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KRISLAI
Laureatai.
“Gimė nauja Lietuva”.
Iš mirties prisikėlusieji.
Antanas Rūkas.
Apie J. Mačį-Kė<kštą.

Rašo R. M i žara
Kaip kas metai, taip pat

šiemet, Liepos Dvidešimtpir- 
mosios proga, buvo įteiktos 
premijos kultūroje ir moksle 
pasižymėjusiems žmonėms, at- 
likusiems didelius darbus.

Sekami literatūros ir meno 
Kūrėjai buvo apdovanoti: 
f A. Gudaitis-Guzevičius—už 
romaną “Sąmokslas”, išėjusį 
dvejuose tomuose.

J. Kuzminskis—už grafiškų 
kūrinių ciklą “lietuvių liau
dies ir revoliucinių dainų mo
tyvais.”

S. Vainiūnas — kompozito
rius — už muzikos kūrinį nr. 
2 fortepijonui, dviem smui
kams, altui ir violončelei.

R. Vabalas—už meninio ki
no filmo “Laiptai į dangų” pa
statymą.

V. Blėdis— už Petro Indriū
no vaidmens atlikimą ‘“Laip
tai į dangų” filme.

J. Balčikonis— už puikių ki
limų ir dekoratyvinių audinių 
sukūrimą.

širdingai sveikinu laurea
tus !

'^Justas Paleckis parašė di
delį pluoštą atsiminimų apie 
tai, kaip 1940 metais Lietuvo
je įvyko perversmas, kaip žlu
go fašizmas ir jo vieton atsi
stojo liaudiškoji santvarka.

Raštas originaliai tilpo žur
nalo “Voprosy istorii” 6 ir 7 
numeriuose. Paskui Vilniaus 
“Tiesa” Liepos Dvidešimtpir- 
mosios proga jį išspausdino 
savo skiltyse.

“Gimė nauja Lietuva” — 
toks straipsnio pavadinimas. 
Autorius smulkiai nušviečia 
visa tai, kas Lietuvoje dėjosi 
prieš dvidešimt septynerius 
metus. O ten tuomet dėjosi 
labai dideli dalykai!..

“Balandžio 16 d. gavome iš 
S<WHetų Sąjungos kablegramą 
nuio Jono Šimkaus, kurioje sa- 
kSha, kad vienas lietuvis, liu
dytojas 1941 metų birželio 
mėnesio įvykių Lietuvoje, sa
vo akimis matęs Kauno gatvėj 
lavonus poeto A. Rūko ir rašy
tojo Juozo Jurginio. Jie krito 
auka kruvinųjų Hitlerio gau
jų, kurios užplūdo ir pavergė 
Lietuvą...” — Šviesa” (1942 
m. nr. 2).

Tame pačiame “šv.” nume
ry buvo išspausdintas A. Rū
ko eilėraštis, kuriame skaito
me :

I Lietuvos plačius laukus 
Ifteina minios — 

piliečiai didelės, laisvos
< socialistinės tėvynės ... 

WVirA Žemės plevėsuoja 
vėliavos raudonos,

Tarybų Lietuva augins
[laisviems 

piliečiams duoną.

Asmuo, kuris Joną Šimkų 
informavo, padarė klaidą: J. 

. Jurginis ir A. Rūkas išliko gy
vi. , - < I

1944 metais, kai Tarybinė 
Armija vijo iš Lietuvos mūsų 
tautos neprietelius fašistinius 
okupantus, A. Rūkas pabėgo 
yr^ietiją kartu su jais. Pas- 
Wi jis atvyko į JAV ir čia 
pradėjo giedoti pagal “vaduo
tojų” natas.

Sako: prezidento De Gaulle 
misija Kanadoje nenusisekė

Montrealis. — Kaip žinia, 
Elxpo-67 aplankė Prancūzi
jos prezidentas De Gaulle. 
Atvyko jis čia laivu pen
kioms dienoms. Buvo ma
nyta, kad prezidentas pa
bus ne mažiau penkių die
nų. Buvo sakyta, kad jis su
sitiks su Kanados valdžia, 
su ministrų pir m i n i n k u 
Pearsonu ir kitais minist
rais, pasitars, kaip reika
lauja protokolas, ir tada 
iškilmingai grįš atgal į Pa
ryžių.

Bet prezidentas De Gaulle 
neišbuvo Kanadoje penkių 
dienų, nesusitiko su Kana
dos valdžia. Pabuvojęs 
Montr e a 1 y i e tris dienas, 
ketvirtaia sėdo i lėktuvą ir 
pasakė Montrealiui gudbai.

Kodėl taip įvyko? Todėl, 
kad De Gaulle labai užrūs
tino Kanados valdžią. Vos 
įkėlęs koją į |Montrea.lį, ku
riame gyventoju daugumą 
sudaro prancūzai, preziden
tas metė šūki: Tegyvuoja 
laisvas Kvibekas! Kadangi 
Quebec provincijos gyven
toju daugumą sudaro pran
cūziškai šnekantieji, kadan
gi jie, prancūzai, galvoja 
atsiskirti nuo Kanados, tai 
ir Šis De Gaulle mestas šū
kis labai užnykdė Kanados 
valdžią, kuria sudaro dau
guma angliškai kalbančių
jų.

Kanados ministru pirmi
ninkas Pearson a s, skatina
mas kitu, paskelbė na reiški
mą. kuriame tarp kitko sa- -M 
koma:

“Kanados žmonės vra lais
vi. Kiekviena Kanados pro
vincija yra laisva. Kanadie
čiai nenori būti išlaisvin
tais. Iš tikrųjų, daugelis ka
nadiečiu paaukojo savo gy
vybes dvejuose pasauliniuo
se karuose kovodami už 1 
Prancūzijos ir kitu europi
niu šalin išlaisvinimą...”

Angliškoji kan a d i e č i u 
snanda bdn nat kritikavo 
svečia. Kai kurie Prancū-

zijos laikraščiai irgi netylė
jo: jie priminė prezidentui, 
kad negerai jis pasielgė. 
Girdi, Kanadai švenčiant 
šimtametinę sukaktį nuo to 
laiko, kai ji buvo suvieny
ta ir tapo valstybe, De 
Gaulle turėjo sveikinti visą 
Kanadą, o neskelbti šūkius 
už jos suskaldymą.

Bet kanadiškiams prancū
zams, sakoma. De Gaulle 
laikysena patikusi.

Prezidentas De Gaulle 
važinėjo po Montrealį, susi
pažino su Metro (subve), 
kuri buvo pastatyta pagal 
Paryžiaus Metro; aplankęs 
Montrealio univers i t e t ą, 
kuriame vyrauja prancūzų 
kalba, šen ir ten pabaliavo-1 
jęs, prezidentas De Gaulle 
sumislijo kuo greičiau grįž
ti namo.

Ir jis vis gyrė kanadis- 
kius prancūzus, raginda
mas juos stovėti su Pran
cūzija, kad bendrai kuo 
daugiau nuveiktų kultūros 
srityje.

Kai kurių kitu šalių (bur
žuaziniu) spauda taip pat 
nesigaili prezi d e n t u i De 
Gaulle kritikos dėl jo laiky
senos vizito Kanadoje me
tu.

Nubaudė vyrą, kuris 
atsisakė kariauti

New York. — Federalinis 
teisėjas Edward Weinfield 
nubaudė Johnnie D'. Willi- 
amsą dvejiems metams ka
lėti už neštojimą į JAV ar
miją. Williamsas 22 metų j 
amžiaus vyras, gyvenęs po 
num. 107-15 37th Ave., Co
rona rajone, Queense.

Williamsas sakė: Aš esu 
musulmonu tikybos, kuri 
man draudžia tarnauti ka
riuomenėje. Bet teisėjas į 
tai nekreipė dėmesio.

A. Rūkas mirė Čikagoje š. 
m. liepos 21 d.

O J. (Jurginis tebegyvena ir 
dirba Vilniuje. Jis šiandien
is tori jos mokslų daktaras.

šiemet sukanka šimtas me
tų, kai gimė įžymusis lietuvių 
poetas, publicistas, visuome
nės veikėjas, J. Mačys-Kėkš- 
tas.

Neilgai jam teko gyventi 
ir dirbti tarp Amerikos lie
tuvių—mirė jaunas, džiovos 
pakirstas, bet čia paliko žy
mius pėdsakus.

Gal LLD 1-oji kuopa kada 
nors rudeniop surengs popietę 
šio žymaus ir pažangaus poe
to ir veikėjo darbams įvertin
ti.

90 pietafrikiečiy žuvo 
aukso kasykloje

Johannesburg. — 50 auk
so kasėjų (negrų) žuvo ka
sykloje darletonvil 1 e y j e , 
apie 50 mylių nuo čia. Apie 
49 kiti darbininkai buvo 
sužeisti.

Ši aukso kasykla buvo 
skaitoma “viena moderniš
kiausių,” viskuo buvo ji ap
rūpinta. Ji labai giliai že
mėje stovi.

Prezidentas prašė palaikyti ramybę 
ragino melstis; paskyrė komisiją

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Didelė tragedija įvyko 

jūroje — Tonkin įlankoje— 
ties šiaurės Vietnamu. Di
džiulis karo laivas — “For- 
restal” — lėktuvnešis, apie 
80,000 tonų įtalpos, nuplau
kė ten tam, kad iš jo pakilę 
bombonešiai galėtų iš arti 
bombarduoti šiaurės Viet 
namą.

Sakoma, vienas bombone
šis, “kaip nors per klaidą,” 
krito ant laivo denio, paleis
damas gazoliną, kuris užsi
degė. Denyje buvo padary
ta didžiulė skylė, tai ir 
antrą laivo aukštą gaisras 
padegė.

Gaisras plėtėsi, sunku jį 
buvo nugalėti. Liepsnos per
simetė į kajutes, kuriose 
buvo jūreiviai. Tragedijos 
pasekmės, kaip skelbia ra
dijo žinios liepos 31 d., buvo 
baisios: 26 lėktuvai visiškai 
sudegė, apie 31 lėktuvas ap
degė. —• tūli iš apdegusių 
vargiai ar bebus galima ka
da nors vartoti.

žmonių - jūreivių ir laku 
nų tragedijoje žuvo daugiau 
kaip pusantro šimto, nors 
galutinio apsakiči avimo, 
šiuos žodžius rašant, dar 
nieks nepadarė.

Iš viso laivui “Forręstai” 
nuostolių padaryta už apie 
80 milijonų dolerių.

Dabar šis didysis jūros 
milžinas pasiliko karui be
vertis. Jis bus nuplukdytas 
į Filipinų respublikos uostą 
ir ten teks jį atremontuoti.

Iš daugelio amerikinių 
miestų pranešama, kad pra
ėjusį savaitgalį negrų ge
tuose įvyko “nedidelių riau
šių.”

Milwaukee mieste stovi 
paruošta Wisconsino valsti
jos kariuomenė. Bijomasi. Į 
kad ten gali įvykti didžiu
lės riaušės. Kituose mies
tuose vietos policija “daro 
tvarką.”

Buvo suimtas vienas negrų 
veikėjų - H. Rap Brown

Alexandria, Va. —- Liepos 
26 dieną Washingtono ae
rodrome buvo suimtas H. 
Rap Brown, Student Non- 
Violent Coordinating Com
mittee pirmininkas.

Valdžia sako, kad Brow- 
nas aną dieną Cambridge 
mieste, Marylando valsti
joje, sakė kalbą didelei ne
gru miniai ir ten jis ragi
no negrus sukilti ir kovoti. 
Kai policija ryžosi Browną 
suimti, jis pasišalino iš 
miesto — išvyko Washing- 
tonan. Iš ten Brown tur
būt norėjo paimti lėktuvą ir 
vykti toliau, bet kai jis pa
siekė aerodromą, tai federa
linės valdžios sekliai jį suė
mė.

H. Rap Brown—dar jau
nas vyras, pilnas energijos; 
jis yra uolus kovotojas už 
negru teises. Jis—“Juodo
sios jėgos” šalininkas.

Brownas perduotas Virgi
nijos policijai. Buvo atga
bentas į Aleksandria ir čia 
įkalintas. Teismas padėjo jį 
po $10,000 belą.

Norima ji perduoti Mary
lando valstijai, kur jis būtų 
teisiamas. Sakoma, j a m 
grūmoja 20 metu kalėjimas. 
Daugelis negru buvo apsu
pę aerodrome B r o w n a ir 
protestavo prieš policiją, 
kam jį areštuoja ir kiša i 
kalėjimą. Suimtasis ten pat 
turė jo ir savo advokata. ku
ris pasiryžo negrų veikėją 
ginti.

O dabar galvokime apie 
“Laisvės” naudai ruošiamą 
pikniką—s. m. rugpiūčio 13 d. 
Olympia Parke Worcesteryje.

Ten bus puiki meninė pro
grama: dainuos solistai, due- 
tistai ir puikusis Hartfordo 
Laisvės choras.

Londonas. — Anglijoje ki
lo judėjimas už tai, kad bū
tų legalizuotas marijuanos 
(marichu anos) rūkymas. 
[Marijuana—tam tikra nar- 
kotiška žolė.

Instabul, Turkija. — Vė
liausias žemės drebėjimas 
Turkijoje užmušė ne ma
žiau kaip 100 žmonių.

Vyskupo žmona 
gavo divorsą

San 'Francisco, Cal.—Ka
lifornijos episkopalų bažny
čios vyskupo James A. 
Pike žmona Estherė gavo 
divorsą.

Jai užteko tik penkias 
minutes praleisti teismabu- 
tyje, kai teisėjas išklausė 
jos prašymo.

Esthlerė sako, kad jos vy
ras, vyskupas, kai kada iš- 
vykda.vęs “kažkur” ir ne- 
grįždavęs namo per keletą 
savaičių. O tai, girdi, gadino 
jos nervus.

Teisėjas išklausė jos pra
šymą, suteikdamas teisę vi
siems laikams nuo vyro le
galiai atsiskirti. Moteriškei 
suteikta teisė globoti ju vai
kus: dukrą Konstanciją ir 
sūnų Kristoforą.

Pen-

Bolivijos partizanai 
užpuolė stovyklą

La Paz, Bolivija.
kiolika partizanų užpuolė 
provincijoje armijos sto
vyklą ir iš jos pasiėmė 
ginklus, uniformas ir daug 
maisto. Bet partizanai nie
ko nedarė kareiviams: pa
siėmę, k ą reikėjo, partiza
nai kareivius paleido.

Užpuolimas įvyko Hier- 
babuena miestelyje, tarp 
Samaipatos ir Matarialo, 
šalies pietryčiuose.

Sacramento, Cal. — Ka
lifornijos gubern a t o r i u s 
Reagan pavadino visus 
tuos, kurie negrų getuose 
kelia riaušes, “pasiutusiais 

’ šunimis.”

I' Washington. — Praėjusį 
ketvirtadienį prezide n t a s 
Johnsonas, per televiziją ir 
radiją, ats i š a u k ė į visus 
am e r i k i e č i u s palaikyti 
miestuose ramybę.

Jis ragino Amerikos žmo
nes geriau dirbti ir melstis, 
kad būtų įvykdyti geresni 
tarp amerikiečių santykiai. 
Ragino darbuotis už tai, 
kad kiekvienas turėtų ge
resnį darbą, geresnį butą 
gvventi, kad milijonai ame
rikiečių, skęstančių skurde, 
būtu aprūpinti geresne bui
timi, — maistu, rūbu, butu.

Prezidentas paskelbė sek
madienį — liepos 30 d. — 
maldai už ramybės atstei- 
gimą miestuose, ypatingai 
negrų getuose.

Prezidentas Johnsonas^sa- 
kė kalbą no baisių įvykių 
Newarke, Detroite ir kituo
se miestu getuose, kur daug 
žmonių žuvo, kur tūkstan
čiai žmonių buvo sužeisti ir 
šiandien gydomi ligoninėse 
arba namuose.

Paskyrė “patariamąją 
komisiją”

Negru getuose “tvarkai 
palaikyti” nrezidentas sakė, 
kad valstijų kariu o m e n ė 
^National Guards) turės 
būti geriau išlavinta, ištrei- 
niruota, kad galėtų “suval- 
dvti riaušes.”

Be to, prezidentas pasky
rė “patariamam komisija?’ 
kuri turinti ištirti riaušių- 
sukilimų getuose priežastis 
ir jam raportuoti. Komisi- 
ion įeina sekami asmenys:

Otto Kerner—Illinois vals
tijos gubernatorius — pir
mininkas.

Niujorko miesto majoras 
Lindsay—vice pirmininkas.

Nariai:
Senatorius Fred R. Har

ris, demokratas iš Oklaho
ma valstijos.

Senatorius Edward W. 
Brooke, respubli k o n a s iš 
Massachusetts valstijos.

Kongresmanas James C. 
Corman, demokratas iš Ka
lifornijos.

Kongresmanas William 
M. McCulloch, respubliko
nas, iš Ohio.

L W. Aibei, United Steel
workers unijos prezidentas.

Charles B. Thornton, Lit
ton industrijų nrezidentas.

Roy Wilkins. National As
sociation for the Advance
ment of Colored People va
dovas.

Katherine Graham Peden. 
Kentucky valstijos komer- 
ciios komisionierė.

Herbert Jenkins, Atlantos 
miesto policijos komisionie- 
rius. :

“Sukilimai turi būti su
laikyti — greit; ir jie turi 
būti sulaikvti galutinai ir 
visiems laikams (perma
nently).” sakė prezidentas.

Prezidentas sake, kad 
dauguma amerikiečių—bal-

i tųjų i|r negrų—nori ramy
bės ir

Jis 
rie utima svarbias šalyje 
pozici. 
kad ž 
negali 
biznel 
turį rūpintis, kad visiems 
amerikiečiams gyven imas 
būtų geresnis.

Washington. — H. R a p 
Brown, Nonviolent Coordi
nating Commi 11 e e pirmi
ninkas, išleistas iš kalėjimo 
po $10.000 bėla, sakė kalbą 
Washingtono gete.

