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KRISLAI
SLA seimas Chicagoje

LDS seimas Worcesteryj 
123 nauji nariai 
Jaunasis R. Kenedis

—Rašo J. Gasiūnas —

SLA 55-asis seimas įvyko 
pra- 

ki- 
rai-

Chicagoje šio mėnesio 
i džioje. Jis buvo panašus 

tiems SLA seimams pasta 
r8iais metais.

Pirmoji seimo diena buvo 
paskirta politinėms kalboms 
apie Lietuvos “laisvinimą.’ 
tai nieko bendro neturi 
fraternalizmu, kuriuo S' 
viršininkai turėtų daugiau
pintis. Reakcinė politika feda 
Susivienijimą Lietuvių Ame
rikoje.

O 
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rū-

nis
ar

da-

SLA prez. P. Dargi s pasi
džiaugė, kad SLA finans 
stovis labai geras. Bet jis k 
tu atmetė sumanymus duoti 
nariams dividendus, šaky
mas, kad pašalpos draugijos 
negalį dividendų duoti.

Bet LDS irgi pašalpos 
apdraudos organizacija, to 
pat kaip ir SLA, o dividendus 
nariams, mokesčių sumaž 
mo formoje, jau duoda )er 
keletą metų.

Katalikiškas susivienijirr 
rodos, taipgi moka divid 

Vdus.

ir
<ia

ni-

as, 
sn-

LDS 18-asis seimas įvyks
ta Worcester, Mass. Jame, 
kaip ir kituose seimuose, bus 
svarstomi vien fraternąliniai 
ir kultūriniai reikalai.

Visiems delegatams- 
svarbiausias klausimas, k 
daugiau pagyvinti LDS veiklą, 
kaip į darbą įtraukti daugiau 
Amerikoje gimusiųjų L 
narių, kaip įrašyti į LDS d 
giau naujų narių, kad at 
dytų mirusiųjų ir pasitrau 
šiųjų vietas.
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Kongresas svarsto 
karinius pelnus

Washington. — Kongre
sas priverstas svarstyti mi- 
litarinių kontraktorių gau
namus pelnus, kurie siekia 
net ir Pietų Vietnamą.

Kongresmanas H.B. Gon
zalez reikalauja, kad Kon
gresas būtinai aprėžtų kon
traktorių pelnus. Jis nuro
do, kad su valdžia susitarę 
kontraktoriai nuo 1951 me-

tų padarė apie 2 bilijonus 
perviršinių pelnų.

Pietų Vietname* taipgi 
yra tokių amerikiečių kon
traktorių, kurie ii 
ro milžiniškus pe 
met ten ameriki 
kraują.

Maskva. — Ta 
junga paleido j erdves de
vintąjį komunikacijų sate-

š karo da- 
Inus, kuo- 
ečiai lieja

rybų Są-

Japonijos valdžia rinkimuose 
išlaikė daugumą atstovų

Tokijas. — Liberalų-De
mokratų Partija, vadovau
jama premjero Šato, parla
mentiniuose rinkimuose iš
laikė daugumą vietų. Tarp 
250 parlamento atstovų ši 
partija turės 137 atstovus, 
tik dviem atstovais mažiau, 
kaip pirma.

Socialistų Partija, antroji 
tvirčiausia partija, turės 65 
atstovus, 8 atstovais ma
žiau. Komunistai turės 7 
atstovus, laimėjo tris nau
jas vietas.

Parlamento sudėtis labai 
mažai tepasikeitė. Premje
ras Šato ir toliau ves tą pa

čią konsevatyvią 
artimai kooperuos 
tinėmis Valstijom:

politiką, 
su Jung- 

s.

Stoja prieš mirtięs bausmę
Washington. — 

tracija ragina Kohgre^ą pa
naikinti mirties ' 
kaip yra panaikint 
se valstybėse.

Adminis-

p a u s m ę, 
a 70 kito-

JAV ir Rumunija pasirašė
su t a r t

Washington. — 
Valstijos ir Rum 
sirašė sutartį 
mokslo ir technologijos 
klausimais.

Jungtinės 
unija pa

Taikos kovotojai vyks Paryžiun

Utena — ateities miestas

Dar prieš metus pasirodžiusiuose statistikos leidi
niuose Utenos nesurasite ne tik prie stambesnių res
publikos miestų, bet ir prie tų, kurie peržengė dešim
ties tūkstančių gyventojų ribą. Tačiau jau gerai žino
ma, kad tai—laikinas reiškinys. Utenai lemta tapti re
giono centru, gana stambiu miestu. Pirmoji paraiška— 
prieš pusmetį stojęs į rikiuotę sąjunginio masto triko
tažo fabrikas. Kyla įmonės, kyla ir nauji gyvenamieji 
namai, kultūrinės ir butinės įstaigos.

M. Baranausko (ELTOS) nuotraukoje: vaizdas pro 
Utenos autobusų stoties langą.

KABLĖGRAMOS Iš LIETUVOS
Nuo dabar vadinsis Mizaros vardu

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje .......................................  $10.00
Kitur užsienyje ............................... $1200
Jungtinėse Valstijose .................... $9.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

Metai 56-ieji

Johnsonas lankėsi
Lotynų Amerikoje

Washington. — preziden
tas Johnsonas pirmadienį 
grįžo iš Centralinės Ameri
kos. Jis su savo žmona ir 
dukra Luci Nugent lėktuvu 
aplankė Nicaragua, Costa 
Rica, Honduras, Guatemala 
ir El Salvador valstijų sos
tines.

Prezidento kelionė, sako
ma, gerai vykusi. Jis buvo

sveikinamas, bet kai kuriose 
sostinėse jo automobilius 
buvo žaliais kiaušiniais ir 
net akmenimis apmėtytas, 
matėsi plakatai prieš karą 
Vietname.

Johnsonas turėjo pasita
rimus su tų šalių preziden
tais. Jis pažadėjo jiems dau
giau finansinės ir kitokios 
paramos.

Pasaulinis Bažnyčių Tarybos 
suvažiavimas Švedijoje

LDS organe “Tiesoje” 
pos 1 d. paskelbtos vajaus 
sėkmės. Pasirodo, kad va, 
buvo neprastai pravestas 
įrašyta 123 nauji nariai.

Julius Neumannas ir 
laimėjo pirmą vajaus vi( 
jis įrašė 20 naujų narių. J. 
Mockaitis stovi antroje vieto
je su 18 naujų narių. J. Sad- 

4nikas is Pittsburgh© lairr* 
trečią vietą su 10 naujų 
i^ų. Viso vajuje darbavosi 
34 vajininkai.

Pasirodo, kad tie, kurie rim
tai įmasi darbo, gali gauti 
naujų narių. Jų pasidarbavi
mas bus seime puikiai atžy
mėtas ir jiems dovanos dus 
suteiktos.

vėl 
tą;

ėjo
na-

iau 
ros 
dus 
su-

Nuo LDS susikūrimo 
prabėgo 38 metai. Už pc 
metų 19-ame seime jau 
galima atžymėti 40 metų 
kaktis.

Man buvo garbė dalyvauti 
-17-oje seimų, bet labai gaila, 
kad šiame seime negalė 
dalyvauti. Į seimą iš “Lj 
vės” redakcijos išvyksta 
Sasna ir A. Bimba, tai man 
vienam tenka prie darbo pa
silikti, nors ir labai norėčiau 
seime dalyvauti.

Linkiu seimo delegatams 
geriausių sėkmių.

siu

S.

Praeitą sekmadienį vaišino- 
ti§s pas draugus Ramans 

us, Sellersville, Pa. Dalyvių 
buvo veikiausia daugiau, 

rengėjai tikėjosi. Bet

us-

ne
visi

25 taikos kovotojų orga
nizacijų atstovai iš Ameri
kos vyks į Paryžių susitik
ti ir pasitarti su Amerikos 
ir Šiaurės Vietnamo dele
gacijomis.

Aimerikiečių taikos kovo
tojų atstovai susideda iš 
įvairių politinių ir religinių 
grupuočių. Jie nori padėti 
Amerikos ir 'Šiaurės Viet
namo delegacijoms derybo
se už karo baigimą Vietna-

me.
Taikos derybos 

je nesijudina iš vietos. Su
sitikimų įvyko g 
bet nieko konkreeio 
tarta. Šiaurės Vie 
legacija reikalauį 
kos sulaikyti bo: 
mus ir kitus ka 
prieš Šiaurės Viet: 
tuomet bus galim 
derybas.

Paryžiu-

ana daug, 
nenu- 

tnamo dė- 
a Ameri- 
mbardavi- 
ro aktus 
namą; tik 
ia pradėti

buvo labai gerai pavaišinti.
Mūsų pažangiajai spaudai 

iš šio pokylio, kaip ir iš pir
miau įvykusių kitose vietose, 
turime gražios paramos. Su- 
vykę mūsų veiklos veteranai 
visur labai puikiai pasirodo 
su finansine spaudai parama. 
Garbė jiems!

Jaunasis Robertas Kenedis 
pasimojęs eiti tėvelio politinė
mis pėdomis. Jis važinėjo po 
Afriką. Matėsi su kai kurių 
naujųjų valstybių galvomis, 
mėnesiui apsistojo Tanzanijo
je.

Užmuštojo senatoriaus Ro
berto Kenedžio vyriausias sū
nus, matyt, sieksis senatoriaus 
ir gal prezidento vietos, jeigu 
jau dabar, vos turėdamas 16 
metų, politinėje dirvoje nori 
pasirodyti.

Tarp 315,000 amerikiečių 
advokatų tėra tik 4,000 neg
rų ir tik 8 indėnai advokatai. 
Tai mažas procentas.

Teisinį mokslą baigti Ame
rikoje nejūokai. Kainuoja 
apie $4,000 į metus arba $20,- 
000 už ipenkių metų mokslą 
ir pragyvenimą. Kiek negrų 
šeimų gali savo vaikams tiek 
pinigų išleisti?

Johnsonas susitiks sn 
P. Vietnamo prezidentu

San Antonio, '|Texas.
Prez. Johnsonas 
kad jis apie liepofe 20 d. su
sitiks su Pietų 
prez. Thieu Hono 
te.

Pirmiau buvo 
kad Thieu atvykt 
ingtoną, bet dab 
do, kad jam riz 
daryti, kuomet 
smarkiai puola S 
kuomet vice prez, 
tų iš Thieu paver: 
vybę.

pareiškė,

Vietnamo 
lulų mies-

susitarta, 
ų į Wash
er pasiro- 
;ikinga tai 
partizanai 
aigoną ir 
Ky norė- 

žti vado-

15 tūkstančių dalyvavo 
demonstracijoje

Palermo, Sicilija. — 15,-
000 žmonių dalyvavo pro
testo demonstracijoje. Jie 
reikalavo valdžios pagal
bos, kaip nukentėję nuo Že
mės drebėjimo.

Policija įsimaišė į de
monstraciją su ašarinėmis 
bombomis. Ištiko susikirti
mų ir areštų, buvo ir su-
žeistų,

Merkinė.Birželio 25 d. 
Ten, kur prie Merkio ir Ne
muno santakos stovi išsi
dėsčiusi per šimtmečius iš
garsėjusi Merkinė, įvyko 
didelės iškilmės. Jos buvo 
skirtos Lietuvos TSR Liau
dies rašytojo, įžymaus JAV 
pažangiųjų lietuvių veikėjo 
Rojaus Mizaros vardo su
teikimui Merkinės viduri
nei mokyklai.

Merkinė glaudžiai s u- 
sieta su Rojaus jaunyste, 
čia jis raštininkavo vals
čiaus kanceliarijoje, čia 
ėmė formuotis jo pažangi 
pasaulėžiūra. Kiek toliau 
už Merkinės stūkso jo gim
tieji Savilionys, kur ant 
kalvos amžinam poilsiui pa
laidoti rašytojo palaikai.

Mokyklos kieme . gausiai 
susirinko Merkinės mieste
lio ir Varėnos rajono darbo 
žmonės, svečiai iš Vilniaus 
ir aplinkinių rajonų, Miza
ros giminės. Iškilmes atida
rė Varėnos rajono Vykdo
mojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas Jonas Visoc
kas. Buvęs Merkinės viduri
nės mokyklos auklėtinis, 
dabar Lietuvos ministrų 
Tarybos pirmininko pava
duotojas, Valstybinės plano 
Komisi jos pirminiu kas 
Drobnys perskaito Lietu
vos Kompartijos Centro 
Komiteto ir Ministrų Tary
bos nutarimą dėl Rojaus 
Mizaros vardo suteikimo 
Merkinės vidurinei mokyk
lai. Per nutiestas ant žemės 
tautines juostas mokslei
vės atneša metalinę lentą su 
naujuoju pavadinimu.

Prie raudonų plytų sie
nos lentą pritvirtina Miza
ros našlė Ieva Mizarienė ir 
Merkinės mokyklos moky
tojus Tekorius.

Čia lyriškų jausmų kupi

ną kalbą * pasakė jaunutė, 
mokyklos mokytoja ; Matu
sevičiūtė.

Po to Merkinės kultūros 
namuose. įvyko v a karas. 
Erdvi salė pilnutėlė publi
kos. Čia pranešimą padarė 
Merkinės Rojaus Mizaros 
vidurinės mokyklos direkto
rius Sviklas. Kalbėjo buvęs 
šios mokyklos auklėtinis 
Kauno Politechnikos insti
tuto Vilniaus filialo prorek
torius profesorius Čyras., 
buvęs šios mokyklos direk
torius rašytojas Butėnas, 
Čikagos dienraščio “Vil
nies’ redaktorius Jonikas, 
dienraščio “Tiesa” vyr. re
daktorius Zimanas. Visiems 
nuoširdžiai padėkojo Ieva 
Mizarienė.

Vakaro metu buvo skai
tomos ištraukos iš Rojaus 
knygų, dainuojamos jo pa
mėgtos liaudies dainos.

Šventėje taip pat dalyva
vo Kompartijos Centro Ko
miteto atstovas Barkaus
kas, Švietimo Ministerijos 
atstovas Liutikas, Rašytojų 
Sąjungos valdybos sekreto
rius Pocius, Partijos Aly
taus rajono Komiteto sek
retorė Stankevičiūtė, Ne
muno kolūkio pirmininkas 
Prusevičius ir kiti.

Rojaus Mizaros vardo 
suteikimas Merkinės vidu
rinei mokyklai — didis įvy
kis Lietuvos kultūriniame 
gyvenime.

Antanas Vaivutskas

Uppsala, Švedija. — Ket
virtasis Pasaulio Bažnyčių 
Tarybos suvažiavimas apta
ria karo, rasinės diskrimi
nacijos, skurdo ir kt. klau
simus. Dalyvauja 720 atsto
vų ir 1,500 svečių, kurie at
stovauja 237 religines sek
tas.

Negras rašytojas iš New- 
Yorko Harlemo James Bal
dwin buvo pasveikintas vi
sų atsistojimu. Jis . kalbėjo 
už “negrų jėgą”, smarkiai 
kritikavo krikščioniškas ba
žnyčias, kurios ir dabar dar 
vis palaiko rasinę diskrimi
naciją. <

Indijos bažnyčių atstovas 
S. L. Parmar nurodė, kad 
pasaulyje karas, netvarka 
ir revoliu c i j a pavaduoja 
taikos vardą. Skurdas nega
limas dabar pateisinti.

Suvažiavimas turi daug 
įvairiais klausimais rezoliu
cijų.

Nasserig iškilmingai 
priimtas

Maskva. — Atvyko Jung
tinės Arabų Respublikos 
prez. Nasseris. Iškilmingai 
jį pasitiko Brežnevas, Kosy
ginas, Podgomis ir kiti 
aukšti pareigūnai.

Vietkongas priešingas rinkimams 
Amerikos okupacijos metu

Grenoble, Prancūzija. — 
Pasaulio juristų konferen
cijoje Nacionalinio Išsilais
vinimo Fro n t o atstovas 
Chanh pareiškė, kad Viet
kongas negali sutikti daly
vauti rinkimuose,, kad suda
ryti koalicinę valdžią, kol 
amerikiečiai nepasitrauks 
iš Vietnamo.

Laisvų rinkimų amerikie
čių okupacijos metu negali 
būti. Tik tuomet Vietnamo 
žmonės susitvarkys, kuo
met visi okupantai iš Viet
namo pasitrauks.

