tuo tarpu gy

venimas eina savo keliu... ,
Negalima sakyti, kad kiekviena mergaitė, kuri pa

tampa nėščia, yra išdykus, ištvirkus mergaitė. Nėra 
jokia paslaptis, kad didelė dauguma mūsų vidurinių 
mokyklų moksleivių, o dar didesnė aukštųjų mokyklų 
studenčių dauguma yra praradusios savo “nekaltybę.” 
Laimingos tos, kurios išvengia nėštumo. Bet jos nė kiek 
nei blogesnės, nei geresnės už tas, kurioms ta nelaimė 
pasitaiko.

Mr. Steinguto pasibaisėjimas nepadės mokyklinio 
jaunimo moralybei pakelti.

Labai pavojingi biliai
ABIEJUOSE Kongreso butuose pasirodė eilė labai 

pavojingų bilių, kuriais visiems tenka susirūpinti. Jie 
taikomi prieš civilinių teisių judėjimą. Visi jie turi vie
ną ir bendrą tikslą: užpildyti kalėjimus žmonėmis, kurie 
aktyviškai dalyvauja kovoje prieš rasinę diskriminaciją.

Pavyzdžiui, šiuose biliuose siūloma padaryti federali- 
niu nusikaltimu žmogui iš vienos valstijos nuvykti į ki
tą valstiją ir agituoti už civilines teises. Taip pat tokiu 
pat nusikaltimu yra laikomas persiuntimas iš vienos 
valstijos į kitą literatūros už civilines teises.

Siūloma tokį agitatorių arba literatūros platintoją 
bausti dešimčia tūkstančių dolerių ir penkerių metų ka- 

, Įėjimu!
Yra kuo susirūpinti. Reikia, kad po visą platų kraš

tą pasipiltų reikalavimai Kongresui visus tuos bilius iš
mesti į šiukšlyną.

LIEETUVOS SVEČIAI 
SUGRĮŽO Iš “EXPO 67” 
LABAI PASITENKINĘ .

Kaip žinia, į Lietuvos 
dieną Montrealio “Expo 67” 
buvo iš Tarybų Lietuvos at
vykusi nemaža delegacija. 
Jai vadovavo Lietuvos Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Ksaveras Kai
rys ir sugrįžęs į Vilnių jis 
papasakojo “Tiesos” kores
pondentui savo įspūdžius. 
Pasirodo, kad Kairys ir ko
legos labai patenkinti tuo, 
ką patyrė parodoje. Jie la
bai džiaugiasi Lietuvos Die
nos pasisekimu.

Iš Kairio sužinome, kad 
tą dieną Tarybų Sąjungos 
pavilijoną aplankė apie 90,- 
000 žmonių/ Ir pavilijone 
nuotaika “buvo šventiška. 
Per visą dieną čia skambė
jo Lietuvos radijo ir televi
zijos laidos, kino salėje — 
rodomi lietuviški filmai.”

Į korespondento klausimą, 
“Kas mūsų ekspozicijoje 
labiausiai patraukė lanky
tojų dėmesį?”, K. Kairys 
atsakė:
' —Vargu, ar galima tiksliai 
atsakyti į šį klausimą, nes 
kiekvienas lankytojas domė
josi tuo, kas jam labiau rūpi. 
Specialistai labai atidžiai ap
žiūrinėjo vilniečiu sukurtas 
unikalias šlifavimo stakles, su
dėtingus medicinos aparatus, 
kuriuose pritaikyti naujausi 
elektronikos pasiekimai. La
bai susidomėję visi apžiūrinė
jo naujų gyvenamųjų ir visuo
meninių pastatų maketus bei 
nuotraukas, vaizduojančias iš 
griuvėsių pakilusius mūsų mie
stus, iš viso pasikeitimus Lie
tuvoje. Daugelis, nepaisydami 
užrašų po ■ Nuotraukomis; dar 
pasitikslindavo.nejaugi daj- 
bar taip. atrodo Vilnius. Kau
nas arba Klaipėda..Dažnai, at? 
silankę į parodą užsienyje gy
venantieji lietuviai, kurių tą 
dieną buvo ypač daug, nera
dę savo gimtųjų vietų nuo
traukose, klausinėdavo, kaip 
pasikeitė jų gimtieji miestai, 
miesteliai ir kaimai. Daugelis 
užsienio lietuvių, su kuriais te
ko kalbėtis, planuoja aplan
kyti Lietuvą. Vienu žodžiu, 
susidomėjimas buvo labai di
delis. Lankytojai gėrėjosi vit- 
ražistų A. Stoškaus, A. Gar- 
bausko, K. Morkūno, skulpto
rių J. Mikėno, G. Jokūbonio, 
dailininkų J. Kuzminskio, A. 
Skirutytės, A. Makūnaitės, S. 
Krasausko kūriniais, gražiai 
išleistomis lietuviškomis kny
gomis. Na, o Lietuvos meno 
meistrų pasirodymais susiža
vėjimas buvo visuotinis. Apie 
Lietuvos dieną daug rašė vie
tinė spauda, keli laikraščiai 
jai paskyrė po ištisą puslapį.”

Savo pasakojimą K. Kai
rys baigė sekamai:

Iš tikrųjų, Lietuva Tarybų 
Sąjungos ip a v i 1 j one pasau
liui buvo pristatyta kaip 
klestinti socialistinė respubli
ka, ištisai elektrifikuotas, šiuo-, 
laikinės pramonės, intensy
vaus žemės ūkio, aukštos kul
tūros ir mokslo kraštas. . Pra
leistas laikas tarybiniame pa
vilijone, be abejo, padėjo pa
saulinės parodos lankytojams 
apie mūsų respubliką susida
ryti teisingą vaizdą, kurį daž
nai iškreipia- buržuazinė pro
paganda, arčiau pažinti mūsų 
didžiąją šalį ir Lietuvos kraš
tą prie Baltijos, o mums—ras
ti daugiau draugų pasaulinės 
parodos svečių ir kąnadiečių 
tarpe.”

Lietuva, taip pat deda vil
tis į Ameriką ir ieško jos 
pagalbos”.

Melas, kad Lietuva esanti 
pavergta. ])Ielas, kad Lietu
va ieškanti Amerikos pa
galbos.

Šitaip n 
apie Lietuvą negražu net ir 
Dargiui. SLA prezidentystė 
nesuteikia jam teisės Lietu
vą niekinti ir žeminti.

egražiai 'kalbėti

BARA, KODĖL NEŠOKA 
PAGAL MŪSŲ DOLERIO 
MUZIKĄ

Marijonų 
želio 27 d. 
re tas ka 
kurios pas 
pradėjo šiauštis prieš Ame
rikos užsienio politiką. Jų 
elgsena esanti tiesiog ne- 
morališka. I

Marijonų organas sako:
Labai gaila, kad šiuo svar

biu tarptautinės politikos 
įtampos metu Jungtinės Vals
tybės neturį talkos ir para
mos tose valstybėse, iš kurių 
turi teisės jos laukti. Tokią 
Prancūziją Jungtinės Valsty
bės net du kartus (pirmojo ir 
antrojo pasaulinio karo metu) 

vokiečių militariz- 
mo, bet šiandien jos preziden
tas ir vadas de Gaulle yra at
sistojęs Amerikos priešo pusė
je. Jis, kaip ir Kosyginas, va
dina Jungtines Valstybes ag
resorėmis Vietname ir kitur. 
Netoli nuo to atsilikusi ir Bri
tanija, kurios atstovas, kalbė
damas Jungtinėse Tautose, ne
smerkė tikrojo agresoriaus 
Vidurryčiuose, bet metė šešė
lį JAV, nors ir labai atsar
giai. Tuo būdu ir Britanija 
nerodo Amerikai to dėkingu
mo, kokio ji yra verta dėl jos 
gelbėjimo pąsąųlinių, karų me-r 
tais. Tą patį .reikią pasakyti 
ir apie Indiją. Milijonai jos 
gyventojų 
kviečiais, kįurie .jai pristatomi 
dideliais kiekiąis, ir tuo būdu 
išgelbstima milijonai žmonių 
nuo bado. Be(t Indijos vyriau
sybė tiek yi'a nedėkinga, kad 
ji tuo metu, kai JAV reikia 
daugiausiai paramos išgelbėti 
pietrytinę Aziją ir vidųrryčius 
nuo komunistinės agresijos, ji 
viešai išeina su nepagrįstais 
kaltinimais Amerikai, ją pava
dindama agresore. Vadinas, 
kandama ta ranka, kuri juos 
maitina.

Vadinasi, tos šalys ir tos 
tautos turi ištikimai šokti 
pagal mūsų vyriausybės do
lerio muziką. Joms nevalia 
savistoviai protauti ir ori
entuotis pasauliniais reika
lais. Jos turi būti tiktai ver
giški Amerikos satelitai.

O kadangi jos taip nesi
elgia, tai gauna nuo įklei>i" 
kalų peklos! Labai abejoti
na, ar šis “Draugo” pa
mokslas toms šalims atves 
jas “prie dvasios šventos.”

“Draugas” (bir- 
) smarkiai išba- 
pitalistines šalis, 
itaraisiais laikais

išgelbėjo iš

minta! Amerikos

KAS JAM PASIDARĖ?
SLA prezidentas Povilas- 

Dargis visiškai nusikalbėjo 
nuo koto ir negražiai apsi- 
melavo. Štai SLĄ organe 
“Tėvynėje” (birž. 30 d.) jis 
sako: “Pavergti kraštai, jų 
tarpe ir mūsų senoji tėvynė

KODĖL KOMUNIZMUI 
SEKASI?

Tuo klausimu, matyt, yra 
susirūpinusi katalikų baž
nyčios aukštoji hierarchija. 
Už komunizmo pasisekimą 
Taranto arkivyskupas Mo- 
toįese plįekia kailį samdy
tojams. Girdi, kai kurie 
darbdaviai į darbininkus 
žiūri “kaip į darbo mašinas, 
pamiršus sukurti lygybės, 
brolybės ir meilės atmosfe
rą, kuri viena pajėgia įgy
vendinti pažangą ir taiką 
darbo pasaulyje”. Kaip tik 
tas ir pagimdęs komunisti
nį judėjimą.

Na, o “krikščionių sociali
nis' mokslas” reikalaująs 
“padaryti darbo Santykius 
pilnai laisvus, demokratiš
kus, human ištikus ir ve
dančius į išganymą”. Tik 
tuo keliu “marksistinė pro
paganda” būsianti nugalėta

Antanas gimė 1889 metų 
gegužės 25 d. Naumiesčio 
rajono Griškabūdžio apylin
kės Katilių kaime. Jo tė
vai — Juozas ir Marijona 
Mockaičiai — turėjo 100 
margų (apie 50 hektarų) 
ūkį. Ąugino du sūnus ir dvi 
dukras. Antanas (vėliau 
Juozas Bekampis) buvo 
jų jaunesnysis, sūnus. Tė
vai labai troško savo sūnus 
išleisti į mokslą. Vyresny
sis atsisakė, o jaunesnysis 
Antanas labai mokslo troš
ko. Todėl, užbaigus pradinę 
mokyklą, tėvas ir pasiuntė 
Antaną į Petrapilį, kur jis 
baigė keturias gimnazijos 
klases. Tai buvo 1905 me
tais, kai įvyko revoliuciniai 
įvykiai, kurie kaip vulka
nas sudrebino žemę po ca
rizmo kojomis.

Antanas Mockaitis tada 
jau buvo vyras, aukštas, 
dailus, pačioje žydinčioje 
jaunystėje. Vikrus, suma
nus ir drąsus jis stojo į re
voliucionierių eiles. 1906 
metais jis grįžo į Lietuvą, 
kur taip pat revoliucinės 
veiklos nepertraukė. Čia 
Antanas su kitais -studen
tais buvo policijos suimtas. 
Pas juos policija rado gink
lų, todėl sumušė ir teisė. 
Nuteisė ilgiems metams ka
lėti.

Antanas Mockaitis ir ke
letas kitų kalinių, socialde
mokratams padedant, pa
spruko iš kalėjimo. Kiek 
pasislapstęs, jis apsirūpino 
pasu, pasivadino Juozu Be
kampiu, na, ir 19 0 7 metų 
gruodžio mėnesį atvyko į 
Ameriką, į Filadelfijos 
miestą, pas savo kolegą 
Juozą Baltrušaitį. ‘ '

Pirmą darbą Amerikoje 
Juozas gavo Hazletono 
miestelyje, Pensilva n i j o s 
valstijoje, anglies ’ kasyklo
je. Tą darbą jis dirbo dau
giau kaip metus.

1909 m. Juozas nuvyko 
į Čikagą ir stojo dirbti pas 
siuvėjus. Čia jis ir pradėjo 
savo veiklą kaip visuomeni
ninkas pažangiųjų Ameri
kos lietuvių judėjime. Ten 
jis susipažino su jau ilgiau 
Čikagoje gyvenusiu veikėju 
chorvedžiu Katilium, kuris 
Juozą įkalbino stoti į ten 
gyvuojantį mišrų chorą. 
Toliau Katilius ir Bekam
pis puikiai darbavosi Ame
rikos siuvėjų unijoje.

1910 metais siuvėjai Čika
goje turėjo ilgą ir sunkų 
streiką. Bekampis, Katilius 
ir kiti iš lietuvių tame strei
ke darbavosi. Du lietuviai: 
Kazys Lazinskas ir Pranas 
Nagreckis net savo galvas 
paguldė toje kovoje. Per 
sunkią ir kruviną kovą tas 
streikas buvo laimėta.

1911 metais Juozas Be
kampis atvyko į Brukliną. 
Tuo metu Brukline darbą 
gauti siuvimo pramonėje

buvo sunku. Brukline jis 
susipažino su tų laikų žy
miu veikėju Juozu Šukiu. 
Greta kitų visuomeninių 
darbų Šukys veikė ir meno 
srityje. Jis režisuodavo vei
kalus ir pats vaidindavo. 
Juozas Bekampis buvo Šu
kio pakviestas vaidinti, įsto
jo į tą vaidintojų ratelį ir 
veikė jame.

Nedarbo krizė plito. Be
kampis Brukline darbo gau
ti negalėjo. Taigi, nedarbo 
rūpesčių verčiamas, 1912 
metais jis paliko Brukliną, 
išvyko į Bostoną. Ten jis 
gavo darbo rūbų siuvimo 
dirbtuvėje. Pastoviai apsi
gyvenęs, Bekampis rimtai

ir sugriūsianti visa jos su
kurtoji mitologija.”