Brovnas ragino negrus 
ginkluotis ir kovoti. Kova, 
sakė j is, yra nedaloma ame
rikinio gyvenimo dalis. Jis 
nepatarė negrams plėšti 
krautuves; 
plėšti 
kite ta, kurioje parduoda

darbingo gyvenimo, 
atsišaukė i tuos, ku-

as, kad nesnaustų, 
inotų, jog šiuo metu 
ma tenkintis tik savo 
u ar pareigomis; jie

jei norite api- 
krautuvę, tai apiplėš-

lūs, kad turėtumėte
kuo kovoti.

Kovingą kalbą Brownas 
na sakė Šv. Stepono bažny
čioje Šiaurės vakarų mies
to dalyje—gete.

Washingtone yra 810,000 
gyventojų; ju 63 procentus 
sudar

Hax|
į Kubą žvmus JAV negrų 
veikėj 
el pad: 
turi p 
ra — 
dien v 
vykst:

Detroit.
mieste (gete) pasibaigė, pa
viršiu 
dosi i 
grų: 
no

“M 
šitą vieta, 
me v 
tą.”

Tai|p rašo 
Time 
sikallbėjęs su negrų jauni
mu.

Beje, sužinota, kad Detro
ito geto sukilime žuvo ne 36 
asmenys, o 38.

De 
unijoi 
ris pasižadėjo padėti išvaly
ti miestą — panaikinti griu- 
vėsiu|s, padarytus gaisrų ir 
sikili 
talistlus duoti mašinas — vi
sokias priemones, — o jo 
unijos nariai, automobilis
tai darbininkai, stosią dar
ban.

Washington.— Senatorius 
ston B'. Morton, res- 
ikonas iš Kentucky 
įjos, pasmerkė Respub-

■o negrai.
ana, Kuba.—Atvykęs

is Stokely Carmicha- 
akė. kad JAV negrai 
radėti partizanini ka
tėki karą, koks šian- 
yksta Vietname, koks 
a Lotynų Amerikoje.

— Mūšiai šiame

m stebint, viskas ro- 
amu. bet, sakoma, ne
laimimas nenusirami-

Vienas jų pareiškė:
es ir vėl sudeginsime 

Mes sudeginsi- 
isą šį dvokiantį mies-

“New York 
į” korespondentas, pa-

troit. — Auto Workers 
s prezidentas Reuthe-

nio. Jis rabino kapi

Thru: 
publi 
valst 
likonų partijos vadovus už 
tai, kam jie dėl riaušių ge
tuose
ant prezidento Joh n s o n o

“visą kalte” suverčia

s.

Maskva. — Maršalas Va
silijus Sokolovskis apdova
notas Lenino ordinu.
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Nemylimas svečias
SU savo “Expo-67” Kanada mini šimto metų apsi- 

vienijimo sukaktį. Kaip žinia, kadaise būdavo dvi Ka
nados—prancūziška ir angliška.

Bet štai atvyksta Prancūzijos prezidentas De Gaulle 
ir atvirai pritaria tiems, kurie norėtų, kad Quebekas iš 
tos federacijos pasitrauktų ir pasiskelbtų nepriklausoma 
valstybe. Kyla didelis triukšmas. Susirenka Kanados 
kabinetas ir prieina išvados, kad svečią reikia atvirai 
pasmerkti. Ir tai padaro premjeras Pearsonas. Jis sako, 
kad didelė dauguma kanadiečių nenori vėl skirstytis, kad 
Kanados valdžia visomis jėgomis kovos prieš pasidalijimo 
idėją ir prieš tuos, kurie tokią idėją propaguoja.

Kas iš to viso triukšmo išeis, sunku pasakyti. Bet 
netenka abejoti, kad santykiai tarp Kanados ir Prancū
zijos nepagerės.

Politikieriai juokus krečia
TAI, kas šiandien darosi mūsų didmiesčiuose, labai 

giliai jaudina kiekvieną amerikietį. Labai susirūpinę ir 
mūsų kongresmanai ir senatoriai. Jie irgi diskusuoja ir 
svarsto, ką čia dabar daryti. Ir jie nuduoda, kad jie ieško 
išeities. Jiems nestinga pasiūlymų. Visi sutinka, kad 
riaušes reikia nuslopinti jėga. Bet jie puikiai žino, kad 
riaušių nuslopinimas ginklais neišspręs pagrindinio klau
simo, kodėl tos riaušės kyla. Reikia ką nors daugiau da
ryti...

Štai nuo čia ir prasideda tie pasiūlymai. Vienas galvo
čius sako, kad reikią pradėti nuo žiurkių ir su žiurkėmis. 
Jis siūlo karui prieš žiurkes paskirti 40 mil. dol. Daugu
ma kongresmanų jį išjuokia ir pasiūlymą, atmeta. Nėra, 
girdi, iš kur paimti tiek daug dolerių. Tuo būdu žiurkės 
laimi pirmąjį raundą. Tegu jos getuose veisiasi ir negrų 
kūdikius kandžioja. Taip daug pigiau...

Senate atsistoja senatorius David Javits iš New Yor- 
ko ir nė nesijuokdamas siūlo pašalinimui getų ir lūšnynų 
mūsų didmiesčiuose per metus išleisti tris ir pusę bilijono 
dolerių. Programa turi tęstis trejus metus. Jis mano, 
kad po trejų metų getų nebebus, lūšnynų ir laužynų ne
bebus ir, žinoma, nebebus riaušių. Kiti senatoriai rau
kosi: per metus išleisti pusketvirto bilijono dolerių! O 
iš kur juos paimsime?

Veikiausiai ir šis pasiūlymas nueis ten, kur nuėjo 
pasiūlymas kovai prieš žiurkes.

Bet ir šitas liberališko senatoriaus iš New Yorko pa
siūlymas yra apgavystė. Jis veikiausiai ir pats žino. Jis 
pasiūlymą davė tik vienu sumetimu: pakelti savo politinį 
prestižą.

Prie šių dienų brangumo su tais pusketvirto bilijono 
dolerių nebūtų pašalintas nė vienas getas nė viename 
mūsų didmiestyje. O tokių getų yra desėtkai, ir jų skai
čius kasmet tebeauga.

Įdomu, kad nė vienas iš tų gudrių galvočių Kongre
se nesieja riaušių su karu Vietname. Visi jie tą karą re
mia. Visi jie nesigaili dolerių tam karui.

Vietnamo karui per metus išleidžiama daugiau kaip 
24 bilijonus dolerių. Senatorius Javits nesako 5 Nustokime 
juokauti, nustokime svietui akis mulkinti. Rimtai pra
dėkime kovoti prieš sąlygas, kurios gimdo getus ir riau
šes. Eikime laukan iš Vietnamo. Ne dolerio daugiau 
Vietnamo karui. -Visas jėgas ir lėšas nukreipkime į na
minį frontą.

To nesako senatorius Javits. To kol kas nėra pasiūlęs 
nė vienas kongresmanas, nė vienas sehdtorius. O ką jau 
bekalbėti apie prezidentą ir jo valstybės sekretorių Dean 
Ruską ir apsigynimo sekretorių McNamara. Jie karą 
dar vis plečia, jie pasimoję jam viską sužerti. O getais su 
jų lūšnynais ir žiurkėmis tegu rūpinasi dievas!

Ne visai taip. Dievas irgi pasirodo bejėgis. Juo nega
lima pasitikėti. Todėl į Detroitą pasiųsta federalinė armi
ja. Ji ten ne lūšnynus griaus, ji ten ne žiurkes medžios 
moderniškiausiais ginklais, o “tvarką” palaikys. Nieko 
baisaus, kad 26 negrai jau pakloti...

ABORTAI, ĮSTATYMAI 
IR KUNIGAI

Chicagos kunigų “Drau
gas” (liepos 25 d.) 1 a b a i 
piktai smerkia tuos, kurie 
mano, kad įstatymai abor
tų (nutraukimo nėštumo) 
klausimu turėtų būti pa
keisti, page r i n t i, sušvel
ninti. Per visą šimtą metų, 
girdi, veikęs ir buvęs geras 
įstatymas, kad abortą gali
ma daryti tik tuo atveju, 
jeigu “tokiuo elgesiu apsau- 
gojama pastojusios moters 
gyvybė.”

Bet, girdi, “ėmė pūsti nau- 
ji vėjai. Jie tūloms moteriš
kėms baigia nupūsti ir sijo
nus, o tūliems gydytojams 
jie baigia išpūsti paskuti
nius žmoniškumo pėdsakus. 
Tada pastarųjų išsimoksli- 
mas ima tarnauti žmogaus 
žudymui, o ne visais atve
jais artimui pagalbos tei
kimui.” Jie esą pamiršę žo
dį “Neužmušk,” kuris “yra, 
buvo ir bus įstatymu kiek
vienam žmoniškam asme
niui.”

Vadinasi, kunigų laikraš
tis nėštumo nutraukimą lai
ko žmogžudyste. Na, o ku
nigai “prie š i n g i užmuši
mui.”

Bet argi taip iš tikrųjų 
yra? Ne, taip nėra.

Štai tie patys Chicagos 
kunigai per tą patį savo 
“Draugą” kasdien kalba 
“poterius” už Vietnamo ka
rą, kuriame kasdien krinta 
šimtai jaunų kareivių ir ci
vilinių beginklių žmonių. 
Taigi, kai jie taip baisiai 
piktinasi nėštumo nutrau
kimu ir vadina jį žmogžu
dyste ir pasmerkia, tai jie 
veidmainiauja. Žodį1 “neuž
mušk” yra ’ užniiršę ne tie 
gydytojai ir ne tos moterys, 
o kunigai iš “Draugo” • pa

Mus, kaimynus, džiugina 
didžiuliai socialistinės Lenki
jos pasiekimai visose gyveni
mo srityse. Per 23 metus jos 
pramonė daugiau kaiip 10 kar
tų viršijo prieškarinį lygį, ir 
dabar Liaudies Lenkija uži
ma garbingą vietą tarp de
šimties labiausiai išsivysčiusių 
Europos valstybių. Juk socia
listinės Lenkijos metais iškilo 
daugiau kaip 500 naujų gamy
klų. Dabar pagal metalo ža
liavos išleidimą socialistinė 
Lenkija užima šeštąją vietą 
Europoje, pagal sieros rūgš
ties gamybą — aštuntąją vie
tą. Tokie pat platūs žingsniai 
žengti žemės ūkio ir kultūri
nės statybos Sintyje. Lenkijos 
kultūros pasiekimų laimėjimų 
liudininkais dažnai esame ir 

gėrėdąmiesi jų meno, 
koncertais Tarybų

mes, 
meistrų 
Lietuvos salėse.

Minėdama broliškos Lenki
jos Atgimimo ■ dieną, Tarybų 
Lietuvos liaudis drauge su vi- 

I som tarybinėm tautom siun
čia nuoširdžiausius linkėji
mus savo pietų kaimynui prie 
Vyslos. Socialistinės Lenkijos 
laimėjimai, kaip ir Tarybų 
Sąjungos laimėjimai, lygiai 
kaip ir visų socialistinių šalių 
laimėjimai yra toji didžiulė 
jėga, kuri pastoja kelią re- 
vanšizmo ir militarizmo kės
lams, kuri sergi žemėje taiką.

Laimingo jums skrydžio į 
naujas aukštumas, broliai nuo 
Vyslos! Tegul nuolat stiprėja 
Tarybų Sąjungos tautų ir so
cialistinės Lenkijos ryšiai 
bendradarbiavimas.

ir

Pasaulis, kuris priklauso 
matemati kai

BE SKAIČIAVIMO - NĖ ŽINGSNIO
Moksle yra tiek mokslo, kiek jame yra matematikos 
(E. Kantas). Mokslas tik tada tampa tobulas, kai 
jam pasiseka naudotis matematika (K. Marksas).

kurioms bus “įkan-nos, 
dambs” meno, literatūros ir 
mok slo problemos.

novėje matematiką
dindavo mokslų karaliene 
Šiandien ji beveik tokia : 
yra 
salų
paže no platumu.
čia

— savo metodų univer- 
mu ir pritaikymu dia-

------------------- ---------------------------------------- ' -i- ■■

SAKO, KLAIDINGAS i
KELIAS !

Dienraštyje “Vilnyje” 
(liepos 26 d.) kolumnoje 
“Kasdieną” redaktorius 
Vincas Andrulis kalba apie 
mūsų didmiesčiuose einah- 
Čias riaušes. Jis sako:

Du dalykai laba i pakenks 
civilinių teisių kovai:

“Black Power” reikalavimas 
atsiskirti nuo baltų žmonių, 
sudaryti negrų valstybę ir 
riaušių kėlimas.

Be baltųjų darbininkų tal- 
Įkos negrai negalės išeiti iš 
getų.

Balti darbininkai, kaip ša
kė K. Marksas, negalės pilną 
laisvę įsigyti be vienybės su 
nebaltais — negrais.

Siūlyti atsidalinimą, kaip 
palaikyti diskriminavimą, yra 
blėdinga ir negrams ir bal
tiems darbo žmonėms.

Ruošią demonstracijas, kelią 
protestus nenori riaušių, bet 
prie jų prisiplaka blogo ele
mento. Kas žilio? Gal irsam- 

Vieni ir kiti lyderiai atro- dytų agėntų.
do norį geto ne abelnai neg
rams, bet ipatys sau.

O miniai įsisiūbavus, jau sun
ku suvaldyti blogą elementą.

NUOŠIRDUS SVEIKI
NIMAS LENKIJOS 
ŽMONIŲ

Vilniaus “Tiesa” (liepos 
23 d. įdėjo vedamąjį “Kai
mynų, brolių šventė.” Jame 
kalbama apie Lenkijos 23- 
čią išsilaisvinimo metinę. 
Be kitko sakoma:

Liaudies Lenkija švenčia At
gimimo dieną. Lietuvių tau
ta, ką tik pažymėjusi Tarybų 
valdžios atkūrimo metines, 
siunčia nuoširdžiausius linkė
jimus savo broliams prie Vy
slos.

Nuo seno mūsų tautas jun
gia ne tik kaimynystė, ne tik 
bendros kovos prieš kryžiuo
čius, kurie nešė mūsų tautoms 
nesuskaičiuojamas kančias ir 
pavergimą. Mūsų tautas sieja 
ne tik bendra kova prieš ca
rizmą — tautų kalėjimą. Ge
riausieji ,mūsų tautų sūnūs 
drauge su Rusijos revoliucio
nieriais petys petin ko'vojo už 
Lenino idėjas, už Didžiojo 
Spalio pergalę, kurios pusės 
amžiaus jubiliejų mūsų tau
tos ruošiasi iškilmingai pami
nėti.

Veltui Lietuvos ir Lenkijos 
buržuaziniai vadeivos ilgą 
laiką stengėsi skatinti šovinis
tines aistras, kiršinti mūsų 
tautas — tai buvo svetima ir 
Lietuvos, ir Lenkijos liaudžiai. 
Kaip ir tarybine tapusi Lietu
va, taip Liaudies Lenkija ryž
tingai pašalino savo vidiijė 
viską, kas kurstė tautų nesari- 

• taiką.
Kaip ir lietuvių tautai 1940- 

lųjų liepos 21-oji, taip ir bro
liškai lenkų tautai 1944-ųjų 

;liepos 22-oji — toji diena, ka
da buvo paskelbtas Lenkijos 
Nacionalinio išsivadavimo ko
miteto Mahifestas — yra nau
jos epochos pradžia, socialis
tinės Lenkijos valstybės gimi
mo pradžia.

JIE PATYS APIE SAVO 
SUMENKĖJIMĄ

Bronys Raila Cleveland© 
smetoni'ninkų “Dirvoje” ' 
(liepos 26 d.) daro tokias 
išvadas apie pabėgėlius 'iš 
LiętuvosL

Mes, pabėgėliai iš Lietuvos, 
šiahdien vis labiau ir labiau 
mėgštam užsidėti sau ne tik 
didžiules pareigas, bet ir mil
žiniškas teisės. Ir kuo mažiau 
tautos laisvei bedirbant iš tik
rųjų, tuo- labiau pareigas ir 
savo teises didinant. Tikim ir 
įtikinėjant, kad dabar mes bai
siai daug galim ir kad nuo 
mūsų beveik viskas priklau
so. .

čia pasiskirstę po Ameriką 
ir kitą laisvąjį pasaulį, mes 
jau galim perpiešti žemėla
pius, kaip mums labiau patik
tų. Galim prijungti prie Lie
tuvos žemes, — arba, jei no
rim, jų atsižadėti. Pasiskelbę 
tvirtu mūru stovėsią už Lietu
vos nepriklausomybės princi
pą, mes galim ant jo stovėti, 
ar nuo jo atsisakę nepriklau
somybės pagrindus sutrupinti. 
Ir apie tuos tvirtus teorinius 
principus turime visur ir ypač 
sau patiem kalbėti. Jei kur jų 
kiekviena proga nepadekla- 
muosim, nepasakysim, reiškia 
—- jau išsižadėjom! Nežinau, 
gal taip ir gerai. Gal lietuvis 
užsienyje jau hebėgalės kitaip 
jausti ir gyvehti, kaip tik tarp 
neurotinių kraštutinybių. Ar
ba — drba! Arba tu tik mano 
stiliaus patetiškas patriotas,-— 
arba tu priešo pataikūnas ir 
pasalūnas!

.0! Pasiutusius laikus prade
dam gyventi..

Laikai nepasiutę, ir ne
kalti. Visa bėda su pabėgė
lių vadais. .Jie tebemųlkina 
savo pasekėjus kvailomis 
iliuzijomis. Jie sugedo.. Jie 
sutraukė ryšiūs su, savo 
tauta. J,te gyvena. nuolati
niu bdrnojiihu prieš Lietu
vą. Jie. savo, pikta, propa
ganda. niekina ir žemina 
lietuvių tautą svėtimtaUčių 
akyse.