Nacionalistai skaldo 
negrų vienybę

Columbus, Ohio. — Rasi
nės Lygybės Kongreso su
važiavime kilo smarkių gin
čų tarp reformistų ir nacio
nalistų negrų. Kai pasiro
dė, kad nacionalistai negaus 
delegatų daugumos pritari
mo, pasitraukė iš suvažia
vimo.

Nacionalistai skelbia ne
pasitikėjimą ir tais baltai
siais, kurie padeda negrams 
kovoti prieš rasinę diskri
minaciją. Šiame suvažiavi
me taipgi dalyvavo nema
žai baltųjų kovotojų už ne
grų teises.

S--------------------------------- -
Amerikietis gavo 5 metų 

kalėjimą
Maskva. — Taškento teis

me amerikietis Dale Reed 
Warren nuteistas penkius 
metus išbūti kalėjime už iš 
užsienio atvežimą ir plati
nimą narkotikų.

Neramumai Kinijoje 
kenkia Vietnamui

Pek i n ą s. Premjeras 
Chou En-lai pripažįsta, kad 
neramumai Kinijoje sudaro 
kliūtis siusti reikmenis 
Šiaurės Vietnamui.

Kini j o s transportacijos 
sistema labai prastai vei
kia, todėl ir negali pervež
ti Tarybų Sąjungos ir Kini
jos militarinių reikmenų į 
Šiaurės Vietnamą.

Kairas. — Jemeno Arabų 
Respublikos ginkluotos jė
gos smarkiai sumušė mo- 
narchistų jėgas, paėmė 
daug ginklų ir amunicijos, 
atveštos iš Amerikos.

Aštuonias dienas gynėsi 
nuo policijos

Sydney, Australija. — 
Wallace Mellish 8 dienas su 
šautuvu rankose gynėsi nuo 
policijos puolimų, bet dabar 
pasidavė su jaunavede žmo
na ir 12 mėn. vaiku, su ku
ria jis prievarta apsivedė.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos mieste Niuremberge 
teisiami esesininkai bude
liai Baronas, Pichis ir Hem- 
fertas, kaip pasaulinio karo 
kriminalistai, masiškai žu
dę Le n k i j o s gyventojus 
Gorličės mieste.

Montevideo. — Urugva
jaus darbo unijos ir vėl iš
šaukė darbininkus į genera-' 
linį streiką visoje šalyje, 
protestui prieš nepakenčia
mas darbo sąlygas.

Priimtas biliius kovai su 
kriminalizmu /

Washington. — Senatas 
užgyrė bilių kovai su jau
nuolių kriminalizmu. Tam 
tikslui paskirta 150 milijo
nų dolerių.
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Komunistai vėl pirmutiniai

s.
ew Yorke įvykusi neeilinė

JAU senokai buvo kalbama, kad Amerikos Komu
nistų Partija šiuose prezidentiniuose rinkimuose išstos 
su savo kandidatais. Partijos vadovybė mano, kad rinki
mai suteikia puikią progą partijai plačiąją Amerikos vi
suomenę supažindinti su jos nusistatymu ir idėjomis 
įvairiais dieninias klausma

Liepos 4-7 dienomis F
partijos konvencija tuos spėliojimus pavertė į tikrovę. 
Suvažiavimas nutarė iškelt 
sas pastangas, kad kuo die 
būtų įtraukti į oficialų prezidentinių kandidatų sąrašą.

Komunistai ir vėl polit 
tiniai, į prezidento postą i: 
riškės, būtent energingos ' 
Kuri kita partija būtų susipratusi ir išdrįsusi į preziden
tus nominuoti moterį? Nė 
buvo apie tai nė sapnavusi.

Moteris Amerikos prezidentas?!
O kodėl ne? Ar mes*moterų nelaikome lygiateisė

mis pilietėmis? Jeigu Ang 
dėti moteris, o Indijoje pre mjero vietą užimti moteris, 
tai kodėl čia Amerikoje mo beris negali būti išrinkta pre
zidentu? Kada nors istorijoje tai bus laikoma drąsiau
siu, gražiausiu ir išmintingiausiu Amerikos gyvenime 
žygiu.

Ta pačia šių rinkimų p 
mutiniai ir ta prasme, jog ; 
juodosios odos moteriškė ( 
siems rasistams tokia komi 
lykas, ir tą faktą jie stengsis iki dugno išnaudoti propa
gandai prieš komunistus. Bet istorija ir šiuo klausimu 
pagiedos kitaip. Ji parodys 
rasių lygybė nėra sąvoka t

Šis komunistų žygis taip pat istorijoje užrašytas 
auksinėmis raidėmis. Tegu * 
baltųjų piliečių daugumai suprasti, kas čia tokio...

Reikia atsiminti, kad k:

savo kandidatus ir dėti vi- 
esniame valstijų skaičiuje jie

nėję arenoje pasirodo pirmu- 
. ^keldami kandidatūrą mote- 
veikėjos Charlene Mitchell.

viena kita partija iki šiol ne-

Ii j oje karaliaus soste gali se-

*oga komunistai pasirodė pir- 
ų kandidatė į prezidentus yra 
;.y. negrė). Aišku, kad baltie- 
mistų elgsena yra baisus da-

kad komunistams tautų ir 
k žodžiais. Jie ja tvirtai tiki.

tai dar bus sunku Amerikos » » .

ai 1919 metais į savo pirinąją
programą iĮideįėųiis-^idėriis .Komunistų. Parti ja,.įraše, 
reikalavimą negrahnš pilnos lygybės visose srityse, taip

žestu, pataikavimu juodie- 
juose simpatijos ir pritarimo, 
s parodė, kad tai buvo teisin- 
Ir tos garbės iš komunistų 
Šiandien kova už tuos reika-

pat buvo laikoma juokingu 
siems žmonėms, žvejojimu 
O ką gyvenimas parodė? Ji 
gas istorinis reikalavimas, 
niekas nebegalėjo paveržti, 
lavimus krato visą šalį.

Kad dabartinis komun
žiai ir pilnai pateisintas, negali būti jokios abejonės.

Įdomu ir tas, kad Kom 
to postą iškėlė kandidatūr 
vadovo, sveturgimių šeimoj sūnaus, jau įgudusio kovo
tojo už švenčiausius darbo 
yra italas, o motina rumuikė.

Beje, nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios JAV 
Komunistų Partija neturėj 
se prezidentiniuose rinkimuose. Ir tuo atžvilgiu 
konvencijos nutarimas yra laikomas pažangiajame 
Amerikos judėjime svarbių įvykiu.

istų poelgis bus istorijos gra-

unistų Partija į vicepreziden- 
ą Michael Zagarell, jaunimo

liaudies interesus. Jo tėvas

o savo kandidatų nė vienuo- 
t šios

LIETUVIŲ CHORAS 
TURKŲ SOSTINĖJE!

“Tass’os” korespondentas 
iš Sambulo, Turkijo 
nės, birželio 27 dieną pa
davė sekamą lietu 
svarbią žinią:

“Stambulo visu o 
atstovai labai sus 
susipažino su savita Lietu
vos liaudies chorine kultū
ra. Vakar vakare Stambule 
įvyko Vilniaus miesto pra
monės darbuotojų saviveik
linio “Aido” choro koncer
tas. Meninio vadovo ir vy
riausiojo dirigento Juozo 
Vanago vadovaujamas, cho
ras atliko lietuvių ir rusų 
kompozitorių kūrinius, dai
navo liaudies dainas, iš
traukas iš klasikinių operų.

Ilgai netylančiais ploji
mais apdovanojo klausyto
jai talentingus atlikėjus.”

Tai dar vienas įrody
mas, kaip jau plačiai Tary
bų Lietuva kultūriniai ben
dradarbiauja su plačiuoju 
pasauliu. Ir tai sveika, 
tai labai puiku!

s įsosti-

v iam s

menės 
idomėję

ir

Ponas Kiesingeiris “nežinojo
NE visiems amerikiečiams žinoma, kad dabartinės 

Vakarų Vokietijos koalicinės vyriausybės galva kancle
ris (premjeras) Kiesingeri 
rys ir veikėjas. Į nacių partiją jis įstojo tuojau po Hitle
rio pergalės 1933 metais ii Antrojo karo laikotarpiu bu
vo Hitlerio Užsienio ministerijoje radijo departamento 
direktorius. Vadinasi, kaip tik per jo rankas ėjo visos 
nacių žinios.

Bet štai šis sutvėrimas sako, kad jis nežinojo, jog 
hitlerininkai masiniai skerdžia žydus ir karo belaisvius. 
Jis tik karo pabaigoje pra Įėjęs “jausti, kad čia kas nors 
yra negero”!

Ar begalima įsivaizdi
Beje, Kiesingeris yra 

mokratų Partijos vadas. S 
V. Vokietijos koaliciją įeina ir Socialdemokratų Partija, 
kurios vadas Brandt eina Užsienio reikalų ministro par
eigas. Vadinasi, Brandt i na ir pildo buvusio hitlerinin
kų veikėjo įsakymus. Koks baisus V. Vokietijos social
demokratų vadų išsigimimas!

s yra buvęs nacių partijos na-

džia žydus ir karo belaisvius.

oti didesnį melagių?
V. Vokietijos Krikščionių De- 
varbu ir tas, kad į dabartinę

Belgijos jaunimo 
delegacija

Vilniuje viešėjo Belgij 
socialistinio jaunimo konfe
deracijos delegacija, va 
vapama senatoriaus, J 
nųjų socialistų kadrų r

Šimo instituto prezidento 
Žozefo Remakėrso.

Jaunieji belgai apžiūrėjo 
Gedimino miestą, istorijos 
ir kultūros paminklus, nau
juosius gyvenamųjų namų 
rajonus, pramonės staty
bas.

Vokietiją sveiką, švarią 
moraliniu pažiūriu, pilną 
jaunų, gražių, kuklių, skais
čių, linksmų, romantiškų 
vokietaičių... Tai bus nau
joji Vakietija, kur bus ma
lonu gyventi Dievo: baimėje 
ir tėvynės meilėje.”

Dar daugiau:
“Kas giliau studijuoja 

dabartinės Vokietijos keiti
mąsi, tvirtina, kad NPD 
yra Federalinės Vokietijos 
Respublikos * (Vakarų Vo
kietijos) padaras, jos dva
sios išraiška, ir dėl to, kas 
atiduoda savo balsą už 
NPD, negali būti apšauk
tas naciu.”

Tai šitaip Vakarų Vokie
tijos įsčiuje auga nauja hit
lerinė pabaisa.

“DIEVO BAIMĖJE IR 
TĖVYNĖS MEILĖJE”

Chicagos klerikalų “Drau
gas” (liepos 2d.) įdėjo; sa
vo bendradarbio Vakarų 
Vokietijoje J. Sav. ilgą ko
respondenciją. Bendradar
bis, matyt, susirūpinęs te
nykšte padėtimi. Ir. savo 
korespondencijai jis davė 
klausiamą antraštę “Ar Vo
kietijai graso ■ naujas na^. 
ęizmas?”

Įdoųiu, kad J. Sav. atsa
kymas ,yrą teigiamas, • bū
tent, kad iš tikrųjų Vakarų 
Vokietijai graso naujas 
bestijiškas nacizmas - hitler 
lerizmas. Jį ant savo pe
čių Vokietijai neša “Vokie
tijos Nacionalistų Partija” 
(NPD), apie kurios augi
mą kartas nuo karto pri
simenama ir Amerikos 
spaudoje. Reikia atsimin
ti, kad dabartinis Vak. Vo
kietijos premjeras (kancle
ris) Kiesingeris. f a.ktinai 
Amerikos ir Anglijos ton 
vieton iškeltas, yra buvęs 
veiklus nacis (hitlerinin
kas). Dabar, žinoma, jis 
padarytas “dideliu demo
kratu.”

Pasak J. Sav., dabartinė 
“oficiali Vokietijos valdžios 
kryptis — nedramatizu o t i- 
ti NPD augimo... Niekas 
nekalba ir nesiūlo uždraus
ti šią. partiją, kaip priešin
gą konstitucijai, arba rin
kimine reforma pakirpti jai 
sparnus...”

Na, ir žinoma, NDP au
ga kaip ant mielių. Val
džia jai padeda. “Pats 
kancleris (Kiesingeris) ima 
viešai pateisinti,” sako Sav., 
“tuos, kurie balsuoja už 
NPD: jis ragina nevadinti 
jų naciais..’

NPD vadai, Aišku, yra 
pirmos klasės demagogai, 
gerai išmokę iš senojo hit- 
lerizmo demagogų žmo- 

1 nėms akis muilinti. J. Sav. 
sako:

“Kad NPD mitinguose 
netrūksta klausytojų, aiš
kus faktas. O kalbėtojai 
moka klausytojus patrauk
ti. Skelbia naują Vokie
tiją, suvienytą, laisvą, ne
priklausomą, be NATO, be 
ilgaplaukių, be svetimos 
kariuomenės, be kriminali
nių nusikaltėlių (siūlo įves
ti mirties bausmę, kaip ge
riausią priemonę sulaikyti 
nusikaltimus), žodžiu, žada

JIE “SUGADINTI,” 
JEIGU NEŠMEIŽIA 
LIETUVOS!

Iš Chicagos menševikų 
“Naujienų” (liepos 1 d.) 
sužinome, kad Detroito Vli- 
ko narys V. Vaitiekūnas 
savo paskaitoje “Ar ir kaip 
bendradarbiauti su Lietu
va?” iškirtęs didelę, nedo
vanotiną kiaulystę, kai jis, 
kalbėdamas apie Lietuvos 
jaunimą, pasakęs: “Jie yra 
patriotiškai nuteikti savo 
tėvų ir jiems jokio pavo
jaus pasimesti nėra...”

VI. Bakūnas taip pasipik
tino tokia Vaitiekūno išva
da, jog puoląsi jį suvaryti 
į ožio ragą. Jįs vanoja kai
lį ne tik Vaitiekūnui, bet 
ir visiems , Uitiems, kurių, 
girdi, yra apsčiai ar kurie, 
tos pačios /nupmonės „yra 
apie dabąrtiįį Lietuvos jau
nimą.

VI. ^Bakūnas turįs nesu- 
mušamų; įrodymų kaip tik 
priešingai tęzęi. Antai ne
seniai Chicągon atvykęs at
kviestas iš Tarybų Lietu
vos žurnalistas, dar tik 34 
metų amžiaus, su kuriuo jis 
turėjęs keletą pokalbių ir 
karštų ginčų. Girdi, pasiro
do, kad šitas jaunas vyras 
iš Lietuvos yra visiškai, vi
siškai sugadintas, tiesiog 
pasimetęs! Ir kaip ir ko
dėl? Tegu pats VI. B. at
sako. Jis sako:

“Būtent, į mano paklausi
mą, kokia dabartinės kartos 
Lietuvoje ipažiūra į mus pabė- 
gėlius-emigrantus ir į kovoju
sius prieš žiaurią okupaciją 
partizanų veiklą, sve č i a s iš 
dabartinės Lietuvos atsakė vi
siškai tokiais epitetais, ko
kius girdime iš okupantų ru
sų ruporų — jų spaudos oku
puotoje Lietuvoje ir čia Ame
rikoje. Besusilaukč lietuvių 
laisvės kovotojų nepavadinęs 
‘banditais’.,. . ■ '

—r Kaip žiūrite į Lietuvos 
nepriklausomos valstybės at
statymą?

—Kam, girdi, tokia valsty
bė reikalinga? “Mes esame 
laisvi ir jokios okupacijos nė
ra. Pažiūrėkite į istoriją — 
mes dabar esame geriausioje 
padėtyje.

—Kalbant apie laisvę, ar 
jūs ten galite streikuoti? pa
klausiau.

“Savaime aišku! Mes tu
rime profesines sąjungas ir 
ten sprendžiami visi darbo 
klausimai. Jei būtų reikalo, 
galime streikuoti, bet viskas 
taip sutvarkyta, kad strei
kams nėra mažiausio pagrin
do ir niekas to klausimo 
(streiko) nekelia.”

Turime čia žinių, kad ten 
pas jūs trūksta tai šio, tai 
to. Kai dabar matėte, nors 
ir paviršutiniškai, Ain etikos

gyvenimą, kaip toli, laiko at
žvilgiu, esate atsilikę nuo 
Amerikos? “Ameriką pasivy
sime per penkis metus. Gal 
kiek ilgiau reikės palaukti 
perkant automobilius”...