Jeigu jau toks “krikščio
niškas socialinis mokslas” 
gražus ir geras, tai kodėl 
jis to “išganymo” nesukū
rė? Progų jam nestigo. Per 
daug, daug amžių jis vieš
patavo ir viso labo tepa- 
gimdė kapitalizmą su viso
mis baisiomis socialinėmis 
nelygybėmis, kurias ir ar
kivyskupas Motolese viešai 
pripažįsta. Veltui šio arki
vyskupo pastangos mark
sistinę “mito lo g i j ą” su
griauti ir tuo būdu susido
roti su komunizmu. Nesise
kė iki šiol, dar mažiau vil
ties pasisekimui žada atei
tis. ’ >

buvo paraližiuota. Laimi 
gas, kad turėjo sūnų dak

,rą, kurio rūpesčiu atsi
kratė paralyžiaus. Nors ir 
liko gerokai pažeistas para
lyžiaus, bet jis atgavo tiek 
jėgų, kad vėl stojo į darbą, 
bet neilgam. Sveikata pa
blogėjo, ir turėjo krautuvę 
ps rduoti.

Nutraukęs prekybą, Be
kampis nusipirko namą 
Ayalone, netoli Atlanto. Ten 

/bo pas kitus mėsos krau
tuvėje. Be to, vasaromis jie 

kydavo atostogautojus, 
s pragyventi iš darbo 
autuvėje negalėjo.
Prieš keletą metų Juozas 
re j o skaudžią nelaimę, 
sšdamas sunkų medžio

ta

di

la
ne 
ki

stojo. į Visuomeninį veikimą. N 
Dirbo p’ganizacijose, ypač rą 
aktyviai Lietuvių, Socialistų su; 
Sąjungos vietinėje kuopoje. 
Jis sakė prakalbas, rašė 
spaudai straipsnius.

. Bostone gyvendamas, Juo
zas Bekampis s u s i p a-, 
žino sų lietuvaite Elzbieta 
Valiuku te. 1914 metų vasa
rio 15 aieną Juozas Bekam
pis ir vedė Elzbietą.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą nedarbas plito. Be
kampis ir Bostone neteko 
darbo. Tris mėnesius be 
darbo pavaikščiojęs nuo 
dirbtuvės į dirbtuvę, ieško
damas darbo, neteko kant
rybės, apleido Bostoną ir 
1916 m. vėl grįžo į Brukli
ną. Tuo metu vyko pirma
sis pasaulinis karas. Nors 
JAV ’dar nebuvo įstojusios 
į karą, bet jau rimtai ruo
šėsi kariauti. Kai kurios rū
bų dirbtuvės Brukline ir ki
tur 'jau siuvo kariams uni
formas. Juozas gavo darbą 
siu ve jtį dirbtuvėje. ; • • 
‘ Trumpai padirbėję^ dirb
tuvėje,’ Bekampis siuvėjų 
unijoje (profsąjungoje) bu
vo išrinktas delegatu nuo 54 
lietuvių skyriaus. •’

Brukline Bekampis išgy
veno iki 1926 metų. Čia jis 
labai trumpai tedirbo * dirb
tuvėse, daugiausia dirbo 
unijoje tarpais delegatu ir 
tarpais organizatorium. 
Daug politinių kovų jis čia 
pergyveno, iš rūpesčio daug 
naktų nemiegojo.

Po 1917 metų proletari
nės revoliucijos Rusijoje 
lietuviai nacionalistai Ame
rikoje sureakcionejo. Puo
lė pažangiečius siuvėjų uni
joje. Melagingai skundė 
unijai ir visaip užpuldinėjo 
Bekampį, kad galėtų išmes
ti jį iš unijos. Bet Bekampis 
pajėgė suorganizuoti pa
žangiečius taip, kad jie at
mušė nacionalistų atakas ir 
Bekampį jie vėl ir vbl iš
rinko į svarbias pozic i j a s

i unijoje.
Nuo 1919 iki 1926 metų 

siuvę j ų uni j o j e Brukline 
buvo 3,800 lietuvių. Ne vi
si jie priklausė 54 lietuvių 
skyriui, tačiau stambi dau
guma. Nors, unijoje veik
damas, Bekampis buvo la
bai užimtas, tačiau jis ne
užmiršo kitų darbų. 1919 
metais Juozas daug padėjo 
“Laisvei” išeiti dienoraščiu.

1926 metais Juozas atsi
statydino iš pareigų unijo
je. Draugų patartas, jis 
atidarė krautuvę Merčant- 
vilyje, arti Filadelfijos. 
Pats Bekampis pasakoja, 
kad tą krautuvę jis atidarė 
draugų paskolomis. Nors 
jis turėjo keletą darbinin
kų, tačiau dirbo sunkiai ir 
ilgas valandas. Be to, jis 
ir prekiaudamas veikė vi
suomeninėje dirvoje, pažan- 
giųjų organizacijose. Iš 
nuovargio jį kirto paraly
žius. Viena pusė jo kūno

silaužė koją. Žaizda ne- 
giĮjo, pūliavo ir labai jį var
gino. O, be to, dar jį var
gino ir paralyžiaus liekanos.

Iš pat ankstyvos jauny^įr 
tės iki žilos senatvės^. 
Ji ozas Bekampis įsijungę^ 
į visuomeninį darbą. Savo 
sumanumu ir triūsu jis yra 
daug nuveikęs darbininkų 
klasės kovoje už šviesesnę

1967 m. gegužės 23 dieną 
“Laisvė” gavo pranešimą iš 
F ladelf ijos, kad Juozas Be
kampis sunkiai susirgo ir 
buvo išvežtas į West Jersey 
ligoninę, Camden, N. J. Li
goninėje jo sveikata blogė- 

, ir birželio 28 d. jis mirė, 
siilaukęs 78 metų amžiaus.

P. Buknys

jc

IŠ LIETUVOS
DAILININKAI—

SPORTININKAMS / 
Vilniaus “Dailės” salon? 

atidarytos parodos pagrin- 
nė tema -r- sportas. Ta
kojai S. Veivery te, A. Sa- 
ckas, I. Ž e b e n kienė, G. 

Petrova, S. Džiaukštas, S. 
Gračiovas čia eksponuoja 

•obes, kupinas sportinių 
varžybų įkarščio, sportinin
kų kasdienybės, poilsio gro- 
ži|o, nugalėtojų pergalės 

Ypač norėtųsi 
ižymėti S. Veiverytės ir 
i. Savicko paveikslus.
Skulptorių O. Lipeikaitės, 

L Kazlausko, N. Gaigalai- 
tqs, K. Stoškienės, V. Šerio 

gipso, metalo 
astikos kuriniai papildo
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P

tę rako to , 
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šiaip jau vyrauja tapyba

■ IAULIEČIAI RUOŠIASI 
PARODAI

Jau tapo tradicija ruošti 
? tos ar kitos vietos kilusių 
ailininkų—žemiečių kūry- 
)s parodas. Jos vyksta 

Mažeikiuose, Kupiškyje, su 
emiečių dailininkų darbais 
usipažino Panevėžys, Ute- 

Jubiliejinius metus ir 
kauliai numatę pažymėti 

didele dailės paroda. Joje, 
•e šiuo metu Šiauliuose gy- 
enančių dailininkų, kvie- 
lami 'dal y v a u t i ir iš šio 

miesto bei apylinkių JaljL 
dailininkai, visi, kurie sav® 
gyvenimu ar kūrybine veik
iu yra susiję su Šiauliais.

Tai turėtų būti turininga
• įvairi paroda. Šiauliečiai 
kiši pamatyti profesorių 

, V. Mackevi- 
iaus, L. Strolio, St. Ušins- 
o ir kitų menininkų kūri
nis.
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ELASTINGAS BETONAS
Rumunų mokslininkai iš

smėlio ir lateKsoi suture 
elastingų betoną. Jis gerS 
apsaugo metalus nuo koro
zijos.
chamas naudoti laivų pramo-

Betonas jau prade-

ėje.

i
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Montreal} pasiekėme anks
tyvą birželio 20 dienos rytą. 
Hiestas kadaise buvo mums 
£rai pažįstamas, bet da- 
ar pasikeitęs — į gerąją 

pusę.
Išaugo didžiuliai dango- 

rėžiai, pravesti nauji platūs 
keliai - bulvarai. Pastatyti 
nauji skersai Lauryno upę 
tiltai. Veikia metro (sub-

Rojus Mizara

Lietuva Kanadoje; spalvingos 
istorinės dienos Montrealyje

(Trumpi apsižvalgymai, apdūmojimai, pastabos)
tikome!.. Atvyko vakare 
didžiuliu tarybiniu lėktuvu 
į Darovalio aerodromą. Ir 
kiek jų daug! Mes, apie

ve), jau gerokai išsišakojęs, šimtas ar daugiau montre-

mums buvo 
apsistoti ? 
Lesevičiai 
nas jųns. 
La Salle

Kanadai Montrealis, kas 
JAV Niujorkas: čia dide
lis uostas, dažnai visokių 
valstybių laivų lankomas. 
Miestas plačiai išsidėstęs, 
su apie dviem milijonais 
gyventojų, kurių didelę 
daugumą sudaro prancū
zai. Lietuvių čia gvvena 
taip pat nemaža — sakoma, 
apie aštuonis taikstančius.

Kanada švenčia šimta
metę sukaktį nuo to laiko, 
kai ji tapo apvienyta vals
tybė. nepriklausoma. Mont- 
realvie vvksta Tarptautinė 
paroda (Expo-67), ir dėl to 

gatvėse matai automobilių 
iš plačios Kanados ir daug 
iš visokiu Amerikos vals
tijų. Tai ir sudaro savitą 
groži; jauti esąs lyg ko
kiame tarnt.autiniame mies
te, šventiškai nusiteikusia
me.

Vyriausias
klausimas: kur 
Juozas ir Anna 
kvietė apsistoti 
bet jie gyvena 
miestelyje, arti Montrealio.
Jiedu, beie. kasdien dirba, 
ir mes. atvykę ankstyva ry
ta. dėl to nenorime jiems 
net ir skambinti.

Ieva sako: Čia, va, arti 
parodos, aš andai su broliu 
Guozu buvome sustoję ir 
nakvojome. Gal ten ir da
bar reikėtų užsukti.

Dar laukiame. Sustoja
me ties nedideliu, bet dai
liu moteliu ir teiraujamės: 
kaip su kambariais? At
sako: per anksti klausiate, 
kai visi svečiai dar nesu
kite. nežinome, kaip čia jie 
ilgai bus. Vėliau atvykite. 
Pagaliau sustojame auto
mobilių parke, sumokame 
du dolerius už mašinos die
nai “panarkinima.” sėdame 
i metro ir už desėtko minu
čių mes jau Parodoje.

Pirmas įspūdis labai tei
giamas. Kiekvienas pavil
jonas — savitas, akį trau
kąs. Žmonių masės, bet jie 
Mandagūs, švariai apsiren
gę. Visi skubi ir skubi kas 
sau.

Ypatingą dėmesį atkreipia 
du milžiniški paviljonai: 
Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos. Abudu sto
vi greta vienas kito, tik 
kanaliukas 
Pirmiausia 
į tarybinį 
darni, kad
giausia lietuvių — vietos ir Dailininkų sąjungos pirmi- 

; ninkas!— Mažai man tenka 
ten ką dirbti. Mano duona, 
mano rūpestis — dailė. Ge 
riau bus, jei aš jums užra
šysiu dovanų knygą.— Tai 
Ingridos Korsakaitės, dailės 
kritikės, monografija apie 
šį įžymų Lietuvos dailinin-

juodu skiria, 
mudu skubame 
paviljoną, žino- 
ten bus dau-

aliečių lietuvių, susitarėme 
ir nuvykome į aerodromą 
svečių sutikti. O, kas ten 
darėsi!..

Atvyksta ir Petrė Kisie
lienė. Ji taip pat pasakoja, 
kas buvo aerodrome, kai 
svečiai atvyko. Palieta bu
vo ir džiaugsmo ašarų. 
Montrealiečiai apdovanojo 
svečius gėlėmis, panašiai, 
kain Lietuvos žmonės pasi
tinka su .gėlėmis lietuvius 
Vilniaus aerodrome.

—Tai kur gi jūs tie sve
čiai?. .—nekantraujame.

Nespėjus žodžio ištarti, 
kaip atkiša ranką Vladas 
Niunka, akademikas, žur
nalo “Komunistas” redak
torius. Tuoj pasirodo ir 
Leokadija Diržinskaitė, ir 
prof. Juozas Matulis, ir A. 
B a r k a u skas, ir Feliksas 
Strumila, ir kiti, ir kiti. 
Pagaliau čia pat ir delega
cijos pirmininkas Ksaveras 
Kairys.

—Na, o kur gi mūsų Al
bertas Laurinčiukas ? — tei
raujuosi.

Albertą mes k a ž kain 
dar vis vadiname “mūsų.” 
Jis gi Niujorke išgyveno 
kelerius metus, jis mums 
vis toks pat savas.

Pagaliau, pasirodo ir Al
bertas — lankstus,, greitas, 
rodosi, pajaunėjęs. Jis la-r 
bai užimtas. Dirba spaudos 
departamente; jam tenka 
susitikti ir visokias paslau
gas atlikti daugeliui žmo
nių. Albertas čia dirbs, 
kol Paroda tęsis.

Be delegacijos narių, ku
rių buvo iš viso 10, ir ku
rių sąstatas jau buvo mū
sų laikraštyje paskelbtas, 
svečiais atvyko žemės ūkio 
ministras R. Songaila, Kau
no miesto partijos pirmasis 
sekretorius Lengvinas, Vil
niaus miesto majoro padė
jėjas P. Griškevičius ir kiti.

Staiga atsiranda ir daili
ninkas J. Kuzminskis.

—Sveikinu, — sakau, su 
nauja tarnyba!.. Atėmė
te iš Juozo Baltušio duo
ną, — juokauju.

Mat, J. Kuzminskis šiuo 
metu yra Lietuvos pirmasis 
viceprezidentas; jį išrinko 
naujasis Lietuvos parla
mentas. Jis — prezidento 
Motiejaus Šumausko padė
jėjas. Juozas Baltušis tose 
pareigose išbuvo aštuone
rius metus, dvi kadencijas.

—Ką čia! — nusišypsojo

iš Lietuvos.
Na, kurį iš saviškių pir

miausia sutiksime? — deba- 
twjame. Atsakymas tuo
jau atsiranda.

—Tai... draugai... O, 
jūs man pažįstami, iš Ame
rikos ! — lietuviškai prakal- 

ką. Knyga gražiai parašy
ta ir puikiai išleista.

Džiugią žinią pasakė mi
nistras R. Songaila:

—Šiemet Lietuvoje turėsi
me puikų derlių, retą der
lių, nežiūrint to, kad pava
saris nebuvo labai palan
kus.

K. Kairys primena:
—Apsidairykite, pasižval

gykite, o trečią valandą 
mes turėsime susitikimą su 
spaudos atstovais ir su vi-

ba Bernardas Kvietinskas, 
vienas pažangiųjų Montrea
lio lietuvių veikėjų... O 
kaip smagu, kad atvyko
te!..

