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Parodykim

JAV leis keliauti ASTRONAUTAIiv

šeima 
kitiems pavyzdi

Gasiūnas —

ir astronautų ryž-Mokslas
tas, pagaliau, nugalėjo visas 
kliūtis ir užkariavo žemės pa
lydovą Mėnulį, žmogaus ko- 
jjy^jąu mindė Mėnulio pavir
šių. Su laiku seks ir tolesni 
tam tikrų planetų pasieki
mai ir ištyrimai.

žinoma, brangiai mes su
mokėjome už kelionę į Mėnu
lį. Apollo 11 paleidimas kai
navo 350
Bendrai
mui išleista arti 2 4 bilijonai 
dolerių.

• milijonų dolerių. 
Mėnulio užkariavi-

Washingtonas. — Prieš 
išvykdamas į Aziją, prez. 
Nixonas paskelbė, kad drau
dimas vykti į Kiniją dabar 
mažinamas. Dabar jau ga
lės gauti pasportus kelionei 
į Kiniją senatoriai, kongre- 
smanai, laikraštininkai, mo
kytojai, mokslininkai, stu
dentai, gydytojai ir Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus at
stovai.

Jie ten nuvykę galės įsi-

gyti ir namo parsivesti įvai
rių kinietiškų prekių nedau
giau kaip už $100. Iš Kini
jos prekės dar vis tebėra 
draudžiamos 
tijas įvešti.

Valstybė s 
pareigūnas
sakė, kad Nixonas nori su
mažinti santykių įtempimą 
su Kinija ir bandyti už- 
megsti taikingus ryšius.

į Jungt. Vals-

departamento
McCloskey pa-

GRĮŽTA NAMO
su Humphrey

Negrų vadovas Abernathy, 
vadovaudamas skurdžių pi
ketui arti Apollo aikštės Flo
ridoje, labai teisingai pasa
kė. kad mes didžiuojamės 
mokslo atsiekimais ir linkime 
astronautams geriausių sėk
mių. Bet, jeigu turime pakan
kamai finansų erdvėms užka
riauti, tai kodėl neturime 
fondų alkaniems pavalgydin
ti, skurdui naikinti.
a Todėl, kad erdvių užkaria

vimas kartu suteikia korpora
cijoms bilijonus dolerių pelno, 
Vietnamo karas taipgi duoda 
ko^oracijoms kitus bilijonus 
dolerių pelno, o alkanu maiti
nimas 
nėra 
gas.

Štai 
tracija delsia taikos derybas 
Paryžiuje.

ir skurdo naikiriinias 
korporacijoms pelnin-

kodėl Nixono adminis-

JAV perleidžia militarinę 
bazę Saigono valdžiai

Saigonas. — Jungt. Vals
tijos perleidžia savo milita- 
rinę bazę Saigono valdžiai, 
kuomet iš tos bazės išsi
kraustys JAV militarinės 
jėgos ir grįš namo.

Toji bazė randasi Mekong 
Delta rajone, sudaro 9 divi
zijos centrą. Dvi brigados 
jau paleistos; namo vykti. 
Tai dalis nuskirtų 25,000 
karių, kurie išvežami iš Pie-

Generalinio štabo virši
ninkas gen. Wheeller susi
tarė su Saigono valdovais 
apie JAV militarinių jėgų 
mažinimą Pietų Vietname. 
Dabar jis raportavo savo 
patyrimus Pietų Vietname 
prez. Nixonui.

Houston, Texas. — Space 
Center praneša, kad Apollo 
11 pirmadienį dar apskriejo 
keletą kartų Mėnulį ir pa
suko kelionėn į Žemę. Erd
vės laivas apskriejo aplink 
Mėnulį 31 kartą, keliauja 
atgal, darydamas po 5,700 
mylių į valandą.

Astronautai Armstrong, 
Aldrin ir Collins pranešdi- 
nėja, kad viskas tvarkoje, 
kelionė puikiai vyksta, visi 
Apollo 11 instrumentai ge
riausioje padėtyje. Astro
nautai pasiruošę ketvirta
dienį, liepos 24, kaip 12:51

val. dieną nusileisti j Paci- 
fiką apie 1,200 mylių nuo 
Hawaii.

Sveikinimų jie gauna iš 
visų šalių. Pasveikino astro
nautus ir Tarybų Sąjungos 
mokslininkai. Matė juos te
levizijose 528 milijonai žmo
nių.