Gaila, bet turime pasaky- 
. tį, kad ir pats Raila pri- 
. klauso tai pačiai išsigimu

siai politinei pakaleni j ai.

Atidžiai paanalizavę kiek
vieno žmogaus veiklą, ma
tome, kad jam kiekvieną 
dieną tenka skaičiuoti, su
sidurti su pagrindiniais ma
tais, paprasčiausiomis geo
metrinėmis figūromis. Ži
noma, matematikos žinių 
čia yra tiek nedaug ir jos 
tokios paprastos, kad mes 
to tiesiog nepastebime. Žy
miai daugiau matematikos 
žinių šiandien, audringos 
technikos pažangos laikais, 
reikia inžinieriams, kon
struktoriams.

Tiesa, matematikos žinios 
mokslui seniai yra žinomos, 
tačiau tai jokiu būdu ne
reiškia, kad matematika — 
užbaigtas mokslas. Ji nuo
lat vystosi, turtėja naujais 
dideliais atradimais.

Naujos matematikos 
“valdos”

Gamyba, kiti mokslai, vi
dinė matematikos mokslo 
raida kelia kasdien naujas 
problemas, kurių neišspren- 
du, neįmanomą mokslo bei 
technikos pažanga.

Matematikos “valdos” ne
paprastai išsiplėtė. Šalia 
klasikinių matematikos pri
taikymo sričių—fizikos, as
tronomijos, technikos moks
lų, kur nė žingsnio negali
ma žengti be matematikos, 
į jos sferą pateko biologija, 
ekonomika, medicina ir net 
kalbotyra1 arba- muzika.,.

Dabar1 matematika kartu 
su kitaiis p: aš g r i n d 'i n i ais 
mokslais yra pašaukta nu
šviesti; naujus kelius techni
kai ir gamybai, pažinti pa
saulį ir pajungti žmogaus 
reikalams naujas gamtos jė
gas.

Šiuo metu matematikai 
reikia padalyti perversmą 
pramonės valdymo automa
tizavime. Matematikai ir 
ekon o m i s t a i ieško būdų, 
kaip elektroninių skaičiavi
mo mašinų pagalba auto
matizuoti ekonominės infor
macijos rinkimą, jos apdoro
jimą, gamybos yaldymą ir 
planavimą. Juk šioje srityje 
žmogaus sukurtos elektro
ninės skaičiavimo mašinos 
yra daug pajėgesnės už jų 
kūrėją, jos dešimtis tūks
tančių kartų ska i č i u o j a 

, greičiau už žmogų. Jos yra 
nuostabiai tikslios ir nieką- 

I da nepavargsta. i
Bandoma automatizuoti 

vertimą iš vienos kalbos į 
kitą, kuriamos skaitančios 
ir garsų kalbą suprantan
čios mašinos. Jau ir šioje 
Srityje nemaža padaryta, 
tačiau pagrindinė problema 
dar , neišspręsta. Todėl ir 
čia atsirado nauja mokslo 
šaka — matematinė lingvis
tika, kuri matematikos me
todais nagrinėja kalbų dės
nius. .

Matematika ir medicina
Atrodytų, kad matemati

ka ir medicina neturi nie
ko bendro. Tačiau taip nė
ra. Jau šiandien projektuo
jamos ir bandomos kliniki
nėje praktikoje elektroninės 
skaičiavimo mašinos, pade
dančios gydytojui nustatyti 
diagnozę, jau sukurti pir
mieji impulsais valdomi 
protezai. Susikūrė nauja 
mokslo šaka — bionika, ku
ri gyvų organizmų veiklos 
principus taiko technikoje.

O ateities bibliotekos? Tai 
bus jau ne lentynos, pilnos 
apdulk ėjusių knygų, bet 
elektroninė skaičiavimo ma
šina, kurios atminties įren
giniuose gulės įrašytos žmo
nijos sukauptos žinios. Ir 
jos bus “gyvos,” kaip ir ži
nios žmogaus atmintyje, ku
rių žmogus, deja, nedaug 
tegali sutalpinti.

Atradimai nesibaigia
Kaip matome, didžiulio 

perve'x^:no moksle ir gamy
boje perspektyvas atveria 
tolimesnė elektroninių skai
čiavimo mašinų raida ir jų 
plitimas. Kibernetinės ma
šinos gali pakeisti ne tik 
žmogaus raumenų jėgą, bet 
ir mechanizuoti daugeliu 
atvejų žmogaus protinį dar
bą. Šiandien jau yra su
kurtos ir kuriamos maši
nos, kurios gali valdyti iš
tisus fabrikus, vairuoti lėk
tuvus, ko s m i n i u s laivus, 
žaisti šachmatais, skai
tyti balsu knygą, užra
šyti raidėmis kalbą, kurti 
muziką, versti be vertėjo iš 
vienos kalbos į kitą ir t. t. 
Šių mašinų sukūrimo prob
lemos 1— pagrindiniai ne in
žinerinės,* o matema tinęs 
problemos. Svarbiausia — 
metpdai, taisyklės, algorit
mai, pagal kuriuos turi dirb
ti mašinos. Pasaulio moksli
ninkai įsitikinę, kad netoli
moje ateityje bus sukurtos 
protingos^ mąstančios mąši-

ruošiami “matematikos 
žyniai”

ukštos kvalifi k a c i j o s
?matikos specia 1 i s t u smato

Lietuvoje ruošia Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto Matema
tiko 
tas.
matematikai - mokslininkai, 
kur
šaly.

is ir mechanikos fakulte-
Šiame fakultete dirba

ų darbai žinomi ne tik 
je, bet ir užsienyje. Tai 

profesorius, fizikos ir ma- 
atikos mokslų dakta- 
J. Kubilius (universite- 
ektorius), fizikos ir ma-

tem 
ras 
to i 
tematikos mokslų daktarai 
K. Grincevičius, A. Naftale- 
vičius, Š. Strelicas, profeso
rius P. Katilius, docentas 
V. Statulevičius ir kiti, t? 
taip pat seniausias respub^ 
likos matematikas profeso
rius Z. Žemaitis.

Universitete yra visos są
lygas tapti geru specialis- 

Čia yra daug bendrų 
ir Specialių laborato r i j ų , 

ūpintų modernia apara-

tu.

apr 
turą, universiteto Skaičia- 
vim 
troninėmis skaičiavimo ma
šinomis, labai turtingos bib
liotekos. Fakultetas įsikūręs 
nat
jo inatematiko laukia labai 

nūs, kūrybiškas, labai 
ralingas, ryžto ir energi- 

; reikalaująs darbas.
Doc. A. Raudeliūnas

o centras su dviem elek-

juose rūmuose. Būsimo-

įdo 
rei 
jos

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko^ 
ve rdo universiteto Matematikę^? 
ir mechanikos fakulteto dekanasr

rdo universiteto Matematikę^ 
mechanikos fakulteto dekanasr

kai pavasarįNebūdavo gražu, 
duonos pritrūkdavo

Klausiat, kaip gyvenu ? 
Didelių dyvų pas mane ne
rasit. Kaip kiti Klovinių 
kaimo, taip ir aš. Neseniai 
namą pasistačiau. Iš savo 
kišenės— į kito nelindau. 
Troboj elektra yra, laikraš
čius skaitau. Šylam su pa
čia žiemą prie pečiaus. Pen
siją gaunam.

... O ką turėjau iš nuo
savo septynių hektarų ūkio 
anais laikais

Tuoj po pirmojo pasau
linio karo įsikūriau name 
be kamino — dūminėj gry
čioj. Iš pradžių galvojau: 
kibsiu į darbą ir išbrisiu iš 
to purvo. Tačiau ne taip

lapai džiaugdavaisi, vaikus 
į mokyklą, o piemenauti 

išleisdamas. Uždarbis jų— 
vištoms pasijuokti. Vis 

to neišvaržė tada ma
nęs. Karvutę parsivedžiau, 

onos sutuoktuvių žiedą 
pardavęs. Teko vėliau ir sa
vąjį parduoti.

'Kartą nuvežiau į Uteną 
piejno. Policininkas pama- 

kad kumelė buvo neža- 
a. Į policiją nuvarė 7*-

ne

tik 
dėl

zm

tė, 
bo 
molkėk, žmogaus, tris litus 
baudos. O už pieną tik m) 
cer tų gavau...

Kam rūpėjo tada maža
žemio ūkininko vargai ir 
bėdos? Gal valdžiai? Išgir- 

;i kartą, kad pats prezi
dentas Smetona atvažiuo

ki vaikai. Apie mokslą jiems Ja 
pa

paprastai viskas buvo. Atsi- <ja 
rado nemaža šeima —- pen- --

nebuvo daug kada galvoti.'
į Uteną. Kur čia neisi 

sižiūrėti! Imu batus —
Rašyt, skaityt pramoko — žiūriu, kad vienas “valgyti 
ir gana. Juk knygos pini- pyišo.”. Ką darysi susi-
gus kainavo, o aš jų netu
rėjau.

Reikėjo rūpintis, kad tik 
duonos visiems užtektų. 
Žemė buvo nualinta, trąšų 
nusipirkti hėr už ką. Mo
kesčiai už žemę nemokėti— 
jau bankas spausti pradėjo. 
Atvažiavo antstolis — ūkį 
aprašė. Visur nosį iškaišio
jo, net maršką, kuri ant lo
vos, užraše. Vieną dieną iš
vedė paskutinę karvutę. 
Rėk, šauk — į alkanus vai
kus žiūrėdamas—niekas ne
gelbės. Pinigų, pinigų rei
kėjo valdžiai. O kad tu, ūki
ninke; gali ubagais eiti, tai 
niekalu nehupi.

“Gražu, gražu mūs Lie
tuvoj,” būdavo sakoma. Ne
būdavo gražu, kai pavasarį 
duonos <■ pritrūkdavo. Ne-

au virvagaliu ir nukelia- 
li. Va tai vaizdas: pre- 
entas kalba apie ūkinin- 
gerovę, o jo klausausi 

“vagaliu suraišiotais ba- 
s... Ir tuos paciiwiik

va
zic
kų
vii-
ta
kr|editan galėdavau 
Pi •kti.

Ne aš vienas toks buvau 
oviniuose. Kiti ir žemę 
statė, ir varžytynių sko- 
) paragavo. Pagaliau ne 

vien mūsų kaime valstietis 
pyragų nevalgė. Ir duonos 
nebuvo per daug.

Jurgis Mikulėnas
;enos rajonas 
ovinių kaimas
(Iš Lietuvos spaudos)

K1 
už 
ni

U

------------------------

New York, — Mirė akto- 
Elizabeth Watts, sulau- 

kdsi 79 metų amžiaus.
re
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Pop. Leonas XIII labai 
griežtai išstoja prieš viso
kią žmonių laisvę, kuri tik 
nepripažįsta antgamt i n ė s 
mdovybės. Savo encikliko- 
9 “Libertas,” išduotoje 
*88 m. birž. 20 d., teigia: 
“Pati taisyklė visada pasi
lieka galioje, kad šitoji vi
suotinė, visiems be skirtu
mo ir kiekvienam reikalui 
suteikia laisvė pati savyje, 
kaip jau daug sykių sakė
me, nėra nei siektina, nei 
pageidaujama... Todėl te
gali būti kalba tik apie to
kią laisvę, kuri pripažįsta 
minėtąją prikla u s o m y b ę 
nuo dievvo ir neatsisako 
pasiduoti jojo valiai.” Iš 
laisvės idėjos, esą, “išplau
kia ana pragaištinga pažiū
ra, kad bažnyčią reikia at
skirti nuo valstvbės,” o to 
popiežius labai bijo!

Dar griežčiau Leonas pa
sisako prieš privatinės nuo
savybės suvisuomenini m ą, 
prieš klasiniai sąmoningų 
darbin inkų organizacijas, 
įteikus ir šiaip politinius 
bei ekonomininus reikalavi
mus, kuriuos iškelia darbo 
minios. Jis stoja už grynai 
katalikiškas drau gijas ir 
bendras darbdavių su dar
bininkais vedamas unijas, 
už taikų samdytojų ir sam
domųjų sugyvenimą. Savo 
išsamioje bulėje darbininkų 
kla u s i m u “Rerum nova- 
rum,” išleistoje 1891 m. ge
gužės 15 d., minėtasis po
piežius smerkia marksisti
nius socialistus bei socaliz- 
mą, niekina visokią agitaci
ją, visokia ekonominę kovą, 
kurią tik nesankcionuoja 
Romos bažnyčia. Jis, reika
lo verčiamas, net pripažįs
ta. jog “tiek gamybos, tiek 
visos prekybos eiga yra 
Atitekusi mažumai. Tokiu 
būdu maža turtuolių bei 
pasiturinčiųjų saujelė yra 
uždėjusi plačiausioms var
gingųjų masėms beveik ver
gijos pačius.”

Leonas tai mato, bet nie
ko nedaro. Jis neturi tai 
ydai pašalinti priemonių, ar 
bent nusiduoda jų nematąs. 
Jam svetimas ekonominis 
determinizmas bei klasių 
kova, jis piestu stoja prieš 
bi kokias materialistines 
teorijas. Jis daleidžia, jog 
ta “socialinė kova” būtų ga
lima pašalinti, bet “tai yra 
sunkus ir ne be pavojaus 
klausimas... Socialistai gi, 
kurstydami neturti n g ų j ų 
p$(?ydą prieš pasiturinčius, 
nuno, kad tiems blogu
mams pašalinti esą reikalin
ga panaikinti privati gėry
bių nuosavybė, padarius ją 
bendra visų nnuosavybe, 
kurią valdytų bendruome
nės ar valstybės vadovai.”

Leonas tam yra priešin
gas; jis yra privatinės nuo
savybės apaštalas, jis ją gi
na iki paskutinosios, jis 
stoja už turčių reikalus, jis 
priešinasi visokiam kolek
tyviniam žingsniui. Popie
žius teigia, jog: “Nėra jo
kio pagrindo žmogaus ap- 
rūmnimčą pavesti valsty-

Žmogus juk yra pir
mesnis už valstybę, todėl jo 
prigimtis privalėjo turėti 
savo teisę gyvybei ir kūnui 
apsaugoti pirmiau, negu at
sirado bet kokia valstybė.” 
čia jis bando kinkyti arklį 
vežimo užpakalyje, ne 
p r i e š a k y ie. Einant “jo 
šventenybės” logika išeitų 
taip: jeigu pas žmogų pir
miau atsirado nirštai, negu 
šakutė, tai reikia mėsą iš 

tės kabinti pirštais; 
pirmiau atsirado ko- 

negu batas, tai reikia 
vaikščioti basam ir pa.

Mislinčius

Popiežiai enciklikų šviesoje
VATIKANO KOVA SU PAŽANGA 

(Tęsinys)
Socialistinei bei ekonomi

nei nelygybei išlyginti ir 
klasių kovai pašalinti—Le
onas siūlo evangeliją, žmo
gaus žmogui meilę, nuolan
kumą, labdarybę ir kitas 
dorybes/ Jis ragina turčius 
taip žiauriai darbininkus 
neišnaudoti, pridėti jiems iš 
savo pelno perviršiaus 
skatiką kitą, kad šie neba
dautų. Tuo patim kartu jis 
ragina darbininkus nerei
kalauti perdaug iš savo po
nų, jiems nepavydėti, ne- 
geisti jų turtų, net mylėti 
savo skriaudėjus, nes šis 
gyvenimas esąs tik laikinis, 
o beturčiai turį geresnę 
progą dangun patekti, negu 
kapitalistai. Jis liepia dar
bininkams kantriai savo 
vargus kęsti, nes, esą, “ver
čia jį ne be vargo tai da
ryti sunki būtinybė, kaip 
atpildas už nuodėmę... 
Panašiai nesibaigs šioje že
mėje ir kiti vargai, nes nuo
dėmės blogos pasekmės su
daro kieta ir sunkia naštą, 
kuri turi žmogų slėgti per 
visą jo gyvenimą. Todėl 
vargai i r kentėjimai, tai 
žmogaus dalia.”

O turtingieji, žinoma, juk 
nuodėmių neturi, dėlto 
jiems ir kentėti nereikia!

Leonas XIII, pradėj ę s 
darbininkus raminti, kad 
tik jie būtų savo ponams 
nuolankesni ir nereikalautų 
perdaug už savo darbą, kad 
jie tenkintųsi vergo likimu 
siūlo jiems atpildą dan
guje. Šiam darbui jis pavar

toja visą savo retoriką, jis 
nesigaili saldžių žodžių 
skriaudžiamiesiems. Jo bu
lėje skaitome: “Mes negali
me teisingai suprasti ir 
tinkamai įvertinti šio pa
saulio, neatsižvelgę į kitą, 
amžinąjį gyvenimą ... die
vas juk sukūrė žmogų ne 
šiems nykstantiems daly
kams, bet dangui ir amži
nybei... Turi ar neturi tur
tų ar kitų šio pasaulio gė
rybių, tai visai nesvarbu 
amžinajai laimei, bet bega
lo svarbu, kaip jais naudo
jaisi... Nes mūsų dabartinis 
vargas, kurs yra trumpas 
ir lengvas, gamina mumyse 
kilniausią, amžiną, visą vir
šijančią garbę”.

Tokį pamokslą popiežius 
išdrožia beturčiams. Tur
tingiesiems jis to netaiko. 
Pastariesiems yra kitokis 
gyvenimo ir moralės stan
dartas. Jiems kentėti ne
siūloma, tik patariama ati
duoti vargšams dalį to, kas 
nuo jo atlieka: “Netgi ne
liepiama atiduoti kitiems 
kas reikalinga pačiam pagal 
savo luomą pragyventi: nes 
niekas neturi pareigos gy
venti ne pagal savo luomą. 
Tačiau natenkinus tai. kas 
sau pačiam būtina ir dera
ma, likusiais turtais yra 
pareiga gelbėti stokojan
čius”.