Smagu buvo ir mums su
tikti Bernardą.

—Ar vakar atvyko Lie
tuvos del e g a c i j a ir an- 
ąajpbliečiai?
|r®-Kur gi neatvyks! Vis
kas — kaip buvo žadėta! 
Kad jūs būtumėte matę, 
kaip mes juos vakar pasi-

; suomene. Jei norėsite ten 
. būti, mielai esate kviečiami. 
‘ Kas gi nenorės?

ir atvykome.
II

Paskirtu laiku 
sėdėjome Cinema 
Įėję, kur telpa apie 600-700 
žmonių. Ir dabar ji buvo 
kupina publikos.

Šiltų plojimų sutikta, įei
na delegacija ir sėdasi est
radoje, ir tuoj prasideda 
laukta programa.

Delegacijos pirmininkas 
Ks. Kairvs sako įžanginę 
kalba. Sveikina susirinku
siuosius. nušviečia dabarti
ne padėtį Lietuvoje, pabrė
žia mūsų tautos padarytus 
didžiulius pasiekimus eko
nomikoje, moksle, kultūroje, 
nurodo, kad šioje parodoje, 
Tarybiniame paviljone, tie 
pasiekimai gražiai pavaiz
duojami, ir kas norės, ga
lės savo akimis tai pama
tyti; niekad savo istorijoje 
Lietuva nebuvo taip aukš
tai pakilusi, kaip šiandien, 
primena klausytojams. Jis 
prašo-ragina, kad susirin- 
kusieii statytų delegacijai 
klausimus, i kuriuos ji mie
lai atsakinės.

K. Kairio pranešimas ver
čiamas pirmiau į anglų, 
naskui J prancūzų kalbas. 
Visi klausimai ir atsakymai 
taip pat buvo perduoti mi
nėtomis kalbomis, kad kiek
vienas esąs salėje suprastų. 
Į anglu kalbą vertė Lion
ginas Pažūsis.

Klausimų buvo visokių ir 
čia jų visų nesuminėšiu.

Tūla moteriškė klausia, 
kodėl Lietuvos vyriausybė 
neišleidžianti jos sesers, ku
rią ji kviečiasi pas save 
Kanadoje paviešėti. K. Kai
rys atsako:

—Duokite man savo se
sers adresą — užtikrinu 
tamstą, kad jūsų sesuo, jei 
tik norės, pas jus atvyks.

Kanadoje, kaip ir Ameri
koje, taip pat yra lietuviš
kų . “veiksnių” ir čia juos 
reprezentavo patys didžiau
si erštai. Jie galvojo: da
bar mes parodysime savo! 
Na, ir “parodė.”

J. Kardelis, “veiksnių” 
vadovas, pavyzdžiui, stato 
tokį klausimą: Lietuva bu
vo paskelbta, sovietine ne
teisėtai — kas turėjo teisę 
tai padaryti?

Atsakymas:
—Lietuvą tarybine res

publika 1940 metais paskel
bė Lietuvos Liaudies Sei
mas, visuotiniu ir 
balsavimu žmonių 
tas.

Kaip neimsim, J. 
lio klausimas buvo 
keistas. Juk gi jis pats 
tuomet buvo Lietuvoje, vei
kiausiai ir balsavo; jis pats 
matė ir puikiai žino, kas ir 
kaip paskelbė Lietuvą tary
bine socialistine respublika. 
Tai kam dabar nuduoti ne- 
žinėlį ir statyti tokį klau
simą?

Tokių ir jiems panašių 
klausimų buvo visa eilė. Į 
juos atsakinėjo delegacijos 
nariai: K. Kairys, Antanas 
Barkauskas — LTSR parla
mento (Aukščiausiosios ta
rybos) pirmininkas, Leoka
dija Diržinskaitė, Lietuvos 
užsienio reikalų ministrė, 
Juozas Matulis, Lietuvos 
Mokslų Akademijos prezi- 
deritas — kiekvienas išei

Juk tam

mes jau
Hali sa-

slaptu 
išrink-

Karde- 
tiesiog

savo specialybės, 
veiksnių statė 
dėl lietuvių tan- 

” Jam atsa-

Gulbių karalystėjeIII
I Montrealio miesto majo
ras Jean Drapeau pasikvie
tė Lietuvos delegaciją pas 
save. Kaip Lietuvos valsty
bės atstovai, apsilankė pas 
'miesto tėvą,” Kairys, Bar
kauskas, Vilniaus miesto 
majoras — Jonas Vildžiū
nas. Su jais kartu buvo 
Alb. Laurinčiukas, atsto
vaudamas Tarybinio pavil
jono vadovus. Šeimininkas 
su svečiais apsikeitė ne tik 
žodžiais, o ir dovanomis.

Delegacijos vadovai — 
Kairys, Diržinskaitė, Bar
kauskas, Matulis — apsi
lankė ir pas Quebeco pro
vincijos vadovus. Forma
liai ten buvo užkviesti.

Delegacija oficialiai ap
lankė Čekoslovakijos, Pran
cūzijos. Anglijos, Australi
jos ir kitu valstvbių pavil
jonus. Visur ji buvo mie
lai ir pagarbiai sutikta pa- 
vilionų vadovu.

Kitais žodžiais. Lietuvos 
delegaciją kitu šalių atsto
vai priėmė kaip valstybės 
atstovus — pagarbiai, ko
rektiškai.

Važinėti no miestą, “nuo
bodžiauti” Lietuvos delega
cijai tomis dienomis nebuvo 
laiko, nebuvo progos.

Tik no viso to, kai bai
dėsi Lietuvos ir lietuviu 
dienos Parodoje, delegaciia 
ir visi kiti svečiai ir vieš
nios sėdo į autobusus ir va
žinėm no nlačiaia Kanada: 
ansilankė Toronto. Niagara 
Falls., Ottavoie ir k i t u r . 
Rodosi, birželio 28 d. Lietu
vos atstovai sėdo i lėktu
vą ir nasileido namu link.

(Tąsa 6-me pusi.)

i damas iš
Vienas 

klausimą 
tos “rusinimo, 
kė akademikas J. Matulis, 
nurodydamas, kad lietuvių 

• kalba, lietuvių kultūra, lie- 
1 tuvių literatūra, menas, lie

tuviškos tradicijos niekad 
mūsų tautos istorijoje ne
buvo atsistoję į tokį aukš
tą lygį, kokiame šiandien 
stovi.

—Štai lietuvių kalbinin
kai jau įpusėjo ruošti didyjį 
lietuviu kalbos žodyną, — 
nurodė J. Matulis. — Žody
no iš viso bus penkiolika 
tomų. Ar jūs žinote, kiek 
iš viso žodyne bus lietuviš
kų žodžių? Apie tris šim
tus tūkstančių!..

Atsakymas buvo palydė
tas gausių aplodismentų, ir 
po to netrukus baigėsi klau
simams laikas — ištisa va
landa.

Delegacijos susitikimas su 
spaudos. radijo ir televizi- 
jns atstovais, taip pat su 
visuomene, padarė į visus 
gilų įspūdį.

Ant rytojaus snauda pla
čiai tai atžymėjo. Pav., 
dienraščio “Gazette” kores
pondentas Roy Kervin ra- 
se:

Ligi šiol Tarybų Lietu
vos susitikimas su snaudos 
atstovais Tarybiniame pa
viljone buvo pats gyviau - 
sias.

“Yesterday’s nress con
ference in the Theatre of 
the Soviet navilion was by 
far the liveliest yet...”

Korespondentas priminė, 
kad anksčiau tame teatre 
vykusios konferencijos bu
vo “nuobodžios.” o šios kon
ferencijos metu niekas ne
nuobodžiavo. visi atidžiai 
klausėsi ir dažnai delegaci
jos nariu atsakvmus j klau
simus lydėjo šilti aplodis
mentai. Korespond e n t a s 
nrimena ir tai: teatre pub
likos dauguma sudarė Ka
nados ir JAV lietuviai.

Taigi Lietuvos delegacija 
aukštai pakėlė musu tautos 
varda kanadiečių visuome- 
npie!

Tuomet prasidėjo nekant
riai lauktas koncertas, su
kėlęs nepaprasta publikoje 
entuziazmą. Bet apie ši ir 
kitus Lietuvos meno meist
ru koncertus iau smulkiai 
narašė Ieva, kuri kruopš
čiai viską sekė, viską užsi
rakinėjo.

Kiek iš viso Lietuvos sa
vaitės metu Parodoje galė
jo lankytis lietuviu/? Ana 
diena pranešime iš Mont
realio “Laisvėje” buvo mi
nėta. kad dalvvavo anie du 
tris tfiksta n č i u s iu. Bet 
vra ir kita nuomone: ob- 
ioktvviai snrendžiant. iu ga- 
lėin būti anie šešis-sentvnis 
tnkstan^his. o i^al ir dau
giau. Aišku, nieks jų tiks
liai nesuskaitė.

Birželio 22-23-24 dieno
mis. kur tik pasisukai, su
tikai lietuvi. Tarybiniame 
navilinne visur tik ir te- 
girdėiai lietuvišką žodi.

Birželio įnėnuo — dar ne 
atostogų laikas. Didelė Ka
nados lietuviu dauguma 
dirbo — vieni dienomis, ki
ti naktimis.
sakė: Parodą lankysime tik 
liepos arba rųgpiūčio mė
nesiais.

Brockton, Mass.

Daugelis jų

, “Laisvės” snaudos naudai 
metinis piknikas, kuris įvy
ko liepos 2 dieną, Romuvos 
parke, Montello, gerai, pa
vyko visais atžvilgiais. Pu
blikos buvo nemažai, kaip 
vietinės taip ir iš kitų Mas
sachusetts valstijos miestų 
ir miestelių.

Iš Lawrence ir Haverhill, 
atvažiavo pilnas autobusas, 
kuri surengė komisija iš 
šin žmonių: St. Šlekis. Mr. 
jr Mrs. Kodžiai. M. Kazlau
skienė. A. Račkauskienė ir 
A. Navickas. Turėjome sve
čių ir iš kitu “šteitn”. Iš 
Kalifornijos atvyko: K. Ka- 
rosienė. M. Baltulionytė ir 
K. Mugianienė: iš Floridos: 
Žaviai ir V. Zmuiden; iš 
Niujorko: Mizarai.

Meninę programa išpil
dė musu brangios draugės 
iąaunuolės worceste rietės 
Irena Janulis ir Helen 
Smith. Joms pagelbėjo prie 
plokštelių Ričardas Janulis. 
Publikai labai patiko. Ren
gėjai dėkojo menininkėms, 
nes jos neėmė jokio atlygi
nimo.

“Laisvės” redaktorius R. 
Mizara pasakė kalbą, pa
sveikino visus dalyvius pik
nike, priminė Montrealio 
narodą Expo 67. ir Lietuvos 
dieną, kuri ivyko birželio 
23 d. Jis sakė, tai istorinis 
lietuviu tautai įvykis. Jis 
pakritikavo kai kuriuos di
pukus ir tautininkus, ir vie
tini radijo komentatorių p. 
Viščini, už tai. kad jis mela
gingai šmeižė lietuviu tau
tos (Tarybinei Lietuvos) 
dieną.

Kalbėio Ieva Mizarienė, 
daugiausia LLD reikalais. 
Taipgi kalbėio K. Karosie- 
nė taikos reikalais.

Visiems pikniko daly
viams ir programo pildyto- 
jams, širdingai tariame 
ačiū.

George Shimaitis.

ta s, žvilgančias krūtines, 
ilgai gėrėjosi vienas antru. 
Paskui lėtai atsitraukė, ap
sisuko ir šmurkšt po van
deniu. Išniro netoliese, 
plaukioja, vilioja, išdarinė- 

įvairiausias pozas. Žai-ja 
džpa. Tai vestuvinės kragų 
vi ionės.

Per visą ežerą nuplaukia, 
aidi lyg iš po žemių ky-

Diena pasitaikė puiki, 
saulėta. Kaipgi galima pra
leisti tokią progą ir nepasi
gėrėti nuostabiu, nepakar
tojamo grožio reginiu ? 
Apačioje tyvuliuoja plačiai 
išsiliejęs Žuvinto ežeras, 
pavasario lietučio išpraus
tų, žaliuojančių pievų ap
juostas. Pakraščiai purie
nų žiedais nukloti. Saulės nu 
pažertuose spind u 1 i u o s e laptis duslus didžiojo baub- 
auksu tviska nesuskaičiuo
jama galybė plovų, van
dens augmenijos sąžalynų, 
kuokštais tai šen, tai ten 
išsimėčiusių salelių, plūdu
riuojančių melsvuose ežero 
vandenyse. Žalius stiebelius 
i viršų kelia nendrės, mel
dai. Tolumoje susimastęs 
tvliai snaudžia miškas. 
Tamsiame jo fone rvškiai 
matosi balti kamuoliukai.

—Juk tai gulbės! — šūk
teli kažkas. — Kiek čia jų 
daug — tikras gulbių eže
ras !

Šypsosi ekskursantų vei
dai. Gražu!

Tačiau pilnas Žuvinto — 
paukščiu karalijos — vaiz
das išryškėja tik pačiame 
ežere. Todėl visi nekant
raudami laukia, kol rezer
vato darbuotojai paruoš 
valteles.

Tyliai pašvendriais niau
kiame i artimiausią užute
ki. Pąsirinke patogia ste- 
bėiimui vietą, sustojame, 
stebime.

Iš gulbių pulkelio atsi
skiria du suaugę, stambūs 
eulbiu patinai. Ištiesė kak
lus, plaukioja, tai pirmvn, 
tai atgal, šnypščia, niršta, 
nučiasi vienas prieš kita. 
Abu turi viena tikslą: su
žavėti, patraukti savo pusėn 
gražuole gulbe, laimėti jo
sios širdi. įtūžis pasiekia 
aukščiausia laipsnį ir abu 
metasi atakon.

Galingais sparnais daužo 
priešininkui šonus, tarsi ka
lavijai švytruoja ilgi kaklai, 
susipindami, susiraizgvda- 
mi. Vęrda. nutoia vanduo, 
baltu plunksnų kuokštai i 
orą lekia. Vienam gulbinui 
navvksta snanu. tarsi rep
lėmis, sugriebti varžovą už 
kaklo. Kolomis, snarnais. 
visu kūnu nrisnaudė. galva, 
no vandeniu nanardino ir 
laiko, nebepaleidžia.

Tik pašaliniu stebėtoju 
netikėtas naširodymas juo
du išskvrė. Tain ir nasi- 
baigė dvieju tauriniu 
— gulbinu — dvikova, kuri 
vienam iš iu nežadėjo nieko 
crern m galėjo baigtis visai 
tragiškai.