VI. Bakūnas tiesiog šau
kia:

“Taigi — anot tos senos 
pasakos, “še tau, Jurguti, 
kepurė.” Gal tai nedaug, bet 
autentiškai, žodžiai, vieno, 
kuriems, pagal p. V. Vaitie
kūną, pavojaus pasimesti 
nėra.”

Vadinasi, kitais žodžiais, 
šis žurnalistas iš dabartinės 
Lietuvos, o taip pat, aišku, 
visa dabartinė Lietuvos jau
noji karta, anot “Naujie
nų” ir jų bendradarbių, 
yra “pasimetę,” paklydę, 
sugadinti, kadangi jie ne- 
šmeižia Lietuvos, neprita
ria “vaduotojų” raketui ir 
didžiuojasi savo gražiais 
pasiekimais visose gyveni
mo srityse.

Generolas Weistmorelan- 
das jau pasitraukęs iš Viet
namo karo komandos. Da
bar jis gavo vietą Penta
gone. Vilniuje išeinantis 
žurnalas “šluota” labai vy
kusiai pašiepia gen. West- 
morelandą, nuolat skelbusį 
pergales Vietname ir vis 
reikalavusį daugiau ameri
kiečių kareivių.

Redakcija

“NEMUNO KRAŠTAS” 
ŽURNALO NR. 3

Tik dabar mus pasiekė V. 
Vokietijoje leidžiamo “Ne
muno Kraštas” š. m. nr. 3. 
Šiame numeryje daug vie
tos pašvenčiama lietuviško 
kino reikalams. Gražiai 
kalbama apie Lietuvos kino 
studijos atliktus ir atlieka
mus darbus. Duomenys pa
įvairinti puikiomis nuotrau
komis. Per jas žurnalo skai
tytojai supažindinami su 
kai kuriais Lietuvos kino 
aktoriais ir režisieriais.

Šame numeryje gerai pa
minėtas Vidūnas jo šimtų
jų gimįiųo metikių proga. 
Taip pat randame keletą ei
lėraščių ir šiaip trumpų 
įvairių dalykėlių.

Atsisagstęs uni forminį 
mundurą, atleidęs petnešas, 
gene r o 1 a s Vestmorlendas 
sudribo į pintą kėdę ir lyg 
žuvis gaudė orą. Velniškai 
sunki diena pasitaikė — lyg 
Maratono bėgimas! Nuo pat 
ryto iš visų pusių į štabą 
plaukė ' ^ešos apie naujus 
vietnami ečių smūgius. 
Vestmorlendas su padėjė
jais tik tuo ir užsiėmė, kad 
lopė skyles visuose frontuo
se.

“Frontai, kad juos kur 
velniai!” — mintyse nusi
keikė didysis karvedys. — 
Frontas apie kiekvieną mū
sų kareivį. Štai ir kariauk, 
kad gudrus!

Telegrafavo apie “perga
les” ir paprašė kuo skubiau 
atsiųsti dar 50,000 kareivių. 
Pagalvojo, kad ryt reikės 
25,000 paprašyti.

Patvarkęs reikalus, gene
rolas krito į gilią kėdę ir 
nutarė pailsėti.

Ilgai ar trumpai jis snū
duriavo — pats dabar neat
simena. Tiktai pajuto, kad 
kažkas iš už kėdės atkaltės 
lengvai paplojo jam per

IGNORANTAS 
AR NIEKŠAS?

“Vienybėje” birželio 21 d. 
koks ten Mantas Aukštuo
lis sako, kad “tūkstančiai 
ištremtų į Sibirą lietuvių 
moterų ir vaikų miršta nuo 
bado, šalčio ir ligų,” o pa
čioje “pavergtoje Lietuvoje 
mūsų motina dėl vargo ne
gali rankų pakelti.Net vais
tų nuo galvos skaudėjimo 
neturi...”

Šitaip rašyti gali tik pas
kutinis ignorantas, kuris 
nieko nežino nei apie Lietu
vą, nei apie Sibirą, arba vi
siškai suniekšėjęs melagius, 
keno nors pasamdytas biau- 
rinti Lietuvą ir lietuvių 
tautą.

Redakcijos Atsakymai
Anna Kazilionis. — Apie 

Cleveland© Lietuvių Mote
rų Klubo gražų parengimą 
buvome gavę kitą kores
pondenciją anksčiau (žiūr. 
liepos 9 d.). Todėl atleisite, 
kad jūsų korespondencija 
nebepasinaud ošime. Vis 
tiek labai ačiū už parašy
mą.

Generolas krūptelėjo ir 
atsigręžė. Snaudulį lyg’vė
jas nupūtė... Prieš' jį stovė
jo keista būtybė. 'Juodas 
lyg: munduras, aukšta aukš
ta kepurė su sidabrine kau
kole ...

— Neišsigąkit — tarškė
jo žandikauliais keistasis 
svečias.' — Aš su malonia 
misija! Esu Himleris. Tie
sa, sunkoka mane atpažin
ti?

— K-k-kuo g-g-gliu būti 
naudingas — pramikčiojo 
Vestmorlendas.

— Šiuo atveju aš jūsų 
paslaugoms. Mes nutarėme 
priimti jus į savo klubą, jis 
įsikūręs ten, aname pasau
lyje, pragaro skyriuje. Na
rių ratas labai ribotas: jam 
gali priklausyti tik pati 
“tūkstančiamečio reicho” 
grietinėlė. Hitleris, Gerin
gas, Gebelsas, Jadlis, aš. 
Neseniai atvyko Eichman- 
as. Jį taip pat priėmėm. Jus 
nutarėm įskaityt į narius 
neakivaizdiniu būdu. Didelė 
garbė — už nuopelnus!

— Kokie čia mano nuo
pelnai?! Aš paprastas ka-

reivis! — Vestmorlendas 
kukliai nuleido akis.

— Jūs daugeliu atvejiį 
seniai mus pralenkėt! —• 
mand a g i a i paprieštaravo 
svečias. — Pirma — konc- 
lagerių atžvilgiu. Mes konc- 
lagerius turėjome įsteigę 
tik atskirose vietose, jūs gi 
visą Pietų Vietnamą pada
rėt konclageriu. “Strategi
niai kaimai”, “nuraminimo 
zonos” — įdomūs nauji pa
vadinimai! Antra, — mes 
nuodijom tik ciklonu, jūs gi 
turit napalmą, fosforines 
bombas, nuodingomis me
džiagomis nusiaubiat pla
čiausias sritis! Trečia—ant 
Europos miestų mes neiš- 
barstėm nė dešimtosios da
lies tų bombų kiekio, kurį 
jūs dosnia ranka pažėrėt į 
Vietnamą. Ketvirta — ma
no buvę bendradarbiai su; 
pavydu stebi tardymo meto
dus, kuriuos naudoja jūstf 
šaunuoliai vietnamiečių at
žvilgiu! Penkta...

—Norėčiau pažymėti, kad 
šie nuopelnai ne man vie
nam priklauso. Pentago
nas. ..

— Suprantu jus. Karo 
pabaigoje mes taip pat vis
iką vertėme ant Hitlerio, 
tačiau pragare nusprendė
me, kad savo nuopelnų at
sisakyti niekuomet neverta.

Vestmorlendas norėjo pa
dėkoti, bet svečias taip pat 
staigiai dingo, kaip buvo 
atsiradęs.

— Gal sapnavau? — kar
vedys patrynė akis ir apsi
džiaugė:

1 na, tačiau įvertinimas gan 
džiuginantis.

‘ Tit. ..Nagas

Nors ir pėr sap-

kalas, 
Tanzanijoje '

Tanzanijos vyriausybei 
kasmet tenka kariauti. Į 
darbą paleidžiamos įvai
riausios kovos priemonės — 
avi a b o m b o s, liepsnasvai- 
džiai, cheminiai ginklai. Tai 
karas su audėjais—gražiais 
ir nepavojingais paukščiu
kais. Virš Tanzanijos lau
kų pasirodo iki 150 milijo
nų šitų audėjų. Čiabuviai 
sako, kad jie baisesni už 
skėrius, kurie pasirodo kar
tą per 10 metų, o audėjai 
kasmet. Paukščiai atskren
da iš Egipto, Sudano, Sa- 
malio prie Kilimandžaro 
kalno perėti. Pirmiausia jie 
minta žolių sėklomis. Ta
čiau, praėjus bręsti grūdi
nėms kultūroms^ audėjai 
užplūsta laukus, ir sulesa iki 
pusės derliaus. Nors vy
riausybė kovai su paukš
čiais išleidžia daug lėšų, bet 
apčiuopiamų rezultatų kol 
kas negaunama.

Kalviui, St. Petersburg, 
Fla. — Atleisite, kad jūsų 
korespondencijos iš LLD 45 
kuopos susirinkimo nepa
naudosime. Ji neparašyta 
draugiškoje dvasioje. Ne
reikia eiti į laikraštį su 
kiekvienu pasitaikančiu or
ganizacijoje nesklandumu 
arba nesusipratimu. Užten
ka ant vietos pasikalbėti - 
pasitarti. Vis tiek ačiū už Nuostabios Rojaus Mizaros gimtinės—Savilionių apylinkėj, 
parašymą. " “----------- -

■

tines—Savilionių apylinkes.
M. Baranausko nuotrauka.

pakelti.Net
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J. RIMAITIS

BAISUS LAPAS IŠ NESENOS ISTORIJOS
(Tąsa)

as”Yliaus “komite
— Pasitarimą pradėsinke, — pranešė 

Skardupio bažnyčios kleb 
Ylius. — Tik jūs, ponai, 
kite, o tai per dūmus aš nieko nematau.

Aplink stalą sėdėję banditai gesino 
nuorūkas ir metė į didelę 
ninę. Visi pasiruošė klausyti.

— Ateina laikas mums 
jungti į vieningą didelį b 
bėjo klebonas.—Veikdami 
žomis grupelėmis, nieko 
Mus visur muša ir muš, ' 
tvirtos, vieningos armijos, 
dovaus iš centro. Aš ir noifiu kalbėti apie 
tokį centrinį organą, kuri 
sų veiksmus visoje Lietui 
nas galėtų būti “Lietuvai 
mitetas,” gerai pasirodęs 
Manau, jau laikas atgah 
teto darbą, apie jį sujungti visus mums 

z prijaučiančius ir suaktyvi 
komunistine valdžią. K 

rjate, ponai?
— Teisingai kalba “Vii 

tarė buvęs buržuazinės ka 
kininkas Butkevičius.

onas Antanas 
mažiau, rūky-

bronzinę pele-

i visiems susi- 
i i-anduolį,—kal- 
atskirai irma- 

nelaimėsime.
<ol neturėsime 

kol jai neva-

5 vairuotų mū- 
oje. Tas orga- 
išlaisvinti ko- 
prie vokiečių, 
inti šio komi-

nti kovą prieš 
aip jūs galvo-

<as”*> — pri- 
riuomenės pul-

Vienvbė, kaip

jo paties sudaryto komiteto nutarimą jis 
turėjo aplankyti Kauną ir Telšius. Nedi
deliame lagaminėlyje gulėjo antitarybi
niai atsišaukimai...

Temstant Ylius pasibeldė į savo seno 
draugo ir bendraminčio Lenkaičioi du
ris. Šeimininkas jį maloniai sutiko. Va
karieniaujant Ylius ištraukė iš lagami
nėlio popierį ir padavė šeimininkui.

— O, pasirodo, jūs ten nesnaudži at, — 
peržvelgęs nustebo šeimininkas.

Ylius ėmė pasakoti apie savo veiklą. 
Lenkaitis savo ruožtu jam skundėsi blo
gu ir nuobodžiu gyvenimu.

—Reikia dirbti, tada nebus nuob
mokė kunigas.

3 du,—

—Ką gi dirbsi?
—Galvą reikia turėti ant pečiu. Lįsti 

tiesiog i ugni niekas nereikalauja.
—Mūsiškius visur muša. Man rodcs, nie
ko iš to neišeis,—abejojo Lenkaitis.

Ylius už šiuos žodžius sunvko ir ilgai
pamokslavo. Lenkaitis tylėjo. Tačiau 
praėjus pusvalandžiui, seni draugai vėl
kalbėjosi geruoju. Lenkaitis pa 
užmegzti ryšius su “gerais dranga 
surasti žmogų, kuriuo būtų galinu 
tikėti.

vadėj o 
.is” bei 
a pasi-

Apie Juozo Baltušio knygą 
"Tėvų ir brolių takais”

—Aš taip pat pritariu, 
sakoma, — galybė, — kalbėjo buvęs vo
kiškosios policijos valdininkas Jonas Pi
leckis.

—Taip, taip, ponai. Vienybė — ga
lybė, — pritarė kunigas Ylius. — “Ža
liasis velnias” vienas galyojo nukariau
ti bolševikus, o dabar tik

Ylius ruošia “memorandumą”
Telšiuose Yliaus jau pirmąją 

laukė nesėkmė. Jis net buvo nustojęs 
vilties užmegzti ryšius su vietos gau
jomis, nes žinojo, kad apylinkės 
kęs banditų lizdas sudaužytas ir c 
ma banditų areštuota. Tačiau prisiminė 

iš jo. Mes su nonų Butkevičium jau kai-. savo sena pažįstama, suaugusiųjų
šipuliai laksto

toki plana su- 
reikia išrinkti 
i centrinį šta-

bėjomės anksčiau ir šiokį 
darėm. Mūsų nuomone, 
komitetą, prie io sudaryt 
bą. Reikia įkurti apygardų štabus.

—Planas puikus. Tik ž r mes ji įvyk
dysime ? — suabejojo Pilepkis. — Žmonių 
nedaug teturime.

—Teks patiems pasira
—šyptelėjo Ylius.

Į “Lietuvai išlaisvinti komitetą” Ylius 
pasiūlė savo paties, Butkevičiaus ir Pi

leckio kandidatūras. Ka’ 
kad darbui į komitetą r ūkėsią paimti 
Radzevičių ir Šacku/Nibk 

**vo. nes žinojo, kad Ylius 
vadovų.

Prie klebonijos Ylius }r 
kurioje nuolat gyveno buyes hitlerininkų 
policijos valdininkas Pilei 
ve buvo ir banditinio šta

Yliaus nurodymu bandi 
pasalų užpuldinėdavo Tarybų valdžiai 
prijaučiančius žmones, žudė juos ir kan
kino. Klebono laiminama ir skatinama 
vadinamoji “Vytauto” gauja, kurios va
deiva buvo Gavėnas —- “y ampyras,” Ke
turvalakių valsčiuje nu 
ūkio skyriaus vedėja Mac 
linkės pirmininką Kamarauską.
laiko praėjus, tie patys
salų nušovė valsčiaus vykdomojo komi
teto pirmininką šakočiu, apiplėšė Skard
upių tarbinį ūkį ir nužudė ūkvedį Ra
dzevičių.

Banditai visada ir visur pasikliaudavo 
^kunigu Yliumi. Todėl nAujam jo 
nymui organizuoti vadinamąjį 4

tyti rankoves,

tu jis pasakė.

as neprieštara- 
yra vienas iš

engė slėptuvę,

ckis. Ši slėptu- 
30 būstine.
tinęs gaujos iš

žudė tarybinio 
ijauską ir anv- 

‘ . Kiek 
banditai iš pa-

» suma- 
“Lietu-

vp,i išlaisvinti komitetą” visi pritarė.
Kelione į Kauną

Krito šalnos pakąsti lapai. Voratink
liai žaidė švkščiuose “bobų” vasaros sau
lės spinduliuose. Keliu pravažiavo. vėlia
vomis ir plakatais pasįpu 
gurguolė. Pirmajame ve 
armonikai, skambiai dai

“Palaukit, dar ne taip padainuosit, 
nevidonai,”—galvojo kunigas Ylius, sto
vėdamas pakelėje. Nuo 
keldamas dulkiu debesis, 
vežimis. Ylius iššoko an 
lė ranką.

Bet šoferis, jaunas vaikinas, tik šyp
telėjo ir nuvažiavo toliau, 
damasis i Kauną, Ylius ir 
miestietiška juoda eilute 
nenorėjo vežti. įdienojus 
sijtlngė dar keletas moterėlių, apsikars
čiusių maišais ir pintinė

Pagaliau vienas sunkvežimis sustojo 
Kartu su moterėlėmis Y 
no pridraikytą kėbulą.
-ę bi nuiugu i liaus Keno] 
neturėjo su ganytojiška

ošusi raudonoji 
žime, pritariant 

navo merginos.