Tačiau net šitokis trupi
niu nuo stalo numetimas— 
sulyg popiežiaus— nėra do
rovinė piliečio prievolė, bet 
tik gryniausia labdarybė, 
už kuria vargšas turi ponui 
ranka bučiuoti: “Šioji teikti 
pagalbos pareiga neina iš 
teisingumo,... bet iš artimo 
meilės, ir neturima teisės 
reikalauti jos įstatymo ar 
teismo keliu”.

Kitaip sakant, turčiui 
pragyventi “sulyg savo 

luomo” gali reikėti ir poros 
milijonų dolerių per metus, 
o vargšui turi pakakti ir 
kelių šimtų... Popiežiai lai
kė ir laiko kapitalistų pusę, 
nes jie patys skaito savo 
turtus milijardais dolerių!

Nuosavybės šventumas
Leonas XIII sako, jog 

“Pagrindinis valdži o s ir 
įstatymų dalykas —saugoti 
privačią nuosavybę”, nes 
“yra nemaža tokių, kurie 
klaidingų nuomonių paveik
ti ir ištroškę naujienybių, 
visokiais būdais kursto mi
nias ir skatina kitus pavar
toti smurtą”; kad darbinin
kai kartais “bendrai susi
tarę meta dirbę ir nieko ne
veikia,” atseit — streikuoja. 
Šitokios laisvės darbininkai 
neprivalą turėti ir dėlto po
piežius siūlo prievarta juos 
nuo to sulaikyti: “Šios rū
šies įvykiams geriausia ir 
naudingiausia užbė g t už 
akių atitinkamais įstaty
mais ir sukliudyti pikto pa
sireiškimą”.

Praėjus 40-čiai metų nuo 
pasirodymo Leono XIII en
ciklikos “Rerum novarum”, 
pop. Pijus XI 1931 m. gegu
žės 15 d. išleido savo “Jubi
liejinę” bulę “Quadragesi- 
mo anno”, kurioje jis stato 
taškus savo pirmtako dar
bui, jį indorsuoja, aiškina 
ir bando pritaikyti' to meto 
padėčiai, psichikai ir nuo
taikoms. Jis pripažįsta jog: 
“Baigiantis devynioliktam 
amžiui, ekonominė evoliuci
ja ir pramonės kilimas dau
gelyje tautų vis labiau skė
lė visuomenę į dvi klases: 
jų viena, skaičium negausi, 
naudojosi visais patogu
mais, kurių gausiai teikė 
naujų laikų išradimai, o 
antroji klasė, nesuskaitoma 
daugybė darbininkų, slegia
ma baisaus skurdo, negali 
išsivaduoti iš to padėjimo, 
nors ir kažin kaip stengtų
si”.

Tačiau ir jis išsigelbėji
mą siūlo tik “evangelijos 
tiesų įgyvendinimu,” “kata
likiškąja akcija”, nors pats 
gerai žino, kad tai neįma
noma, kad tai mistika, kad 
kapitalistai savo turtų ge
ruoju neatsisakys, kad jie 
vis daugiau jų ieško ir no
ri. Pijus kartoja savo 
pirmtako žodžius, jog “vals
tybės turtai kyla ne iš ki
tur, kaip tik iš darbininkų 
darbo”, jis užgiria priva
čios ' nuosavybės šventumą, 
būk “pati prigimtis paskir
stė gėrybes, įvesdama pri
vačios nuosavybės įstaty
mą. šito nevalia niekad iš 
akių išleisti, nenorint klai
džioti”. Jis smerkia darbi
ninkus, kurie “reikalauja 
sau visa, kaip iš jų rankų 
darbo išėjusio, kad jie be 
jokių kitų motvvų smerkia 
ir nori panaikinti visą nuo
savybę ir kiekvieną pelną, 
kuris nėra darbo vaisius”. 
Gi tik kiek aukščiau pats 
pripažino, kad “valstvbės 
turtai kyla ne iš kur kitur, 
kaip tik iš darbininkų dar
bo”.

Popiežius nori sunive
liuoti jo garbinamo “apaš
talo” (Kristaus) žodžius — 
“kas nedirba, tas ir neval
go” kazuitišku išsisukinė
jimu, būk “: Apaštalas nieko 
nemokė, kad darbas yrą vie
nintelis pagrindas žmogui 
gauti sau pragyvenimą”.

Reiškia, galima gerai gy
venti, kaip pav. kunigams, 
iš apgaulės, skriaudimo bei 
mulkinimo kitų; evangelija 
tam neprieštaraujanti.

Pijus XI numato liūdną 
kapitalizmui ateitį, jeigu 
didžturčiai neatsisakys nuo 
dalies savo ttirto bei pelno 
ir nepagerins darbi ninku 
gyvenimo: “Ir būkite tikri, 
kad jeigu visa šita nebus 
kiekvieno pagal išgalės ir 
be jokio atidėliojimo vykdo
ma, tai nebus galima sėk
mingai apginti viešosios 
tvarkos, taikos ir visuome
ninės ramybės nuo revoliu
cinių kurstytojų pastangų”. 
Regimai Pijus ne juokais 
buvo išsigandęs bekylan
čio darbininkų sąjūdžio, šio 
“pagoniškojo pasaulio” iš
daigų. Tačiau nuo minėto
sios bulės paskelbimo praė
jo 36 metai, o turčiai vistiek 
savo pelnų neišsižadėjo, po
piežiaus nepaklausė, ir kla
sių kova ne tik nesušvelnė- 
jo, bet dar paaštrėjo. Pasi
rodo, kad Pijaus egzortaci- 
ja turtingiesiems buvo šake 
ant vandens rašyta ir jo
kios naudos neatnešė.

Pop. Leonas XIII kovojo 
tik prieš marksistinį socia
lizmą, o Pijus XI kovos are- 
non įvešė jau ir komuniz
mą, kuris jo pirmtako lai
kais buvo dar nežinomas:

“Ne mažiau kaip pati 
ekonominė santvarka, nuo 
Leono amžiaus pasikei t ė 
ir pats socializmas, pirma
sis priešas, kuriam mūsų 
pirmtakas taikė. Socializ
mas tada, galima sakyti, 
buvo vienas ir gynė moks
lą, suvestą į vieną organinį 
vienetą, bet nuo to laiko 
skilo į dvi viena prieš kitą 
stojusias partijas, bet tokiu 
būdu, kad nei viena nei kita 
neatsitraukė nuo krikščio
nybei priešingo pagrindo, 
kuris buvo charakteringas 
socializmui. Viena socializ
mo dalis pasikeitė panašiai, 
kaip d ai i s kapitalistinės 
sistemos, apie kurią kalbė
jome, ir išsivystė į komu
nizmą, kuris ne tik slaptai, 
bet viešai ir atvirai viso
mis, net didžiausio smurto 
priemonėmis siekia ir moko 
dviejų dalykų: žiauriausios 
klasių kovos ir pilno priva
tinės nuosavybės panaikini
mo”.

Ar tai ne baisu? Tačiau 
Pijus remiasi tuomi, kad t. 
v. tautiniai socialistai - re- 
vizionistai, paneigę mark
sizmą ir nukritę iki buržu
azinių liberalų lygio, duoda 
klerui šiek tiek vilčių:

“Be abejonės, kita dalis, 
kuri pasilaikė socializmo 
vardą, yra saikingesnė. Ji 
sakosi ne tik susilaikysianti 
nuo prievartos pavartoji
mo, bet yra iy prieš pačią 
klasių kovą ir privatinės 
nuosavybės panaikin i m ą, 
nors jos ir neišsižada, bet 
tam tikru būdu sušvelnina 
ir moderuoja. Socializmas, 
nugąsdintas iš Jo principų 
komunizmo išvestų pasek
mių, sakvtumei, tam tikru 
būdu linksta ir artėja prie 
tiesu, kuriu visada laikėsi 
krikščioniškoji tradi c i j a. 
negalima nejgti, kad kai 
kada jų reikalavimai nuo
stabiai panašūs i tai, kurių 
teisėtai reikalauja krikščio
niškieji reformatoriai”.

(Pabaiga seka)

Hong Kong. — Iš Kinijos 
ateina žinių, kad Wuhan 
provincijoje sukilo kariuo
menė — sukilo prieš Mao 
Tse-tungą ir jo valdžią.

J. Petronis ' Apsakymas'

ČESNAKYNĖS BLŪDAS
(Tąsa)

Kaip tarė, taip ir padarė. 
Su klebonu jie nesitikėjo 
susitarti, tad kreipėsi į jau
nąjį kunigėlį Rankelę. Ne
abejojo, kad jis juos suriš 
be užsakų, išgaus iš vysku
po šią privilegiją.

Kunigas Rankelė dėme
singai abu išklausė. Nei 
vieno, nei kito nebarė, neat
kalbinėjo. Tik, atidžiai j 
akis Karoliui žiūrėdamas, 
paklausė:

—Ar gerai apsigalvojai, 
jaunikaiti?

Karolis kiek nesmagiai 
pasijuto nuo to tiesaus 
klausimo, bet nesvyruoda
mas atsakė:

— Apsigalvojau, kunigė
li!

— O tu, Agota, ar apsi
galvojai?

— Apsigalvojau, kunigė
li...

Na, ką gi — tegu dievas 
jums padeda.

Santuoka buvo paskirta 
per atvelykį. Kad ir kaip 
slaptai viską darė Karolis 
su Agota, kažkas juos su
uostė ir išdavė Silivestrui. 
Šis iš pradžių numojo ran
ka (negi sesuo būtų susival- 
kiojus su tuo bernapalai
kiu!), bet, pamatęs, jog jie 
abu nuo vidurdienio kaž
kur dingo, smarkiai suabe
jojo. Valandėlę pasvyra
vęs, pasikinkė savo ristūną 
ir pasileido šuoliais tiesiai 
į Liubartus.

Kai Silivestras pro šoni
nes duris įėjo į bažnyčią, 
kunigėlis Rankelė, surišęs 
jaunuolius, jau ėjo zakristi- 
jon, o šie, klūpodami sukal
bėję paskutinę maldą, jau 
stojosi. Silivestras pamatė 
nepataisomai pavėlavęs. Jis 
be galo supyko ir susijau
dino. Tepriėjęs iki bažny
čios vidurio, sustojo, su
griežė ^dantimis ir, nuoma- 
maro trenktas, krito visu 
ūgiu aukštielninkas ant ce
mentinių grindų.

Siaubo paimta Agota ne
galėjo pajudėti iš vietos. 
Jos veidas iš skausmo išsi- 
kreinė, pamėlo, bažnyčios 
prieblandoje pasidarė krau
pus. Karolis, pamatęs tokią 
žmonos išraišką, vos nepa
sileido tekinas iš bažnyčios 
ir tik paskutinėmis pastan
gomis susitvardė.

—Tai ne dėl mūsų, Ago
ta,— tarė jis pagaliau ra
minančiai.— Vis ta liga jį 
nelaiku užklumpa.

Agota negalėjo atgauti 
žado.

— Ir gerai, kad taip atsi
tiko,— vėl prašneko Karo
lis. — Nebereikės namuos 
aiškintis.

Kiek atitokusi, Agota dė
kingomis akimis pažvelgė j 
vyrą ir prisiglaudė prie jo.

— Brolio aš nebeturiu. 
Tik tave vieną, Karoliuk...

Jie vargais negalais besi
tampantį ir dantimis be- 
griežiantį Silivestrą ištem
pė i šventorių, kur jis ne
trukus atėjo savin. Atmer
kęs akis, jis ne iš karto su
prato, kas apie ji dedas, bet 
greit viską suvokė ir pašo
ko ant kojų. Nieįto nei se
seriai, nei Karoliui netaręs, 
Silivestras nukuprino prie 
arklio, kuris čia pat už 
šventoriaus tvoros stovėjo, 
sėdo į ratus ir nudardėjo 
namo.. ■

“Nelinksmos. pirmosios 
mano gyvenimo minutės, — 
liūdnai galvojo Agota, eida
ma su vyru per miestelį. — 
Dieve, kokios nelinksmos...”

. Morta buvo skaist-

Kai Agota su Karoliu 
pargrįžo namo, jie Silives
trą rado prie atšalusios va
karienės už stalo beryman
tį. Agota klausiamai žvilg
terėjo į Mortą, bet ta tik 
pečiais gūžtelėjo. Silivest
ras lėtai pakėlė galvą, blau
siomis akimis nužvelgė jau
navedžius ir dusliu balsu 
suriko:

— Lauk iš mano namų! 
Kad jūsų čia nė kojos ne
būtų!

— Čia tavo — čia ir mano 
namai,— atšovė Agota.— Ir 
niekur mes neisim! Niekur.

—Taip, niekur neisim, 
švogeri, — patvirtino jos 
žodžius Karolis.

— Būta, mat, švogerio!— 
paniekinamai nusišiepė Si
livestras.

— Nesiginčysim, Silivest- 
rai,— Karolis žengė žingsnį 
arčiau.— Nori ar nenori, o 
mes — švogeriai. Aš iš čia 
išeisiu tik tada, kai Agotai 
atmokėsi dalią. Daug mes 
nenorim—tik septynių tūk
stančių.

— Piemenie! — pasišiau
šė nejuokais Silivestras. — 
Lauk, sakau !

— Niekur mes neisim,— 
užsiliepsnojo ir Agota.—Be 
septynių tūkstančių — nė 
krust! Jeigu nenori pini
gais, viską rėšim per pusę.

— Taip, viską per pusę, 
švogeri!—• patvirtino Karo
lis.— Jeigu neduosi geruo
ju. padalins teismas.

Išgirdus šį žodį. Šilivest- 
rui akyse ėmė suktis įvai
riaspalviai ratilai. Septyni 
tūkstančiai... teismas... ban
kas... antstolis... O Viešpa
tie!.. Ir jis vėl nugriuvo už
stalėj, apversdamas atšalu
sių kopūstų dubenį.

Agota nepašoko, kaip kad 
anksčiau darydavo, pagel
bėti broliui, o, paėmusi Ka
roli už rankos, išėio j sek- 
Ivčią, palikdama Silivestrą 
Mortos globai. Už stalo ji 
matė nebe broli, nebe Sili
vestrą, o priešą, svetimą 
žmogų. Agotai beliko Ka
roliukas ...

Ramus, tylus Česnakų gy
venimas netikėtai subanga
vo. susvyravo. Agota su Ka
roliu atsiskyrė nuo Silivest- 
ro ir kasdien po kelis kar
tus su juo išsiplūsdavo 
biauriausais žodžiais, neap
sakomu atkaklumu reika
laudami nelemtųjų septy
nių tūkstančių. Silivestras 
kiaura savaitę svarstė, kaip 
pasielgus ir pagaliau nuta
rė lįsti i banką, kad galėtų 
kuo greičiau atsikratyti se
seria ir tuo prakeiktu pien
burniu. Tegu sukas sau 
surandą, o jis kaip nors iš
simokės skola ir išlaikys 
vienkiemį čielybėj.

Silivestro širdis virė sese
riai kerštu, tik nesumojo, 
kokią jai kiaulystę iškrėsti. 
Bet pagaliau sugalvojo bū
da: “Jei ji apsiženijo su 
piemeniu, taip sakant,— aš 
ansiženvsiu su piemene”. 
Vos spėjo' Karolis su Ago
ta ir tūkstančiais palikti 
Česnakvnę, Silivestras pasi
šaukė Mortą ir be jokių 
įžangų iš karto paklausė:

— Man reikia gaspadinės. 
Ar eisi už manęs?

— Eisiu.— atsakė Morta, 
tartum ir telaukusi šio 
klausimo.

Silivestras iškėlė tokias 
vestuves, kad net langai 
barbėjo. Didieji nemalonu
mai Ivg ir nuslinko į šalį. 
Minutėmis jis jautėsi be
veik laimingas: ir seseriai 
“atkeršijo”, ir jauną žmo-

ną gavo 
veide (Įlvidešimtmetė, dai
liomis 2 
mis, su 
kūnėm. 
tėjusiai 
plaukai 
kiais, blausiomis akimis — 
šalia jos atrodė nelabai šau
niai.

Girdėdami 
naujien 
čiojo iš 
pečiais, 
sistebėc 
manyti, 
tokie r 
žmonės 
Agota, 
kas jie 
Viena — už piemenio, kitas 
— su p 
ta nes 
liukui ne jos, o jos tūkstan
čių reikia? Negi Silivestras 
nesupranta, kad Mortai ne 
jo, o jo vienkiemio reikia? 
Va, kam liks česnakynės

Lpvalainomis ranko- 
duobutėmis ties al- 
Silivestras — išre-

3, pasišiaušusiais
3, nukarusiais paa-

Česnakynės 
as, aplinkiniai aik- 
nuostabos, gūsčiojo 
kraipė galvas neat- 
ami. Kas galėjo pa- 
kad tokie protingi, 

įimti, dievobaimingi 
, kaip Silivestras ir 
ims ir sublūdys! Ir 
ms sumaišė galvas?

iemene... Negi Ago- 
įpranta, kad Karo-

lis atsikėlė į Lepšiš
koj nusipirko kampą 
greitosiomis surentė 
r daržinę. Šieno jis 
o ir šienauti nesi- 
Daržinė jam buvo

etrukus jis jas ir at

okių norėjo. Sulau-

Kūlė 
se. kūlė palivarkuoš, 
sniuose ūkiuose, gra- 
nigus žėrės į kišenę.

kasnakt kituos na- 
nakvojo. Pas Agotą 
davo tik sekmadie-

;a, turėdama tokį 
vyra, bet greit ėmė 

ja pasiekė 
jog jos Karoliukas 

ienur, tai kitur su 
itėmis, su našlelėmis

reikalai su banku, 
smas su Morta pa-

kas dieną, o kai ka- 
kelis kartus per die-

rankas Morta, pradė-

turtas!
Karo 

kius. T 
žemės, 
troba i 
ne ture; 
ruošė, 
reikalinga mašinoms susta
tyti. N 
sigabeno — didžiulę kulia
mąją ir motorą, lygiai to
kias, k 
kęs pirmo rudens Karolis 
išvažiavo į žmones, 
dvaruo 
stambe; 
žiu s pi 
Skaniaji valgė, vaišinos, be
veik 
muos 
parvyl 
niais, bet ir tai ne visados. 
Agota iš pradžių jautėsi pa- 
tenkin 
šaunų 
nuogaįtauti: 
gandą 
tai v 
merga 
šlaistąsis...