Kitos gulbės jau seniai 
noromis išsimėčiusios ežero 
nakraščiuos ir vlobiausiai 
nenueinamose, vešlia aug
menija sužėlusiose salaitė- 
se. Patelės pradėjo rūpintis 
būsima i «i o is nal i kuon imi s— 
neri. Iškilo įvairiausių šei
myninių rūpesčių.

Lizdo ilgesniam laikui be 
priežasties palikti nevalia: 
kiaušiniai atšals, nutruks 
gyvybė. Aukštai ratus su
ka plėšrūnė lingė, vandeny 
nardo ūdra — didžiausia 
smaguriautojai.

Šeimos galva neša žabus, 
nataiso, padalina, kur rei
kia, sutvirtina lizdą. Lop
šys naujagimiams turi būti 
tvirtas ir dailus.

Kiek tolėliau atvirame 
vandens plotelyje netikėtai 
iš gelmių išnvra du paukš
čiai. Ragučiai viršugalvy 

tai ausuotieji

lio

ke

ap 
ka

Pi

baubimas. Pirmą kar- 
išgirdęs, jokiu būdu ne

pasakysi, kad tai paukščio 
garsas.

G triukšmadariai kirai 
visiems pažįstami. Čia jie 

ia turgų, taip garsiai da
lijasi įspūdžiais, pasakoja 

ie sėkmes ir nesėkmes, 
d net ausyse spengia. 
>ms pritaria upinės ir 

juodosios žuvėdros, gervės, 
kieji garniai.

Ties vandens mėlyne, ant 
žilvičio šakelės nusviręs, 
siūbuoja kriaušės formos li
pinys. Taip meniškai su- 
meistruoti statinį remeza 
temoka. Mažytis paukšte
lis, o toks darbštus ir na
gingas.

Jar daug būtų galima na- 
įtvti. išgirsti, bet laikas

grįžti i krantą. Tokia tvar-
Saugoma paukščių ra- 

vbė.
Visi patenkinti, pakili, 
ali nuotaika. Vadinasi, ne

veltui važiuota Į šį Suval
kijos kampelį.

m

m

zv

Vytautas Nedzinskas

s
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Sellersville, Pa.
A. ir B. Ramanauskų 

gražaus ir gerai pavy
kusio pikniko

-Liepos 2 d.. Jonas ir Elz
bieta Katinai iš Easton, Pa.,

svečiu iš Bridgeport,
Conn., Alfonsu Švėgžda, pa

ėmė mane iš Bethlehem, 
Pa., ir visi keturi pribuvo

te pas Ramanauskus, jų- 
rmoje, 12 valandą.
Jau radome philadelphie- 
is su savo darbščiom mo
delėm, triūsiančius anie 

alus ir maista. Netrukus 
adejo suvažiuoti svečiai 
plačios apylinkės. Štai 

ooklyniečiai: G. Wareso- 
s. abu Rušinskai. abu 
inkai, Antanas Bimba; 
do choro mokvtoja iš Li- 
igstono M. Stensler ir
Bekeris;
Liucius: 

urliai: iš
Staniai;

i mašinos. Bet, atleiskite, 
galiu visus suminti —bu- 

pilnas sodas mielų sve-

si

m

čii 
te 
st 
nit 
iš 
bu 
na

A 
vi

či

iš Chester, Pa. 
iš Pattenburgo 
Baltimorės M. 
iš Šenadoriaus

m

dx
ne 
ve 
či i.

Pietūs buvo geri, turėio- 
? ir “macnesnės”, o vėliau 

!,vome ir vakarienę.
Po pietų buvo ir progra- 
a, pirmininkaujant R.ni

Mlerkiui. Viktoras Bekeris 
sudainavo kelias daineles. 
Pakalbėjo K. Čiurlis, Bronė 
Ramanauskienė visiems pa
dėkojo už atsilankvmą ir 
paprašė pasilikti iki vaka
ri mes. Mildred Stensler 
i žkamandavoio” visus su- 
[ainuoti “Ilgiausiu metu” 

nągerbimui šeimininkų A. 
ir B. Ramanausku už ju ge
raširdiškumą, ką ir padarė- 
m

u

išduoda
kragai.

Priplaukė, suglaudė bal-

e.
Paskiausia kalbėjo Anta

nas Bimba.
Labai gražiai praleidome 

liepos 2 d. O dabar linkime 
visiems sveikiems sulaukti 
rųgpiūčio 6 d., kur susitik- 

e pas Čiurlius, Patten- 
bihrg, N. J.
si

Frank Zavis
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Parduotų vasarų meistras 
tėvų ir brolių takais...

“Čia tau, broleli, ne 
Skaudvilė.”

Kas kitas, apart Juozo 
Baltušio, galėtų, pilnu sub
tilaus jumoro, į patį tašką 
pataikančiu pi u n k s n o s 
bruožu taip pasakyti, pirmą 
kartą atsidūrus tarp Niu
jorko dangoraižių ir neono 
šviesų ?

Puiku, puiku, puiku! Jis, 
Kupiškio ir Anykščių liau
dies sūnus, mūsų gyvos, są
mojaus pilnos kalbos meist
ras, mūsų liaudies dalios 
apdainuotojas, mūsų lietu
viškas Gorkis, vaikščiojo 
Amerikos gatvėmis, ir štai 
— knyga. Skaitėme ją tru
pinėliais “Literatūroje ir 
mene”, laukėme jos nekant
riai. Susilaukėme. Perskai
tėme.

Sakyti, kad tai gera ar
ba įdomi knyga, būtų neda- 
sakyti ir nieko nepasakyti. 
Yra knygos, kurios lieka— 
knygos, ir yra knygos, ku
rios net fiziniai pavirsta 
kažkuom gyvu. Laikai ran
koje patogiai tą neplonutę 
bet mažo formato (maž- 
d a u g kaip maldaknygė) 
knygelę ir jauti ką tai arti
mo, šilto. Štai ką reiškia 
meistriška ranka!

Baltušis, kaip žinia, vie
šėjo Amerikoje kartu su ke
liolika kitų Tarybų Sąjun
gos kultūrininkų keleri me
tai atgal. Jis buvo Niujor
ke, Čikagoje, San Francis- 
ke, Losangele, Disnilande ir 
t.t. Nors jis, nemažai laiko 
praleido su Amerikos lietu
viais (iš to knygos pavadi
nimas) jis vyriausiai ste
bėjo bendrą Amerikos gy
venimą.

Baltušis yra labai lietu
viškas, giliai, giliai įleidęs 
šaknis į Lietuvos, ypatingai 
gim tosios Aukštaitijos, 
žmonių psichologiją. Bet, 
kaip tai paprastai yra su 
jautriu humanišku žmogu
mi, tas jo nepadaro siauru 
“parapijiniu”. Kaip tik at
bulai, gerai savo liaudies 
psichologiją ir būdą pažįs
tąs žmogus turi daugiau 
jausmo ir simpatijos ir ki
toms tautoms. Taip yra ir 
su čia nagrinėjamos kny
gos autorium.

Su lietuviais, su kitais...
Nežiną^ kaip jis tai 

įsteigė; bet draugas Baltu
šis matė viską, ką matė kiti 
delegacijos nariai, o be to 
dar spėjo gan gerai susipa
žinti su Amerikos lietuvių 
gyvenimu.

Atsimenu, kuomet jis bu
vo “Laisvės” kuklioje saliu- 
kėje, kur koks šimtas pa
žangių Niujorko lietuvių 
ant greitųjų susirinko pa
sveikinti mūsų literatūros 
didį atstovą. Jis sveikino 
savo tautiečius, “žydraa
kius, aukštaūgius, ilgano
sius mielus lietuvius” (pla
čios, šiltos, su juoku besi
maišančios šypsenos salė
je), bet jumoras nenustel
bia kitko: stebėjau atydžiai 
rašytojo veidą. Aido choro 
grupė užtraukė “Vilniuj 
žydi liepos”. Baltušis buvo 
ranką pridėjęs prie vienos 
ausies, veido bruožai įsi
tempė, iš akies riedėjo lyg 
nematoma ašara. Suprato, 
suprato jis, kad tai ne vien 
daina, kad tai čia, žaliukėje 
ant Liberty Avė. Niujorko 
priemiestyje, šalia triukš
mingo iškeltojo geležinke
lio, ątsįveria širdys.

Nuo lietuvių — prie kitų. 
Jis turi akį ir Belgijos oro

trasos Sabinos stiuardesei 
ir Disnėjaus šalies grakštu- 
tei gidei Dolores (interna
cionalistas tai internaciona
listas, kaip gi kitaip...). At
sidūręs tarp senų milionie- 
rių jų klube, jis nešdinasi 
iš ten, kur jam gyvenimo 
stoka kvepia naftolinu — 
tą lengva suprasti ir mums. 
Jam rūpi ir Gugenheimo 
muziejaus abstrakcijos ir 
Harlemo negrų likimas, ir

amerikiečių vakarienių pa
pročiai ir Holivudo žvaigž
dės, jis pajunta mūsų ša
lies dinamuškumą ir jos 
santvarkos supuvimą, stebi, 
stebi. Ir visuomet, kur jis 
nebūtų, giliai posąmonėje 
lieka Lietuva, jis beveik 
kiekvienu laiku prisimena 
koks laikas Lietuvoje, įsi
vaizduoja, ką ten veikia jo 
kolegos rašytojai.

Susitikimuose su lietu
viais, ypatingai su eiliniais 
Amerikos lietuviais darbo 
žmonėmis, Baltušis perduo
da tėvynes jausmą vienu 
sakiniu ryškiau, negu ma
žiau talentingų lankytojų 
raportai.

Skaitome:
“—Pajevony ar neteko 

būti? — atplaukia klausi
mas iš salės gilumos. —Ar 
kapeliai ten tebėra, tie pu
šyno kalne?

—Tebėr. Ir bažnytėlė sto
vi apsamanojusi kalvos vir
šuj.”

Ko daugiau reikia?
Amerikos supratimas

Kaip apibūdinti Baltušio 
knyga? Iš esmės ji yra ra- 
portažas, kraštutiniai talen
tingo rašytojo, ne žurnalis
to, raportažas. Ant kiek ji 
lieka tokia, ji puikiausia. 
Bet vieną priekaištą gali
ma daryti: kokiems paibe- 
liams “Parduotų vasarų” 
meistras stengėsi tapti tu
ristiniu mėgėju - sociologu? 
Sociologija, kuri stengiasi 
gvildenti tautinius bruožus, 
vienos ar kitos šalies cha
rakterį, iš viso yra keblus 
mokslas. Tuo labiau jis keb
lus, pinklių pilnas, kuomet 
tuomi užsiima turistinę ke
lionę darąs asmuo, koks 
akylus ar talentingas jis 
nebūtų.

Tų pinklių neišvengė ir 
mūsų ge r a s i s Baltušis. 
Taip, perdaug lengvai ir 
definityviai jis daro plačias 
išvadas apie A m e r i kos 
žmonių charakterį, papro
čius, šalies dvasinę fiziono
miją.

Skaičiau knygą su dideliu 
susidomėjimu, laiks nuo 
laiko gardžiai nusijuokda
mas. Bet kartais ir nusteb
damas. Priėjęs prie tokių 
paragrafų, dažnai versda
vau savo draugei, Ameriko
je gimusiai ir lietuviškai 
nemokančiai.

Jos reagavimas: būtų 

gerai, jei taip būtų.
Taip, būtų gerai, j e i 

amerikiečiai būtų tokie 
punktualūs, jeigu jie taip 
laikytųsi dėsnio, kad švie
žios daržovės būtinos svei
katai, jeigu jie taip tvirtai 
laikytųsi duoto žodžio, jei
gu jie būtų tokie darbingi 
(net bosai!), tokie paprasti, 
racionalūs,ir dar, ir dar, ir 
dar. iĮt®

Nesakyčiau, kad autorius 
visur prašauna pro tašką. 
Ne, kiekvienas jo teigimas 
turi grūdą tiesos, kartais 
daugiau negu grūdą, bet iš
vados perdėm perplačios, 
perdaug kategoriškos.

Imkime menkniekį, bet 
simptomatišką. D i d ž iulė 
lėkštė, pilna šviežių daržo
vių gal atsiranda vidurinės 
klasės valgomajame, ypa
tingai kai servuojami sve
čiai. Bet gal būtų buvę 
svarbiau sužinoti, kad Apa- 
leišion kalnyno kasyklose ir 
Pietuose milijonai šeimų 
turi apsieiti ne tik be švie
žių daržovių, o ir be švie
žios mėsos. Ten dažniausia 
valgomi valdžios sandėlių 
išduoti miltai, d ž i ovinti 
kiaušiniai, kukurūzai, pu
pelės. Arba: Amerikoje 
grindys nesimato, jas visur, 
nuo sienos iki sienos, den
gia gauro tas kilimas. Ne
jaugi? Mūsų apartmenti- 
niame name kiekviename 
bute nuogos grindys, o gre
timame Harleųie n e tik 
nuogos, bet ir lūžtančios'.

Pavojingas dalykas tapti 
ant greitųjų mėgėju socio
logu.

Ji mums brangi
Nežiūrint čia minimų, iš 

mūsų taško, netikslumų, 
Baltušio knyga mums yra 
brangus svečias, kaip buvo 
pats autorius. Silpnumai 
yra panašios rūšies, kokios 
buvo prieš dešimtmečius at
silankiusio poeto Majakovs- 
kio: iš vienos pusės gilus 
humaniškas s u p r atimas, 
kai stebima rašytojo aki
mis, iš kitos — paklydimas, 
kai pradedama filosofuoti 
ir rezumuoti.*

“Tėvų ir brolių takais”, 
beje, gražiai iliustruota, 
spalvingomis nuo trauko
mis, meno kūrinių repro
dukcijomis. Jos knygą žy
miai praturtina, nors norė
tųsi išreikšti nepasitenkini
mą tarybinio dailininko O. 
Vereiskio piešiniu .“Resto
ranas spalvotiesiems”. Ja
me Amerikos negrai atvaiz
duoti, ne tiksliai, žinoma, 
bet vis vien neatleidžiamai, 
kaip džiaziniai, pusiau sty- 
leiviški, nieko bendro su 
rimtu Amerikos negrų dar
bo žmogumi, ypatingai su 
susipratusiu gaivalu, netu
rinti tipai. Juos tokiais 
dažnai vaizduoja rasistai.

Beje, perskaičius J. Bal
tušio knygą neišvengiamai 
gimsta mintis ją lyginti su 
kitomis, ypatingai su Al
berto Laurinčiuko “Trečio
ji dolerio pusė”. Bet lyginti 
jas sunkoka. Laurinčiuko 
knyga buvo daug nuodug
nesnės ir ilgesnės studijos 
vaisius, nors ji irgi neiš
vengė perplačių išvadų. 
Iš kitos pusės, su Baltušiu, 
žodžio meistru, mažai kas 
gali lygintis.

Baigsiu mintimi, kuri gal 
su šia recenzija mažai ką 
bendro turi: norėtųsi pa
matyti, kaip mūsų šalį ap
rašytų Avyžius.