Marijampolės, 
atburzgė sunk- 
t kelio ir pakė-

Nors, ruoš- 
apsirengė 

, bet niekas jo 
prie Yliaus pri-

mis.

ius įsirito į šie

Ši kunigo Yliaus kelionė nieko bendro 
_ _ _ veikla. Pagal

“Vilkas”’—kunigo Yliaus banditinis slapyvardis.

dieną

e vei- 
laugu-

gim-
nazijos direktorių Juozą Jurkų.

Pradžioje Ylius nepasakė Jurku 
apsilankymo tikslo. Kalbėjo ani 
dieninius klausimus, kainas turguje, že
mės reforma. Bet paskui, įsitikinęs, kad 
Jurkus tebėra “savas žmogus,” 
užklausė:

—Ar čia daug miškinių?
; "—Nežinau, —trumpai atsakė J 

i—O gal žinai, kas man galėtų papa 
apie - miškinių veiklą? . — vėl pa. 
Ylius,.- ' ‘j _•■. •J....:.:,.

?—Manau, , kad žinau. Mūsų gi nnazL 
joje dirba toks Jakštas,. Galiu.sūvl 
ju*6‘, “jeigu nori. , • - - ..% -

Ylius įteikė Jurkui atsišaukimą,, in
formaciją apie apygardos štabo organi
zavimą ir liepė perduoti Jakštui. “ 
paskui, jeigu bus gautas teigian 
sakymas, nutarė su juo' susitikti.

Kitą dieną į kunigų seminarij;
Ylius buvo apsistojęs, atėjo Jurkus ir 
pranešė, kad Jakštas pasiruošęs'i 
susitikti. Jie nedelsiant nuėjo į < 
butą.

Pasveikinęs Ylius, tuojau prade 
bėti apie reikalą..

—Mūsų veikla apskrityje sustojo, — 
pranešinėjo Jakštas, — dalį areš 
kiti išbėgiojo. Ryšiai nutrūko.

— O su užsieniu ryšius ar p 
te?—klausinėjo Ylius.

—Ne. Visi ryšiai nutrūko. Rad 
tys papuolė į bolševikų rankas.

(Bus daugiau)

i savo
? kas-

tiesiai

urkus. 
.šakoti 
klausė

esti su

Ir tik 
aš at-

ą, ’ kur

su juo 
Jakšto

‘jo įkal

davo, o

alaiko-

ijo sto-

Kaunas. Vytauto bažnyčia.
J. Juknevičiaus nuotr.

Nors per vėlai—jau po 
metų laiko—negaliu nurim
ti nepasisakęs dėl gerb. J. 
Baltušio knygos “Tėvų ir 
brolių takais.”

Vargu ar galėtų kuris ki
tas turistas prilygti Bal
tušiu! pastabumu ir įspū
džių papasakojimo sugabu- 
mu. Kitas asmuo New Yor- 
ką gali išvaikščioti skersai 
išilgai, o pasakyti apie jį 
gali mažai- arba nieko. Ki
taip yra, kai vaikštai su- 
Baltušiu (skaitai jo kny
gą). Jis tavo dėmesį at
kreips į paprastą kasdieny
bę, į mažmeną ir apibūdins 
taip, kad tu įsiminsi ją il
gam ilgam laikui.

Štai jis pamato penkiolik
metę merginą „ vairuojant 
automobilį. Jame sėdi jos 
tėvai, broliai ir seserys. 
“Visų jų sveikata, o gal ir 
gyvybė,”—sako Baltušis — 
“penkiolikm e t ė s rankose.” 
O ji tik “kresteli garbanas, 
nusišypso ir nušvilpia tolyn, 
tolyn,” lyg kad jai visi ir 
viskas iš kelio pasitrauktų. 
“Kitoj mašinoj,” — sako 
jis.--“suaugesnių nėra. Šalia 
vairuotojos sėdi gal metais 
vyrėlesnis vaikinukas: va
žiuoja ir flirtuoja abu. Vis
ką suspėja vienu ir tuo pa
čiu metu, kaip kai kurie 
mūsų šeimų vyrai, šeštadie
nių vakarais spėjantieji vie
nu metu dirbti tris darbus: 
skaityti laikraštį, miegoti 
ir klausytis radijo.”

Nuvažiuoja Baltušio tu
ristų grupė į Harlemą. 
“Viskas pasidavę rezigna
cijai, merdi, vegetuoja... 
Čia žmonių neperbrenda
mai, nepervažiuojamai, neį
sivaizduojamai daug. Ir vi
si juodi... Visame Har
leme iš baltų daiktų matė
me tik prabėgančią baltą 
katę”... O kitam turistui 
gal nė balta kumelė nekon
trastuotų. Čia mūsų turis
tas nori iš mašinos išeiti, 
susitikti, ranką paspausti. 
Bet gidas neleidžia. Sako, 
mes juodųjų nemylime, o 
juodieji trigubai nemyli mū
sų. Užtenka, kad per stik
lą Harlemą matote. Ir Bal
tušis gidui nusileidžia pro
testu savo širdyje: “Per 
stiklą net gražiausios mer
ginos pabučiavimas never
tas sulūžusio skatiko.”

žesnio už moterį... Nuo jos 
žvilgsnio skaidrėja padan
gė, džiaugsmingiau plaka 
širdis krūtinėje, linksmiau 
krykštauja vaikai, sparčiau 
skleidžiasi gėlių žiedai ir 
smagiau čiurlena upės.”

Bet kažkodėl mūsų gra- 
žiakalbis neigia uošvę. Juk 
ji—irgi moteris. Tačiau jis 
net trimis atvejais ją mini 
neigiamai.

Dailės muziejuje jis ana
lizuoja dailininko Kolderio 
medžio kūrinius: “kur kal
bama apie karvę, matai 
vien ilgą ir sausą, liguistai 
nukreivojusią medžio šaką, 
kurią lengvai gali pavadinti 
drambliu arba uošve.”

Turistai buvo įvežti į San 
Francisko kalvą, vadinamą 
Rusų kalnu. Nuo jo nusi
leisti labai keblu: kelias sta
tus, zigzaguotas.

—Tai blogiausias kelias 
visoje Amerikoje,—sako šo
feris.

—Kaip jis vadinasi? — 
klausia Baltušis.

—Taip ir vadinasi: Blo
giausias kelias,— atsako šo
feris.

—Kodėl gi nevadinate jo 
tikruoju vardu? — neišken
čia Baltušis.

—Kokiu?
— Sakysim: Uošvės kil

pa, pasiūlo Juozas.
Čikagoje nuvežami turis

tai prie karstų parduotu
vės. • “Taip, taip, mielas 
skaitytojau, tikri antka
piai! Jie tuščiaviduriai, su
želdinti stangia velėna, jų 
viršuje skaisčiai žydi gyvos 
gėlės. Mirė tau... dieve 
duok, uošvė, palaidojai ją, 
užvožei šituo antkapiu, ir 
viskas.”

(Šio straipsnelio autorius 
savo uošvę prisimena kaip 
savo mieląją motiną.)

čekiai ir savaitgaliai
Kas nors klaidingai pain

formavo Juozą apie Ameri
kos darbininkams užmokes
čio išsiuntinėjimą į namus 
čekiais. Esu dirbęs didžio
joje tekstilės industrijoje; 
klausinėjau kitų industrijų 
darbininkus—siuvėjus, sta- 
tybi n i n k u s, laivakrovius, 
ir visur darbininkai apmo
kami pačiose darbavietėse.

Dar didesnė netiesa: i nuo. Eidamas į ligoninę 
Jam pasakota, kad darbi-1 ligonis pats užsimoka 40 do
mukas, išsiėmęs iš savo lerių. Toliau jis užsimoka 
dėžutės čekį už darbą', su po 20% ligoninės sąskaitos, 
žmona nusprendžia, ką su o 80%—šis senų žmonių ap-
juo daryti. Vėliau jis iš- 
ridina iš garažo mašiną, 
susisodina visą šeimą, susi
deda maistą, kuris žmonos 
jau paruoštas jam esant 
darbe. “Dabar šeima vyks
ta savaitgaliui kur nors 
prie ežero ar upės, arba 
prie miško, kur jau atvyko 
dešimtys, šimtai ir tūkstan
čiai tokių pat šeimų su savo 
mašinomis. Čia ilsimasi. 
Nuo penktadienio vakaro 
iki sekmadienio vakaro.”

Tiesa, daugelis ir darbi
ninkų į tokias vietas šešta
dieniais ar sekmadieniais iš
važiuoja, bet tik vienai 
dienai. Dvi dienas ir nak
tis ten ilsėtis — tam rei
kalinga pastogė, vilukė. 
Gal labai labai perdėčiau, 
jei tvirtinčiau, kad bent 
viena pusė vieno procento 
darbininkų tokius patogu
mus turi.

Gydytojai ir ligonines
Kas nors suteikė gerbia

mam Baltušiui daugiau ne
gu atbulą informaciją apie 
gydytojus ir ligonines. Jis 
sako: gydytojui už vizitą 
mokama 50 dolerių, o ligo
ninei už dieną—20 dolerių.

Amerikos gydytojai už 
vizitą ima apie 10 dolerių. 
Tik di diesiems specialis
tams tenka mokėti apie 50 
dolerių. Gi ligoninei už die
ną prieš metus laiko reikė
davo mokėti ne 20, o 50 dol. 
Daktaras atskirai. Gi šie
met ligoninės kaina už die
ną yra jau apie 85 dolerius. 
Šio rašinėlio draugo žmo
na išbuvo ligoninėje sveika
tos tyrimui 8 dienas, tai ga
vo ligoninės sąskaitą — 600 
dolerių! Lietuvos žmonės 
gal sakytų, jog tai— pasa
ka. Bet tai'—baisi tikrovė! 
Ilgesnį laiką ligoninėje pa
buvęs, jei kiek santupų tu
rėjai, išeisi be nieko. Val
dinėse ligoninėse bei slau
gymo namuose nemokamai 
laikomi tik tie, kurie jokio 
turto neturi.

Tiesa, seno amžiaus žmo
nėms—pensininkams — yra 
įvesta valdinė medikalinė 
apdrauda — Medicare. Į šį 
fondą neverčiamai pensi
ninkas gali įstoti mokėda
mas po $4 dolerius kas mė-

PASAKOS DUGNAS
Gėrėdamasis amerikiečių 

butų tvarka ir baldais, Bal
tušis sako: “Niekas nė sy
kio nepasodino mūsų prie 
tokio kavos staliuko, kurio 
aukštis nesiekia nė pusiau 
blauzdų ir prie kurio, no
rint sriubtelti gurkšnį ka
vos, privalai susilenkti tri
linkas ir ieškoti puoduko 
savo tarpukojy.”

Amerikoje Baltušis paty
rė, kad vyrai moterims ran
kų nebučiuoja. Tai esąs įžei
dimas. “Kur kas mažesnis 
įžeidimas — pabučiuoti mo
terį i skruostą. Šitaip, be
je, aš ir elgiausi visą turis
tinį maršrutą. Ir sugrįžau 
namo su visais dantimis...”

Ir taip patraukliai, su 
“priesk o n i a i s, ’1 skaitomi 
Baltušio pasakojimai per 
visą jo knygą.

Moterys ir uošvė
Bet gražiausiai jis kal

ba apie moteris. Sako: 
“Šeštą dešimtį baigiu. Iš
važinėjau daug kraštų. Ste
bėjau, žiūrėjau. Ir visoj gy
vojoj mūsų Žemės planetos 
gamtoj mąn nepavyko su
rasti nieko didingesnio, tau
resnio, subtilesnio ir gra-

Visuos keliuos išretę rogių vėžės.
Pėsčiom žmogystos plūkiąs per pusnis.
Iš po nakties pūgos toks akinančiai šviežias 
Kiškio pėdų nervingas rezginys.

Ir iš baltos tuštokos panoramos
Toks paprastas—kaip vaiko piešinys—* 
Iškyla aukštas dūmas, žemas namas

Įauga jie kaip raštas į audimą 
šiame šaltokos pasakos dugne. 
Suvykit, pūgos, ir apie mane.

Alfonsas Maldonis

KURIOS ATEINA SAPNUOSE
Sapnuos ateina šviesiaplaukės moterys 
Ir neskubėdamos mazgoja kojas ežere 
(Kaip ten — tada, 
Anapus tolimų dienų ribos.) 
Jų žodžiai ir jaunystės juokas 
Lyg sodrūs vaisiai krįnta vandenin. 
Jų atvaizdus—
Jų liemenis ir krūtines 
Sūpuoja šviesūs raibuliai.------
O vasara kaitri.
Vidurdienio giedra.
Pakrantė geria ežero vėsumą, 
žilvičiai meta mėlyną šešėlį 
Ant akmenų, ant smėlio ir žolės, 
Ant mano tolimų dienų, 
Ant šviesiaplaukių moterų, 
Kurios vidurnakčio spanuos ateina 
Ir neskubėdamos mazgoja kojas ežere 
Vdurdienio kaitroj...

Eugenijus Matuzevičius

draudos fondas. Su dakta- 
irų patarnavimu — panaši 
taisyklė, tik eidamas pas 
daktarą ligonis pats sumo
ka ne 40 dolerių, o 50 dol., 
gi 80% daktaro sąskaitos 
padengia' Medicare fondas. 
Bet ir tas 20 proc. mokestis 
darbininkui pensininkui, jei 
jam tenka pabūti ligoninėje 
ilgesnį laiką, pasidaro ne
pakeliamas. Jaunesni negu 
pensijos amžius į Medicare 
neįeina.
Viską tik peikti—nesąmone

Baigdamas savo knygą, 
Baltušis teisingai pastebi 
tiems tarybiniams turis
tams, kurie viską Ameriko
je tik neigia, kurie joje ne
mato nieko, ko tarybiniai 
žmonės galėtų pasimokyti. 
Tokius jis vadina fanati
kais, bet tokių Lietuvoje 
esą maža.

Gidei Dolorelei
Viliuosi, kad gerb. J. Bal

tušis atleis man, kad užsuk
siu ausį jų grupės nusikals
tamai gražiai gidei Dolore
lei už tai, kad ji tarybi
niams turistams Disneylan- 
de demonstravo Afriką ne 
afrikine Zambezės upe su 
jos krantuose gyvenančiais 
drambliais ir raganosiais, o 
Brazilijos upe Amazone, 
kur nei dramblių, nei raga
nosių nėra.

•
Reikia pasakyti, kad bend

rai “Tėvų ir brolių takų” 
skaitytojai turėjome sma
gių valandėlių.

S. V-k-s

Susitinka 20 laidų
Trys šimtai penkiasde

šimt jaunuolių ir merginų 
šiemet gavo Vilniaus pir
mosios muzikos mokyklos 
baigimo diplomus. Ši laida 
— jubiliejinė: mokykla 
švenčia dvide šimtmetį. 
Daugiau kaip 650 mokyk
los auklėtinių pasklido po 
visą respubliką, tapo peda
gogais, atlikėjais. Viena 
pirmųjų baigusi mokyklą 
pianistė Galina Mijeserova, 
dabar maskvietė, tapo tarp
tautinio konkurso laureate.

TĖVYNĖS TRAUKA
Nors gyvenimo vėtros nublokštų tave, 

Nublokštų į tolimą šalį,
Nors viliotų tenai prašmatnybe žavia, 

Viliotų kiti idealai,
Bet tenykštis dangus 
Niekad niekur nebus 
Tau toksai įstabus,

Kaip gimtojo krašto mėlynė, 
Jo glostanti toliu žydrynė.

Ir įstrigę į atmintį paukščių balsai,
Tie paukščių balsai tau skambės vis;

Ausyse nesiliaus tau vis ošę šilai,
Vis ošti neliaus jų pavėsis,

Ir gimtinės daina, 
Melodinga, liūdna, 
Nuoširdumo pilna.

Vaidensis pilkoj kasdienybėj, 
žavės tave žodžių saldybe.

Tau tėvynės dalia vis iškils prieš akis,
Kils įveiktos pergalėm skriaudos, 

Degins motinų ašaros tavo mintis,
Jos degins lyg šauksams jos liaudies, 

Irvalia atgaja 
Veršis būti su ja, 
Ji tau plaks kraujyje—

Tu smelksies visa atkaklybe
Patirti palaimos pilnybę,
Kartu suklestėt jos didybe, 
Karštai dalyvaut jos kūryboš! .

„ JL Šimonis
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Kada pakabintas danguje

(Speci
Šiek tiek daugiau 

maną apie žvaigždėtąjį 
gų žmonės pažįsta Šie 
kitaip dar Plejadomis Vadi
namą. Tai grupė neryškių, 
viena arti kitos išsidėsčiu
sių žvaigždžių, sudarančių 
tartum tolimų lempuči i sie
tyną.