Majoras Lindsay paskel
bė, kad New Yorkan astro
nautai atvyks rugpiūčio 13 
d. Demonstracija juos pa
sitiks ir sveikins. Jie aplan
kys daugelį miestų.

Prez. Nixonas išvyko pa
sitikti astronautus.

Maskva. — TSRS premje
ras Kosyginas turėjo pasi
matymą su buvusiu JAV 
vice prezidentu Humphrey. 
Kosyginas pareiškė, kad 
Tarybų Sąjunga nori arti
mos kooperaęijos taikos iš
laikymui su Jungt. Valsti
jomis.

Kosyginas patarė Hump
hrey perduoti prez. Nixo
nui Tarybų Sąjungos pagei
davimą dirbti bendrai su 
Jungt. Valstijomis taikos

reikalu. Jis priminė reikalą 
tartis dėl ginklų kontrolės, 
Vidurio Rytų ir Vietnamo 
klausimu.

Kosyginas taipgi malo
niai atsiliepė apie JAV as
tronautų nusileidimą ant 
Mėnulio ir jų garbingus žy
gius.

Humphrey taipgi matėsi 
su TSRS .premjero deputa
tu Kirilinu ir užsienio pre
kybos ministru Patoličevu.

Kuba iškilmingai sveikino 
tarybinį laivyną

tų Vietnaįno.

Gulladuff, Šiaurės Airija. 
— Airijos republikonų va
dovas Michel Magill peršau- 

I tas prie atletų salės.

Pentagonas ruošia nervų gazus 
Okinavoje Vietnamo karui

Mirė Jurgis Žebrys

Antai Civilinė Aeronautikų 
Taryba rekomendavo prezi
dentui Nixonui suteikti teisę 
Continental Airlines naudotis 
oro keliu į Australiją.

Bet Nixonas atmetė Tary
bos rekomendaciją. Jis pa
tvarkė, kad tą oro kelią išim
tinai naudotų Eastern Air
lines kompanija, kurią Rock- 
fellerių šeima kontroliuoja.

<Kaip matyt, Nixonas 
moka Rockefelleriui už 
rias paslaugas. Ranka 
ką mazgoja.

Washingtonas. — Penta
gonas prisipažino, kad ner
vų gazais buvo apnuodyti 
24 Okinavos žmonės, kai 
gazo metalinė dėžė vežant 
į bazę netikėtai atsidarė.

Nors Pentagonas nieko 
nesako, kad Jungt. Valsti-

jos paruošia mirtinus VX 
nervų gazųs Okinavoje, bet 
dabar jau aišku, kad tai da
roma pasiruošimui prie di
desnės agresijos Vietname.

Okinavoje dabar Jungt. 
Valstijos turi 45,000 karių, 
pilnai paruoštų karui. O iš

; Okinavos perkelti karius į 
Vietnamą, visai nesunku.

Pirmadienį iš Cleveland© 
skambino telefonu Ella Stri- 
peika. Ji pranešė, kad šeš
tadienį, liepos 19, mirė Jur-

atsi- 
įvai- 
ran-

ir jame esanti buvusi sen. Ro
berto Kennedžio sekretorė 
prigėrė.

Dabar reakcininkai 
progą pasižymėjusį 
už žmonijos teises 
užmušti. Nelaimės 
laimes. Gaila jauno 
go žmogaus.

turi 
kovotoją 
politiniai 
seka ne- 
ir kovin-

judėjimo veikėjas, 
mirtį ir laidotuves 
draugai cle.velan-

gis žebrys. Laidotuvės įvy
ko liepos 22 d.

Jurgis žebrys buvo pa
žangaus 
Apie jo 
parašys 
diečiai.

“Laisvės” kolektyvas rei
škia gilią užuojautą velio
nio dvierp dukroms ir anū
kams ir visiems kitiems ar
timiesiems.

Jurgis žebrys buvo vete
ranas LDS darbuotojas, 
daug naujų narių įrašęs, 
nuo 1952 iki 1964 metų bu
vęs LDS antrasis vice pre
zidentas.

Jis buvo nuolatinis “Lais
vės” bendradarbis, nuolat 
lašinėjęs tiek koresponden
cijas, tiek straipsnelius.

Havana. — Septyni tary
biniai karo laivai buvo šia
me Kubos uoste iškilmin
gai sutikti ir didžiulės mi
nios žmonių sveikinti. Tai 
buvo sudaryta oficiali TS- 
RS-Kubos draugiškų santy
kių demonstracija.