R. Bara ui kas

Mikromegas

Žiūrint pro mano akinius
Religija mokslo ir 
visuomenės ženkle

Praeitais metais Vilniaus 
leidykla ‘'‘Mintis" išleido la
bai naudingą ir įdomią ke
leto autorių knygą “‘RELI
GIJA, ateizmas, da
bartis". Gerbiami auto
riai pirmiausia nušviečia 
gausią pokario metais T. 
.Lietuvoje išleistą, kaip ori
ginal taip ir verstinę, ate
istinę literatūrą. O jos išėjo 
nemaži kiekiai. Pateikiama 
chronologine istorine tvar
ka apžvalginiai bendro po
būdžio straipsniai iš religi
jos ir ateizmo istorijos Lie
tuvoje. Pratarmėje rašyto- 
jas-švietėjas Jonas Macevi
čius paduoda viso kūrinio 
planą, supažindina skaity
toją su visa knygos medžia
ga. Jis sako:

“Čia nagrinėjami tokie 
klausimai, kurie lietuvių 
marksistinėj e atei s t i n ė j e 
1 i te r a t ū r o j e yra labai 
aktualūs arba nepakanka
mai nušviesti: senovės lie
tuvių tikėjimas, reakci
nis bažnyčios, pirmiausia 
įtakingiausios mūsų kraš
te, katalikų bažnyčios ir 
dvasininkijos vaidmuo 
1905-07 m. revoliucijoje, 
buržuazinės santvarkos ir 
hitlerinės okupacijos metais 
Lietuvoje; religijos ir ate
izmo klausimai lietuvių 
marksistinėje spaudoje bur
žuaziniu laikotarpiu, anti- 
klerikaliniai bei antireligi
niai motyvai lietuvių litera
tūroje ir tautosakoje. Ne
maža šių straipsnių yra vi
siškai originalūs ir skelbia
mi pirmą kartą... Nemaža 
vietos leidinyje skiriama 
religijos ir humanizmo, re
ligijos ir meno, moralės ir 
meno, moralės ir religinės 
etikos santykių išryškini
mui, nes šie klausimai mūsų 
ateistinėj e literatūroje 
bei atitinkamuose vadovė
liuose, pirmiausia lietuvių 
kalba išleistoje literatūro
je, ,silpniau nušviesti, o re
ligijos ir moralės santykio 
klausimas apskritai yra la
bai supainiotas.”

“Taigi galima daryti iš- 
teikia gana įdomų skyrių— 
“Senovės lietuvių tikėji
mas”, kuriame aiškina įvai
rius to tikėjimo aspektus. 
Rašinio pabaigoje jis sako:

“Taigi galima daryti iš
vadą, kad senovės lietuvių 
tarpe ir kaimyninėse gentyse 
religiniai vaizdiniai turėjo 
keletą pakopų—nuo pir
mykščio fetišistinio atskirų 
daiktų sudievinimo iki vė
lesnių laikų gimininio ir 
šeimyninio kulto. Būdinga, 
kad ankstybieji šaltiniai 
nieko nekalbą apie asmeni
nius dievų vardus, ir tai ro
do, kad asmeninių, personi
fikuotų dievų, sukurtų pa
gal žmogaus pavidalą,—se- 
nęvės lietuviai neturėjo. 
Lietuviai tik įsivaizdavo, 
kad gamtoje egzistuoja 
įvairių rūšių dvasios arba 
genijai— giminės pradinin
kai, arba paslaptingi namų 
ir šeimos globėjai. Religinė 
lietuvių fantazija dar nesu
spėjo suteikti jiems specifi
nių ir asmeninių bruožų ir 
tų gražių, konkrečių smulk
menų, liečiančių jų kilmę 
ir fizinį arba psichinį veidą, 
kuriuos turėjo antikinio pa
saulio ir slavų mitologijos 
dievai. Kitaip sakant, lietu
vių dievai dar neatsiskyrė 
nuo gamtos, nuo jos reiški

nių ir daiktų, kuriuos su
dvasintus įsivaizdavo seno
vės lietuvių sąmonė”.

Rašytojas K. Sideravi- 
čius savo skyriuje “‘Krikš
čionybės įvedimas Lietuvo
je” gana išsamiai nagrinė
ja tuos žiaurius metodus, 
kuriais kryžininkai nešė į 
Lietuvą katalikybę, taria
mą “krikščioniškąją kultū
rą,” žudydami lietuvius ir 
degindami jų sodybas:

“Katalikų dvasininkai, bū
dami beveik išimtinai sve
timtaučiai, su fanatišku už
sidegimu naikino lietuvių 
liaudies kultūrą, niekino 
lietuvių kalbą, draudė senus 
liaudies žaidimus; papro
čius, dainas, vaizduojamą
jį liaudies meną. Katalikų 
bažnyčia laikė visą tai 
“pagonybės liekanomis”.

Naikindami senąją liau
dies kultūrą, katalikų dva
sininkai kartu su nauja re
ligija platino naujus prie
tarus, tikėjimus į piktas 
dvasias, velnius. Vienas 
baisiausių krikščionybės 
skleidžiamų prietarų—tikė
jimas, kad su velniu susidė
ję žmonės turi galios kenk
ti kitiems — susargdinti 
žmones ir gyvulius, iššaukti 
audras ir t. t. Bažnyčia or
ganizavo vadinamųjų ‘ra
ganų’ persekiojimus, kan
kinimus ir žudymus. Nie
kas negalės suskaičiuoti 
kiek tūkstanęių niekuo ne
kaltų moterų, vyrų vaikų 
žuvo laužuose. Tai buvo 
siaubingas inkvizicinis dva
sininkų ir feodalų įrankis 
baudžiauninkams terori
zuoti. Bažnyčia persekiojo 
bet kokį pažangios minties 
pasireiškimą”.

Rašytojas E. Griškūnaitė 
istorinėje apybraižoje “Ka
talikų bažnyčios kontrrevo
liucinė veikla XIX a. pabai
goje — XX a. pradžioje” 
tarp kita ko rašo:

“Ypač uoliai katalikų 
dvasininkija tarnavo cariz
mui per 1905-07 m. revoliu
ciją, padėdama caro val
džiai slopinti revoliucinį 
darbo žmonių judėjimą Lie
tuvoje... Klerikalai siundė 
darbo žmones prieš revoliu
cionierius, ypač prieš social
demokratus..., Tuo momentu 
valdžios pareigūnams, po
licijai ir žandarmerijai uo
liai padėjo katalikų dvasi
ninkija. Pav., Suvalkų gu
bernatoriaus prašomas, Sei
nų vyskupijos valdytojas 
prelatas Antanavičius 1905 
m. liepos 10 d. išleido ap
linkraštį, kuriuo ragino vi
sus tikinčiuosius negailes
tingai kovoti prieš revoliu
cinio judėjimo dalyvius, so
cialdemokratus, remti caro 
valdžią.... Prel. Antanavi
čiaus aplinkraštis sukėlė 
didelį Lietuvos darbo žmo
nių pasipiktinimą.”

Rašytoja Ai. Gaigalaitė 
savo ilgame rašinyje “Baž
nyčia ir buržuazinė tvarka 
Lietuvoje 1919-1940 metais” 
nušviečia sąlygas, kuriose 
gyveno Lietuvos žmonės t.v 
‘“nepriklausomybės metais” 
Reziumuodama savo iškel
tas mintis autorė sako:

t

“Taigi katalikų bažnyčia 
buvo aktyvi buržuazijos 
santvarkos ir kapitalistinio 
gamybos būdo gynėja Lie
tuvoje. Katalikų dvasinin
kai ir klerikalinė buržua
zija aktyviai kovojo prieš 
Tarybų vaddžią Lietuvoje 
1918-19 m. už buržuazinės 

valstybės sukūrimą Lietu
voje... 1919-40 metų laiko
tarpiu katalikų bažnyčios 
ir buržuazinės valstybės 
tikslai sutapo. Bažnyčia pa
dėjo valstybei kovoti už iš
naudotojiškos buržuazinės 
santvarkos išlaikymą, prieš 
Tarybų valdžią, prieš darbo 
žmonių judėjimą”.

Visuomenininkas A. Bu
lota savo straipsnyje “Ka
talikų bažnyčia hitlerinės 
okupacijos metais Lietuvo
je” iškelia bažnyčios ir hit
lerininkų sandarbininkavi- 
mą pastarojo karo metu. 
Tarp kita ko jis sako:

. r
“Panevėžio vyskupas K. 

Paltarokas 1942 m. kovo m. 
rašytame ganytojiškame 
laiške, kuris buvo skaito
mas bažnyčiose ‘artimiau
siame gavėnios sekmadieny 
vietoj pamokslo’, šmeižė ir 
niekino tarybinę santvarką, 
įrodinėjo, kad nacistų veda
mas karas ‘virto mums iš
gelbėjimu’, kad Hitlerio ka
riuomene ‘Dievas pasinau
dojo mūsų pagalbai’... Ar
kivyskupas J. Skvireckas, 
vyskupai M. Reinys, V. 
Brizgys ir daugelis kitų 
dvasininkų su nauju įkarš
čiu ėmėsi agituoti lietuvius, 
kad paremtų hitlerinius 
okupantus, stotų į jų armiją 
rinktų metalo laužą”, etc. 
1943 m. sausio 16 d. Lietu
vos vyskupai • išsiun tinė j o 
kitą laišką tikintiesiemš, 
kuriuo ragino remti Hitle
rio pastagas paversti Lie
tuvą Ostlandu.

Švietėjai J. Vadeikis ir 
P. Pečiūra savo bendrame 
rašinyje “Stebuklai ir šven
tosios vietos Lietuvoje” pa
rodo, kaip buvo sukurta Že
maičių kalvarija, Aušros 
vartai, Vilniaus kalvarijos 
ir kitos “stebuklingos” vie
tos Lietuvoje, kaip pop. Pi
jus IX1854 m. paskelbė Ma
rijos “nekalto prasidėjimo” 
dogmą ir kitas aklo prieta
ringumo vykdymui priemo
nes. Autoriai parodo, kad 
visokie kunigų išgalvoti 
“stebuklai” gali laikytis tik 
tamsių, prietaringų žmo
nių galvose.

P. Pečiūra kitame 
straipsnyje “Krikščioniškos 
sektos ir sektantizmas” iš
vardija bei aptaria įvairias 
krikščionių sektas, k. t. 
baptistų, adventistų, sekmi- 
ninkų, jehovistų, sentikių 
ir kt. Tai vis tamseivišku- 
mo bei nemokšiškumo pa
sekmės.

Filosofas J. Barzdaitis 
savo straipsnyje “XIX a. 
pabaigos ir XX a. pradžios 
ateistinės minties vystymosi 
ypatybės Lietuvoje” nušvie
čia gadynę, kai kilo ir augo 
ateistinė mintis pažanges
nių lietuvių raštuose Ame
rikoje ir Lietuvoje. Jis pa
rodo, kaip nuo buržuazinės 
laisvamanybės — “šliuptar- 
nizmo” laipsniškai prieita 
prie marksistinio, moksli
nio ateizmo.

M. Bartninkas r a š o— 
“Buržuazinės Lietuvos lais
vamanių pažiūros į religijos 
kilmę ir krikščionybės dog
mas”, o P. Užkalnis—Reli
gijos ir ateizmo klausimai 
marksistinėje lietuvių spau
doje buržuazijos valdymo 
metais” . Pastarasis auto
rius paduoda įdomų laišką, 
rašytą pop. Pijaus XI dik
tatoriui A. Smetonai po fa
šistinio įsigalėjimo ir bū
rio komunistų sušaudymo 
Lietuvoje. Skaitome:

d nėra nieko nuosta- 
jei tuoj po fašistinio 
’smo Lietuvoje Romo

ų vadui A. Smetonai, 
•aštas skamba taip: 
limam sūnui Antanui

prezidentui. Pijus P.

imąsis sūnau, būk

sis vyre, kuris išmin- 
valdai Lietuvos res

gurno laida, sumanė

irbingą titulą, atitin- 
Tamstos pareigoms, 
renkame ir šiuo raštu 
me Tamstą Pijaus or- 
Pirmosios klasės Di-

“Ta 
baus, 
perve 
popiežius parašė viešą p 
sveikinimo ir palaiminimo^ 
ganytojišką raštą Lietuvos 7 
fašist 
Tas r

‘My 
Smetonai Lietuvos respub
likos 
P, XI

My 
sveikas ir laimingas. Gar
binga 
tingai 
publiką. Mūsų palankumo ir 
dėkin, 
me Tamstą pakelti į labiau 
šiai g, 
kantį 
Taigi 
skiris 
dino 
džiojo Kryžiaus Vytim, pri
skaito darni Tamstą prie 
šviesi 
pulko 
vėti Didžiojo Kryžiaus Vyy 
čių rūbą ir nešioti tam 
skirtus ženklus, būtent: di-* 
džiausio formato sidabrinę 
žvaigždę, prisegamą krūti
nės kairiajame šone, ir 
antrą 
formato, ženklą, ant pla
taus 
dvienk raudonais bruožais 
kaspi 
dešin 
krūtinę ir susegto kairiojo 
šono

Ra
Petru su žvejo 
1927 
sų popiežiavimo šeštais me
tais.

ausiojo tųjų Vyčių 
. Suteikiame teisę dė-

ai iriajame šone, ir 
, taip pat didžiausio

šilkinio mėlyno su

no, persveriamo per 
jį petį įžanbiai per

apačioje.
syta Romoje pas šv. 

antspauda, 
m. gruodžio 15 d. mū-

Gasperri’.”
P. Kardinolas

“nuopel- y 
popiežius įrašė Smeto^ 
Pijaus kryžiuočių or- 

Aišku, už kokius “nuopel 
nūs” 
ną į 
deną!

ti skyriai: Pr. Ulevi-
— “Kai kurie užsie- 
lietuvių ateistų veik- 
bruožai”, K. Grigas— 

antikle-

čius 
nio 
los 
“Antireliginiai ir 
rikaliniai motyvai lietuvių 
tautosakoje,” B. Praus- 
k u s ir J. Petronis — “An- 
tiklęrikaliniai ir ateistiniai 
bruožai ikispalinėje lietu
vių literatūroje,” I. Stat- 
kevičiūtė — “Menas ir re
ligiją,” A. Gaidys — “Reli
ginė etika ir žmogaus mo
ralė”,!. Zaksas— “‘Religija 
ir humanizmas,” P. Snars- 
kis—Religija gamtos moks
lų istorijos šviesoje,” FJC 
Slavėnas—“Aktualios moks- 
lo problemos ir religija,” vF 
J. Minkevičius — “Katali
kybė ir dabartinės sociali
nės problemos.”