Paprasta akimi rudens ar 
žiemos vakarą, kai Siety
nas geriausiai mato rp as, 
galima toje grupėje 
skaityti septynias ar a; 
nias žvaigždutes. Su ž 
nu galima ten pat jau 
tyti keliolika žvaigždž 
su geru teleskopu — 
daugiau kaip šimtą. B 
žvaigždės, kurios plika 
mi vos matomos, pro 
roną ar teleskopą 
gana ryškiai ir skendi 
šiame ūke, tartum kok 
debesėlyje.

Išmatavus Sietyno žv. 
džių atstumą nuo n 
paaiškėjo, jog jos su 
vieną šeimą panašiai 
vieno spiečiaus bitės. Todėl 
lietuviškai Sietynas yra va
dinamas žvaigždžių spiečiu
mi. Angliškai jis vadina 
keke (cluster), vokiškai — 
krūva (Haufen), rusiškai— 
sankaupa (skoplenije). 
tarpu kone visi kiti žvaigž
dynai, kaip Grįžulio r|atai, 
Šienpiūviai, Jukštandis, 
atsitiktiniai, sudaryti i 
šokio tolumo viena nu6 ki
tos visiškai nepriklaus 
žvaigždžių.

Astronomai nustatė 
tik Sietyno žvaigždžių 
gimtį, bet ir jų amžių, 
žvaigždžių, kurių an 
nesiekia ir milijono metų 
(o tai žvaigždėms labai 
žai), bet yra ir tokių, 
rios galėtų priskaityti 
mokėtų, ir daugiau 
dešimt milijardų savo 
ventų metų.

Daugumos astronomų 
mone, žvaigždės susidaro, 
telkiantis į krūvą ko 
niams ūkams. Jie nepap 
tai dideli ir telkiasi Ine į 
vieną vietą, bet į daugelį 
branduolių. Kitaip sa 
žvaigždės gimsta ne po 
ną, bet ištisais būriais, vi
sokio gausumo spiečiais.

* Tai, kad daugelis Sic tyno 
žvaigždžių tartum skendi 
ūkuose, parodo, kad jos dar 
nebaigė į save sutelkt 
so ūko, kad Si et 
žvaigždės yra jaunos, 
gal tam tikrus požymius, 
kurie neįmanoma trumpai 
ir suprantamai išaiškinti,
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astronomai nustatė, kad 
Sietyno amžius siekia apie 
60 milijonų metų.

Palyginus ne tik su at
skiro žmogaus, bet ir su vi
sos žmonijos amžiumi, tai 
labai daug. Tačiau daugu
mas žvaigždžių gyvuoja 
taip ilgai, jog galime laiky
ti Sietyną dar neišėjusiu iš 
kūdikystės metų.

Jei būtų Žemėje gyvenę 
žmonės prieš 60 milijonų 
metų, jų danguje dar ne
būtų kabėjęs Sietynas, o 
ir iš viso žvaigždėtasis dan
gus būtų atrodęs žymiai 
kitoniškai. Per ateinančius 
60 milijonų metų jis vėl žy
mi ai pasikeis. Tikriausiai 
atsiras dar naujų žvaigž
džių spiečių, o daugelis šiaip 
jau žvaigždynų neatpažįs
tamai pasikeis. Dėl žvaigž
džių slinkimo kai kurie šių 
dienų žvaigždynai suirs, o 
susidarys nauji — kitokie 
žvaigždžių išsidėstymai.

Antanas Juška 
astronomas

nansinių atskait 
visos organizac 
gos ar klubai tu 
tinius finansiniu 
mus. Atrodo, 
vra vieno žmogaus priva- 
tiškas biznis.

Reporteris

Rochester
Birželio 30 c 

išleistuvės Vikt 
kevičienės, kuri 
Lietuvą su tur

,N. Y.
ieną įvyko 
ori jos Rin- 
važiuoja į 

istų grupe

Con-

Chicago, 111
Irgi seimas

Birželio . 29 d. Pick
gress viešbutyje buvo AL- 
TM “Sandaros” seimas. Nu
vykau ir aš pasižiūrėti, kas 
pas sandariečius veikiama.

Buvo garsinama, kad sei
mas prasidės 1:30 po pietų, 
bet prasidėjo visa valanda 
vėliau. J. Petraitis atidarė 
seimą, pasveikino delegatus 
ir, taręs keletą žodžių, pri
statė “Sandaros” preziden
tą S. Gegužį vesti seimą. 
Gegužis, pasveikinęs dele
gatus, pradėjo šaukti kalbė
tojus, kurių buvo apie tuzi
nas. Kai kurie kalbėtojai 
sakė, kad jie išlaisvins Lie
tuvą iš komunistų vergijos, 
ir kad Lietuva yra okupuo
ta bolševikų.

Po to sekė komisijų ir 
valdybos pranešimai. Po- 
sekretoriaus M. Vaidylos 
pranešimo kilo nepasiten
kinimas, kad sekretorius 
neskaitė įeigų ir išlaidų. 
Vienas iš Floridos delega
tas reikalavo, kad būtinai 
būtų išduotas finansų sto
vio pranešimas. Vaidyla vi
saip išsisukinėjo. Bet paga
liau prižadėjo paruošti pra
nešimą pirma, negu delega
tai išvažinės namo.

Man labai keista. Juk 
“Sandara” rengia banketus, 
piknikus, koncertus, o fi-

Išleistuves rengė Gedimi
no draugystė. Salė buvo iš
puošta raudonomis rožėmis, 
kaip Lietuvos darželis. Sve
čių pilna. Visi linksmus, 
kaip viena šeimyna. Pietūs 
buvo skanūs, viskas gerai 
pavyko.

L. B. buvo pakviesta pa
sakyti kelis žodžius, Vikto
rijai palinkėti laimingos ke
lionės. To pat palinkėjo K. 
Zlatkus. Ir visi, atsistoję, 
linkėjo laimingos kelionės 
ir ilgiausių metų mūsų tu
ristei Viktutei ir kitai mo
teriai, Onai Avižienei, kuri 
su Viktutė važiuoja sykiu.

Viktorija gavo dovanų 
nuo Gedimino draugijos ir 
nuo draugų. Mūsų Gedimi
no draugija labai gražiai, 
draugiškai sugyvena su vi
sais. Tai tikras lietuviškas 
kolektyvas.

Šios puotos rengėjomis ir 
jai virėjomis darbavosi O. 
Bačiulienė, M. Trilikauskie- 
nė, A. Baronienė, H. Grižie- 
nė. Prie, stalo — M.Gudienė, 
V. Greibienė. Kitus darbus 
dirbo Selvestras ir Onute 
Baganskai ir pakalnis. Tor
tus kepė ir dovanojo O Ba
čiulienė ir A. Baronienė.

Visiems dirbusiems, tei
kusiems dovanas ir atsilan
kiusiems nuoširdus ačiū, o 
mūsų turistėms linkime lai
mingos kelionės, linksmos 
viešnagės ir laimingai su-

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kp. išvyka-piknikas

Čia tenka pakviesti-pap- 
rašyti visus geros valios lie
tuvius, kad sekmadienį, lie
pos 28 d., atvažiuotumet da
lyvauti LDS 6 kuopos šau
nioje išvykoje. Vieta yra vi
siems gerai žinoma, buvusi 
Liepų kempė, dabar yra Jo
no Kulbio kempė. Vieta 
graži, ant Susquehanna li
pęs kranto, prie Cianklin 
Avė. Važiuojant Canklin 
Avė. po kairei privažiuosite 
River St. ant kampo bus 
užrašas: Jono Kulbio kem
pė. Tai ir sukite į jį.

Vasarą. Ji savo grožiu 
tartum visus mus traukia, 
vilioti vilioja išvykti į lau
kus ir pakvėpuoti tyru oru 
bei pasidžiaugti jos grožiu. 
O tas kaip tik ir bus gali
ma padaryti, atvykus į LDS 
6 kuopos gegužinę.

Komisija rūpestingai ren
giasi prie šios išvykos, ir 
sako, kad skanaus ir sveiko 
maisto bus užtektinai vi
siems ir iš namų nėra rei
kalo vežtis. Bus gėrimų šal
tų ir šiltų, ir kavutės su vi
sais pridėčkais.

Kviečiame senus ir jau
nus iš arti ir toli, ir iš kitų 
miestų draugus, nes vie
tos bus užtektinai visiems. 
Ir širdingai prašome: kurie 
važiuosite, ir savo draugus, 
neturinčius kaip nuvykti, 
nuvežkite.

Išvykos pradžia 12 vai. 
dienos , ir tęsis iki vėlumos.

Lauksime svečių iš arti 
ir toli, ir bandysime visus 
kuogeriausiai paten k i n t.i

Rengimo Komisija

Atitaisau klaidą
Birželio 16 aprašyme mo

terų gegužinės buvo pra
leistas virėja dirbu sios 
Amilijos Usavičienės, kuri 
dirbo ir aukojo. Ji visur la
bai daug dirba. Malonėk, 
Amiliute, man atleisti.

L. Bekešienė

JAV-ose parduodami mi
niatiūriniai radijo siųstu
vai. Jie rekomenduojami jū
reiviams. Jei laivas skęsta, 
reikia prąryti šią monetos 
didumo “tabletę”. Įšilęs nuo 
kūno temperatūros, apara
tas ima ir 10 kilometrų 
spinduliu siunčia signalą 
“SOS”.

Padavimais ir legendo mis apipintas senasis Rambyno kalnas. Nuo senų laikų 
čia švenčiamos Jonines, o šiemet Šilutės rajono gyvulininkystės darbuotojai at
šventė ir “Piemens dieną, 
Didžiulė vainikais papuoštų Rambyno tarybinio ūkio karvių banda buvo išginta'į 
kultūrines ganyklas,

Nuotraukoje —

” kuri sutapo su gyvulių ganiavos laikotarpio^ pradžia.

o piemenys ir melžėjos linksminosi ant Rambyno kalno. 
Piemens dienos šventė Rambyne. B. Aleknavičiaus nuotr.

Išvyko poilsiui
Šiuo laiku Juozas ir Ma

riutė išvyko Kanadon ten 
poilsiauti keletai die nu. 
Mariutė sakė, kad norinti 
sustiprinti sveikatą ir pagy
vinti energiją, kad smagiau 
būtų paruošti LDS 6 kuo
pos išvyką, kuri įvyks lie
pos 28 d. Mat Mariutė yra 
viena iš jos rengimo komi
sijos nariu

Linkiu jums abiems sėk
mės pasidairyti bei pasigė
rėti Kanados gražia gamta 
ir laimingai sugrįžti namo.

Rūpestingai ruošiasi
LDS 6 kuopos delegatai 

J. ir K. Vaicikauskai ir A. 
Žemaitienė rūpestingai ruo
šiasi vykti į LDS 18-tajį 
Seimą, kuris įvyks liepos 
12-13 dienomis Wo.rcestery- 
je, Mass Geros sėkmės 
jums, delegatai, laimingai 
pravesti mūsų garbingos 
organizacijos reikalus.

Svečiuojasi
Šiuo metu čia pas mamy

tę A. Maldaikienę ir sesutę 
Helenutę Horsky, 10 Serell 
Avė., svečiuojasi antroji A. 
Maldaikienės duktė Cicilija, 
jos vyras Andrew, onūkė 
Andrėja ir anūkas David 
Lapay, atvykę iš tolimos 
Los Angeles, California.

Drg. A. Maldaikienė yra 
labai linksma ir pasitenki
nusi, kad jos duktė su šei
ma, po penkerių metų, nors 
trumpam laikui atvyko vėl 
pagyventi pas mylimą ma
mytę, susitikti su buvusiais 
draugais, pažįstamais ir, ži
noma, sumegsti naujų pa
žinčių. Kiek laiko jie čia 
svečiuosis, negaliu pasakyti. 
Veikiausiai apie porą mė
nesių.

Linkiu jums drg. Maldai- 
kienei ir jūsų mylimai šei
mai daug sėkmės ir links
mai praleisti dienas.

Ona Meilus

Cleveland, Ohio
L.D.P. Draugijos reikalai
Šios draugijos nariai laiks 

nuo laiko vis kelia klausi
mą apie draugijos likvida
vimą, nes nariams senėj ant 
ir re te j ant, joks veikimas 
neįmanomas. O, be to, net 
ir susirinkimai dažnai dėl 
dalyvių stokos neįvyksta. 
Todėl pusmetiniame susi
rinkime birželio 19 dieną 
buvo pakeltas likvidavimo 
klausimas, ir po plataus ap
kalbėjimo didžiuma balsų 
nutarta daryti žingsnius 
prie likvidavimo. Pagal 
draugijos taisykles tą klau
simą gali išspręsti tik prieš- 
metinis susirinkimas. Tai 
ir nutarta į tą susirinkimą, 
kuris įvyks gruodžio 18 d., 
visus narius pakviesti atvi
rutėmis, pažymint, kad ja
me bus sprendžiamas lik
vidavimo klausimas.

Finansiniai ši draugija 
dar laikosi gana gerai, bet 
kuomet nariams sumažėjus 
jokio veikimo negalima su
daryti, tai daugeliui narių 
atrodo, kad toks gyvavi
mas neturi jokios prasmės. 
Geriau ją likviduoti ir esa
mą jos turtą nariams pa
sidalinti.

Koresp. J. Žebrys

LLD 22 kuopos reikalai
Sekantis šios kuopos su

sirinkimas įvyks liepos,’; 26 
dieną Slovanian Hali, 15810 
Holmes Ave., žemutiniame 
kambaryje, 4 vai. po pietų. 
Dar yra keletas narių ne
mokėjusių duoklių už 1968 
metus, tai šiame susirinki
me būtinai tą padarykitę. 
Kaip žinote, nariai, nesu
mokėję duoklių iki liepos 1 
d., lieka suspenduoti ir ne
laimės atveju negali tikėtis 
iš kuopos jokių paslaugų. 
Todėl stenkimės būti punk- 
tuališkesni ir laiku duokles 
užsimokėkime.

Turime narių, kuriems 
nepatinka mūsų kuopos su
sirinkimų laikas. Ant to 
tiek galima pasakyti: tu
rime dar dirbantį sekreto
rių, tai jeigu jam gerai tie
siai iš 'darboi atvažiuoti į 
susirinkimą, tai pensinin
kams nėra ko dejuoti. O, 
be to, tdje svetainėje kas 
penktadienį turi “fish fry,” 
tai pajutus alkį galima žy- 
vytę pasigauti.

Kviečiami visi kuopos na
riai atsilankyti.

Svečiai iš Floridos
Kaip jau clevelandie- 

čiams gerai žinoma, drau
gai T. E. Šklėriai per dau
gelį metų gyveno ir veikė 
Clevelande, bet per pasta
ruosius 10 metų pastoviai 
apsigyvenę St. Ptersburge, 
Floridoje. Šių metų pra
džioj d drg. Sklerioi žmonai 
mirus šis paliko vienišas, 
tai šiomis dienomis jis ir 
jaunesnioji jo dukrelė Mrs. 
Kruger atostogauja pas 
vyresniąją dukterį Eleno- 
rą ir žentą T e d Aimer. 
Tai liepos 4 d. Elenora su
kvietė ir giminių su juo pa
sikalbėti ir kartu puikiai 
pasivaišino, o tų svečių pri
rinko pilnutėlis Elenoros 
gražios Bedford Hts., rezi
dencijos sodelis.

Malonu buvo susitikti 
drg. Sklerį ir jo visus ar
timuosius ir gražioje nuo
taikoje visą dieną praleisti. 
Tai puikus žestas, kuris, 
priklauso Elenorai ir jos 
vyrui Ted. Jų pastangomis 
visa tai buvo paruošta.

J. žebrys

risimimmas
Š. m. liepos 14 d. sueina 

5 metai, kai mirė Petras 
Repečka, Inglewood’e Cali- 
fornijoje.

Ne vien pasaulinio garso 
asmenybės palieka apie sa
vo buvimą ant Žemės pri
siminimą. Tokį prisimini
mą, kad ir palyginus ma
žame savo draugų ir arti
mųjų rately palieka ir ei
liniai darbo žmonės — to
kie žmonės, kurie dirbdami 
kasdieninį - buitinį savo ir 
savo šeimos egzistavimui 
palaikyti darbą, negailėda
mi laiko ir lėšų, darbuojasi 
ir visuomeniniame - kultūri
niame bare; jiems ne sveti
mi vargingųjų darbo žmo
nių reikalai—tų darbų žmo
nių, kurie savo darbo jėga 
ir sūriu prakaitu už menką 
atlyginimą krovė darbda
viams milijoninius turtus.