Kivirčai su Agota, nema
lonūs 
džiaugi 
stebimai pagilino Silivestro 
ligą — jis pradėjo kristi 
bemaž 
da ir 
ną. Namu vadžias perėmė 
i savo rankas Morta, pradė
dama visus reikalus sava
rankiškai tvarkyti ir vi
siems komanduoti. Karo
liui išėjus, reikėjo stiprių, 
vyriškų rankų. Morta pasi
samdė iš netolimo kaimo 
Jeronimą — šaunų, dailų, 
vešliais geltonais ūsais ber
ną. Ji su juo buvo pažįsta
ma, ne kartą šokusi su juo 
vakaruškose. Jeronimas 
retkarčiais netgi Česnaky- 
nėje ją atlankydavo.

Rudenį, kai Karolis su sa
vo kuliamąja jau keliavo 
nėr žmones, Silivestrą ap
lankė nelaimė. Bevažiuo
jant su vežimu linų, jį išti
ko priepuolis , ir jis nuo 
vežimo nupuolė tiesiai po 
arkliais. Išgąsdinti gyvu
liai ėmė trypti ir kol atlėkė 
Morta, Silivestras liko sun
kiai sužalotas. Teko ilganf 
laikui jį paguldyti i lovą. 
Morta stropiai prižiūrėjo 
sergantį vyrą, tačiau mie
goti išėjo j seklyčią. Sili
vestrui skausmingai norė
jos būti su ja. tik negalėjo 
prisikalbinti, 
bandė keltis 
čią, tačiau, 
neatsistojęs, 
atgal į patalą...

Ir vis dėlto vieną parytį 
su didžiulėmis pastangomis 
Silivestras atsikėlė ir pa- 
sverdom nučiukšėjo į se
klyčią. Jis atsargiai atida-

(Tąsa 6-me pusi.)

Ne kartą jis 
ir eiti įsekly- 
nė žmoniškai 
vėl krisdavo
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Puikus veikalas apie Tarybų
Lietuvos partizanų žygdarbius

Apie tai, kad Tarybų Lie
tuvoje veikė part i z a n a i, 
mes, Povilo Rotomskio dė
ka, gaudavome tikslių žinių 
jau 1942 metais. Vartėme ir 
skaitėme jų išleistus lape
lius, o ilgainiui ir laikraš
tėlius. Ir Amerikos pažan
gieji lietuviai ryžosi kuo ir 
kaip galėdami padėti kovo
tojams už mūsų tautos iš
vadavimą iš hitlerinės oku
pacijos.

Karas baigėsi; partizanų 
šūkis - Mirtis okupantam !- 
realizavosi. Ir mes ėmėme 
skaityti Lietuvos spaudoje 
straipsnius apie didvyriškus 
partizanų žygius. Vėliau 
pradėjome gauti ir knygas, 
parašytas pačių kovotojų, ir 
jas godžiai skaitėme.

Būdamas Lietuvoje, turė
jau progos asmeniškai su
sitikti su visa eile tų vyrų, 
kurie ne tik aktyviai mušė 
priešą, o ir tų, kurie stovėjo 
pačiame judėjimo priešaky
je — organizavo ir vadova
vo partizanams.

1965 metais G. Zimanas 
suorganizavo iš apie dvide
šimt žmonių išvyką į Rūd
ninkų miškus, kur karo me
tu veikė Pietų Lietuvos par
tizaninio judėjimo štabas. 
Zimanas tarytum sakė 
mu ; skaitydami apie par
ti žygius, gal daug kuo 
ndtikėĮjote — dabar patys 

 

savo alkimis matote.

Ėjome iš vieno “požemio”

virtą, į penktą. Jie miško 
gilumoje. Požeminės parti- 
z a n ų buveinės tebestovi, 
kaip buvusios, tik jos pa
tvirtintos, kad nesugriūtų, 
kad ilgai ilgai stovėtų ir bū
tų liudy t o j o m i s busimo
sioms gentkartėms apie tai, 
kaip buvo organizuota ir pa
laikyta kova II-jo pasauli
nio ka r o m e t u prieš di
džiausią lietuvių tautos ir 
visos žmonijos neprietelių, 
hitlerinį fašizmą, kuris buvo 
pasimojęs sunaikinti ištisas 
tautas, ištisas valstybes ir 
per daug šimtų metų kauptą 
kultūrą. Vaikščiojome par
tizanų pramintais takais.

Kai lietutis pradėjo lašno- 
ti, mes visi susib ū r ė m e į 
vieną “‘požemį” ir čia klau
sydami G. Zimano ir Juze- 
fos Pševalskos (kurios vy
ras, Jonas Pševalskis Vil
niuje krito kovoje su prie
šu) neilgų kalbų, dar labiau 
įsisąmo n i n o m e visu tuo, 
kas čia anuo metu darėsi.

Išvyka į Rūdninkų miš
kus, Pietų srities partizani
nio judėjimo vadovybės 
stovyklą, manyje paliko nie
kad neišdildomą paveikslą. 
Ir tai man padeda geriau 
suprasti partizanų judėji
mą, jų žygdarbius, jų di
džiulį indėlį į Lietuvos iš
laisvinimą.
/

II
II-ojo pasaulinio karo me

tu buvęs partizanas, Lietu
vos Komjaunimo veikėjas 
Povilas Štaras, parašė labai 
įdomią, kupiną faktų 336 
puslapitį istoriniai mokslinį 
veikalą — “Partizaninis ju
dėjimas Lietuvoje.” Pava
dinimas kuklus — jis toli 
gražu nenūsako visč tūri
nio.

P. Štaras anksčiau pasi
reiškė spaudoje puikiais pa
našaus pobūdžio raštais, bet 
šis jo veikalas, sakyčiau, 
yra monumentalus: tai po-

litiniai istorinis dokumen
tas, kuris visuomet bus gy
vas ir reikalingas kiekvie
nam, kas norės žinoti apie 
Lietuvos liaudies kovas 
prieš baisųjį savo priešą 
1941-1944 metais.

Autorius pripažįsta, kad 
apie partizaninį judėjimą, 
“apie didvyrišką lietuvių 
tautos kovą prieš okupan
tus ir jų vietinius pakali
kus” yra parašyta nemaža 
knygų, bet tose knygose, tuo
se veikaluose, “nagrinėjama 
tik atskirų apskričių, atski
rų partizanų būrių, parti
zanų brigadų ir partinio bei 
komjaunimo pogrindžio 
veikla, ir jų autoriai apsi
riboja, savaime supranta
ma, tais įvykiais ir žygiais, 
kuriuose jie patys dalyva
vo” (puslp, 12).

P. Štarui rūpėjo, ir aš ma
nau, kad jam tai gerai pavy
ko, suimti visumą: parašyti 
pilną veikalą apie kiekvie
ną partizaninį judesį karo 
metu visoje Lietuvoje. Mi
nimų knygoje faktų, aišku, 
P. Štaras neišlaužė iš pirš
to; gausu citatų, ir kiekvie
na—dokumentuota

Tarytum tapytojas, pasiė
męs milžinišką drobę, au
torius, braižiniais, skaičiais 
nupiešė tą milžinišką liau
dies judėjimą, karo metu 
apėmusį visą mūsų gimtąją 
žemę. Nepašykštėta ir fo
tonuotraukų? •

III
Politiškai gerai išprusęs, 

akylas stebėtojas, ausylas 
klausytojas, autorius savo 
knygą pradeda, nušviesda
mas tas 1941 metų birželio 
mėn. dienas ir valandas, ku
riomis hitleriniai bestijos iš 
pasalų užpuolė Lietuvą ir 
kitas tarybines respublikas. 
Tai buvo baisios doriems 
žmonėms dienos—ne tik Ta
rybų Sąjungoje, o ir visame 
pasaulyje.

“Jau birželio 27 d. visa 
Tarybų Lietuva buvo oku
puota. Viena to priežasčių 
buvo J. Stalino klaida, pada- 
dyta, vertinant karinę-stra- 
teginę situaciją. Vienvaldiš- 
kai spręsdamas svarbiau
sius valstybinius ir kari
nius klausimus, jis manė, 
kad Vokietija artimiausiu 
laiku .nesiryš sulaužyti su
daryto su TSRS nepuolimo 
pakto” (puslp. 37). Kaip tik 
tokios nuomonės buvo ir 
daugelis Amerikos komu
nistų ir ne komunistų, bu
vusių Stalino “įtakoje.”

“Lietuvos KP CK nespėjo' 
partinių organiz a c i j ų pa
ruošti nelegaliam d a r b ui. 
Nespėjo jis ir kaip reikiant 
jų orientuoti, nes buvo įsi
galėjęs Stalino teiginys, kad 
TSRS užpuolimo atveju ka
ras vyks agresoriaus terito
rijoje...” (puslp. 239).

O priešas veikė!
Prieš karo pradžią su dū

šia ir kūnu Hitleriui parsi
davę lietuvių tautos išga
mos —. Škirpos, raštikiai, 
čiuberkiai, ancevičiai, Skipi
čiai ir kiti, ir kiti, sudarę 
Vokietijoje “aktyvistų fron
tą,” platino atsišaukimus, 
kuriuose buvo sakyta: kai 
tik karas prasidės, pradėki
te, kruviną terorą prieš Lie
tuvos, liaudį. Žudykite, nai
kinkite kiekvieną, buvusį 
tarybinei santvarkai prita
rėją; žudykite žydus, o “jų 
turtą perimkite į savo ran
kas” (pslp. 15). Taip ir bu
vo!

Prasidėjo baisios dienos 
Lietuvoje! Hitleriniai 
žmogžudžiai su lietu
viškų “aktyvistų” ir kitų 
prasiradėlių talka, dorus 
žmones žudė tūkstančiais.

Vokiškiesiems budeliams 
rūpėjo, kad dėl masinio žmo
nių žudymo lietuvių tauta 
nekaltintų jų, ir todėl vo
kiečiai “davė progą” lietu
viškiems buržuaziniams na
cionalistams stovėti žudyto
jų priešakyje. “Šie bude
liai, vokiškųjų fašistų pa
galbininkai, vykdę baisią 
tarybinių žmonių naikinimo 
programą, buvo lietuvių 
tautos atmatos — buržuazi
niai nacionalistai, įvairūs 
impulevičiai, šimkai, paške- 
vičiai, dabar radę prieglobs
tį kapitalizmo citadelėje — 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose” (puslp. 24).

Autorius įvardija daugy
bę taurių lietuvių tautos 
patriotų, žiauriai nukan
kintų pirmomis karo dieno
mis.

Prieš šį neapsakomai bai
sų terorą, aišku, žmonės 
kovojo — kovojo pavieniai, 
kovojo susitelkę į būrius.

Prasidėjo partizaninis ju
dėjimas. Didžiulei kovai 
žmones organizuoti, jiems 
vadovauti tegalėjo tik ko
munistai. Bet čia pat kny- 
g o s autorius primena: 
“...jei prieš pat karo pra
džią’Lietuvos KP (b) eilėse 
buvo 4,625 komunistai, tai į 
Rytus evakavosi tik 2,553 
komunistai. Iš 14,000 kom
jaunuolių evakavosi tik 2,- 
200...” (puslp. 45.).

Dauguma komunistų ir ne- 
komunistų, bet uolių tarybi
nės santvarkos gynėjų pir
momis karo dienomis pasi
traukti į Tarybų Sąjungos 
gilumą nesuspėjo.

Kūrėsi slaptos partizani
nės grupės—ne tik Kaune, 
Vilniuje, Šiauliuose ir ki
tuose miestuose, o ir pro
vincijoje.

“Vykdydami Lietuvos 
KP (b) G|K nurodymus, ko
munistai, likę okupuotoje 
teritorijoje ir pasiųstieji į 
priešo užnugarį, nuo pirmų
jų dienų ėmė atkurti ir vie
nyti partijos eiles, kurti po-; 
grindines partines ir kom
jaunimo organizacijas, taip 
pat bendras antihitlerines 
organizacijas ir kelti Lietu
vos darbo žmones į kovą su 
vokiškaisiais grobikais bei 
jų vie t i n i a i s pakalikais” 
(puslp. 48).

IV
Norint sėkmingiau priešą 

mušti, reikėjo partizaninį 
judėjimą koordinuoti, de
rinti, aprūpinti jį partizani
niam darbui paruoštais, iš
treniruotais vadovais-speci- 
alistai. Reikėjo padėti par
tizanams ir ginklais, ir šo
viniais ir visokiomis prie
monėmis. 1943 metais Lie
tuvos partizanams buvo 
prisiųsti iš Tarybų Sąjun
gos gilumos 23 radijo siųs
tuvai ir jiems batarejos 
(pusi. 82,), kad partizanai 
galėtų pateikti štabui žinias 
apie savo veiksmus.

Lietuvos partizaninio ju
dėjimo štabas buvo įkurtas 
1942 m. lapkričio 26 d. Jo 
vadovas — A. Sniečkus. Na
riai: D. Šupikovas, J. Gri
galavičius, P. Baltruška, S. 
•Pilipavičius, E. Bilevičius, 
E. Česnokovas, B. Bara
nauskas (pslp. 81). Štabas

rūpinosi visu partizaniniu 
judėjimu Lietuvoje. Kad ko
va būtų sėkmingesnė, Lie
tuvos partizaninis judėji
mas buvo padalintas į dvi 
sritis: Š i a u r ė s ir Pietų. 
Šiaurės srities pogrindinio 
komiteto sekretorius buvo 
Motiejus Šumauskas, o Pie
tų — Genrikas Zimanas.
Tarp štabo ir partizaninio 

judėjimo vadovų Lietuvoje 
buvo nuolatinis susisieki
mas per radiją.

Dažnai atlėkdavo pas par
tizanus lėktuvai ir numes
davo būtiniausių reikmenų
— tarp kitko ir literatūros, 
sukurtos lietuvių poetų ra
šytojų Tarybų Sąjungos gi
lumoje.

Knygos autorius sumini 
apie tūkstantį vardų ir pa
vardžių, žmonių, vienaip ar 
kitaip dalyvavusių šitoje 
šventoje kovoje su okupan
tu. Jiems pade j oi tūkstan
čiai darbininkų, inteligentų 
ir valstiečių, aprūpindami 
maistu, rūbais ir žiniomis 
apie priešo judėjimą. Dau
gelis šviesių, puikių Lietu
vos sūnų ir dukrų nelygioje 
kovoje žuvo. Didelę rolę 
prtizaniniame judėjime vai
dino Lietuvos moterys,—jų 
kovas, pasiaukojimą simbo
lizuoja skaisčioji, drąsioji 
herojė Marija Melnikaitė.

“Partizaniniame judėji
me,” rašo P. Štaras, “res
publikos teritorijoje daly
vavo daugelio Tarybų Są
jungos tautybių atstovai. Iš 
bendro įregistruotų parti
zanų skaičiaus 62.5 proc. 
sudarė lietuviai, 21 proc. — 
rusai, 7.5 proc.—žydai, 3.5 
proc. — lenkai, po 2 proc.
— ukrainiečiai ir baltaru
siai, ir 1.5 proc. kitų Tary- 
gų Sąjungos tautybių 
stovai” (puslp. 243).

IŠ LAIŠKŲ

at-

Užteks!
Vieta neleidžia paimti il

gesnes ištraukas. Norėčiau, 
kad ši P. Štaro knyga — 
“Partizaninis j u dėjimas 
Lietuvoje” — pasiektų kuo 
didesnį skaičių Amerikos 
lietuvių.

Knygą išleido leidykla 
“Mintis” Vilniuje 1966 m.

Veikalo gale telpa rusų ir 
anglų kalbomis jo turinio 
atpasakoj imas (Resume). 
Girdėjau, kad ši knyga yra 
išversta ir išleista ir rusų 
kalba.

Puikią knygą parašei, 
mielasis Povilai!

Rojus Mizara.

Baltimore, Md.
Mirė Ona švelnienė
Liepos 21 d. mirė Ona 

Švelnienė, gyvenusi 3528 
Gliptmont Avė., žmona ve
lionio Jono Švelnio. Palai
dota liepos 25 d. Redeemer 
kapinėse. Liūdesyje liko 
dukrelė Aldona ir daug ge
rų draugų bei draugių. Lie
tuvoje liko seserys ir jų šei
mos. Buvo gimusi Krosnos 
apylinkės Strasdų kaime, 
Šioje šalyje išgyveno 55 me
tus. : 1

Dukrelei esant silpnos 
sveikatos, laidotuvėmis rū
pinosi, jos artimi geri drau
gai ir draugės—Mr ir Mrs. 
Urbohai, Mr. ir Mrs. V. Pla- 
dai ir Mrs. Petraitienė.

Palydovai-' buvo pakviesti 
į Lietusių svetainę pietų?
Širdinga užuojauta'dukre

lei, seserims ir visiems jos 
artimiesiems, o Tau, Drau
ge, lai būna amžina ramy
bė Redeemer kapinėse...

Laidotuvėse Dalyvavęs

žemiau telpantis Lietuvos 
įžymiosios artistės Monikos 
Mironaitės laiškas buvo 
prieš kiek laiko gau
tas, bet dėl kai kurių ap
linkybių mes jo neįdėjome 
laikraštin. O paskelbti vie
šai jis vertas, kadangi ak
torė byloja apie svarbius 
kultūrinius darbus, vyksta
mus Lietuvoje. Laiškas ra
šytas I. /Mizarienei. Paduo
dame jo įdomesnes ištrau
kas.—Redakcija

...Ačiū už kvietimą at
vykti, bet nežinau kaip pa
siseks. Nedaug galimybių, 
nes esu apsikrovusi darbais 
teatre ir Aktorių namuose, 
kur vedu dailiojo skaitymo 
sekciją. Šį vakarą irgi išva
žiuoju į Klaipėdą tais reika
lais: turėsiu dailiojo 
tymo vakarus pačioj 
pėdoj ir Palangoj.