Gaila, kad dėl vietos sto
kos negalėjome nuodugniau 
panagrinėti kiekvieną kny
gos skyrių, kiekvieną auto
rių detalingiau. O medžia
gos, puikios medžiagos, ten 
gausu. Manome, jog vėliau 
prie kai kurių knygos sky
rių dar teks sugrįžti.

Knygą meniniais braiži
niais iliustravo dailininkas 
A. Vitulskis.

TAI BENT PIENAS!
Šachtų (RTFSR) pieno 

kombinatas pradėjo sterili
zuoto pieno gamybą. Užda
rytas buteliuose jis negen
da net karščiausiu metu— 
4-6 mėn. Pienas apdoroja
mas ypatingu terminiu bū
du.

Washington. — Kongres- 
manas Edwin Willis mano^ 
kad daugelyje demonstA^Jf 
cijų prieš karą Vietname 
dalyvauja JAV komunistai; 
jie esą “daugelio demonst
racijų smegenys.” ,

1
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MIAMI, FLA
ar vienas draugas iš

siskyrė iš mūsų tarpo.
Birželio 29 mirė visų ger

biamas George Daminaitis, 
sulaukęs 73 metų amžiaus.

Iš Lietuvos paėjo nuo 
Marijampolės apylinkės, su- 
valskinis pilietis. Į šitą mū
sų garsiąją šalį Ameriką 
atkeliavo 1914 metais, į 
Cleveland, Ohio. Kaip gri- 
noriui prisiėjo darbuotis 
prie visokių sunkių darbų, 
kad pelnytis duonutę savo 
pragyvenimui.

Metai po metų laikas 
slinko labai greitai. Jis su
sipažino ir įsimylėjo Teklę 
Kaniušaitę, su kuria apsi
vedė 1923 metais. Po kiek 
laiko Teklė pagimdė dukre
lę, kuriai vardą suteikė — 
Regina.

1946 metais George Da- 
nrinaitis su savo šeima at
sikraustė į Floridą, į Mi
knos miestą 
apsigyvenimui.
dviejų aukštų apartmenti- 
nius namus. Iš amato jis 
buvo namų statyboje plytų 
mūrininkas ir 
plasterninkas

kvietė į Lietuvių Socialį 
Klubą pietums, kuriuos 
pagamino N. Tamošiūnienė 
ir E>. Lakiene. įtaikė pietų 
Vincas Bovinas pranešė, 
kad minėdama savo vyrą 
Teklė Daminaitienė paau
kojo L.L.D. 75 kuopai $25 
ir Socialiam Klubui $25, 
“Laisvei” $10., ir “Vilniai” 
$10, viso $70.

George Daminaitis pali
ko nubudime žmoną Teklę, 
žentą Zigmą ir dukrą Re
giną Kaulakius, keturias 
anūkes ir kitus gimines.

Ilsėkis, mielas drauge, 
Dėdės Šamo žemelėj, o mes 
teikiame giliausią užuojau
tą visai šeimai.

Per Liepos (July) ketvif 
tos šventę Lietuvių Socialia
me klube buvo surengtas 
gimtadienis Adelei Biršto
nienei. Publikos su svečiais 
dalyvavo apie šimtas.

Parengimui pirmininkavo 
Vincas Bovinas. Pakalbėt 
pakvietė Ch. Tamošiūną ir 
bostonietę Olgą Graham- 
Šukiutę, kuri savo ilgoj kal- 

kambarių boj nušvietė ką reiškia Lie- 
OVV1 Annino, priklausė Pos ketvirtoji ir kokia buvo 

Mūrininkų Unijai. Tokie sunki kova už pilnų neprik-

nuolatiniam
Apsipirko

darbai jam sekėsi dirbt.
Geoi'ge Daminaitis priklau- i svečiuojasi 
sė ir prie L.L.D. 75 kuo
pos, buvo progresyvlškas 
žmogus.

Liepos 3 d. į Van Arsdel 
'laidojimo įstaigą susirinko 
jo šeima, daug jo draugų 
ir draugių paskutiniam at
sisveikinimui. Karste am
žinai ilsėjosi George Dami- 
jjaitis tarpe daug gėlių vai- 
Sjkų. Paskutinį atsisveiki
nimą pasakė plačia apie ve
lionį kalba Juozas Sliekas. 
Po to mes visi palydėjome 
su daug auto mašinų į 
North Miamės kapus, ku
rie panašūs kaip koks par
kas be paminklų. Prie kapo 
Ema Sliekienė tarė žodį 
kitą lietuviškai ir angliškai 
kaip paskutinį atsisveikini
mą, ir visus palydovus pa-

CLEVELAND, OHIO MIAMI, FLA.St. Petersburg, Fla.
Entuziastai pasivažinėt 

vieni išvyko, kiti išvyks šio
mis dienomis į šaltesnį kli
matą šiaurės apylinkėj, kai 
kurie pasieks Kanadą, pasi
grožės Expo 67 paroda.

Iš Montrealio jau grįžo J. 
Davidonis ir J. P. Stanči
kai. Dar su jais neteko pa
sikalbėti apie tai, kaip jų 
akimis žiūrint paroda išro
dė. Sekamam parengime 
liepos 15 d. Stančikas vei
kiausiai visiems dalyviams 
pateiks juodviejų matytus 
gražumynus, ypač Lietuvos 
dienos nuotikius.

Kaip minėjau, daug LLD 
uopos narių “pabėgo” iš 

. Petersburg©, bet vis dar 
į>ie šimtas narių dalyvavo 
iepos 2-os dienos susirin

kime.
Susirinkimas priėmė į sa

vo gretas Antaną Antana- 
vičią. Antanavičia jau pil
nai apsisprendė gyventi 
“švento Petro” mieste.

Kuopos nariui Jonui Vil
keliui mirus, Anna Strau- 
kas pateikė kuopos valdy
bai nemenką sumą pinigų, 
kad jos buvusi įnamį J. Vil
kelį išsamiai prisiminti pa
lydovams suteikiant pietus. 
Tų pinigų gerokai paliko 
nuo pietų ir kitais sumeti
mais dar jų buvo. Tad su
sirinkimas nutarė padalinti 
spaudos reikalams seka
mai: LLD centrui, Laisvei 
ir Vilniai visiems po $50.

Iš pramogų komisijos ra
portų nugirsta, kad ap
vaikščiojant tėvų dieną pa
sidarė nuostolių. Mat, na
riams duoti pietūs nemoka
mai. Labai retai pasitaiko, 
kad šios kuopos parengimai 
atneštų nuostolius.

Paulina Blaškienė praeitą 
mėnesį buvo išvykus savais 
reikalais į Čikagą. Ji tenais 
veltui laiko neleido, kaip ji 
susirinkime raportavo. Bu
vusi išleistuvėse daktaro A. 
Margerio ir kitų vykstan
čių į Lietuvą. Neapleidusi 
nei antinacinio suvažiavimo 
ir masinio mitingo. Ji su
važiavime įgavusi suprati-

lausomybę (kartu su Olga 
ir jos vyras 

Frank Graham, ir mamytė 
Šukienė).

Po to Aido choras su pub
lika, po vadovyste choro 
pirmininko J. W. Thamso- 
no, sudainavo Adelei “Hap
py birth day to you”.

Adelė Birštonienė užfun- 
dino visiem svečiams daug 
maisto ir visiem po stipres
nį išsigėrimą.

Publikoje dalyvavo ope
ros solistė Antanina Dam
brauskaitė. Mūsų gerbiama 
Marytė Paukštaitienė pa- 
gamino skanius pietus su 
savo pagelbininkėm.

V. J. Stankus

Maskva. — Tarybų Są
jungos prezidentas Podgor- 
nas buvo apsilankęs Sirijo
je ir Irake.

mą, jog Amerikoj fašizmas 
formoje birčistų kyla. Ir 
jei liaudis laiku nesusipras 
jam galą padaryt, galimas 
daiktas, žmonija susilauks 
žiauresnio fašizmo, negu

BALTIMORE, MD.

Mirė

Antanui Žemaičiui
/

Grupė draugų, dalyvaujančių išvykime Sellers
ville, Pa., reiškia užuojautą velionio žmonai Onai,
giminėms ir jų šeimoms, 

J. K. Rušinskai 
E. K. Motuzai 
V. V. Bunkai 
A. K. Naravai 
A. J. Pranaitis 
P. V. Gižauskąi
N. P. Dudoniai
O. černevičienė

* B. Pivariūnas 
M. Kalvaitienė 
A. Cibulsky 
Geo. Wareson

artimiesiems draugams.
P. Mankauskas
R. H. Merkiai
J. Stasiukaitis
P. Zavis
A. Lipčius
J. J. Staniai
J. Deltuva
Ch. Senkus

I

J. Kerevičius
L. Kavaliauskaitė
R. I. Mizarai
A. Ručinskienė

Svarbu LDPD nariams
Liepos 19 dieną įvyks LD 

Pašaipiuos Draugijos pus
metinis susirinkimas.

Pagal Draugijos taisykles 
pusmetiniame susirinkime 
galima iškelti ir svarstyti 
pačius pamatinius Draugo^ 
jos įstatus ir, matant rei
kalą, juos pakeisti. Todėl 
svarbu visiems dalyvauti.

Vienas svarbiausių klau
simu yra nariuose kelia
mas, tai Draugijos likvida
vimas, kadangi, senesniajai 
kartai retėjant, narių skai
čius mažėja, o naujų neįra
šoma. Todėl visi Draugi
jos nariai raginami šiame 
susirinkime tinkamai klau
simą išspręsti.

Taigi, nepalikime tokių 
svarbių klausimų tik kele
tui į susirinkimą atsilankiu
sių narių išspręsti, dalyvau
kime visi šiame susirinki
me.

LEPD koresp.
J. žebrys

Brockton, Mass.
Sekamas “Laisvės” nau

dai piknikas įvyks Worces- 
teryj, Olympia Parke, sek
madienį, rugpjūčio (Aug.) 
13 dieną.

Brocktono LLD 6 kuopa 
rengia autobusą važiuoti į 
minėtą pikniką. Kaina į abi 
puses $2. Būsas išeis nuo 
Lietuvių Tautiško Namo 12 
vai. dieną. Užsisakykite 
vietas buse iš anksto pas 
George Shimaitį arba K. 
Ustupą.

“Laisvės” skaitytojas M. 
Ambrose turėjo sunkią ope
raciją Brocktbno Hospita- 
lyje. Jo žmona Nellie sako, 
kad operacija gerai pavyko.

Ligoninės adresas: Brock
ton Hospital, 680 Centre St., 
Brockton, Mas's. 02402.

Linkiu M. Ambrose greit 
ir laimingai pasveikti.

George Shimaitis

mes girdėjom 
ropoj.

apie jį Eu-

Vikutis
*

Greatneckiečių Išvažiavimas
—-i—

KINGS POINT PARK, AREA 7
Įvažiavimas nuo Red Brook Rd.

Įvks Sekmadienį

Liepos 16 July, 11 A. M.
Nuoširdžiai kviečiame visuomenę atsilankyti, 

gerai papietauti ir linksmai laiką praleisti gražia
me miške. !

Philadelphia, Pa.
Geriau negu tikėtasi

Liepos 2 d. Ramanauskų 
ūkyje Sellersvillėje suruoš
tas banketas puikiai pavy
ko morališkai ir medžia
giškai. Rinktinių svečių 
daugiau kaip šimtas, atsi
lankė net iš tolimų lietuvių 
kolonijų.

Šis pokylis buvo skaitlin- 
gesnis ir daug kuo prana
šesnis už buvusius praeity
je — todėl, kad turėjome 
ir meninę programą.

Plačiai pasižymėję New 
Yorko dainininkai Viktoras 
Beckeris ir Mildred Stens- 
ler linksmino liaudies dai
nomis svečius, susėdusius 
po žaliuojančiais medžiais. 
Ben. Beržiukas irgi daug 
prisidėjo pakėlimui publi
kos ūpo savo gražių plokš
telių muzika.

Pavalgius pietų, d-gė B. 
Ramanauskienė, ba n k e t o 

: rengėja, padėkojo svečiams 
už gausų atsilankymą, o 
drg. A. Ramanauskas dar 
buvo per silpnas kalbėti, 
nes vos tik prieš dieną par
vykęs iš ligoninės po ma
žos operacijos.

Vadovaujant M. Stensler, 
visa publika jiems sudaina
vo Ilgiausių metų. Trumpai 
papas akojo apie Tarybų 
Lietuvą |M. Čiurlys iš Pat- 
tenburgo, N. J. Jis nese
niai sugrįžo iš Lietuvos.

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba trumpai pakalbėjo 
apie svarbius pasaulinius 
nuotykius ir prašė parem
ti pažangiąją spaudą.

Šiame pokylyje newyor- 
kiečiai skaitlingai dalyva
vo. )

Beveik visi seni, įgudę 
parengimų darbuotojai visa 
išgale stengėsi patenkinti 
svečius.

Ilgametės parengimų rė
mėjos readingietės prisidė
jo dovanomis: Romikaitie- 
nė aukojo karolius ir dėžę 
jos pačios iškeptų ausukių, 
Zambusevi č i e n ė — rank
šluosčių, kojinių, Minčins- 
kienė — • elektrinį vėdintu- 
vą (feną). Filad e 1 f i e t ė 
Daubarienė padovanojo po
rą stiklinių grybų, Gustai- 
tienė—skanų pyragą.

Sakoma, buvo ir daugiau 
aukotojų, tik gaila, kad 
pavardžių neteko sužinoti.

Oras piknikams buvo kuo 
puikiausias.

“L” Reporteris

Atžymėtas Adelės Biršto
nienės Gimtadienis

Kaip puiku paimt plunks
ną ir pabrėžti keletą žodžių 
apie moterį, kuri pasišven
tusi remia t savo gražiais 
darbeliais kultūrinę veiklą. 
Reta būna L. S. Klubo sek
madienio sueiga, kurioje ji 
neatneštų kokį gražų, me
niškai sukurtą daiktelį, ir 
padovanoja Klubui.

Liepos Ketvirtosios minė
jime pripublė Adelės gim
tadienis. Į L. S. Klubo sve
tainę susirinko šimtas klu- 
biečių ir jos draugų prie 
gražiai papuošto stalo, kurį 
ląbiausiai puošė jos gražiai 
meniškai gamintas tortas.

Svečiai, Choristai ir visa 
publika sudainavo jai “Il
giausių metų” ir kelias dai
neles. Adelė visus pavaiši
no.

Būtų prasikaltimas nesu
minėjus, jog Adelės vyras, 
Juozas, taipgi uolus kultū
ros veiklos rėmėjas, yra Ai
do Choro narys, ir rėmė
jas, o Adelė, nors ir nedai
nuoja, bet yra choro gar
bės narė, ir karts nuo kar
to finansiniai ir darbu pri
sideda choro palaikymui. 
Juodu nepamiršta ir kitų 
kaip LLD 75 kuopos, ir L. 
S. Klubo — visuomet prisi
deda šiuo bei tuo, kad sukė
lus šiek tiek finansų, kurie 
taip labai reikalingi organi
zacijų palaikymui.