Toks buvo velionis Pet
ras Repečka. Būdamas 18- 
mečiu jaunuoliu 1907 me
tais atvažiuoja į “aukso 
šalį” — Ameriką, namuose 
palikęs iš 9 asmenų tėvo 
šeimą, kurios nepajėgė iš
maitinti Blivonų km. (buv. 
Kurklių valse., Ukmer
gės apskr., dabar Anykščių 
rajono) smiltingos žemės 
sklypas. “Aukso šalis” pri
imdavo jauną-stiprią jėgą, 
įjungdavę tą jauną jėgą į 
milžinišką industrijos me
chanizmą mažyte detale ir 
priversdavo ją automatiš
kai suktis tame milžiniška
me mechanizme, iki ^spaus
davo paskutinius jaunuolio 
bei jaunuolės jėgos syvus. 
Tokia sunki ir varginga 
dalia buvo vėlionies Petro, 
kaip ir visų kitų, naujai į 
Ameriką atvykstančių ang-

sios kalbos rašto) nemokan
čių, jaunuolių.

Velionis Petras, supratęs 
iš kur paeina darbo žmo-f 
nėms vargai, nelygybė ir 
priespauda, tuojau įsijungia 
į dar tik pradėjusią stip
riau pasireikšti pažangių
jų lietuvių veiklą; stoja pa
žangiųjų organizacijų na
riu, remia ir platina pažan
giąją lietuvių spaudą (laik
raščius “Laisvę,’” “Vilnį“ 
ir knyga) ir pats, kiek jam 
gyvenimo sąlygos leidžia, 
mokosi - lavinasi ir retkar
čiais paražinė ja į laikraš
čius. Visą gyvenimą ve
lionis Petras, nesusvyravęs 
savo įsitikimuose, palieka 
iki paskutinio atodūsio.

5 metai, kai Tavęs, bran
gus Petrai, nebėra mūsų 
gyvųjų gretose, bet ir dau
gelio metų bėgyje neišblėš 
skaidri atmintis, kad Tu 
gyvenai ne vien sau, dirbai 
ne vien sau ir džiaugeisi, 
kad ant Žemės yra tokia 
šalis, apie kurią Tu nuo pat 
jaunystės ilgus metus sva
jojai. Ta šalis — Tavo gim
tinė — Tarybų Lietuva.

Pusbrolis Povilas 
iš Žagarės

lų kalbos (net savo gimto- V. Kaušinis.

Plakato parodoje
Lenkijos sostinėje Varšu

voje atidaryta tarptautinė 
plakato paroda, kurioje da
lyvauja 34 pasaulio valsty
bių plakato meno meistrai. 
Jie eksponuoja daugiau 
kaip 600 šio žanro kūrinių.

Dalyvauti plakatistų kon
ferencijoje, kuri vyks pa
rodos dienomis, išvyko mū
sų dailininkai J. Galkus i?

L.

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Parašė “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos 
vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi visos 
Lietuvos vaizdą savo namuose.

Knygos turinys yra sekamas:
Pratarmė

1. Pramonė ir jos pasiekimai
2. Statybos laimėjimai
3. Susisiekimas ir jo priemonės
4. žemės Ūkio kolektyvizacija, problemos

laimėjimas
5. švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose

10. Apie Lietuvos rašytojus
11. Apie Lietuvos moterį šiandien
12. Paminklų apsauga—Kraštotyra
13.. žvilgsnis į kai kuriuos miestus
14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

Iš turinio matote, kaip svarbu yra perskaityti 
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti. v •

Knygos kaina $2.50

Gaunama “Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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J. LESEVIČIUS

MONTREAL, CANADA
' Jų koncertas buvo mak 

įspūdingas
nus,

Ilgai ir su nekantrumu 
lauktas iš Lietuvos 
čių - menininkų koncertas 
jau praėjo, bet jo meninis 
grožis, įspūdingas mu2 
ir <" 
momentaliai malonus 
dies jausmų dilgini n 
atmintyje ilgai p as ii 
Koncertas atsibuvo bįrže- 
lio 28 dienos vakare, 
kioje, konccertui labai 
karnoje Plateau salėje.

Koncerto salė buvo nilna 
žmonių. Į ją suplauk 
vien tik Montrealio 
apylinkių lietuviai, bet 
atvykusių iš Toronto, i j va
karinės Kanados, net iš 
Vanccouver, B. C., tau

4 Jungtinių Amerikos Valsti
jų — iš New Yorko, 
' i^oito, ir Čikagos.

sve-

ikos 
dainos koordinaviįnas, 

šir- 
as, 
ks.

jau- 
tin-

ė ne 
r jo 
9UV0

gi iš

Det- 
Neteko 

girdėti, kad bent vienas bū
tų jautęsis nusivylęs kelio-
ne į koncertą.

Koncertas prasidėjo 
tualiai. Pirmąją programos 
dalį išpildė Vilniaus Fi 
monijos kamerinis s 
orkestras, kuriam vado 
ja jaunas, muzikoje pz 
mėjęs, orkestro men 
vadovas ir dirigentas—l-Res- 

! publikos nusipelnęs artistas 
Saulius Sondeckis. Jo vado
vaujamas 17 - kos asmenų 
kamerinis stygų orkestras 
sugrojo gabiai parinktas 
įvairių tautų, geriausių 
tuvos ir kitų pasaulinių 
kompozitorių melodijas, 
jautriai ir preciziškai. Ten
ka pridėti, kad S. Sondeckis 
yra šio orkestro įkvėpėjas 
ir pedagogas, taipgi konser- 
vatorijos styginių ir 
mentų katedros vedėjas. 
Konccerte kiekvieną š 
kestro sugrajintą pi 
lydėjo audringi rankiį plo
jimai.

Vilniaus Operos ir 
to teatro solistas Edv 
Kaniava dar labai ja 
bet gabus, turįs stip 
malonų balsą, pirmoje, 
je dainavo ištraukas if ope
rų. Jam akamponavo 
kūrinių autorius, kompozi
torius Rimvydas Žiga 
Čiurlionio vardo Vi 
muzikos direktorius 
nius Rinkūnas, puikui for
tepijono meistras, neapsako
mai jautriai lydintis s

Antroje programos 
je E. Kaniava dainavo 
diškas dainas, lydimas 
dies instrumentų — 

^nių ir kanklių. Kaip Vienu, 
taip antru atveju nuo sce- 

‘ rfos buvo palydėtas ga usiais 
rankų plojimais ir ka 
iškvietimais d a u g i a 
nuoti.

Konccerte pasirodė 
tik pripuolamai, bet 
tikra staigmena, kitas Lie
tuvos puikus dainininkas 
Romanas Marijošius, dai
nuojąs Vilniaus operc 
estradoje. Turintis malonų 
baritono balsą, jis su 

,vo keletą liaudies i 
. miškų dainų, kas iššaukė 

publikoje šiltą ir en 
tišką rankų plojimą. R. Ma
rijošius į Kanadą a 
atostogoms pas brol; 
tonte, irgi dainininkd 
Čiuose.

Labai įdomiai ir puikiai 
išpildė antrą progran 
lį Lietuvos Valstybinė 
servatorijos liaudies 
Jnentų orkestras “S

kuriam vadovauja kon
servatorijos dėstytojas, nu
sipelnęs artistas Prar 
ntošaitrs. Tai senovės

pun-

har- 
tygų 
vau- 
sižy- 
inis

Lie-

stru-

o or- 
mktą

Bale- 
irdas 
unas,

daly-

savo

tis ir 
niaus 
Dai-

)listą. 
daly- 
liau- 
liau-

}irby-

rštais 
i dai-

nors 
buvo

je bei

daina- 
r ko-

prasti liaudies instrumen
tai, kaip kanklės, birbynės, 
skudučiai. Šis orkestras 
grojo gana įvairiai, — gru
pėmis, vien birbynės, kank
lės, skudučiai, ir visi kartu. 
Tai nepaprastai gražus, 
įvairus, jautriai ausį ir šir
dį kutenantis melodijų mi
šinys. Ne veltui, todėl, iš 
publikos susilaukė tokio 
karšto rankų plojimu pri
tarimo.

Koncertui pasibaigus, ren
gėjų vardu svečiams - meni
ninkams padėkos žodį tarė 
už tokį gražų koncertą dr. 
H. Nagys. Po to, visam mu
zikų kolektyvui įteikta gra
ži, didelė gėlių puokštė ir 
kiekvienam ansamblio daly
viui įteikta po asmenišką 
dovanėlę.

Ant galo, svečių vardu 
žodį tarė muzikas S. Son
deckis, perduodamas šiltais 
žodžiais Lietuvos žmonių 
sveikinimus kanadiečiams, 
padėkodamas rengėjams ir 
publikai už gražų jų priė
mimą, už surengimą kon
certo, kuriame jo žodžiais, 
“mes galėjome pademonst
ruoti Lietuvos muziką ir 
meną” ir už tokius karštus 
aplodismentus.

palinkėti jiems laimingos 
kelionės grįžti į tėvynę, ir 
karšta lietuviška meilė at
sisveikinus, 11 vai. ryte, 
svečiai laivu “A. Puškin”, 
mo j u o d a m i į pasilikusius 
rankas, išplaukė į Lietuvą.

Kon c e r t o priruošimuų 
apart Klubo pareigūnų, su 
darbu prisidėjo Jonas Pet
rulis, Petras Adamonis, ku
ris labai nuoširdžiai ir daug 
dirbo, Jonas Vilkelis, Liu
das Stankevičius. Pranas 
Paukštaitis ir šių žodžių ra
šytojas. Svečių vakarienei 
maisto priruošimu rūpinosi 
K. Keršienė, jai pagelbėjo 
Marijona Skinki enė, A. Le- 
sevičienė, o štai
vo B. Lenkaitienė, L.Keršy- 
tė, L. Urbanavičiūtė, L. Py- 
ragytė ir dar dvi, kurių pa
vardžių nepavyko sužinoti.

J. Lesevičius

us aptarna-

So. Boston, Mass
Mirė Augustas 
pambrat skas

metų Au- 
i Amerikon 
bo sunkiai 
4s. Taupė

Būdamas 17 
gustas atvažiav 
be cento. Dir 
kaip karpente 
centus senatveij troško il
gai gyventi, kai 
ateivis. Pamirš 
Širdis pavargo, 
kus. Jo gyvybė 
laukus 76 metų,

p kiekvienas 
o pasilsėti, 
sustojo pla- 
užgeso su-

;uzias-

Worcester, Mass.
Iš ALDLD 11-osios kuopos 

susirinkimo
oras pasitaikė šil- 
bet narių dalyvavo 
skaičius. Išklausius

Šalę to, kad svečiai iš Lie
tuvos davė gražų ir įspū
dingą koncertą, buvo malo
nus susitikimas su tautie
čiais ir šiaip sau “liuoslai- 
kiu”, nors laiko buvo labai 
mažai—jie tesisvečiavo vos 
vieną dieną. Su meninin
kais buvo atvykęs montre- 
aliečiams labai gerai pažįs
tamas (pereitą vasarą dir
bo Ekspo-67) Lionginas Pa- 
žūsis, kuris koncerte buvo 
pranešėju. Taipgi kultūros 
Ministerio pavaduotojas ir 
grupės vadovas Vytautas 
Jakelaitis, dailininkas Bra
zaitis ir kt.

Iš ryto, svečiams tik išė
jus iš laivo, vietiniai jau
nuoliai, suorganizuotai — 
Henry V. žižio, inžinieriaus 
Kličiaus ir Zigmo Lapino 
(pastarajam kaip muzikan
tui, svečiai padovanojo bir
bynę) su auto-mašinom nu
vežė į parodos teritoriją, 
pažiūrėti šių metų parodos 
“žmogus ir jo pasaulis”. 
Po pietų, bent paviršutiniai 
svečiai supažindinti su Mon- 
trealio didmiesčiu, vakare 
konccertas, o po koncerto, 
D.L.K. Vytauto Nepriklau
somo Klubo pirmininkui J. 
Skinkiui pakvietus, Klubo 
svetainėje, jau po vidurnak
čio, svečiams vakarienė ir 
susitikimas mūsų tautiečių 
su svečiais, kur gražiai, 
broliškoj atmosferoj, pašne
kesiais užbaigtas vakaras.

Ant rytojaus, birželio 29 
d., iš ryto gal ne mažiau, 
kaip ir koncerte dalyvavu
sių, susirinko vietos lietu
viai atsisveikinti su svečiais,

Jis apšvietą mylėjo: prie 
pirmeivių organizacijų pri
klausė, skaitė 
ją rėmė kiek gf

1941 m. vedė
pon. Per visą 1 
sugyveno. Sunku 
vienai gyventi ir jį už
miršti. Ji ture;
bet dabar tik vieną: Anta
niną Navarauskienę.

Jis buvo iš Kauno rėdy- 
bos. Bostone iš 
60 metų.

Jo brolis mirė prieš apie 
3 metus. Gyveno Haverhill, 
Mass., ir buve
Haverhill Lietuvių kapinė
se, taipgi ir Augustą nuve
žė į tas pačias 
lio paguldė arr

Ilsėkis, drauge 
rauskai, šioje šaltoje žeme
lėje.

Laisvę” ir

Marcelę Le- 
aiką gražiai 

jai bus

o 4 sesutes,

gyveno apie

palaidotas

ir šalia bro- 
žinai ilsėtis.

Damb-

E. Repšienė

Pranešimai
Philadelphia, Pa.

susirinkimasLLD 10 kp.
įvyks šeštadienį, liepos 13 
d., 2 vai. Bus pranešimas iš 
Ramanauskų pokylio, įvy
kusio liepos 7 
sitarsime ką

i. Taipgi pa
veiksime to

liau šią vasarą. Kviečiame 
visus dalyvauti. Atsineš- 

anymų mūsų

Nors 
tokas, 
gražus 
komiteto rąportus iš kuo
pos veiklos, pasirodė, kad 
nors sąlygos buvo nepalan
kios, kuopos rengtas senų 
daiktų išpardavimas davė 
58 dol. pelno. Ačiū drau
gėms moterims už pasidar
bavimą.

Iš apskričio ir “Laisvės” 
įvykusių piknikų raporta
vo jog kuopa prisidėjo prie 
abiejų moterų stalų su 
maistu. “Laisvės” piknikui 
Ausienė ir Vosylienė bend
rai parūpino pyragų. Išlei
dimui J. Demikienė dova
nojo tortą, o kuopa — bu
telį degtinės, tas kartu da
vė 25 dol.

Apkalbėta artėjantis 
“Laisvės” piknikas, kuris 
įvyks rugpiūčio 18 d. Olym
pia Parke. Komitetas ra
portavo, kad Hartfordo 
Laisvės choras prižadėjo 
dalyvauti su naujomis dai
nomis. Taipgi tikimės turė
ti iš “Laisvės” pastogės ir 
iš plačios apylinkės svečių.

Nors “Laisvės” vajus to
li, virš dviejų mėnesių, bet 
worcesterieciai jau juomi 
pradeda rūpintis. Kad šis 
vajus būtų pasekmingas, 
atidarymui vajaus rengia
mės prie banketo - pietų, 
kurie įvyks rugsėjo mėnesį 
Olympia Parke. Tėmykite 
jo pranešimus.

Pereitą savaitgalį -turėjo
me svečių iš Lietuvos. Čia 
lankėsi A. Laurinčiukas su 
malonia žmonele ir jauna- 
mete dukryte, kuri jau lais
vai susikalba su mūsų jau
nuoliais angliškai. Laurin
čiukas su šeima svečiavosi 
pas Richard ir Ireną Janu
lius ir ta proga praleido sa
vaitgalį Olympia Parke ir 
pasimau d ė Quinsigamond 
ežere. Vietos lietuviai turė
jo progą susitikti su sve
čiais, su jais išsikalbėti, sta
tyti jiems klausimų apie da
bartinį Lietuvos žmonių 
gyvenimą. L a urinčiukas, 
nors dar jaunas, bet aukš
tai išsimokslinęs veikėjas. 
Jis ne tik korespondentas 
Jungtinėse Tautose, bet ir 
autorius keletos knygų. 
Laukiame jo naujos knygos 
'“Juodas kraujas”, kurią iš
leis ALDLD savo nariams. 
Kurie dar nesate ALDLD 
nariais, tuojau prisirašyki
te prie vietinių kuopų.