“Lai gyvuoja Tarybų Są
jungos ir Kubos liaudis”, 
pareiškė vyriausias Kubos 
laivyno komandierius Aldo 
Santamaria. ’ Už tarybinę

laivyno įgulų atsakė admi
rolas Stepanas Sokolanas.

TSRS karo laivų eskadri
lės čia atvykimas parodo, 
kad tarp Kubos ir TSRS 
santykiai yra pagerėję.

Seoul, Pietų Korėja.—Di
džiulės liūtys apsėmė daug 
vietovių, . prigirdė 23 žmo
nes, padarė nuostolių dau
giau kaip už 2 milijonus do
lerių. .
==?=;

Piety Afrika atėmė marksistams 
balsavimo teises

*

Tuo metu, kai amerikiečiai 
astronautai leidosi ant Mėnu
lio paviršiaus, tūkstančiai Ja
ponijos sostinės 
monstravo. Jie 
rį^ą trauktis iš Okinavos sa
lų, taipgi baigti karą Vietna
me.

Studentai šaukė: Hirošimos 
tragedija neturi niekur pasau
lyje pasikartoti. Tartis su 
Tarybų Sąjunga dėl atominių 
ginklų kontrolės.

Japonijos jaunimas ir visa 
liaudis jaučia, kad prasiplė- 
tus Vietnamo karui Japonija 
gali būti įtraukta 
kurį. Gresia jai 
vojus.

studentų de- 
ragino Ame-

karą Vietna-

į karo 
baisus

sū-
pa-

Ne tik Jungt. Valstijų mies
tuose yra labai daug lūšnynų. 
Europoje taipgi pilna lūšnynų.

Anglijoje yra 1,800,000 na
mų, kurie pripažinti nebetin
kami gyventi, o juose ir po šiai 
dienai milijonai žmonių gyve
na. Mažytė Belgija turi 400,- 
000 tokių namų. O kur Italija, 
Vakarų Vokietija, Olandija, 
Austrija ir t. t.

Bet turtingiausia pasauly
je šalis Amerika negali pasi- 
teisint, tuo, kad ir kitur yra 
lūšnynų, skurdo. Amerika tu
rėtų parodyti pavyzdį visiems, 
kaip panaikinti lūšnynus, nu
galėti skurdą. O ji turi iš ko 
tai padaryti.

Geneva, Šveicarija. —Mi
rė garsus filmų aktorius 
Peter Van Eyck 56 metų. 
Dažnai jis vaidindavo na
cių viršininku antifašisti
niuose filmuose. Buvęs aris
tokratų sūnus, Hitleriui įsi
galėjus Vokietijoje pasi
traukė užsienin.

Ragina amerikiečius trauktis 
iš Pietų Korėjos

tikrai ne-Kenedžių šeima 
laiminga. Prez. John F. Ken-

. nedy ir Robert F. Kennedy 
žmogžudžių užmušti. Joseph 
Kennedy žuvo Antrajame pa
sauliniame kare. Senatorius 
Edward M. Kennedy 1964 m. 
buvo sunkiai sužeistas lėktų-

O dabar sen. Ed. Kenne- 
džįui ištiko kita baisi nelaimė, 
k£| jo vairuojamas automobi
lis nukrito nuo tilto į prūdą

Džiaugiamės, kad laisvie- 
čių pietus praėjusį sekmadie
nį puikiai pavyko. Nors oras 
pasitaikė lietingas, negalėjo
me Forest Parke pietauti, bet 
Laisvės salė buvo įpilna lais- 
viečių.

Dabar svarbu, kad šį sek
madienį gerai pavyktu spau
dos naudai piknikas Water
bury, Conn., kad jame daug 
laisviečių dalyvautų iš plačios 
apylinkės.

Thieu klika kankina 
tūkstančius žmonių

Washingtonas. — Kong- 
resmanas Conyers sako, 
kad pre^. Nixono palaiko
ma Thieū-Ky militarinę kli
ka kankina tūkstančius sa
vo politinių oponentų ir tai
kos šalininkų.

Conyers kaltina Nixono 
administraciją už globojimą 
tos klikos. Reikalauja tuoj 
ištraukti visas Amerikos 
militarinės jėgas iš Pietų 
Vietnamo.