Adelė ir Juozas Birštonai 
yra nusipelnę mūsų visų 
linkėjimo: ilgiausių, ilgiau
sių ir laimingiaūsių- metų!

Jeronimas

Konge ir vėl dideli 
neramumai

United Nations, N. Y. —- 
Kongo valdžia, kurios prieš
akyje stovi pre z i d e n t a s 
Mobutu, pranešė, kad į tą 
šalį pradėta siųsti pasam
dyti ginkluoti užpuolikai 
kariai. •

Sakoma, “iš Vakarų Eu
ropos” lėktuvai išmetė šim
tus tokių užpuolikų ir jie 
jau užėmė kai kuriuos Kon
go miestus. Verda mūšiai 
tarp užpuolikų ir Kongo 
kariuomenės.

“LAISVĖS” PARAMAI PIKNIKAS

Worcester, Mass.
Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 13 August
Olympia Parke

SHREWSBURY, MASS.
Jau dabar laikas rengtis vykimui j tą pikniką. 

Iš kur galima, pasisamdykite busus ir iš anksto or- 
ganizuoiktės busais važiuoti.

Ūsteriečių Olympia parkas labai puikus ir la
bai patogus piknikams. Atvykę į šį pikniką būsite 

pasitenkinę vieta ir gera sueigos nuotaika.
Rengėjai

I

Stoughton, Mass.
Agnes Petrukaitienė do

vanojo “Laisvei” vieną Lie
tuvių Namo Bendrovės šėrą 
$25 vertės. Taipgi ji do
vanojo “Vilnies” šėrą “Vil
niai.” Kadangi ji negalėjo 
dalyvauti “Laisvės” piknike 
liepos 2 d., tai tam reikalui 
dovanojo $10.

Antanina Nevirauskienė 
atžymėjo savo vyro Jono 
vienerių metų mirties su
kaktį. Tai, buvo paskelbta 
“Laisvėje” birželio 30. d. 
Pasimokė jo $25. 1966 metų 
liepos 3 d. jos vyrą mirtinai 
automobilis suvažinėjo,

Geo. Shimaitis
—i— -------------------- ----—

Bites pavargo
Brazilijos žemės ūkio mi

nisterijos atstovas pareiš
kė, kad Brazilijos bitės pa
vargo. Mat, jos atgabentos 

■ iš Europos, kur darbuoda
vosi tik tris mėnesius per 
metus. O čia jos nepailsi, 
nes gėlės Brazilijoje žydi 

’ ištisus metus. Dabar spe
cialistai ruošia priemones 

: bičių “darbo laikui” sure
guliuoti.

Houston, Texas. — Atvy
ko čia Alabamos guberna- 
torienė, Lurleen B. Wallace 
ir atsigulė į Andersono li
goninę, kad ištirtų jos svei
katą. Sakoma, ji serga vė
žio liga. •

HELP WANTED MALE

STAT 
office 
handle 
For inti 
ter, LO 
tial. F<

IONERY—Office supplies & 
urniture. Exp’d person to 
ihone orders, expediting, etc. 
irview phone Mr. James Fos- 
4-5120. All replies confiden- 
ster Bros., 1227 Race St.

(49-53)

BUIL
Interest 
all mail 
in Trer 
annum, 
ciates, 
ASSOC 
York C

DING SUPERINTENDENT, 
ing permanent position. Exp. 
it. Full charge of office bldgs, 
ton area. Salary $7000 per 
Call or write Looman Asso- 

212—MU 5-7154. LOOMAN 
ATES, 420 Third Ave., New 
ty, N".Y. (51-58)

He Ip Wanted Female

R. N. 
are int( 
Baptist 
for infi 
need RI
2 LPNs
3 PM.

Superv. for infirmary, if you 
rested in Christian service, 
home of Phila. has opening 

“mary Supervisor. We also 
Is for night shift, relief and 

Call Mon. thru’ Fri. 9:30— 
4A 4-7575.

(50-52)

Exper

CH

WAITRESS

ienced. Over 21, full time 
and weekends.

LSTNUT HILL HOTEL
Call CH. 7-7303.

(51-54)

MAI
GIRL. I 
date Be 
ANTHO 
Rd., Nev

JICURIST & SHAMPOO 
beperienced to work in up to 
auty Shop. Full time. Apply 
NY ORDILLE, 3618 Chapel 
/town Square, Pa. EL 6-5885.

(51-54

Light
Care o

HOUSEKEEPER 
Mature 

Person to live in 
cooking & house keeping. 

‘ children. Call OR 3-6592. 
Bustle ton area.

(52-55)

To ii- 
Must b 
years.

1620

WOMAN 

anage dry cleaning store. 
» experienced at least three 
PO 9-9368.
Vo. 21st St. (52-57)

M 1LE & FEMALE

2 POT WASHERS

Day & Night Shift

3 DISH WASHERS

Day & Night Shift >

1 PANTRY GIRL

Experienced only

Night Shift

Apply

SB

I

ERATON PENN PIKE
MOTOR LODGE

’t. Washington, Pa.
(39-52)

Ex] 
LOOMS 

SOI 
Clifton

WEAVERS

įerienced. C & K AUTO 
, 2nd & 3rd shifts. Apply 
irfAN-KENT MFG. CO.,
Heights, Pa. MA 3-1400.

(51-54)

PRJ 
MESK 
nikų 
cijų n 
kite I

kŠOME KOLONIJŲ DE- 
)! Nesivėluokite su pik- 
-engimu savo organiza- 
indai, ir ką nors sureng. 
aisvės naudai.

CHERRY HILL, 
Mirus

Juozui Bekampiui
Grupė draugų, dalyvaujanč 

ville, Pa., reiškia užuojautą ve 
mai — žmonai Elzbietai, sūnų 
nold, anūkams, giminėms ir a

ų išvykime Sellers- 
ionio liūdinčiai šei- 
ns Gilbert ir Ray- 
’timiesiems.

J. K. Rušinskai
K. Benderis 
V V. Bunkai 
E. K. Motuzai
A. K. Naravai
A. J. Pranaitis
P. N. Bukniai
M. Stensler
V. P. Gižauskai
N. P. Dudoniai
O. č.ernevįčienė
M. Kalvaitienė
A. Cibulsky 
Geo. Wareson 
A; Kučinskienė
A. Globičius ••

F. Mankauskas
J. Stasiukaitis
S. Veckys
P. Zavis
A. Lipčius
J. J. Staniai
t . Deltuva
K. Čiurlys
Ch. Senkus
U. Kenevičius
A. I. Bimbai
N. P. Ventai
L. Kavaliauskaitė
Dr. A. M. Petrikai
R. I. Mizarai
P. Bechis
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LIETUVA KANADOJE
(Tąsa iš 3-člo pusi.)

IV
Kalbuosi su prof. J. Ma

tuliu. Pasakoja jis apie di
delį įkarštį, kuriuo šiuo 
metu gyvena Lietuva ir ki
tos tarybinės respublikos 
jubiliejiniais metais.

—Ar gavote mūsų Aka
demijos knygą — “LTSR ! 
MA XXV,” kurią neseniai' 
jums išsiuntėme?

—Didžiai dėkoju, gavo
me. **

Tai puikus veikalas apie 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos nuveiktus darbus. Kny
ga išleista atžymint Moks
lų Akademijos dvidešimt
mečiam jubiliejui. Knyga 
pagrindiniai nušviečia vi
sų Akademijos institu t ų 
atliktus ir pasibrėžtus at
eičiai darbus: ekonomikos, 
mokslo, kultūros srityse.

Toliau mokslininkas pa
sakoja:

—Jau surinktas mūsų 
Mažosios encikloped i j o s 
antrasis tomas. Nuotraukos 
guli pas mane ant stalo, bet 
Viš neturiu laiko jas per
skaityti.

—Argi jums reikia viską 
raidė raidėn skaityti? —- 
klausiu J. Matulį.

—O kaip gi! Esu vyriau
sias redaktorius, tai ir tu
riu kiekvieną žodelį per
skaityti, kad tikrai žino
čiau, kas telpa, ką mūsų re
daktoriai ten sudėjo... Per 
daug esame apsikrovę dar
bais...

Klausiu mokslininką, ka
da pradės leisti Didžiąją 
tarybinę lietuvių enciklope
dija.

Jis tikrai dar nežinąs, pa
sakoja J. Matulis.

—Mums būtinai greit rei
kia išleisti ’ enciklopediją 
žemės ūkio klausimu ...

Vieną vakarą atsitikti
nai susitinkame Lietuvių 
klube su ansamblio “Lietu
va” vadovu VI. Bartusevi
čium. Jis buvo ten atvykęs 
apsidairyti, kaip viskas at
rodo, kur ansambliečiai tu
rės šokti ir groti.

—Prašau pasakyti man: 
ar Jūs esate pasitenkinę vi
su tuo, ką ansambliečiai 
čia atlieka?

Patylėjęs, pagalv o j ę s, 
įžymusis muzikas ir vado
vas atsako:

—Žinote, žodį “pasiten
kinimas” visaip galima su
prasti. Man atrodo, jie savo 
vaidmenis vaidina gerai. 
Tai, spėju, ir Jūs patys ži
note, nes matote ir girdite. 
Susiduriame ir su kliūti
mis; estrada per maža, ne
lengva mūsų šokėjams kaip 
reikia apsisukti, tenka sau
gotis, kad nuo estrados “ne
nušoktų.”

Toliau Bartusevičius pa
sakoja, kad jis turėjęs po
kalbį su “veiksnių” žmonė
mis. Vienas jam sakęs, būk 
nereikią mūsų šokėja m s 
šokti polkutės, nes tai esąs 
lenkiškas šokis!

—Tasai “narsuolis” neži
no net ir to, kad polka nėra 
lenkiškas šokis. Polka gimė 
Čekijoje, ir šiandien tasai 
šokis yra tarptautinis. Ne
laimė, kai žmonės, patys 
nieko nesuprasdami, siekia- 
si kitus mokyti ir kritikuo
ti.

Ansamblio vadovas mums 
dėste, aiškino, kaip jis ir 
kiti muzikai Lietuvoje šian
dien atkuria lietuvių liau
dies meną:

—Lituanistai mokslinin
kai, — sako jis,—studijuo
ja lietuvių tautos istoriją,

praeitį, renka senas liaudies 
pasakas, dainas, padavimus, 
o iš tų šaltinių mes, muzi
kai, kuriame šokius ir mū
sų tautiniams instrumen
tams muziką.

V. Bartusevičius jaunas, 
petingas, kupinas energijos 
vyras. Jis kuklus, manda
gus, kaip ir visi kiti Tarybų 
Lietuvos intelektualai. Bet 
kai jis mato, kad asmuo 
kalba nei šį nei tą, tai nesi
varžydamas jam užvažiuo
ja v

—Ar jūs gerai apžiūrėjo
te Tarybinį paviljoną? — 
vieną rytą klausia mus K. 
Kairys.

—Rodosi, gerai, atsakau, 
—net pavargome bevaikš
čiodami, bestebėdami eks
ponatus.

—Nenorėtumėte su ma
nim kartu pereiti?

—Mielai!
Pasiėmę gidą Donatą 

Daniūna. pradedame dar 
viena “kelionę” no didi ii 
naviljona. Sustojame tik 
ties Lietuvoje gamintais 
eksnonatais.

Tarvbu Sąjungą sudaro 
penkiolika respublikų ir vi
sos j o s čia reprezentuoja
mos. Bet ne paskvrium. ne 
kiekviena respublika “kas 
sau”. Jei tain būtų buvę 
padarvta. tai kai kurios 
resnublikos p-alėio būti “nu
skriaustos” kitu respublikų. 
Tuo būdu narodos organi
zatoriai eksnonatus statė 
ten. kur kuris meniškai la
biau tiko, kad sudarvtu 
ispūdincresni bendra vaiz
dą. daiktu ansambli.

Atvirai pasakysiu, kad 
be gido čia vaikščiodamas, 
nro daug Lietuvos ekspona
tu žmbgus “nraeina pro šą
li”. nenastebėdamas.' neįsi
sąmonindamas top* tai Lie
tuvos meistrų kūriniai.

Dailininkas J. Kuzmins- 
kis dėl to ir pastaba pada
rė. sakydamas, kad prie 
kaikuriu Lietuvos eksnona- 
tų nebuvo narašu. o prie ki
tu — smulkučiai, tik nlunk- 
spa. parašvti. ne . kiekvie
nam greit nastebimi ir 
iškaitomi. Taip, beje, yra 
ne tik su “lietuviškais” eks- 
nonateis. tain ir su kitų 
resoubliku meistru darbais.

Gal būt tuo vadovauda
masis, K. Kairvs pastebėio 
pūdui: kodėl neorganizuoja 
lietuviu grupėmis ir nena- 
vedžioia iu po paviljoną, 
nepaaiškina, neparodo Lie
tuvos eksponatu.

Gidas pažadėjo “pasipro- 
VVti”.

Mano nuomonė ir patari
mas visiems, kurie vvks į 
Tarvbini paviliona : susida- 
rvkite i grupeles ir papra
šykite. kad vadovai duotu 
iums lietuvi (rida, kuris ga
lėtu jus sunažindinti su Lie
tuvos eksnonatais.

Kurie Lietuvos ekspona
tai čia labiausiai pagauna 
lankytojo dėmesį? Iš me
nišku kūriniu, nešuklvsįu 
nasakes. — Lietuvos vitra
žas. Dail. A. Morkūnas su
kūrė “Himną darbui/’ dai
lininkai A. Stoškus ir A. 
Garbauskas—“Tėvynę.” Tai 
kas nors naujo, nematyto 
tame dailės žanre! Kūriniai 
užima didžiulę vietą, dvi 
erdvaus kampo sienas, ir 
žmogus rodosi žiūrėtum į 
juos ir žiūrėtum; tiesiog 
genialūs kūriniai su savitu 
tautiniu atspalviu.

Nepaprastą lankytojo dė
mesį atkreipia, ir Lietuvos 
mokslas, gal įdomiausias—

staklės, gaminamos Vilniu
je. Tai mašina, kuri apdai
lina pačius smulkiausius 
dalykėlius — angliškai ją 
vadina“cylindrical grinding 
machine”. Ne b ū d a m a s 
techniku, nei nebandysiu 
aprašyti, kaip ši stebuklin
ga mašina dirba, nors čia 
pat stovėjo . ekspertas ir 
mums ją demonstravo. Pa
rodoje yra ir daug kitų 
techninio mokslo darbų- 
eksponatų, bet ties jais čia 
nesustosiu.