J. Jaskevičius

Bridgeport, Conn.
Sekmadienį, liepos 7 

įvyko pusmetinis LDS 74 
kp, susirinkimas, narių at
silankė pusėtinai. Turbūt, 
kad buvo gražus oras, ne
atrodė, kad liepos mėnesio 
oras.

Iš valdybos raportų paai
škėjo, kad į LDS 18-tą sei
mą delegatai išrinkti ir pa
sirengę vykti. Su jais kar
tu vyks viceprezidentas J. 
J. Mockaitis. Taigi bus trys.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad surengti kokį nors pa
rengimą. Plačiai apkalbėjus 
nutarta kviesti B.rooklyno 
Aido chorą, kad suvaidintų 
ioperetę “Sudrumsta širdis”, 
apie pabaigą spalio mėn. 
Dar diena galutinai nėra 
nustatyta. Tėmykite, “Lais
vėje” greitai bus pranešta.

Visi ir visos iš Connecti
cut valstijos lietuviai pra
šomi dalyvauti, nes dabarti
niu laiku tokių parengimų 
retai gali pasitaikyti, 
ypatingai Connecticut vals
tijoje.

J. Strižauskas

d

at-

Paplitęs susirgimas
Londonas. — Vienas iš la

biausiai paplitusių Britani
jos salų gyventojų tarpe su
sirgimų yra artritas ir ki
tos sąnarių reumato for
mos. Pasaulinės sveikatos 
apsaugos organizacijos 
duomenimis, kuriuos pa
skelbė laikraštis “Financial 
Times,” Anglijoje dėl artri
to kasmet netenkama 30 
milijonų žmogausdarbo die- 
'nų. ' ‘ : ’

Anglijos pramonės nuo
stoliai dėl šios ligos sudaro 
130 milijonų svarų sterlin
gų. Pusė anglų serga vie
nos ar kitos formos reuma
tiniais susirgimais ir tik du 
kiekvieno šimto žmonių, su
laukusių septyniasdešimties 
metų amžiaus, neserga šia 
liga.

Dažniausiai artritu serga 
dokininkai, šachtininkai ir 
giminingų profesijų darbi
ninkai. Nors reumatiniai 
susirgimai įgauna katastro
fišką mastą, mokslinio tyri
mo darbams šioje srityje 
kasmet išleidžiama tik 400,- 
000 svarų sterlingų.

250 sužeisti cirke
Auburn, N. Y. —Vėtrai 

sulaužius cirko palapinę, 
250 žmonių sužeista.

Londonas. — Dr. Kingo 
užmušėjo James E. Ra,y 
apeliacija bus svarstoma 
liepos 29 d.

MIAMI, FLA. Help Wanted Male

kite gerų sum 
Draugijos gerovei. Valdy
ba (51-52)

Ir ant mūs gatvės šventė! van operators. Hshid. goods 

Pora savaičių prieš liepos for lonf distance ™win« co- 
ketvirtą pas mus Socialia
me Klube pasklido žinios, 
kad Mildred Stensler iri 
Viktoras Bekeris atosto
gaus mūsų apylinkėje. Aido 
choras ir kiti ant greitųjų 
prisirengė prie koncerto. 
Koncetas iš meninio ar mo
ralinio atžvilgių davė labai 
patenkinanč i a s pasekmes. 
Mildred Stensler jau nuo 
seniai pažįstu ir jos gabu
mus žinau, bet apie Vikto
rą Bekerį nors daug buvau 
girdėjęs, bet ypatiškai ne
buvau sutikęs bei dainuo
jant girdėjęs. Va čia kaip 
tik ši proga suvedė mus į 
pirmą susitikimą.

Vic. Bekeris turi stiprų, 
gražų ir našų balsą, dainuo
ja gyvai ir vaizduojančiai. 
Repertuaras buvo skonin
gai pasirinktas, visus klau
sytojus žavėjo, o tie jį ap- 
dovano j o g r i a u smingais 
plojimais ir bravomis! Iš 
visų dainuotų dainų Vic. 
daugiausia sielos įdėjo į 
amerikoniškos liaudies kla
siką “Old Man River”.

4 Mūsų Aido choras po ap- 
laikyto smūgio iš priežas.- 
ties mirties mokytojo K. 
Kinderio, manėm, bus nu
puolęs dvasioje. Bet aidie- 
čius Mildred Stensler ne 
tik iš tos apatijos išgelbė
jo, bet savo merkuriškais 
gabumais juos sukonsolida- 
vo ir iki paskutinės uncijos 
energiją jų balsuose ir pas
tangose traukte ištraukė. 
Bravo, Mildred!

Iš vietinių solistų šį kar
tą tik viena Mae Gabrėnie- 
nė dainavo. Ji pateikė po
rą solo dainų ir porą duetų 
su Vic. Bekeriu. Dainavo 
švelniai ir žavingai. Jau ji 
yra gana toli pažengusi la
vinime savo balso.

Kadangi mes Floridos 
lietuviai esame tolokai at
siskyrę nuo mūsų lietuviškų 
centrų, tai mums menine 
venkla sunkiai prieinama, 
o vietinės jėgos labai ribo
tos. Tad, kada kas nors rim
tesnio į mūsų padangę už
kliūva, mes jau sakom, kad 
ir “Ant mūsų gatvės šven
tė”. ( . I

Nagrinėti a r kritikuoti 
atliktas atskiras dainas bū
tų benaudis darbas. Rašyti 
apie dainas yra vienas da
lykas, o girdėti jas dainuo
jamas jau visai kitas. Vie
nam klausytojui patinka 
viena daina ir dainininko 
jos atlikimas, o kitam kita 
daina. Tad būkime demok
ratai ir palikime klausyto
jams pagal savo skonį sprę
sti. Mes čia vietiniai turime 
džiaugtis, kad ir pas mus 
karts nuo karto kas nors 
gražaus, kas nors kulturin-

qualified drivers will be assisted in 
purchase of tractor. Call Jim Huff
man. 703-751-5300. (44-53)

AIR CONDITIONING qualified 
servicemen installers, helpers. Top 
pay, year round work. OIL BUR
NER SERVICE MEN HELPERS. 
Chance to learn air conditioning. 
Call GL 7-2900. (49-53)

SERVICE ADVISERS (4)
Men interested in good positions 
with large GM dealership. We offer 
pleasant working cond., good base 
pay plus draw. Here’s a job that 
offers an cxce. opportunity to get 
ahead with good benefits. Some me
chanical exp. desired. Contact Mr. 
Wilkie, Sunny Stein Chevrolet. 6501 
Market St., Upper Darby, Pa.

FI 2-8000. J A 8-6960. (51-57)

ROLL TURNER

Must be familiar with 
Bar Mill producing 
Angles, Rounds and 

Re-Bars 

Reply to

MILTON MANUFACTURING 
COMPANY

P. O. Box 429
Mil ton, Pa. 17847

State Experience, Etc.
Equal Opportunity Employer.

(51-62)
An

SECURITY GUARDS
Full Time & Part Time

All shifts available at many lo
cations thruout the city, 
company benefits and 
furnished. Apply in 
2011 Walnut St.

Excellent 
uniforms 
person to:

(51-53)

Help Wanted Female

All

OPERATORS WANTED
For skirts and dresses, 

sections open. Union shop.
PARK LANE FASHIONS

417 Wood St., nr. Boulevard.
Phone: 609-692-7286.

We are an equal opportunity 
employer. (50-56)

bo

EXPERIENCED 
MECHANIC

G. T. FASHIONS
S. River St., Plains, Pa.

(49-52)

RELIGION

:vykęs
(To-

) sve-

os da- 
s kon- 
nstru- 
atarti-

as Ta- 
nepa-

iskas

itienė 
čiai

“Laisvę” pa-

i Roches- 
ero drau- 
lesteryje. 
smai pra- 
' abu jau

Remdami 
remsite judėjimą už taiką.

Jonas Markevičius

A. L. Bękešiai 
R. Bara 
V. Bulienė 
K. Žema 
F. O. Gr

Harvey Gasparaitis
Mirė liepos 4, 1966

Jau dveji metai kai mirė mano mylimas 
sūnus. Liūdžiu jo.

Margaret Gasparaitienė,
motina

—Hillside, N. J.

Iškilmingos Pamaldos
(Novena)

Pagerbimui šv. Onos 
Šv. Onos Bažnyčioje

Memphis St. ir E. Lehigh Ave.
PHILADELPHIA, PA.
Prasidės liepos 17 ir 
užsibaigs liepos 25-tą.

Pamokslus kalbės
Kun. Thomas A. Ganley, C. M.

Palaiminimai su 
Šv. Onos relikvija 
per ištisas dienas.

(51-53)
Apm. skclb.

Sekmadienį po ketvirto
sios liepos, po Socialio Klu
bo pietų mūsų svečiai ir 
choras geroką dalį repertu
aro klubiečiam pakartojo.1 
Už tai Miamio lietuviai ir 
klubiečiai svečiam ir chorie- 
čiam širdingai dėkingi?

S. Zavis

Mes, velionio draugai, gyvenantiej 
ter, N. Y., išreiškiame liūdesį netekę gi 
go, kuris per ilgus metus gyveno Roc 
Jis turėjo gražų ūkį, kur galėjome link 
leisti laikus, laikydami išvykas. Dabar 
mirę. Gaila netekus gerų draugų.

A. M. Arlauskai
P. O. Malinauskai
Wm. R. černaūskai
J. Totorius
F. J. dantenai
J. H. Stančikai

Veriutė Mineikiene
Liepęs mėnesis yra mums liūdnas mėnesis. 

Prisimename mylimos sesutės mirties sukaktį. 
Jau šešeri metai kai netekome jos. Ilgai pasi
liks mūsų širdyse.

Miami, Fla.

Marytė, sesuo
Pranais, šyogetis

—Kvietkai

Nepaprastas aktas galioje
Bona. — Vak. V.okietijos 

parlamento priimtą Nepa
prastos Galios aktą pasira
šė prez. H. Luebke. Šiam 
aktui priešinasi darbo uni
jos ir kairiosios organizaci-

PROTĖVIO DANTIS
• Įdomią operaciją padarė 

japonų gydytojas Tosijas’ 
Jamanė. Kompanijos tar
nautojui Josinoriui Siojai 
jis perkėlė beždžionės dan
tį. Dantis prigijo ir, gydy- • 
tojų nuomone, tarnaus savo 
naujajam savininkui 2-3 
metus. (TASS-ELTA)

]0S

New Delhi. — Daugiau 
kaip 4,000 geležinkeliečių 
darbininkų streikuoja Indi
joje.

NORITE ATOSTOGŲ?
Vokietijos Federatyvinės 

Respublikos Reino-Vestfali
jos žemės KDS organizaci
jos pirmininkas patvirtino 
papildomas lengvatas naujų 
partijos narių verbuoto
jams.- Už 50 naujų narių 
jie gaus apmokamas ato
stogas.



(

6 pusi.

Iš ATSIMINIMŲ

Jaunuoles Zinos polėkiai
1945 metai. Dar aidi pa- 

tranoks. Kaune leidau la 
raštį. Hitlerininkai sugrio
vė elektrinę. Todėl elekt 
lyg duoną kol kas te 
skirstyti riekėmis — t: 
kilovatų kepyklai, ligonir 
spaudai. išleisti. N a k t: 
Laužau numerį. Užgęsta 
šviesa — ją perjungė 
tiems, 
buklingoji 
Vėl suūžia linotipai. 
tvarkai laikraštį. Kart 
spaustuvėje išbūda\ 
dvi-tris naktis. Kai laikr 
tis pakvipdavo S. Nėries 
eilėraščiu, P. Cvirkos apy
saka, dar neįgudusio žur
nalisto apybraiža, praneši
mu iš fronto, — išeidavau. 
Po darbo sutikdavau Ziną. 
Ji studijavo medicina. Ją 
karo metais sutikau Gorkio 
srityje. Ji dirbo lietuvis 
jų vaikų namų auklėta 
Ten paklausiau:

—Kuo nori būti:
—Gydytoja! Gal būč 

jau baigusi mokslą. Bet 
ras...

Va, grįžusi į Kauną i 
nuolė, lyg Faustas stud: 
vo mokslą. Jos šį patosą 
atskleidžiau apy braiže 
“Komjaunuolės veržimą* 
mokslą.” Tuomet su J. 
jauju redagavau “Valstie 
laikraštį.” Jis pagyrė:

—Literatūriškai, vaizdžiai 
parašei apie studentę.

Ji gerai nusimanė groži
nėje literatūroje. Ji steb 
ne tik apsiskaitymu, bet 
poetiškomis mintimis.
dėl su Zina mėgau pasišne
kėti apie rašytojus. O 
kitas kalba lyg poetas, 
ria’ vaizdus, spindi lyriz 
spinduliais. • tai nejučio 
ir natas užsidegi tuo. - • 

Būdavo, jaunuolė išk 
egaminus — ir puola 
prie saulės prie poezijos 
prozos tomelio. Bet 
griautose spaustuvėse sun
ku buvo išleisti naują k 
gą- O ji:

—Noriu skaityti! 
daugiau skaityti!

Atnešu lyg iš žemės 
kasės seniai atspausdintą, 
aptrintą knygą. Ta prA"Q 
mėgau apie to jūrinio
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lano kūrybos simfoniją, pa
kyli aukščiau nuo žemės, 
emocingiau įsijauti į žmo
gų ir trokšti jam neaprė
piamos didybės.”

Už grotų susižavėjau V. 
Vasilevskos pirmuoju ro
manu. Studentei parūpinau 
rusišką jos apysaką “Tai 
meilė.” Užrašiau: “V. Va- 
silevska labiau, negu kuris 
kitas rašytojas turi įtikin
ti: knygos rašomos tiems, 
kurie patys nerašydami 
jų — savo širdies gelmėje 
nešioja poezijos ugnį.”

Žeminėje, netoli Staraja 
Rusos, perskaičiau Belins
kio raštų didelį tomą. La
bai patiko jo ugningas to
nas. Todėl, duodamas Be- 
linskį būsimai gydytojai, — 
oalinkėjau: “Susipažinti su 
liepsningo stiliaus geniju
mi.”

Suradau jai knygą ir 
apie Leniną. Tariau ta pro
ga: “Mokančiai gyvenime 
rasti poezijos, o ypač poe
ziją padaryti dar įdomes
nę.”

Tarp mūrų, tarp grotų 
perskaičiau Flobaro “Sa- 
lambo.” Susižavėjau jo sti
liumi. patosu, patetika, pa
lyginimais. Todėl Zinai pri
miniau: “Nepaprasto, pa- 
tosiško stiliau rašytojo kū
rybai pažinti.” O Mopasa
no novelės man padiktavo 
šias eilutes: “Tai rašyto
jas, kuris rašė ne apie ra
šytojus — paprastus žmo
nes. — rašė su nepaprasta 
didybe ir švelnumu.”

Dar kalėjime susipažinau 
su Ma j ako vskio kūryba. O 
itin karo metais — perskai
čiau šio genialiojo poeto 
raštų dešimtį tomu* Ir su
pratau. kodėl žmonija ji lai
ko genijum. Todėl 1945 m. 
ant jo p o e z i j o s tomelio 
jaudžiau: “Zinai, kad po
eto jausmai, lyrika visada 
primintų gyvenimą, ateitį. 
Nėra gvvenimiškesnio poe
to už Maiakovskį. Jo eilė
raščių eilutėse kiekvieno 
žmogaus gyvenimas, jaus
mai. širdis.”