Paryžius. — Prancūzijos 
socialistai svarsto susitai
kymą su komunistais ir su
darymą bendro fronto prieš 
degolistus.

Memphis, Tenn. — Šio 
miesto sanitacijos darbinin
kai po 65' dienų streiko lai
mėjo savo reikalavimus. 
Pirmesnio streiko metu 
Martin Luther King buvo 
užmuštas.

Pyongyang, Šiaur. Korėja. 
—^Korėjos Generalinė Dar
bo Unijų Federacija, Korė
jos Nacionalinis Taikos Ko
mitetas, Taikingo Tėvynės 
apjungimo Komitetas ir 9 
kitos nacionalinės, organiza
cijos reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos ištrauktų sa
vo militarinės jėgas iš Pie
tų Korėjos.

Šiaurės Korėja siūlo, kad 
ištraukus amerikiečių ka
rius, Šiaurės Korėja ir Pie-

tų Korėja gali susitarti tu
rėti po 100,000 karių arba 
mažiau ir tartis dėl abiejų 
Korėjų sujungimo į vieną 
demokratinę respubliką.

Tebucigalpa, Honduras. 
— EI Salvadoro militarinės 
jėgos Veržiasi gilyn įHon- 
duraso teritoriją, nepaiso 
Amerikos Valstybių Orga
nizacijos įsakymo nutrauk
ti mūšius.

Johannesburg. — Pietų® 
Afrikos valdžia uždarė per 
20 metų veikusį Tarybų Są
jungos konsulatą ir tuo pa
čiu metu atėmė komunis
tams ir jų pritarėjams bal
savimo teises visam gyve
nimui.

Atėmimas teisių taipgi 
paliečia ir baltųjų dalį, ku
rie reiškia simpatijas Tary
bų Sąjungai ar komunis
tams abelnai. Už priklausy
mą Kompartijai ar jos rė
mimą gresia 10 metų kalė
jimas ir piniginės bausmės.

P. Afrikos valdovai pasi
ryžę nuslopinti opoziciją, 
kuri padeda didžiulei dau- 
gumai nebaltųjų kovoti 
prieš baltųjų režimą.

Varšuva.— Daugelis Len
kijos darbininkų savanoriai 
smarkiau padirbę ja, besiar
tinant 25 metų sukakčiai 
nuo Lenkijos išlaisvinimo iš 
hitlerininkų kontrolės ir su
kūrimo Lenkijos liaudies 
Respublikos.

Jungt. Tautos. — Zambi
jos atstovas reikalauja Por
tugalijos sulaikyti militari- 
nius įsiveržimus į Zambijos 
teritoriją.

Atlanta, Ga. — General 
Motors darbininkai dar vis 
streikuoja. Dėl to 48,000 au
tomobilių tebėra nepaga
minta.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington.— JAV Dar

bo Departamentas skelbia, 
kad birželio men. pragyve
nimo kainos pakilo 3.5 pro
cento, palyginus su šių me
tų sausio mėn. kainomis.

Havana.— Kubos liaudis 
šį šeštadienį minės 16 metų 
sukaktį nuo kubiečių revo
liucijos pradžios. Revoliuci
jos vadas Kastro kviečia 
visus tą dieną savanoriai 
smarkiau padirbėti fabri
kuose ir cukraus nendrių 
laukuose.

Kairas.— Egipto prezi
dentas pareiškė 1,700 Ara-

bų Socialistų Sąjungos de
legatų, kad Egiptas ka
riaus, iki atsiims Izraelio 
okupuotas žemes 1967 m. 
karą.

Washingtonas.— JAV ii 
TSRS’ pagaliau susitarė pa 
sikeisti konsulatais. JAA 
turės konsulatą Leningra 
de, o TSRS —San Francis 
co mieste.

Atėnai. — Graikijos mili 
tarinė valdžia įkalino dai 
daugiau demokratinių inte 
lektualų. Kaliniai p r a š ( 
protestuoti prieš kalėjimi 
žiaurumus.

Remia biliy prieš 
koncentracijos kempes

San Jose, Calif. — Vietos 
unijos pasisakė paremti bi- 
lių atšaukimui McCarrano 
Akto tos dalies, kuri sutei
kia feder. valdžiai teisę tu
rėti hitlerinio tipo koncen
tracijos stovyklas.

Japonų kilmės amerikie
čiai aiškino, kaip Antrojo 
pasaulinio karo metu tūks
tančiai Amerikoje gyvenan
čių japoniečių buvo suvary
ti į koncentracijos stovyk
las.