Didele vietą užima Lietu
vos dailininkų kūriniai. Gal 
ryškiausiai dailę reprezen
tuoja, be vitražistų, tai S. 
Krasauskas, J. Kuzminskis, 
A. Skirutytė, A. Makūnai
tė, G. Jokubonis ir B. Va
lau tinai te.

Biedniau atrodė lietuviš
kos knvgos, literatūros pa
roda. Knvgu čia galėjo bū
ti išstatyta, daugiau, ir man 
sakė, jog kai kurios Lietu
vos rašvtoiu knygos dar 
tebėra kelyje, nesuspėjo lai
ku parodos pasiekti.

Stapteliame ties knygų 
parduotuve. Už nrekvstalio 
stovi vilnietė Marcinkevi
čienė.

— Kaip sekasi biznis, 
drauge Irena?—klausiu.

—Gerai, labai gerai! — 
atsako ii. —Žmonės perka
si čia daug tarybiniu kny
gų, visokiomis kalbomis 
knvgu. Kanadiečiu susido
mėjimas tarybine knyga 
yra nepaprastas...

Ligi šiol Tarybiniame pa
viljone nuolat pastoviai dir
ba: A. Laurinčiukas. Stasys 
Jurčius, Lionginas Pažūsis, 
Vacys Sakalauskas, Irena 
Marcinkevičienė, Don a tas 
Daniūnas. ’ Neseniai atvy
kęs F. Strumila, sakė, taip 
pat ilgesni laiką čia pabus 
ir pasidarbuos.

VI
Valstybiniame ansambly

je “Lietuva” jau seniai vei
kia mano pusbrolio Justino 
sūnus — Algimantas Pru- 
sevičius. Jis kanklininkas, 
Nusipelnęs ^meno veikė
jas, na, žiūriu, ir Algiman
tas čia koncertuoja! Kaip 
miela buvo susitikti su juo 
ir pasikalbėti!

Prusevičių šeima — įdo
mi šeima. Algimanto brolis 
Tautvidas — agronomas, il
gametis “Nemuno” kolūkio 
(Alytaus rajone)' pirminin
kas. Kolūkyje dirba ir jo 
brolis Uogintas, ten, beje, 
dirba ir jų tėvas. Visai ne
blogi dzūkai! “Nemunas” 
prisiglaudęs ir išsitiesęs 
prie Nemuno, tarp Merki
nės ir Alytaus. Jo centras— 
Ryliškiai.

Penktadienio ryta, Lie
tuvos vėliavos iškėlimo ce
remonijose, Algimantui bu
vo suteikta garbė vėliavą 
iškelti.

Kanadiečiai A. ir E. By- 
rai, P. ir A. Pajuodžiai ir, 
rodosi, S. Repšys pasiryžo 
Lietuvos menininkus pavai
šinti alučiu, kurie jo nesi
baido. Ir štai viena vakarą,1 
kai programa baigėsi. Subė
ga jie ten visi i krūvą ir 
mes vaišindamiesi kalba
mės, keičiamės nuomonė- 
mis.

Šokėjai visi jauni, žvalūs, 
mandagūs, moka pasišnekė
ti su kitais. Visi, žinoma, 
baigė vidurine mokykla ir 
šokti mokėsi iš pat mažens.

—Kokiu būdu i “Lietu
vą” iūs patenkate?

•—^Konkurso būdu, — at
sako.

(Bus daugiau)

New Yorko mokytojai 
prieš Vietnamo karą

New Yorko Mokytojų 
Federacijos pravestas refe
rendumas Vietnamo karo 
klausimu parodo, kad šio 
miesto mokytojų didelė dau
guma nusistatę prieš karą 
Vietname.

Arti 70 procentų moky
tojų užgyrė Jungtinių Tau
tų generalinio sekretoriaus 
U Thanto siūlymus karo 
daugiau nebeplėsti, bet pa
sitarimais jį baigti.

Amerikinės Mokytojų Fe-
deracijos New Yorko loka- 
las yra didžiausias visoje 
Amerikoje. Todėl jo pasisa
kymas prieš karą Vietna
me labai svarbus.

Jaunimas reikalauja 
vasarinių darbų

Birželio pabaigoje ir lie
pos pradžioje New Yorko 
jaunimas, neturintis darbų, 
kasdien piketavo miesto 
rotušę. Jie reikalavo vasa
riniu darbų.

Piketų eilėse buvo dau
giausia studentų, taipgi ne
mažai negrų, kurie nors va
saros metu nori kiek užsi
dirbti. Tai daugiausia var
gingų šeimų jaunimas.

Jie skundžiasi, kad N. Y. 
valdžia jiems vasaros me
tu žadėjo padėti kur nors 
ir kaip nors užsidirbti, o 
dabar nažadai niekais nu
eina. Todėl jie ir protes
tuoja. reikalaudami 
dus ištesėti.

paza-

Ispanijos karo 
veteranai veikia

Linkolno Ęrigados vete
ranai vysto savo veiklą 
prieš Ispanijos fašizmą ir 
vasaros metų.

Liepos 16 d. jie turės są
skrydi, o liepos 18 d. pike
tuos Ispanijos turistu raš
tinę. Fifth Ave. ir 47th St., 
Manhattane. Jie reikalauja 
išlaisvinti iš Ispanijos kalė
jimų antifašistinius kovo
tojus.

Ši brigada taipgi pasisakė 
prieš kara Vietname ir at
sišaukia i Ispanijos jaunuo
lius, kviečiant juos neremti 
karo Vietname.

Vlado Valangevičiaus 
giminėms Lietuvoje
Praėjusio penktadienio 

“Laisvės” laidoje, rašinėly
je apie Vladą Valangevičių, 
įvyko klaida jo adrese. At
siprašau ir visą adresą pa
kartoju:

V. Valangevičius 
1089 Desmarhais 
Verdun 19
Quebec, Canada

Blvd.

Sekmadienį važiuosime į 
Great Neck išvažiavimą

Parengimą kalendorius
IiM

Šį sekmadienį, liepos 16, 
visi, kas tik galėsime, vyk
sime į išvažiavimą Great 
Neck, N. Y.

Tai bus pirmas šioje 
apylinkėje vasarinis išva
žiavimas, kurio visi laukia
me.

Jau žinome, kad Great 
Necke visuomet iš kitur at- 
vykiusius labai gerai pa
vaišina. Taip bus ir šių

metų išvažiavime.
Skanius pietus valgysime 

kaip 1 vai. Galėsime vai
šintis iki pat vakaro.

Vieta jau žinoma, nes ne 
pirmą kartą ten išvažia
vimai rengiami. Tai bus 
gražiame Kings Point par
ke, area 7, Brook Rd.

Išvažiavimo rengėjai 
kviečia visus ir visas daly
vauti.

IŠLEISTUVES
ALDLD 1 kuopa ruoš 

išleistuves trečiajai gruptf 
vyksti 
me vi 
dalyvi 
Įvyks 
vės” s;
Avė., 
5 vai.

Bus 
pranešta apie viršminėtą 
parengimą.

;int Lietuvon. Prašo- 
etinių ir iš apylinkės 
uti šiame pokylyje.
liepos 29. d., “Lais- 

alėje, 102-02 Liberty 
Ozone Parke. Pradžia 
vakare.
daugiau informacijų

girną.
Valys Bankus

Antroji turistų grupe 
išvyksta Lietuvon

roji lietuviu turistų grupė 
išvyksta Lietuvon viešna
gei. Iš SAS lėktuvų stoties 
turistai išskris kaip 7:30 v. 
vakare. Maskvą pasieks 
liepos 13 d. ir ten nakvos. 
Liepos 14 d. apie pietus pa
sieks Vilnių.

Lietuvoje jų viešnagė tę
sis 18 dienų. Kiek aplinky
bės leis, juos ten pavežios 
po plačią Lietuvos žemę, 
taipgi turės progą ir savo 
gimines aplan k y t i. Grįš 
New Yorkan rugpjūčio 2 d.

Ši turistinė grupė suside
da iš 39 asmenų, gyvenan
čių plačioje Amerikoje. Jo
je bus ir didžiausia lietu
vių kolonija Chicaga atsto
vaujama,- pora draugių bus 
ir iš dienraščio “Vilnies“ 
personalo.

Norintieji su šiais turis
tais plačiau susipažinti ir

Pagauti plėšikai
Ona Cibulskienė prane

šė:
Aną naktį ji pajuto, kad 

kas krapštosi prie jds lan
go; tuoj išgirdo ir stiklo 
kritimą. Atsikėlusi pama
tė vaikėzą besidarbuojan
tį prie lango. Ji skubiai 
paskambino policijai, ir ji 
žaibiškai pribuvo. Pagavo 
3 vaikėzus. Tai įvyko 3 vai. 
naktį. Pasirodė, kad tie 
vaikėzai “vizitavo” ir du ki
tus kaimyniškus butus. Po
licija nusivežė ir visų trijų 
butų šeimininkes kaip liu
dininkes, kad sudarytų kal
tinimus, ir jas išlaikė iki 
5-tos valandos ryto. Viena 
nenorėjusi i nuovadą vyk
ti, matyt, bijojo keršto, bet 
policija . nusivežė ją prie
varta, sakydama, kad jei 
jūs neliudysite, tai mes tu
rėsime vagišius paleisti, o 
tai. jiems bus tik padrąsini
mas.

Visi trys padėti po $1.000 
užstatu kiekvienas. Jie— 
iš pašalpos gyvenančių šei
mų. Sakoma, tokių “dar
buotojų” buvusi pilna nuo
vados patalpa.

Great Neck, N. Y.
IŠVAŽIAVIMAS Į KINGS POINT PARKĄ

Area 7, Red Brook Road

Sekmadienį, Liepos 16 July
Pietūs 1-mą valandą dieną

Kviečiame visus atsilankyti. Iš anksto pasi
rūpinkite atvažiavimu automobiliais. Nepra
leiskite progos gražiai, puikiame miške praleisti 
laiką ir pasimatyti su gerais pažįstamais ir įsi
gyti naujų pažinčių. O svarbiausia, žinokite, 
kad čia jūsų laukia geri pietūs, tad nesivėlin- 
kite pribūti. Rengėjai

galės 
Ken- 
aero-

gero vėjo palinkėti, 
tai padaryti atvykę į 
nedy International 
dromo SAS, lėktuvų 
kiek nors prieš 7 vai. va
karo liepos 12 d.

Trečioji grupė išvyks rug
pjūčio 2 d.

Visos trys grupės labai 
skaitlingos. Vis daugiau ir 
daugiau lietuvių veržiasi 
vykti Lietuvon paviešėti ir 
su giminėmis susitikti, taip
gi pamatyti, kokią didžiulę 
pažangą daro naujoji socia
listinė santvarka.

Žymėtina, kad šios trys 
grupės tik New Yorke bu
vo sudarytos Union Tours 
agentūroje. Bet kiek kituo
se miestuose, kaip Bostone, 
Chicagoje buvo panašių 
grupių sudaryta, pilnų ži
nių neturime. O jų buvo ga
na daug. Taipgi daugelis 
pavieniui vyksta Lietuvon. 
Galima daleisti, kad šiemet 
Lietuvą aplankys ,net kele
tas šimtų amerikiečių lietu
viu. ’

Šiuo metu turistų grupes 
sudaro įvairiausių srovių 
žmonės —- pažangiečiai su
daro jų mažumą. Tai labai 
puiku, kad kitų srovių lie
tuviai, kuriuos Lietuvos 
priešai kursto . nevažiuoti 
Lietuvon ir dar visaip gąz- 
dina, tų šmeižiku nepaklau
so. Jie vyksta Lietuvon, o 
grįžę džiaugiasi tai pada
rę. J. G.

Anglijoje mirė 
Konni Zilliacus

Londonas. — Liepos 6 d. 
čia mirė Konni Zilliacus, 
Anglijos parlamento narys, 
sulaukęs 72 metų amžiaus.

Zilliacus buvo kairiajame 
sparne ir pastaruoju metu 
viešai ir griežtai smerkė 
Amerikos ir Anglijos užsie
ninę politiką.

Zilliacus tėvas buvo šve
das, o motina, škote. Jis gi
mė Kobėje, Japonijoje, gy
veno kadaise ir Amerikoje, 
Brooklyne. Baigė Yale uni
versitetą.

CHORO “IŠKYLA” 
pjūčio 6 dieną, 1 vai.
pas Joną ir Julę 

skus — jų darže,Ozo-

AIDO
Rug 

įvyks 
Lažai; 
ne Pat

Ats
perkel
Del ifezervacijos, skambin
kite

tikime lietaus, bus 
ta j “Laisvės” salę.

Aid 
vės s

LD
Laisv

Jlijai, Mi 1-6887.
Rugsėjo 23 d. y 

) choro banketas Lais- 
lalėje, Ozone Parke. *

Lapkričio 19 d.
S 13 kp. parengimas 
ės salėje, Ozone Par- 
L Y. Pradžia 2 vai.

popie;

Dovanos "Laisvei”
Kazys ir Agota Naravai, 

Shenandoah, Pa., dovanojo 
“Laisvei” du Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrus.

Povilas Niukas, Dorches
ter, |lass., dovanojo “Lais
vei”

Mi 
šeimi, Shenandoah, Pa., do, 
van o *

Už

vieną L.N.B. Šerą 
’usios Onos Overaitis

o vieną N. 15. serą^ 
dovanas širdingai ačiū

Numato didelį pavojų 
Kipro respublikai

Mž.;
TASSas paskelbė, kad ei
nant
Kipri (Cyprus) respubliko
je r 
Slapt 
lai, gal būt pakurstyti 
šalies 
verst 
publi

TApS sako, kad Kipre no
rima

skva.—Žinių agentūra

gautomis žiniomis,

lošiamas perversmas, 
(ai veikiantieji gaiva- 

• v 
1S 

,” ruošiasi smurtu nu-* 
i dabartinę Kipro res
nos valdžią.

padaryti tai, kas
vo padaryta Graikijoje: 
įsteigti militarinę fašistmę
dikta

Pranešimas
46 kuopos narių domei
opos susirinkimas įvyks 
dienį, liepos 12 d., 2 vai. 

•t, Laisvės svetainėje, Vi-

LDS
Ku 

trečia 
poipie 
si nariai, kuriem laikas pa
vėlina, prašomi dalyvauti.

PADĖKA

Valdyba 
(51-52)

1967 metų birželio 29 dieną mirė mūsų šeimos 
vyras ir tėvas JURGIS DOMI

Šio liūdesio valandoje dėkojame visiems, kurie 
lankėte velionį, o jam mirus p iošėte jo karstą gė
lėmis ir palydėjote į amžiną poilsį. Ačiū už šir
dingas mums užuojautas ir malonų talkininkavi
mą laidotuvėse.

NAITIS.

Teklė Dom 
Regina Ka 
Zigmontas 
Ir Anūkėlės

inaitienė, žmona 
tlakiene, duktė 
Kaulakis, žentas <

Miami, Fla.