Žmonėms patinka 
vakarai, noriai juos lanko. 
Gal čia kalta toji aplinkybė, 
kad savo skaitymams mes 
pasirenkame daugelio lietu
vių rašytojų kūrinius, vy
resnės ir jaunesnės kartos: 
Maironio, Žemaitės, Krėvės, 
V. Mykolaičio-Putino, S. Nė
ries, P. Cvirkos, J. Marcin
kevičiaus, kitų. Per tokius 
vakarus žmonės giliau įsi
mena jų kūrinius. Dar turiu 
pridurti, kad pas mus įves
ta naujas dalykas: įgarsi
name į plokšteles rašytojų 
kūrinių skaitymą, o tos 
plokštelės vėliau eina į mo
kyklas, padeda mokslei
viams geriau suprasti lietu
vių literatūrą, mūsų kalbos 
grožį, skiepija jiems gilesnį 
estetikos pajautimą. Man 
atrodo, kad šitai labai svar
bu. Žmoguje reikia skiepyti 
grožio jausmus iš mažens, 
kad paskui liktų jam visam 
gyvenimui. Šito mes ir sie
kiame savo darbais.

Daug šį kartą nerašau, nes 
nieko naujo neturiu. Vakar 
Vilniaus akademiniame dra
mos teatre įvyko premjera, 
buvo pastatyta R. Skučaitės 
psichologinė drama “Ir tei
sė mylėti.” Tai jau antras 
šios jaunos poetės draminis 
veikalas, išvydęs rampos 
šviesą. Pirmasis vadinosi 
“Vienas sviedinukas man” 
ir buvo skirtas vaikams. 
Mane džiugina, kad į lietu
vių dramaturgiją ateina 
nauji talentai.

Štai kita mūsų poetė Dalia 
Urnevičiūtė, anksčiau ra
šiusi vien eilėraščius, dabar 
sukūrė jau ketvirtą pjesę. 
Vieną jų, o būtent “Vadink 
mane motina,” pastatė Kau
no dramos teatras ir atei
nantį mėnesį veš parodyti 
kremliaus teatre Maskvoje, i 
Tai labai reikšmingas įvy
kis mūsų teatrų gyvenime. 
Kauno, teatras tenai paro
dys dar Garsija Lorkos “Al
bos namus”, K. Borutos 
“Baltaragio malūną”, Če
chovo “Tris seseris.” Kaip 
žinote, poetas Garsija 
Lorka žuvo nuo-Ispanijos 
diktatoriaus Franko bude
lių rankų, pas mus jo kūry
ba plačiai žinoma ir mylima. 
Itin džiugina mane, kad bū
tent lietuvių teatras pa
rodys jo veiklą Kremliaus 
teatro scenoje. Norėčiau 
dar grįžti prie Urnevi- 
čiūtėš. Ji labai sėkmingai 
reiškiasi dramaturgi j 'o j e. 
Vieną jos komediją, pava
dintą “Numintas slenkstis,” 
gal pamėginsiu pati pasta
tyti rusų dramos teatre Vil
niuje, nors didelio patyrimo 
režisūros darbe neturiu,

skai-
Klai-

tokie

Įima gražiau, turiningiau, 
taigi tempiames ir mes, ne- 

v. . žadam atsilikti. Reikia ge-
esu pastačiusi tiktai keletą raį atžymėti tokį svarbų ju- 
spektakhų... biliejų. <

O į Ameriką, pas Jus, se- Parašykite ir m an a p* 
niai svajoju nuvažiuoti. Bū- save> viskuo labai domino* 
čiau jau ir nuvažiavusi su sp negirdėjote, kur da- 
savo vyreliu Juozapu 1960 frar Henrikas Kačinskas?

Buvo jis labai talentingas 
aktorius, teko su juo vai
dinti ne vieną spektaklį, ir 
aš iki šiol nesprantu, ko jis 
bėgo iš Lietuvos, ką gero 
rado svetur, apskritai, ką 
gali rasti gero menininkas 
svetur. Jei žinote apie jį ką 
nors, parašykite, bus man 

labai įdomu.
mano
Gale- Priimkite geriausius ma- 

įdomu no palinkėjimus asmeniškai 
Jums. Dar kartą dėkoju už 

Darbų puikų laišką ir iškarpas.

metais, bet jis susirgo, te
ko susilaikyti, taip liko vis
kas, Na, gal atsiras naujų 
progų. Juozas iki šiol pri
simena savo kelionę, sujau
dintai pasakoja apie pažan
giųjų lietuvių nuoširdumą, 
gerą priėmimą, ir vis kal
ba, kad reikėtų dar kartą 
sukeliauti per Atlantą.

Beje, ar turite 
įskaitytų plokštelių? 
čiau pasiųsti, jeigu 
Jums bus.

Tuo ir baigsiu. _____
pas mus dabar labai daug. Juozapas irgi dėkoja už 
Artėja Spalio 15 - m e t i s, viską.
Kiekvieno teatro kolekty- Jūsų
vas nori pasirodyti kaip ga- M. Mironaitė

Pas Sūdavos kraštotyrininkus
Turtinga, didelė Sūduvos 

krašto praeitis. Apie ją by
loja seni vietovardžiai, pi
liakalniai, iškilę lygiuose 
laukuose. Nukaršę medžiai, 
kurie dar šlama praeities 
godas.

Graži Sūduvos krašto da
bartis. Derliumi banguo
jantieji laukai, geri, tiesūs 
keliai, naujos sodybos, mū
rais baltuojančios gyvenvie
tės. <

Reikia rūpintis dabartimi, 
turtinti savo kraštą, daryti 
jį dar gražesniu. Negalima 
užmiršti ir praeities.

Beveik visuose Lietuvos 
miestuose ir miesteli u o s e 
įsikūrė Kraštotyros ir pa
minklų apsaugos draugijos. 
Kartu su Gamtos apsaugos 
draugijomis jos dirba dide
lį kultūrinį, visuom e n i n į 
darbą, tiria ir gražina sa
vo kraštą.

Tik keliais bruožais norė
čiau paminėti, ką gražaus 
jau yra padarę Sūduvos 
krašto kraštotyrininkai.

Kapsuko kraštotyrinin
kai, kurių pirmininkė yra 
darbšti ir energinga moky
toja D. Kunickienė, dabar 
ypač susirūpinę savo mies
to puošimu. Šalia ekspona
tų rinkimo, Kapsuko apylin
kių praeities paminklų ap
saugos, ypač svarbu yra su
tvarkyti paties Kapsuko 
gatves, parkus, įmonių ap
linką, kad jos būtų jaukios, 
dailiai apsodintos medžiais 
ir gėlėmis. Darbas užsibrėž
tas nemažas. Bet turint gal
voje, kad šiuos draugijos 
užtnojus labai remia ir 
miesto valdžia — reikia ti
kėtis gražios sėkmės.

Kapsukiečiams saugoti ir 
prižiūrėti tolimos praeities 
liudininkus — pavyzdži u i, 
Bambininkų piliakalnį ir ki
tus paminklus, labai daug 
padeda ir valstybinis gam
tos apsaugos inspektorius 
Kreivėnas.

Daug garsių Lietuvos 
žmonių yra kilę iš Šakių 
apylinkių. Todėl supranta
mas šakiečių kraštotyrinin
kų rūpinimasis tų žmonių 
tėviškėmis ir paminklais, 
kurie susiję su tų žmonių 
atminimu.

Gražiai sutvarkyti Vinco 
Kudirkos 'ir Vinco Pietario, 
šių garbingų tautiečių, tiek 
daūg praeityje nuveikusių 
lietuvių kultūrai įr ’ litera- 
tūi&i, kapai.

> Nėra Lietuvoje žmogaus, 
kuris nebūtų girdėjęs skulp
toriaus Vinco Grybe vardo. 
Jis sukūrė nemirštančius

1 kūrinius, didžiai praturtin- 
, damas mūsų skulptūrą. To-

dėl Lukšių vidurinės mo
kyklos kraštotyrininkai rū> 
pestingai tvarko jiems pri
einamą skulptoriaus paliki
mą. Jie nesitenkina turi
mais eksponatais, o ieško 
vis naujų, atkakliai ieško ir 
įvairių naujų žinių apie 
skulptoriaus gyvenimą, vis
ką kaupia, kaip darbščios 
bitės. Ką nors naujo apti
kę—tuojau skelbia visų ži
niai. , ;

0 vilkaviškiečiai dailiai 
tvarko ir p r i ž i ū r i Vinco 
Kudi 
Petn 
neuž 
tuos 
žingsnius žengė šie dideli 
lietu

rkos ir skulptoriaus 
o Rimšos tėviškes. Ir 
žels lankytojų takai į 
namus, kur pirmuosius

vių tautos vyrai.
izdijų Kraštotyros 
inklų draugija jau tim 
rečio šimto narių ir kuo 
u—tuo labiau šis būrys

pam
pust
tolia
didėja. Jo nariai — tai mo
kyte
mok
valstybinių įstaigų tarnau-

jai, vyresniųjų klasių 
sleiviai,. kolūk iečiai,

, įvairiausių specialy- 
nteligentai.
ra tai, kad lazdi j iečiai

bių
Ge

surašė visus jų rajone esan
čius paminklus ir ėmėsi juos 
visus prižiūrėti. Kai kurie 
pam
O, Pavyzdžiui, Būdvietyje 
kraš 
mis' 
linkę

nklai remontuoj a m L

totyrininkai savo jėgo- 
xetina įrengti savo apy- 
s muziejėlį.
zdijiečiai, kaip ir kitų

rajonų savo krašto mylėto
jai, nuoširdžiai tvarko n!a- 
sinit žudynių vietas — įfe- 
šizmo nukankintų aukų ka
pus.

Kraštotyros ir paminklų 
apsaugos darbas — tai di
delis kultūrinis judėjimas, 
kuris Lietuvoje, turėdamas 
gausią draugiją, vis labiau 
plečiasi.

P. Stundžia

Powell—dėl vykstančių 
negru kovu

Bimini, Bahamas.—Kon- 
gres manas Adam Clavton 
Povėli, kaip žinia, čia ivSiJfi. 
Susišaukęs spaudos kores
pondentus, jis sakė jiems: 

;rų riaušės ir kitokie iš
irai yra reikalingi. 
)doji revoliucija,” pri- 
3 Powell, kuri šiuo me

tu prasidėjo, “apvalys ame- 
nę demokratiją nuo ne-

stoj 
“Ju< 
min

riki
teisybės ir veidmainystės.

’'Amerika, kalbėjo jis, Se
niai 
bus.

turėjo žinoti, jog taip

<3 anksto galvokime!
kuo sėkmingiausiai pravesti sį 
rudenį Laisves vają gavimui 
naują skaitytoją.

i
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ROCHESTER. N. Y
Liepos 23 d. Gedimino 

(Wugyste buvo surengus 
Įjotus pasitikimui Roberto 
Snerelio ir A. Sireikos, ku
rie ką tik sugrįžo iš Tary
bų Lietuvos su pirmąją šie
metine turistų grupe.

Svečių ir viešnių susirin
ko labai gražus būrys, vi
sokių pažvalgų žmonių.

Pavalgius pietus, buvo 
svečių pranešimai. Pirmas 
kalbėjo d. A. Sireika, kuris 

Lietuvon važiavo per Ka
nadą, laivu. Jis labai paten
kintas savo kelione ir links
mas aplankęs savo gimtinę. 
Jam patiko viskas: Lietu
vos dabartinė valdžia ir gy
venimas; aplankė savo gi
mines ir labai patenkintas, 
kad visi gražiai gyvena.

Pakviestą pasakyti savo 
įspūdžius Robertą Sherelį 
visi pasitiko gausiu ploji
mu. Jis labai gražiai, fak
tais, skaičiais, parodė da
bartinį laisvos tarybin ė s 
Lietuvos gyvenimą ir pa
žangą. Daugelyje vietų jis 
aplankė dirbtuves, krautu
ves, vaikų darželius ir kem
pes. Ieškojęs ir tokių, kurie 
Amerikoje vadinami “bu
mais”, bet neradęs. Visur 
žmonės gerai gyvena, gra
žiai apsirėdę ir sočiai pa
valgę.

Lietuvoje niekas n e s i- 
skundžia, kad negera gy
venti, ar neturi darbo, daug 
kur dar* trūksta darbinin
kų. Aplankęs kolūkius, xa- 
dęs juose nepaprastą "^sva- 
rą. Žmonės 
draugiški visi 
ar maži.

Lietuvoje dar yra ir trū- 
tomų, sako jis, bet svarbu 
t<ifc kad kas metai gyveni
mas eina geryn ir gražyn. 
Jis sako — kas išgalite, va
žiuokite Lietuvon, sugrįžę 
būsite jaunesni ir nereikės 
klausyti melų.

Sherelis aplankė savo 
mylimą mamytę, kuri jau 
šimto dešimt (110) metų. Ji 
būna senelių namuose, gra
žiai prižiūrima gydytojų ir 
seselių. Aplankė visus savo, 
o taip pat ir savo mylimos 
žmonos gimines. Visur bu
vo maloniai priimtas; nie
kas jo nesekiojo. Kur jis 
ėjo, visur įsigijo daug drau
gų ir įdomių pažinčių; be 
kitų, susipažino su genero
lu Karveliu ir su d. L.

visur lab a i 
— seni, jauni

Haverhill, Mass.
Liepos 22-ą dieną Maple 

Parke įvyko haverhilliečių 
Waiterio Račkausko ir Ma
rijonos K a z 1 a u s k i e n ės 
ir 1 a w* r e n c i ečių Jokūbo 
ir Antaninos Š u p e t r i ų 
pagarbai išleistuvių į Lietu
vą pokylis. Jie išvyks rug
piūčio 2 d. aplankyti gimtą
ją Lietuvą, kurią apleido 
prieš daugelį metų, ir pasi
matyti su savo mylimomis 

OUC1UUS Beinu, giminėmis.
jog neįmanoma vienu kartu 0 w 
išsakyti visko ką jis matė I 
Lietuvoje. Pavyzdžiui, jis 
gavęs dovanų nuo 7 metų 
berniuko ir mergytės, jų 
pieštus paveikslus. Labai 
gražus darbas. Tikimės, jog 
jis ir kitą kartą, progai pa
sitaikius, mums dar daug 
ką įdmnaus papasakos. Mes 
visi esame jam dėkingi už 
gražų pasisakymą apie mū
sų brangią gimtinę.

Mūsų pietų virėjomis bu
vo Ona Bačiulienė, A. Usa- 
vičienė, K. Žemaitienė, J. 
Kantenienė, H. Grižienė, L. 
B., V. Greibienė. Kortas iš
rašė Ona Baganskienė. Vy
rai prigelbėjo darbuose: P. 
Malinauskas, S. Gendrėnas, 
S. Baganskas. Pyragus iš
kepė N. Švedienė, Ona Ma
linauskienė,

Visiems dirbusiems, au- 
kojusiem ir atsilankiusiems 
nuoširdus ačiū. Didelis ačiū 
draugams R. Shereliui ir A. 
Streikai už pranešimą apie 
Lietuvą. •

Girdėjau, kad daug mo
terų rengiasi važiuoti Lie
tuvon kitą vasarą. Važiuo
kite, draugutės, mes jums 
linkime laimingos kelionės. 
Pamatysite, kaip gyvuoja 
laisva Lietuva, kurios vi
si žmonės trokšta taikos, 
kurios vyriausias šūkis yra 
—Lai gyvuoja taika visame 
pasaulyje!

L. Bekešienė

Kapočium. Kalbėjęs Lietu
voj per radiją. Druskinin
kuose susipažinęs su daug 
gydytojų.

Publika statė Shereliui 
daug klausimų, kuriuos jis 
gerai atsakinėjo. Kalbos ir 
klausimų metu publika la
bai gerai užsilaikė, tas pa
rodo, kad jo kalba visiems 
patiko.

Draugas Sherelis sako
W. Račkauskas paeina iš 

Kelmės rajono, M. Kazlaus
kienė — iš Varėnos, J. Šu- 
petris —iš Rokiškio, o A. 
Šupetrienė •— iš Panevėžio 
miesto.

Be haverhilliečių ir 
renciečių, pokylyje 
svečių iš Bostono ir 
miestų—viso dalyvavo dau
giau kaip 80 asmenų. Visi 
linkėjo turistams laimingos 
kelionės.

Pokyliui surengti prisidė
jo Kodžiai, S. Šlekys, R. 
Čiuladienė, J. Šleivienė, O. 
Večkienė, A. Račkauskienė, 
O. Večkytė, J. Jurgelevi
čiūtė ir, rodos, P. Petruške
vičius.

Po trumpų kalbų-linkėji- 
m ų , buvo įteiktos ekskur
santams dovanėlės.

Po pokylio komisija pa
darė apyskaitą. Likusius 
pinigus ($15.00), patiems 
turistams pageidaujant, pa
skyrė “Laisvei.”

Vardan pokylio dalyvių, 
dar kartą tariu turistams: 
laimingos kelionės į Lietuvą

Pagalba Sirijos gyventojam
Damaskas. — Tarybų Są

junga, Čekoslovakija, Bul
garija ir kiti socialistiniai 
kraštai prisiuntė nuo karo 
nukentėjusiems Sirijos gy
ventojams medikamentų ir 
maisto produktų. Pagalbą 
atgabeno lėktuvai.

Washington. — Jungtinė
se Amerikos Valstijose š. m. 
birželio mėn. 1 d. gyveno 
198,938,000 žmonės.