Gary, Ind. — Negrai plie
no darbininkai siekiasi dau
giau atstovybės unijos va
dovybėje, kur negrai dar 
vis paliekami proporciona- 
linėje mažumoje.

Afrikos kultūrinis 
festivalis

Alžyras. — Alžyro prezi
dentas Boumedienne atida
rė Afrikos kultūrinį festi
valį, kuris tęsis 12 dienų. 
Tai pirmas toks festivalis, 
kuriame dalyvauja iš 30 Af
rikos šalių 4,000 dainininkų, 
šokėjų, aktorių, muzikantų.

Festivalį suruošė Afrikie
čių Vienybės Organizacija, 
kuriai priguli 41 valstybė. 
Festivalyje dalyvauja ame
rikiečiai negrų kovotojai 
Cleaver ir Carmichael, apie 
1,300 arabų svečių.

Washingtonas. — Apollo 
11 yra 4,039 žmogaus pada
rinys paleistas į erdves. 1,- 
743 paleisti padariniai tebe- 
skraido erdvėse, 2,296 grįžo 
į Žemę arba pražuvo erd
vėse.
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Kova turės tęstis
KATALIKŲ hierarchijos ir kitų reakcinių jėgų 

griežtas priešinimasis sužlugdė visoje eilėje valstijų su
manymus įstatymais legalizuoti aborcijas. Ypač atkak
liai katalikų bažnyčios buvo kovota prieš tokį sumanymą 
New Yorko valstijoje. Bet, žinoma, bus nauji sumany
mai ir pasiūlymai, ir kova tęsis.

Toks griežtas aborcijų uždraudimas, koks dabar vei
kia, jas tik suvarė į pogrindį. Pav., apskaičiuojama, kad 
Amerikoje kasmet įvyksta daugiau kaip milijonas nele- 
gališkų aborcijų, padaromų gydytojų kabinetuose, vieš
bučiuose bei kitose vietose be būtinai reikalingų paranku- 
mų ir saugumo. Tuo tarpu legališkų aborcijų, atliekamų 
ligoninėse, esti tik apie 8,000 per metus.

Mirtingumas nuo nelegališkų aborcijų labai aukštas. 
Iš visų moterų mirčių, susietų su nėštumu ir gimdymu, 
dougiau kaip 85 procentai įvyksta dėl tokių aborcijų.

Bet ar aborcijų legalizavimas daug pagelbėtų bied- 
nuomenės moterims ir merginoms, jeigu pasiliktų da
bartinis nesvietiškas plėšikavimas mūsų šalies ligoninė
se? Šiandien legališka aborcija ligoninėje atsieina nuo 
$650 iki $700. Kuri darbininkė mergina ar darbininko 
šeimos dukra, nepageidaujamo nėštumo atveju, ištesėtų 
užsimokėti už aborciją ligoninėje?

Taigi, kovojant už aborcijų legalizavimą, turėtų bū
ti reikalaujama reformų visoje medicininėje sistemoje, 
kad jos būtų lygiai prieinamos ne tik turčių, bet ir bied- 
nuomenės moterims.

Po sėkmingo žygio į Menulį
TIKRAI epiškas, tikrai stebuklingas žygis baigtas. 

Jis pavyko. Žmogus įkėlė koją į Mėnulį. Žmogus jame 
pavaikštinėjo. Žmogus pirmą kartą savo akimis pamatė 
jo paviršių, savo rankomis pačiupinėjo medžiagą, iš ku
rios jis susideda! Sunku net tuo tikėti, bet taip įvyko.

Šio stebuklingo žygio ir pasiekimo mokslinė vertė? 
Ne čia ir ne mums ją įvertinti. Tegu kalba astronomai ir 
kiti mokslininkai. O kad "jie rašys ir kalbės, garsiai ir 
ilgai, nė minutei netenka abejoti.

Kai astronautas Neil A. Armstrong liepos 21 d. 
10.56.20 vai. vakare įkėlė koją į Mėnulį, mokslo istorijoje 
atsivėrė naujas, skaistus puslapis, prasidėjo nauja era 
žmogaus mokslinėje avantiūroje.

Šiuos žodžius rašant, mūsų šaunieji astronautai 
Armstrong, Aldrin ir Collins dar nėra sugrįžę į Žemę. 
Bet jų žygį reikia skaityti baigtu. Jų didžioji misija at
likta.