Neužmiršau ir Šocholovo 
“Tykiojo Dono”: “Tai min
čių upė, kuri plačia kaip 
Tykusis Donas srove užlie
ja širdi lyrizmu, neša žmo-

oga
au

torių išreikšti savo nuomo
nę, sužadinti dar dicesnį

apie’gų į laimės viršūnę.susidomėjimą juo. Štai___ c _____
Balzako romaną teigiau: j Apie valstiečių poetą Kol- 
“Kad neašarbs ant žįmės 
kristų, o saulės spindu'

Prašomas ant kurio 
veikalo duodavau kurio 
rašytojo apibūdinimą. 
Ibseno “Visuomenės. si 
jai užrašiau: “Ta 
šytoias. kuris už grotu 
teikę nuostabu žavesį.” 
Romeo ir Džiuljetą įra
Jautriame Šekspyre 

savo širdžiai saulės, 
džiaugsmo/ Prancūzu ko- 
rif ė j aus romanas ‘ ‘Kola 
Brenjonas” įžiebė tokia ug
nelę: “Kai įsiklausau į Ro-

iai.” 
nors 
nors 
Ant 
ulų” 
[• ra
in an 
Apie 
siau: 
rasti

Penktadienis, Liepos, (July) 12, 1968

už tai jį 
ir grudi-

eitį. Žinojo, kad 
persekios. Va jis 
no save. Jaunuolei patiko 
kad Černyševskio 
žas pamilo proletariatą ir 
jam pranašavo socialistinę

>
persona-

Lietuviški apmąstymai 
New Yorke

Rašo A. šalčius

covą atsiliepiau: “Lyrika, 
kurią žmogus nešioja širdy
je, poetas išliejo, kad būtų 
šviesu, gražu, laiminga.”

Karo metais smulkiai iš
studijavau Pisarevio kriti
ką. Medikei pasiūliau ir jį 
perskaityti: ‘‘Pisarevas, 
pavaizduodamas Rachmeto- 
vą. linki neskriausti saves.”

Ji mėgo, ši Černyševskio 
romano herojų. Kai gyve
no Rachmetovas, Rusijoje 
dar beveik nebuvo proleta
riato. Bet Rachmetovas jau 
galvojo apie kovą, apie at-

Kai perskaitydavo šias 
knygas, Zina apie 
liepdavo nemažiau įspūdin
gai, negu literatūros specia
listas. Ji apie literaratūri- 
nės kritikos straipsnius. Ji 
darydavo pastabas.

—Iš to mokaus, 
davaus jai. Ir tai 
sa. Paklausdavau

—Ar patinka m; 
sas, metaforos?

Žinoma. Tik kč 
dažnai mini saulę 
taip, kad ir be sa 
šviesu.

—Tai sunkus menas...
Itin dažnai su medike 

šnekėdavom apie S. Nėrį, 
P. Cvirką, K. Korsaką, Že
maitę.

— Žemaitė rašo kai kur 
nepaprastu stiliumi. Rašo 
taip, už ką kas mane plie
kė. Bet rašo talentingai,— 
iaudžiau jai apie didžiąją 
lietuvių klasikę.

Zina su patosu užrašinė
jo profesorių paskaitas. Ji 
svajojo, 
neleisti užgęsti saulei — 
žmogaus 
skaitė knygas. Zina klausėsi 
ant Nemuno kranto lakš
tingalos giesmę. Ji troško, 
kad žmogus žmogui būtų 
brolis.

Zina su studentais valė 
griuvėsius namų, kuriuos 
sugriovė vokiški okupantai. 
, O ka darė smetoniniai 
hitlerininkų buvę talkinin
kai? Tie svastikos gerbėjai 
naktimis padegdavo pirkiąr 
.skaityklą, o jos darbuoto
ją — jaunuolę ? nužudydavo, 
keršijo už žemelę. Šiuo kla
siniu priešu Zina piktinosi

Ji 1950 metais meistriškai 
baigė medicinos mokslus. 
Zina ir pasirinko moksli
ninko kelią. Ji dirbo aka
demiko V. Lašo katedroje.

Dabar Zina Eigirdaitė 
jau ruošia medicinos speci
alistus.

Lietuvoje ir gydytojai, ir 
inžinieriai, ir agronomai 
žavisi ne tik savo specialy
bės poezija, bet ir meno še
devrų žiedais. Tai žmonės, 
stovį ant aukštos kultūros 
kalno. Taip, kaip rašyto
jas iš tokių žmonių, kaip 
Zina, daug pasimokiau.

A. Liepsnonis 
1966.IV.12-13, Kaunas

jas atsi-

— saky- 
buvo tie-

ano pato-

irtais per 
Padaryk 

ulės būtų

tapusi gydytoja,

gyvvbei. Zina

Lietuviškas Fordas?
Kiekvienam iš Lietuvos 

ateinančiam žurnale vaiž- 
gantiškai ieškau deiman
čiukų” — ir pats stebiuosi, 
randu jų vis daugiau. 
Nespėjau pasidžiaugti Ka
zio Sajos rašiniu apie, bro
lius Mekus “Tarp Dviejų 
Pasaulių” (“Kultūros Ba
rų” Nr. 6), kai net šūktelė
jau žmoną iš virtuvės, pa
siskaičiau “švyturio” 
10, kad Vilniuje tapo su
konstruotas lietuviškas 
tomobilis! Man seniai 
pėjo, kodėl iki šiol negami
nami lietuviški automobi
liai. Latviai gamina popu
liarius autobusukus, kodėl 
ne lietuviai ..

Auto m o b i 1 i s vadinasi 
“Mikram” (Mi-kušauskai, 
K-ęstutis, R-omas, A-lvy- 
das ir M-arytė). Prieš karą 
aviac i j o s konstruktorius 
Antanas Gustaitis panašiai 
krikštijo savo lėktuvus 
“AN-tanas, BRO-nė”, pasi
darė “ANbro” Nuotrauko
je automobilis atrodo — 
“tik pagalvokite rankomis 
darytas” — puikiai!

Kazys Mikušauskas dir
ba Kauno Politechnikos 
Instituto Vilniaus skyriuje 
kaip meistras.

Patarlė sakydavo: “Iš
leisk lietuvį su kirviu į miš
ką, parvažiuos su vežimu”.

Gal gerai, kad TSRS ne- 
taip lengvai išleidžia pilie
čius emigraęijpp. Kiek GM 
ir Fordas sumokėtų, kad 
gautų sau tokius savamoks
lius konstruktorius - išra-

v ’ -Šių eilučių autorius per
siuntė Kazio Mikušausko 
adresą (Vilnius, Gorkio 73) 
“General M o tors” kons- 
truktavimo biure dirban
tiems lietuviąms. Yra apie 
50 lietuvių inžinierių Det
roite įvairiuose inžinerijos 
postuose, mažu panorės 
prisidėti prie idėjos — su
tverti lietuvišką automobi
lių pramonę!!!'
Reikalauja dėmesio 
visiems poetams

Demie Jonaitis, Brookly- 
no vidurinės mokyklos dės-

Nr.

au- 
rū-

tytoja, pradėjo didelį darbą 
—Socialistinės Europos 
Poezijos Antalogiją anglų 
kalboje.

Kažko d ė 1 amerikiečiai 
specialistai daugiau domisi 
tik rusų poetais — univer
sitetai juos studijuoja, įžy
mieji pietumis vaišina Voz- 
nesenskį, Yevtušenko. “N. 
Y. Times” jaudinasi dėl 
kiekvieno jų žingsnio Mask
voje.

Nepavydu, ne. Šių eilučių 
rašytojas 1962 metais buvo 
supažindintas Vilniuje su 
Andriejum Voznesenskiu, 
prisidėjo prie šio poeto iš
garsinimo Amerikoj. Ne
maža padėkos laiškų ir 
nuotraukų su autografais 
garsusis rusų poetas pri
siuntė.

Daugelis tarybinių tautų 
turi nuostabių poetų — ru
sai jų neneigia ir skelbia 
juos tarybiniuose žurnaluo
se. Tiktai jų nenori paste
bėti “amerikoniški kriti
kai”.

Už tai bravo Demie Jo
naitis —ruošti Socialistinės 
Europos poezijos antologi
ją be diskriminacijos. Bet, 
ir vėl, —kas išleis? “Vieny
bėje” tilpo p. Jonaitienės 
išversti keturi eilėraščiai: 
Sigito Gedos, Bruno San- 
gio, Violetos Palčinskaitės 
ir Vytauto Karaliaus.

Bijo TSRS submarinų
Washington. — Vice ad

mirolas H. G. Rickover su
sirūpinusiai kalbėjo Kon
gresui apie pavojų iš Tary
bų Sajų n g o s atomin i ų 
(branduolinių) submarinų 
pusės.

Jis nurodinėjo, kad TSRS 
atominių submarinų staty
ba gali už kelerių metų pra
lenkti Amerikos atominių 
submarinų st at y b ą. Jis 
taipgi pasakė, kad tarybi
niai submarinai yra labai 
galingi.

Pėsčiom iš Europos 
į Meksiką

1967 m. spalio 13 d. ketu
rios čekės—Edeną Onatrna, 
Kveta Tarantova, Jarmila 
Očaskova ir Vera Komar- 
kova—iškeliavo iš Prahos į 
Meksiką. Per metus mergi
nos, kurios yra patyrusios 
sportininkės - alpinistės, nu- 
mačiusios praeiti Austriją, 
Šveicariją, Vakarų Vokieti
ją ir Prancūziją, paskui 
persikelti keltu į Londoną, 
iš jo išplaukti į Kanadą. Ir 
toliau vėl pėsčiomis per Ka
nadą, JAV, Meksiką. Mer
ginos sukars 7,000 kilomet- 
rų! z

1968 m. rugsėjo 17 d. at- 
kuklioji ketveriukė numa
čiusi pasiekti Meksiką. (

Kelionės metu merginos 
numačiusios kaitintis kon
servais, kuriuos joms visu 
jų maršrutu sintinės jų 
draugė Svetla Balentova. 
Jų sveikata ir žvali nuotai
ka turėsianti būti gera rek
lama konservų pramonei.

Sportininkės tepasiuėmė 
po 20 dolerių. Jos tikisi ke
lyje užsidirbti, duodamos 
interviu, rašydamos laik
raščiams straipsnius apie 
Čekoslovakiją, iš kelionės 
siunntinėti reportažus “Če- 
koslovakų sportui.” Nakvy
nei merginos nešasi palapy- 
nę. Visos drauge jos mo
ka rusų, anglų, prancūzų, 
ispanų ir vokiečių kalbas.

Meksikoje alpinistės tikisi 
užkopti į Popohatepetlio 
ugniakalnį.

Taigi, čekės tęsia čekiš
kas tradicijas—keliauja per 
pasaulį.

Parengimą kalendorius
Rugsėjo 28 d.

Laisviečių banketas “Lai-u. 
svės” salėje. Pradžia 5 vai. 
popiet. .

Spalio 12 d
Piknikas pas Čiurlius, 

Pattenburg, N. J.
Lapkričio 10 d.

Metinis “Laisvės” koncer
tas New National Hali, 
Greenpoint-Brooklyn, N.Y.

Gruodžio 15 d.
LDS 13 kuopos metinis 

parengimas Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y.

Tarybų Sąjungoje daro 
širdžių persodinimus
Maskva. — Tarybiniai šir

džių specialistai v i e n o j e a 
operacijoje naudojo veršiu
ko širdies dalis su taisymui* 
vienos moters širdies dure
lių.

Operacija praėjusi sėk
mingai. Tai būsiąs pirmas 
žingsnis prie širdies perkė
limų iš vieno žmogaus į ki-

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia skelbia išsprogdinu
si “vidutinio galingumo” 
atominę bombą.

----------------------------------------- ---- ;------- \----------------

Izraelis apžade Suezą
Jungtinės Arabų Respub

likos miestą Suezą be jokios 
provokacijos Izraelis ap
šaudė. Užmušta 43 civiliniai 
žmonės, 67 sužeisti.

“Tai barbarų būdas už
mušinėti moteris ir vaikus”, 
pareiškė Suezo gubernato
rius Mahmoud. Į miestą 
buvo paleista apie 450 pa
trankų šūvių.

Riverside, Calif. — Mirė 
Mrs. P. M. Gordino, išgyve
nusi metų.

T

Dėmesio Dovanų Siuntėjams
l

TSIRS karo laivai Ceylone
Colombo. — Čia atvyko 

keturioms dienoms Tarybų 
Sąjungos karo laivų eskad
ronas.
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Anglri-Lietiivnj Kalbų

Išleistas 1961 metais Lietuvoje 
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Put lapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisves” knygyne 

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

‘LAISVE”

PADĖKA
Šia proga norime išreikš

ti padėką visiems tiems, 
kurie dalyvavo mano myli
mo vyro Petro Babarsko 
šermenyse, išreikšdami pa
garba su gėlėmis, atviru
kais ir užuojautos žodžiais 
asmeniškai man ir mano 
šeimai. Tas viskas suteikė 
mums ištvermės mūsų liū
desio valandoj.

Velionis Petras buvo laik
raščio “Laisvės” skaityto
jas, tad jo atminčiai aukojo 
$10.

Mary Babarsky, žmona 
Dukra Rūta ir 
jos šeima — Edward 
Kenneth Heller.

—Hollis, L. I.

Blogėja santykiai tarp 
negrų ir žydų

San Francisco. — Ameri
kos žydai, kaip biznieriai, 
buvo tarp negrų priimti jau 
per daugelį metų. Daugelis 
jų turi savo biznius negrų 
getuose.

Bet dabar padėtis pasi
keitė, tarp žydų ir negrų 
santykiai blogėja. Šiame 
mieste, kaip ir kituose mie
stuose, ištikusiose riaušėse 
nemažai žydų biznių nuken
tėjo. O karas prieš arabus 
dar daugiau paaštrina san
tykius.

Negrai nacionalistai pri
taria arabų 
Izraelį. Jie 
“zionistinio 
rėmėjais.

Perkeltas Kenedžio žudikas
Los Angeles. — Slaptai 

perkeltas Roberto Kenedžio 
užmušėjas Sirhan į kitų ka
lėjimą, arčiau teismabučio, 
kuriame, jis bus teisiamas.

Flint, Mich. — Apie 2,500 
miesto darbininkų paskelbė 
streiką, reikalaudami nau
jos sutarties.

Londonas. — čia įvyko 
tarptautinis Jungtinių Tau
tų seminaras laisvės klausi
mais. Dalyvavo 25 šalių at
stovai.

ir

Mirė K. Burkauskas
Vilnius. — Liepos 4 die

ną mirė Kęstutis Burkaus- 
kas, gimęs 1927 m. Pasvalio 
rajono Gustonių kaime. 
Prieš mirtį dirbo automobi
lių ministerijoje.

kovoms prieš, 
skaito žydus 

imperializmo”

Maiskva. — Atvyko Indi
jos prezidentas Zakir [Hu
sain pasitarti su Tarybų 
Sąjungos vyriausybe.

Užmuštas lytinis išgverėlis 
Clintondale, N. Y;—Ras

tas užmuštas Manhattano 
Skautų Klubo vadovas C. 
DiBiase, vyliojęs vaikus ly
tiniam pasitenkinimui.

Nauji 286 inžinieriai
Kaunas. — Politechnikos 

institute gavo diplomus 286 
nauji inžinieriai, kurie mo
kėsi neakivaizdiniu būdu.

Mirė mokslininkas
Vilnius. —Mirė prof. An

tanas Vaitkevičius, gimęs 
1905 m.

Palermo, Sicilija. — Ko
munistų ir katalikų vado
vaujamos unijos paskelbė 
streiką už geresnes darbo 
sąlygas.

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai.

Mums malonu pranešti, kad iš priežasties skubaus 
gavimo daugiau klijentų ir biznio praplėtimo, mums 

pasisekė įvesti sekamus pagerinimus:
Greitesnis pristatymas visų užsakymų
Palengvinta procedūra išpildyme užsakymų per 
Vneshposyltorg.
Atidarymas daugiau Vneshposyltorg krautuvių ir 
sandėlių ištisai per U.S.S.R.
Didesnis pasirinkimas visokių rūšių prekių, įskai
tant rūbus, audinius, batus ir t.t.
Nauja sistema priimant ir pranešant gavimą užsa
kymų. Sekite pavyzdį tūkstančių mūsų klijentų, 
kurie sužinojo, kad dovanas per

Podarogifts, Ine.
yra geriau negu:

A)

2.

3.

4.

5.

B)

C)

Pakietą išsiunčiant iš čia 
(nemoka muito ant Podarogifts užsakymų) 
Money-orderis ar banknotas
(neturintis galios specialiose Vneshposyltorg 
krautuvėse)
Nei jokių mokėjimų mums
(Vneshposyltorg moka mums mūsų komisą)

UŽEIKITE Į MŪSŲ PARODŲ RŪMUS NEW YORKE

Siųskite Savo Užsakymus arba Klausimus j:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212-228-9547
(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose) 

Ar j bile sekančius skyrius:

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP. 
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036 
Tel. 212 CI 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
Tel. 212-581-7729 
ar į bile mūsų skyrių.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut St., Philadelphia* Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455 
ar į bile mūsų skyrių.