PHILADELPHIA, PA.
Mirus

Mary Globis
Liepos 20, 1967

Reiškiame gilią užuojautą veliones vyrui Steve, 
dukrai Helen ir jos vyrui, sūnui ir jo žmonai, gi
minėms ir draugams. Ilsėkis ramiai.

Mr. ir Mrs. Valent Rose Norkus
Mr. ir Mrs. Cook A. Pranaitis
Mr. ir Mrs. Tureikis F. Lešinskas
Mr. ir Mrs. Wallace A. Zalner
N. Griciunienė i

CHERRY HILL, N. J.

law- 
buvo 
kitų

A. Večkys .

Mirus

JUOZUI BEKAMPIUI
Mes, Bridgeporto ir Milfordo (Conn, valst.) gy

ventojai, apgailestaudami jo netekimą, reiškiame 
didžiausią užuojautą šioj liūdesio valandoj jo žmo
nai Elzbietai, sūnums ir jų šeimoms ir visiems ar
timiesiems.

.John Savage
Frank Čepliauskas

Antanas ir Amelia Mureikai 
John Rigeley (Mureikiūtės) 

šeima

Islington, Mass.
Padėka

Patekus į ligoninę ir per
gyvenus visokius tyrinėji
mus ir operaciją, už kiek lai
ko gauni žinią, kad gy
vybei pavojaus nėra, nes 
viskas pavyko kuo geriau
siai. Vos tik prieš kelias 
dienas viskas atrodė, taip 
tamsu ir beviltiška, kad ne
paisei, kas.su tavim atsitik
tu.

Valandoms ir dienoms 
slenkant a t s i r anda noras 
dar nors keletą metų pagy
venti. Iš įvairių kolonijų 
pradeda atkeliauti laiškai 
su geriausiais linkėjimais 
kuo greičiausiai pasveikti 
ir vėl grįžti prie darbo.

Mano džiaugsmui nebuvo 
galo, kai gavau žinią, jog 
trys jaunuoliai pasižadėjo 
paaukoti net tris puskvor- 
tes savo kraujo.

N e p r i ž a d u , kad kada 
nors aš Jums, mieli Drau
gai ir Draugės, nors dalinai 
atsilyginsiu už viską, nes 
tai nėra įmanoma, bet visa
da būsiu dėkingas.

J. R. Niaura

HELP WANTED FEMALE

HOUSEKEEPER. Live in. Farm. 

Paoli area. Own room and bath. 
Good pay. One day off a week. 
Two adults. Other help kept.

NI 4-3551. (56-59)

“kovoti iki mirties.”

Carmichael atvyko 
į Havaną

Havana, Kuba. — Įžymus 
JAV veikėjas Stokely Car
michael atvyko į Kubą. Pa
sikalbėjime su spaudos ko- 
respo n d e n t a i s jis sakė: 
Jungtinių Valstijų negrai 
ruošiasi partizaniniam ka
rui

Carmichael dalyvauja Lo
tynų Amerikos Solidarumo 
organizacijos konferencijo
je, kuri turėjo prasidėti lie
pos 31 d.

Carmichael pareiškė, kad 
Newarke ir Detroite įvyku- 
sieji negrų išstojimai tikru
moje buvę sukilimai.

LOOPERS, BONDERS, etc. Ex
perienced on full fashioned sweat
ers. Day or night shift. KRAMER 
KNITTERS, 23 Academy St., Wil
liamstown, N. J. 609-629-7435.

(56-59)

COOK 
Experienced in pantry. Baking and 

sauces. Call or come to
FLYING W. RANCH 

Fostertown Rd., Medford, N. J. 
609-267-5801. (56-59)

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Kompanijos pakels 
apdraudos kainas

Boston, Mass. — John Li
ner, namų apdraudimo spe
cialistas, skelbia, kad drau
dimo kompanijos greit tu
rės pakelti visiems namų 
savininkams, kurie savo na
mus apdraudžia nuo ugnies, 
kainas.

Kainas pakels dėl pastarų
jų negrų getuose įvykių: 
buvo sugriauta ir sudeginta 
daugybė namų — draudimo 
kompanijos dabar turės ap
mokėti savininkams nuosto
lius. Dėl to ir reikėsią, gir
di, pakelti mokesčius už ap- 
d raudą.

HOUSEKEEPER-COOK.
I Atlantic City. Own room 

5% day week. Call 9-10 
P.M., 1-609-823-4278.

Summer 
and bath. 
A. M., 5-7

(57-59)

WOMEN (2) for institutional work. 
Prefer to live in. Please call for 
appointment. Mrs. A. Oster. The 
North American Baptist Home.

Call Pl 5-3517. <57-58)

New York. — Long Beach 
miestas, Kalifornijoje, nu
pirko iš Ounard laivų lini
jos laivą “Queen Mary.” Jį 
pavers viešbučiu ir muzie
jumi. Už šį laivą sumokėta 
$3,450,000.

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

Yucaipa, Calif.
Buvo operuota 
Anna Pukienė

Anna Pukienė jau ilgokas 
laikas kovoja su skausmais. 
Pagaliau buvo priversta pa
siduoti operacijai. Liepos 
24 d. padaryta rimta ope
racija Redlands Commun
ity Hospitalyje. Atrodo, 
operacija pasekminga. Už 
savaitės Anna tikisi sugrįž
ti į namus gydytis.

Jos gyvenimo vieta: 34746 
Cedar Ave. Tel. 797-8307.

Netolimoje praeityje rim
tai susižeidė ranką Stela 
Kielpinski, maloni mūsų 
kaimynka. Ji verta visų už
uojautos. Teko patirti, kad 
jos ranka gerai sveiksta.

Dar randasi Redlands li
goninėje Nora Mazloveckie- 
nė — po sunkios operacijos. 
Jos sveikata palaipsniui ge
rėja.

Išvyko atostogų
Jurgis ir Betty Damušiai 

išvyko į Detroitą atosto
gauti pas savo artimus gi
mines ir draugus Masius, 
St. Clair Shores, Mich.

Marytė Radienė jau grįžo 
iš • atostogų. Svečiavosi pas 
Antaną ir Minnie Orlen- 
Orlauskus,\ Webster, N. Y., 
ir Detroite pas Masius. Grį
žo gerai nusiteikusi.

Čia buvo atvykus iš Lie
tuvos ponia Rudienė pas A. 
M. Macks svečiuose. Turė
jo leidimą trejiems metams 
gyventi Amerikoje. Bet ji 
neišbuvo nė vieno mėnesio, 
tuoj išreikalavo leidimą iš 
Washingtono grįžti atgal ir 
skubiai išvyko. Jai čia neti
ko maistas ir klimatas. Tai 
taip ir netekome viešnios.

1966 metų rugpiūčio 5 d. 
mirė geras mūsų organiza
cijų narys Jonas Ž ė k a s .

LLD kuopa nutarė atžy
mėti jo mirties metinę su
kaktį rugpiūčio 6 d.

Alvinas .

"LAISVES" PIKNIKAS
Worcester, Mass.

Išanksto reng kites jame dalyvauti ir linksmai laiką praleisti.

Įvyks Sekmadienį,Rugpiūčio 13-tą d
Sunday, August 13th

OLYMPIA PARK, SHREWSBURY, MASS
Labai gražus parkas ir patogus piknikams, ant kranto gražaus 

ežero. Yra įruošta puiki maudynė.

Įspūdingą programą atliks:

Hartfordo Laisves Choras
Vadovybėje Wilma Hollis, dainuos gražias dainas

❖

Jonas 
Sabaliauskas

Ona 
Dirvelienč -- >
dainuos solus

Irene
Janulis

Helen
Smith -- >

irgi dainuos duetus

Geri valgiai ir įvairūs gėrimai, o labiausia malonus pasimatymai.
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. Pradžia 1-mą valandą dieną

HELP WANTED MALE

BUILDI
Interesting 
all maint. 
in Trentoj 
annum. C< 
ciates, 211 
ASSOCIA' 
York City

NG SUPERINTENDENT, 
permanent position. Exp. 

I'ull charge of office bldgs.
area. Salary $7000 per 

Il or write Looman Asso- 
—MU 5-7154. LOOMAN 
'ES, 420 Third Ave., New

, N.Y. (51-58)

WR(
Mu

UGI IT IRON MAN 
it have experience 
n making rails.

Good pay.
GL 7-2860.

Philadelphia, Pa.
(55-58)

COOKS

chen help 
grow will 
ing an ar 
tity prodt 
cooks, he] 
gen. kitch 
dit ions an 
are willin 
interview. 
COLLEGI 
opportunil

, BAKERS, general kit-

Exp. Excellent oppty to 
national Concern. Feed- 

?a College. Exp. in quan- 
ction. Positions open 2nd 
)crs, bakers & helpersand 
?,n expd. Exc. working con- 
d Company benefits. We 
’ to train. TR 6-2533 for 
CANTEEN CORP. PMC 

IS, Chester. Pa. An equal 
y employer. (56-61)

INSUH 
derwritcr, 
city locat 
W. F. Ni< 
Center, I

ANCE-multiple peril un- 
2 yrs. experience, center 

ion, salary open. Contact 
lolls. C&A Group, 2 Penn 
hila. LO 8-3900.

(56-59)

COOK

Some e
Call 1’0
St. Lukes

& COOK’S HELPER

■cperience. 5 days, 40 hours.
1-2100, Ext. 280 Mrs. Mary 

Children Hospital.
(58-61)

CHEF, 
ply in pc 
10th & 
Pa. (dire 
refinery).

also short-order cook. Ap- 
rson. The Rainbow Diner, 
jreen Sts., Marcus Hook, 
ctly across from Sun Oil 

(57-60)
1

BRIC!
die

iKrewsto

For ir

LLAYERS Wanted. Immc- 
te stg. Job location, 
ivn Rd & Bloomfield Sts., 

Philadelphia.
formation call 639-6655.

(57-59)

Į SEAR

IMMED
TIB

I

I

Sale

c

APPI

Da

S ROEBUCK & CO.
Chester, Pa.

IATE OPENINGS, FULL 
IE AND PART TIME 

POSITIONS

Credit Trainee 
'urniture Salesman 

Interior Decorator 
lardware Salesman 

■sman for Boys' Wear 

ommission Salesman 
Men's Wear

Appliance Salesmen 
’’ire & Battery Men 

,Y PERSONNEL DEPT, 

ly 10 to 12 & 2 to 4 

(57-59)

MEN.

|
Hiring 

start ing 
INSPEC 
MEN.

We w 
rapid a 
Goodyea 
pension 
ancc, lit 
haspitali 
Good st 
215-425-' 
legheny 
Equal (

GOODYEAR .
Tire & Rubber Co.
RETREAD PLANT
Men. Looking to the future 
)ositions as: SUPERVISORS, 
rORS, BUFFERS, MOLD

11 train you. Develop for 
ivancement & promotions. 
* insurance program offers 
& retirement, group insur- 
e, accident, sick benefits, 
zation & surgical benefits, 
irting salary. Call collect, 
>498, or write, 2743 E. Al- 
Avc., Phila., Pa., 19134. An 
pportunity Employer.

(57-59)

ML lLE & FEMfALE

real 
time. F 
proven 
car. Wo 
Earn $8- 
your ey 
pay gui: 
opera tin 

1 who pa< 
ganizati: 
are built 
SHAFF

ESTATE Sales (3), full 
imale or male. Must have 
1. E. sales record, licensed, 
have listings, more coming. 
$12,000, it’s upto you! Have 
?s opened to a promising 
ie line scheduled & standard 
į procedures. I want “Pros” 
c themselves, fit into an or- 
>n, become part of it. We 
ling a new sales force. F.R. 
£R, realtor, MAdison 6-9400.

(56-58)

10

Anl;
JAV 
teisė : 
fen ( 
nužuč 
laisvit 
jis ta: 
niųjų

netų kalėjimo JAV 
saržentui

he, P. Vietnamas. — 
karo teismas čia nu- 
;aržentą Walter Grif- 
š East St. Louis) už 
ymą Vietk 0 n g 0 be- 
. Saržentas sako, kad 
daręs “einant vyres- 

įsakymu.’’

kas.su
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Cesnakynės Blūdas
(Tąsa 3-čiame pusi.) 

re duris ir minutę ar dvi 
stovėjo nejudėdamas, kol 
akys priprato prie ryto 
prieblandos. Jis patrynė pa
purtusias akis, netikėdamas 
tuo, ką mato: Morta gulėjo 
su Jeronimu, savo putnia 
ranka apsikabinusi jo kak
lą ir ramiai kvėpavo tiesiai 
į jo gelsvus ūsus.

— Gyvate! — sukriokė su
kriokė Silivestras ir norėjo 
pulti priekin, bet tuo pat 
momentu krito žemėn, gar
siai kaukštelėdamas pakau
šį į slenkstį.

Lova vėl prikaustė Sili- 
vestrą. Krauju pasruvusio
mis akimis jis sekiodavo 
Mortą, kuri, nekreipdama į 
ji dėmesio, linksmai tarškė
davo su Jeronimu apie ūki
škus reikalus.

— Morta,— kartą sudeja
vo ligonis, — kodėl taip?

Ši pastatė akis, tartum 
nieko nesuprasdama.

— Sakau, kodėl tu taip, 
vidury dienos valkiojies su 
bernu ?

— Valgyk duoną, garbink 
dievą ir nelisk man j akis, 
•— įžūliai atšovė Morta ir, 
trenkusi durimis, išėjo iš 
trobos.

Silivestras ilgainiui paki
lo. bet nei darbininko, nei 
šeimininko iš jo nebeliko. 
Jis visiškai sukiužo, suvai
kėjo, liga pradėjo netgi 
maišyti jam protą. Tiesa, 
Silivestras, praskaidrėjęs 
kiek sąmonei, bandydavo 
protestuoti prieš Mortos ir 
Jeronimo begėdystę, skery
čiotis ir šūkauti, bet Morta 
jį tuoj pat be vargo it vai
ką sutramdydavo, ir jis ty
liai gūrindavo į savo kam
pą užkrosnėn.

Kol Silivestras taip ši&-( 
me pasaulyje kankinosi, 
Morta jam pagimdė du 
šviesiagalvius berniukus. 
Bobutė priėmėja priesaika- 
vo, kad jie abu kaip iš Je
ronimo akies traukti.

Pasidžiaugęs gal tik ket
vertą metu šeimyninio gy
venimo laime, Silivestras 
mirė. Panašlavusi metus, 
Morta ištekėjo už Jeroni
mo.

Jeigu Morta viską darė 
Silivestro akyse, vidury 
dienos, tai Karolis panašiai 
elgėsi Agotai už akių. Kas
kart neramesni gandai apie 
nepriderantį Karoliuko el
gesį ją pasiekdavo, ir ji tie- 
sog ėjo iš proto, nežinoda
ma ko tvertis. Agota ir pa
ti bandydavo patykoti vy
rą, ir kitoms patikėdavo jį 
pasekti. Ir štai kartą atne
šė jai žinią — jos Karoliu
kas ten ir ten, su ta ir ta. 
Agota, kaip stovėjo troboje 
pusiau apsirengusi, taip ir 
išlėkė per rudenio purvus 
ir sniegą gelbėti savo Ka
roliuko. Karolį susirado to
limame kaime, sukėlė triuk
šmą, parsivarė namo. Tik 
pasidžiaugti juo nebeilgai 
teko. Peršalusi apsirgo 
plaučiu uždegimu ir. neil
gai tesikankinusi, mirė. Ka
rolis gi vėl nuėio ten, iš kur 
jį buvo išbaidžiusi Agota...

štai taip — vieniems liūd
nai, kitiems linksmai — bai
gėsi česnakynės blūdas.

(Pabaiga)

MIAMI, FLA.
Pastaruoju laiku susirgo 

Juozas Sliekas, pasidavė į 
North Shore ligpninę. Lie
pos 28 d. mes jį aplankėme 
ligonipėje, bet jį pamatyti 
ųepril^į'do, nes jis buvo po 
daktaro priežiūra o peraci- 
niame kambaryje. Jo žmona 
Ema buvo susirūpinus savo 
vyro sveikata.

Palinkėjome Juozui kuo 
greičiausiai pasveikti.

■I • • •** • “ ♦ *" *****
Liepos 26 d. mirė Anna 

Zlatkienė, 72 metų amžiaus. 
Buvo pažangi moteris, daž
nai apsilankydavo Sociali
nio Klubo parengimuose.

V. J. Stankus
- - - 1

Newark, N. J.
Jau ilgokas laikas kai ser

ga newarkiete Ona Arlaus
kienė (Ann Arlaus) ir ne
gali niekur išeiti. Ji yra po 
priežiūra sesers.

Linkime Onai sustiprėti 
sveikatoje.

— Rep.

Laiškutis iš Vilniaus
*

Gerbiamieji “Laisvės” 
darbuotojai:

Į Maskvą atvykome grei
tai ir pasekmingai.

Mūsų grupę iš 39 žmonių 
pasitiko Justas Paleck i s, 
kuris parūpino mums auto
busus ir visi pribuvome 
viešbutin palei Neva.

Pernakvoję, po pusryčių 
su autobusu šiek tiek apžiū
rėjome Maskvą ir mūsų my
limas J. Paleckis palydėjo 
mus į lėktuvu stotį ir prane
šė mums, kad jis paskambi
no į Vilnių, kad būtų viskas 
f vn V K ("IIP

Su “ūžėtu” kelionė į Vil
nių buvo greita ir gera. Mū
sų visu giminės pasitiko 
mus, o tai buvo didelė mi
nia. nes visi turime daug gi
minių.

Apsistojome viešbuty j e 
“Gintaras” — tai puikus, 
modernus viešbutis su labai 
daug kambarių. Bet ne mes 
vieni ten buvome. Greit tą 
pačią dieną atvažiavo dar 
trys grupės iš JAV, dvi iš 
Kanados ir viena iš Pietų 
Amerikos. Viso susidarė 
150 žmonių. Viso susidarė 
bėjome no Vilnių ir pažiū
rėjome, kas atsiekta per tą 
trumpą laiką.