Bet kas dabar, kas toliau? Jau kalbama apie puoli
mą Marso. Jis daug, daug toliau nuo mūsų Žemės, negu 
Mėnulis, bet atrodo, kad mokslinio žinojimo nebetrūksta 
ir jam pasiekti.

Tačiau daug žmonių ne tik Amerikoje, bet visur, 
klausia: Ar ne perdėtai žiūrime į erdvę, o nepakanka
mai į mūsų Žemę? Atsiminkime, kad šis žygis į Mėnulį 
mums kainavo daugiau kaip 24 bilijonus dolerių. Kiek 
už tuos bilijonus dolerių būtų buvę ašarų nušluostyta, 
kančių pašalinta, gyvybių išgelbėta, bendrai apšvietoje 
pasiekta?

Taigi, kai pagrįstai džiaugiamės ir diždiuojamės šiuo 
Mėnulio “užkariavimu,” kai niekam neturi ateiti j gal
vą sumanymas nutraukti arba sulaikyti visus siekimus 
arba žygius erdvėje, turime reikalauti, kad tie, kurie vai
ruoja mūsų šalies vairą, daugiau dėmesio kreiptų į liau
dies poreikius čia mūsų Žemėje. O jų, tų pareikių, tiek 
be galo daug...

-------- į--------------------

Vardan pasaulines taikos
BUVĘS viceprezidentas Hubert Humphrey džiau

giasi, kad jis dabar gali laisvai važinėti po pasaulį ir 
susitikti su visokiais žmonėmis. Kai jis buvo Washingto
ne, jis turėjo klausyti savo boso prezidento Johnsono 
įsakymų, kur važiuoti, ką kalbėti. Savo nuomonės ne
galėjo reikšti nė vienu rimtesniu klausimu. Tokia jau 
mūsų viceprezidentų paskirtis. *.

Kaip ten bebūtų, šiomis dienomis jis lankėsi Tarybų 
Sąjungoje. Liepos 21 dieną turėjo susitikimą su Tarybų 
Sąjungos premjeru Kosyginu. Susitikimas buvęs labai 
draugiškas. Kosyginas prašęs Humphrey perduoti pre
zidentui Nixonui Tarybų Sąjungos pažadėjimą pilniau
siai kooperuoti su Jungtinėmis Valstijomis pasaulinės 
taikos išlaikymo reikalais.

Tokį pažadą turėtų viešai padaryti ir mūsų prezi
dentas.

Bet, žinoma, pažadų neužtenka. Tarybų Sąjunga su 
niekuo šiandien nekariauja. Tuo tarpu mūsų šalis įsivė- 

«lusi į vieną barbariškiausių karų. Taigi, iš mūsų pusės 
pažadėjimas kooperuoti taikos reikalais turėtų prasidėti 
su nutraukimu Vietnamo karo. Deja, nesimato, kad pre
zidentas Nixonas rįžtųsi šiam reikalingam žygiui.

TAIP KVAILAI 
SAPNAVO
DAUG GALINGESNI

Gerai, kad Vytautas Sir
vydas, “Vienybės” redakto
rius, bara “vaduotojus” už 
jų žioplumą. Bet, matyt, jis 
nepagalvoja, kad su savo 
galvosena jis nuo jų mažai 
tesiskiria. Antai liepos 4 
dienos to laikraščio laidoje 
jis sako:

“Pagrindiniu galvosūkiu 
juk yra kaip išbarstyti did- 
rusių sovietinę imperiją, ar
ba priversti jos diktatoriš
kąsias viršūnes pasvirti į 
demokratinį-žmogišką soci
alizmą (prie kapitalizmo 
Sovietija ir Rytų Europa 
vargiai begrįš).”

Gražiausiai pasakius, Vy
tautas pamiršta, kad daug, 
daug galingesni vyrai už jį 
dar saldžiau sapnavo Tary
bų Sąjungą “išbarstyti.” 
Kaip žinia, jų tarpe buvo ir 
Hitleris. O kas su jais at
sitiko? Tuo tarpu socialis
tinis kraštas gražiai tebe
gyvuoja neišbarstytas. Ar 
ne per kvaila Vytautui im
tis tokios negarbingos ro
lės?