Mūsų vadas aiškina, kad 
Vilnius turi gyventojų anie 
305,000; aiškina, kad staty
ba nirmoie vietoie, nauiu 
namu greit nastatn ir visi 
greit prisipildo. Pastatyta 
daug namų naujų po 5, 9 ir 
12 ankštu. .

Dabartiniu laiku daug 
žmnniu išvvko atostogoms. 
Mažai randasi aukštu par
eigūnų — visi dauginusia 
išvvke i Palanga, kur ilsisi, 
taiso sveikata, kad sugriže 
stotu į darbą su pilna svei
kata.

Ka daugiau pamatysime, 
papasakosime sugrįžę.

A. Linčius
Viešbutis “Gintaras” 
Vilnius

MIESTE PASIDAIRIUS

Įkalino už kovą prieš karą 
Lawron, Okla. — čia bu

vo suareštuoti du asmenys 
kovotojai prieš karą Viet
name: Mrs. Maryann Weis
man ir Mr., Keys Martin. 
Abudu, sakoma, iš Niujor
ko. Jiedu platino antikari
ne literatūrą. Abu įkalinti.

MTRi? ERNESTAS 
GALVANAUSKAS

“Veiksnių” spauda prane
ša, kad š. m. liepos 24 d. 
Aix-les-Bain miestelyje, mi
rė Ernestas Galvanauskas, 
dipukas, vienas “vaduoto
jų.” _____ i

Montevideo. — Apie 250,- 
000 Urugvajaus darbininku 
ir tarnautojų buvo paskel
bę streiką. Jiė kovoja už 
didesnes algas.

Kunigas Bosley smerkia 
Izraelį kaip agresorių

Kristaus bažnyčios meto
distų kunigas Harold Bos
ley parašė atvirą laišką 
“N. Y. Times,” smerkiant 
Izraelį kaip agresorių.

Bosley nurodo, kad krikš
čionys negali pritarti Izra
elio nusistatymui laikytis 
okupuotas arabų žemes.

Toliau jis nurodo, kad 
New Yorke nėra daug ara
bų, kurie paremtų rinki
muose politikierius, o žydų 
gana daug, todėl politikie
riai linkę palaikyti Izraelį.

Jis ragina Jungtines Tau
tas reikalauti, kad “Izraelis 
grąžintų kiekvieną mūšiuo
se užgrobtą žemės pėdą.”

• 
Hirošimos diena prieš karą 

Vietname
New Yorke bus paminėta 

Hirošimos diena, šeštadienį, I 
rugpjūčio 5. Bus priminta, 
kiek Japonijos mieste Hiro- 
šimoie Amerikos atominė 
bomba, mesta 2-oio pasau
linio karo pabaigoje, niekuo 
nekaltų civilinių žmonių su
degino.

O jeigu atominis karas da
bar iškiltu, viena diena, ga
li sunaikinti milijonus civi
linių žmonių, nušluoti mies
tus nuo žemės paviršiaus. 
O Vietnamo karas, jeigu jis 
ir toliau bus plečiamas, ga
li patalpti atominiu karu.

Todėl taikos organizaci
jos, kurios ruošė prieškari
nę demonstraciją balandžio 
15 d., ruošia demonstraciją 
rugpiūčio 5 d. Eisena pra
sidės apie 12 vai. iš Colum
bus Circle, maršuos Broad- 
wav, pasuks 42 gatve, susi
rinks i Bryant parka ir ten 
bus laikomas masinis mi
tingas anie 2 vai. popiet.

Rengėiai kviečia visus tai
kos šalininkus daly v a u t i 
demonstracijoje.

Majoras dar vis atsisako 
tartis su streikieriais

Manhattano boro prezi
dentas Percy Sutton smer
kia majoro Lindsay “kietą 
nusistatymą” prieš Welfare 
streikierius, su kuriais jis 
atsisako tartis, kol jie ne
grįš darban.

O tai labai kenkia bied- 
nuomenei, kuri gyvena iš 
Welfare šalpų. Kaip Sutton 
nurodo, “jie yra skurdžiai ir 
bejėgiai, biedni žmonės be 
ekonominės galios ir be po
litinės galios.”

Liepos 27 d. streikieriai 
demonstravo prie miesto 
rotušės.

Streikieriai reikal a u j a , 
kad miesto administracija 
sutiktu su unija pasirašyti 
kontrakta. Be kontrakto 
iie darban negrįžta. Apie 
50 streikierių areštuota.

Daug vaikų užsimuša
Sveikatos komisionierius 

O’Rourke raportuoja, kad 
nuo birželio 1 d. iki liepos 
11 d. N. Y. mieste užsimu
šė 22 vaikai, daugiausia 
krisdami nuo stogų, pro 
langus, nuo gaisrinių laip
tų.

Jis pataria tėvams, ypač 
motinoms, geriau savo vai
kus prižiūrėti. Vasaros me
tu tuo labiau, kuomet vai
kai veržiasi laukan.

Džiaugiasi daug laimėję 
lioterijoje

New Yorko valstijoje le
galizuota lioterija jau s u - 
teikė kai kuriems laimės. 
Didžiausia laimė buvo niu

jorkiečiui va i s t i n i n k u i 
Mike Fleischeriui, laimėju
siam $100,000. Kiti du taip
gi laimėjo po $100,000. 544 
laimėjo po mažesnes pinigų 
sumas.

Mike Fleischeris didžiule 
laime apsidžiaugė. Dabar 
jis ruošiasi celebruoti savo 
28-ąjį gimtadienį.

Lioterijos bilietų parda
vinėjimas gerai nevyko. Tik 
trečdali teišpardavė, kiek 
buvo tikėtasi.

Policija dirbs 6 dienas
Policijos komisionierius 

Leary paskelbė, kad dabar 
visi policistai turės dirbti 
6 dienas į savaitę.

Pirmiau iie dirbo 5 dienas, 
tai dabar šeštoji diena skai
tosi viršlaikio diena, už ku
ria teks daugiau sumokėti. 
Viršlaikis miestui kainuos 
apie $100,000 i dieną.

Aišku, kodėl dabar poli- 
cistams tenka dirbti po še
šias dienas į savaitę. Paki
lęs mieste kriminalizmas, 
riaušės negrų ir puertori- 
kiečiu getuose reikalauia 
daugiau policijos dieną ir 
naktį.

Kai kur maudytis žalinga
Sveikatos departamentas 

paskelbė, kad Great Kills 
Beach ir Midland Beach ant 
Staten Island, taipgi Or
chard Beach turi nuodingo 
ir svei k a t a i žalingo van
dens. Gate Beach, prie Co- 
nev Islando, vanduo taipgi 
nešvarus.

Minimas (departamentas 
pataria tiems, kurie tose 
maudynėse maudosi, būti 
atsargiems, nes gali ansi- 

. krėsti tam tikromis ligo
mis.

Prastas ligoniams 
patarnavimas

■ u ■ ■

New Yorko Medikai in ė 
draugiia savo žurnale iškė
lė apleistą ambulansais pa
tarnavimą ligoniams.

Nurodoma, kad per metus 
būtu galima, nuo mirties iš
gelbėti nuo 5 000 iki 8.000 
sužeistųjų ar sunkiai susir
gusiu ju, jeigu ambulansų 
patarnavimas būtu planin
gai naudojamas, jeigu dau
giau būtu ambulansų.

Draugija ragina sudaryti 
nauia planą am b u 1 a n s ų 
klausimu.

J. G. .

Atvirukas iš Vilniaus
Čikagos laikraščio “Vii-, 

nis” knygvedė Mildred Fri- 
berg šiuo metu vizituoja 
Lietuvoje. Ji rašo—

Miela Lilija! Pasirodo, 
kad nebus galima nuvykti į 
provincijas. Buvome tiktai 
Trakuose, Druskininkuose 
ir istoriškose įstaigose ir 
vietose.

Beje, giminės atvyksta iš 
įvairių kaimų į Vilnių pasi
matyti su turistais. Didžiu
ma piliečių, gyvenančių Vil
niuje, su kuriais norėjau pa
simatyti. atostogauja, išvy
kę iš Vilniaus. Kitaip vis
kas gerai, linksmai leidžia
me laiką. Iki pasimatymo... 
Mildred

Lindsay Rytų Harleme
Liepos 26 d. majoras Lind

say vaikštinėjo Rytų Har
lemo gatvėmis, sveikinosi ir 
kalbėjosi su vietos gyven
tojais puertorikiečiais apie 
šiose gatvėse vykstančias 
riaušes.

Marijoną Stukienę 
ištiko nelaimė

Rocky Point, L. L, penk
tadienio popietę grįžtant iš 
Point Jefferson, skersuo
jant kelią neatsargus vaikė
zas smogė į Stukienės ma
šiną. Užpakalyje sėdėjusią 
T. Gustienę išmetė iš ma
šinos, — skaudžiai užgautą 
nuvežė į ligonbutį. Pati Stu- 
kienė buvo smarkiai sukrės
ta. Mašina nepataisomai su
žalota.

Linkiu M. Stukienei kant
riai pergyventi įvykusią ne
laimę.

Klubietė

“Susiveržti diržus,” 
įsako Egipto valdžia
Kairas. — Egipto valdžia 

pareiškė, kad šalięs gyven
tojai turį “susiveržti dir
žus,” nes gyvenimas pasun
kės, viskas pabrangs.

Valdžia uždėjo mokesčius 
(nepaprastus taksus) ant 
visokių pragyvenimo pro
duktų: ant maisto, ant rū
bų, ant avalų.

Nasseris sakė: viskas bus 
aprėžta, sumažinta, tik 
ginklavimasis nebus suma
žintas. Ginkluotis reikia, 
sakė jis, kadangi mes pri
valome kovoti prieš užpuo
liką Izraelį.

Parengimą kalendorius
Rugpiūčio 6 d., 1 vai.

Aide choro “iškilmė” įvjd^ 
pas Joną ir Julę Laza»; 
kus—jų darže, South OzoTO
Parke.

Atsitikime lietaus, bus 
perkelta į “Laisvės” salę. 
Del rezervacijos, skambin
kite Lilijai, MI 1-6887.

Rugpiūčio 13 d., 12 vai.
Pattenburg, N. J., pietūs 
pas Čiurlius. (Sekite skel
bimus.)

i

Išleisime—pasitiksime 
turistus

Trečiadieni, rugpiūčio 2 
d., 6:30 vai. vakare bus i do
mus supuolimas Kennedy 
aerouoste.

Tuo laiku SAS lėktuvu, 
-flight 922, išvyks 39 turis
tai i Tarybų Lietuvą. Tai 
trečioji grupė, kuri vyksta 
per Union Tours agentūrą.

Šią grupę sudaro 39 žmo
nės—32 moterys ir 7 vyrai. 
Ju tarne randasi žmonių iš 
Kalifornijos. Floridos, 
Pennsylvanijos, Massachu
setts. Ohio, C o n n e c ticut, 
Maryland. New Jersey ir 
New' York.

Ta načia diena ir tuo pa
čiu laiku (6:30 vai. vakare) 
grižta antroji grupė, irgi 
SAS lėktuvu, kuri išvyko 
liepos 12 d. Šia grupę taip
gi sudarė 39 turistai.

Kam laikas leidžia, bus 
i domu nuvykti i Kennedy 
aerouostą trečiadienį. Vie
niems palinkėsime ' “gero 
vėio.” o. kitus.pasveikinsi
me, laimingai'sugrįžusius.

Ieva

Įspūdingos buvo 
turistą išleistuvės
Liepos 29 d. LLD 1-oji 

kuopa buvo surengusi Lie
tuvon išvažiuojantiems tu
ristams išleistuves. Reikia 
pasakyti, kad išle is t u v ė s 
įspūdingai praėjo.

Nors oras buvo karštas, 
tačiau beveik pilna Laisvės 
salė prisirinko turistų gimi
nių, pažįstamų, draugų. Vi
si skaniai pasivaišinome.

Pirm. V. Bunkus iš eilės 
visus turistus, sėdėjusius 
prie garbės stalo, pristatė ir 
pakvietė tarti žodį, kaip jie 
dabar jaučiasi, besiruošda
mi ilgon kelionėn. Visi kal
bėjo trumpai, pasižadėdami 
grįžę iš kelionės pasidalyti 
įspūdžiais, ką jie Lietuvoje 
bus matę. Taipgi kalbėjo 
A. Bimba, P. Buknys ir Ie
va Mizarienė.

Susirinkusieji tu r i s t u s 
sveikino ir linkėjo jiems 
smagios kelionės pasiekti 
Lietuvą, ten trejetą savai
čių paviešėti, pamatyti, ko
kį progresą Tarybų Lietu
va daro, ir laimingai namo 
sugrįžti.

Turistai išskrenda Lietu
von rugpiūčio 2 diena Visi 
linkime jiems gero vėjo.

Rep.

Eisenhoweris--apie 
negrą kovas ir Ameriką

New York. — Buvęs pre
zidentas Eisenhpweris pa
rašė straipsnį žurnalui 
“Reader’s Digest.” Jis sako, 
kad negrų riaušės yra “ne
garbingiausias mūsų gyve
nime dalykas.” Ir jos paro
do, prie kokio moralio nuo-

—*---- tt—
GRĮŽO Į SAVO POSTĄ
Montgomery, Ala. — Ala- 

bamos gubernatorė L. B. 
Wallace jau grįžo į valstijos 
sostinę. Moteriškė buvo 
operuota vienoje Teksasu 
valstijos ligoninėje. Opera
vo ją ant vidurių,’ kuriuose 
įsimetė ’ vėžys. . Gydytojai 
sako: “Operacija buvo sėk
minga.”

Vaikų skyriiis ligoninėje
Bellevue ligoninėje atida

rytas sužalota kalba vai
kams skyrius. Remontas 
kainavo apie $18,000.

• L ' Z y »
Lagos, Nigerija. — Abie

jų kariaujančiųjų pusių va
dovai skelbia, kad jie laimė
ję didelius mūšius. ' :

smūkio priėjo visa šalis.
Eisenhoweris, aišku, stoja 

už tvirtos jėgos naudojimą 
“visokiems neramumas su
valdyti.”

IšNOMAVIMAI
Išnuomojamas kambarys vyrui ar 

moteriai, virtuvė prieinama. Arti 
Forest Parko. Galima matyti nuo 
8 v. ryto iki 12 v. dieną. Vakarais 
nuo 6 v. iki 10 v. Tel. 441-0815. W. 
Skodis, 93-20 86th Ave., Woodhaven, 
N. Y. (59-59)

Rugpiūčio 20 d., LLD 185 
kp. pietūs, Forest Parke.

Rugsėjo 9 d.
ujorko Lietuvių Mote-

rų ]dubas ruošia rodymą 
pave 
po-6 
dien
Horše Tavern, 86-16 Jamai
ca Ave., Woodhaven, L.ĄT.

ikslų iš Montrealio Ex- 
fr ir iš Lietuvos, šešta- 
i, 7 vai. vakare, White

Rugsėjo 23 d.
Aido choro banketas Lais

vės salėje, Ozone Parke.

Spalio 22 d., LLD 2 Apsk. 
konferencija, Harrison, N. 
Jersey.

Spalio 29 d., LDS 3 Aps. 
konf erenci ja.

Lapkričio 19 d.
LDS 13 kp. parengimas 

Laisvės salėje, Ozone Par
ke, N. Y. Pradžia 2 vai.
popiet.

Pietūs pas Lazausku
einantį sekma d i e n į,

6 dieną, 1 vai., Aido choras 
rengi 
Julę
Stalii bus sustatyti jų gra
žiam 
nu 
popi 
lietinga diena, tai susirink

ia pietuš pas draugus 
ir Joną Lazau skus.

e sode, kur bus malo- 
praleisti sekmadienio 

etę. Jeigu pasitaikytų

sime “Laisvės” salėje.
diečiai, kaip visuomet,Ai

prilipa ir pavaišina savo 
sveč
Tad
užsiregistruoti anksčiau 
pas aidietę Liliją Kavaliaus
kaitę, pašaukiant telefonu: 
MI
asmeniui tik $4. Lauksiu^!

us gerai ir maloniai, 
prašome atsilankyti ir

1-6887. Kaina vienam

Pietūs Pas Čiurlius
JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J?

Sekmadienį, Rugpiūčio 13 d
Pietūs bus duodami

K

Pietų kaina $4 as
12 valandą 

: tneniui

JEI IR LYTŲ, PIETŪS ĮVYKS, NES YRA 
ERDVI PASTOGĖ

New Yorkas negavo laivo
Anglijos laivas Queen Ma

ry bus nuplukdytas į Long 
Beach, Galif., nupirktas už 
$3,450,000. New Yorkas 
norėjo jį gauti už $2,400,- 
000. Nepasisekė.

Hong Kong. — čia gau
ta žinių, kad Kantono mies
te, Kinijoje, vyksta didelis 
darbininkų streikas.

o apačia — ir penktas

tą; privažiavę Patten- 
keliu pasieksite čiur-

69 iki privažiuosite 
. Per- 

iešinėj ir važiuęjįj^

apie 50 mailių iki 
nuo čia tėmykite ma- 

ant naujo tilto,

1 KELRODIS Iš NEW YORKO *
Pravažiavus Newarko Air Portą laikykitės dešinėj, 

imkite kelią No. 22 ir važiuokite 
Mountain View Inn restorano,
žą užsisukimą į kairę, užvažiuosite 
pervažiavę tiltą laikykitės dešin jj ir privažiuosite kitą 
mažą tiltą, pervažiuosite to tiltuk < _ _
namas bus Čiurlių.

Iš EASTONO imkite kelią 78- 
burgą sukite dešinėn, ir 78-tu 
liūs (Churlis).

Trentoniečiai važiuokite keliu 
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn, 
važiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir 
iki čiurlių ūkio.