Iš kitos pusės, redakto
rius yra padaręs nemažą 
progresą, kai jau nebežada 
į “Sovietiją” ir kitus socia
listinius kraštus sugrąžinti 
kapitalizmą. Nek a n t r į a i 
lauksime, kada jis atsisvei
kins ir su išbarstymo filoso- 
fija.

BARA AMERIKIEČIUS
Stasius Mazlaitis, matyt, 

yra pamatęs nemažai pa- 
sąulio. Nepatinka jam daug 
kur užtiktos deųipkratinės 
nuotaikos,, Ypač pąvojipga, 
kad jos skverbiasi ir į baž-; 
nyčią. Paimkime mūsųl 
Ameriką. Kanados kunigų 
organe jis .skundžiasi; :J

“Stebint dabarties reiški-! 
nius, nesunku įžvelgti de-1 
mokratinę įtaką ir religL 
niam gyvenimui. Atvykusi 
iš senojo pasaulio ir daly-; 
vau j ant Mišiose mišriose 
amerikiečių šventėse, stebi
no daugelio nerūpe stinga 
laikysena, kai b ė j i m a s i s, 
rankų laikymas kelnių kiše
nėse; net moterys sėdėjo 
koją ant kojos užkėlusios 
ir šiaip nekukliai laikėsi. 
Atrodė, kad amerikietis net 
ir Dievui pamaldų laiku ir 
Švenčiausiajam Sekramen- 
tui daug pagarbos neturi— 
geriausiu atveju su Juo jis 
elgiasi kaip su draugu.”

ŽUDYMAS DAR GI 
GARBINAMAS

“Parade” kolumnistas 
Lloyd Shearer sako, kad ne
reikia stebėtis, kai šiandien 
Jungtinėse Valstijose tiek 
smurto ir žmogžudysčių. Jis 
rašo:

“Jungtinėse Vai s t i j o s e 
šiandien kai kurios žmonių 
žudymo formos yra priima
mos ir skatinamos. Kitos 
formos yra draudžiamos ir 
pasmerkiamos.

Pas mus nevalia žmogui 
užmušti savo kaimyną, sako 
visuomenė. Bet yra patrio
tiška jam nulėkti už 10,000 
mylių ir kare nužudyti tiek 
Vietnamo komunistų, kiek 
tik jis pajėgs.

Kol mes taip dvejopai 
žiūrėsime į smurtą, smurtas 
tęsis.”

Jis nurodo, kad tokios 
išvados priėjo Stanford uni
versiteto psichiatrai, kurie 
savo studijų atradimus pa
skelbė savo žurnale “Stan
ford M. D.”

TAIKLI PASTABA į
“Vilnies” redaktorius V. 

Andrulis savo kolumnoje 
sako:

“Kas tikėjo, kad ‘didysis 
policininkas’ J. E. Hoover 
ras didesnį JAV priešą už 
komunistus? O, mat, sąly
gos paveikė ir šį poną. Jis 
dabar skelbia jaunų negrų 
kovingą organizaciją Black 
Panther ‘numerio pirmo 
prieš?

Protinė revoliucija, maty
ti, giliai nuėjo.”

STATYS P. GRIGAIČIUI 
PAMINKLĄ

Chicagoje susidarė “Ko
mitetas Dr, P. Grigaičio pa
minklui statyti”. Komitetas 
jau paskelbė ir atsišaukimą. 
Prašo aukų, nes, girdi,“ Gri
gaičio šeima paminklo ne
galės jam pastatyti”.

Kaip žinia, ilgametis men
ševikų “Naujienų” redakto
rius Pijus Grigaitis mirė š. 
m. gegužės 22 d. Savo atsi
šaukime komitetas prime
na, kad velionis buvo vienas 
iš pačių veikliausių “veiks
nių” ir vaduotojų.
Komiteto pirmininkas Dan 

Kuraitis, o sekretorius Juo
zas Šmotelis.

KVAILAS SAPALIOJIMAs
Chicagos menševikų laik

raščio galvočius gieda: “Ko
munistinė valdžia slepia sa
vo planus ir priemones erd
vėms tyrinėti todėl, kad ne
turi ko parodyti. Ne vien 
inokšlo, bet ir technikos sri
tyje jie yrą atsilikę. Ameri
kiečius jie vejasi, bet jokiu 
būdu negali pavyti... Mik' 
žihiškds ’Sovietų Sąjungos 
kojbš yra molinės. Molinė 
yra ir visa jų erdvės tyrinė
jimo programa../’

Šitaip asiliškai tokias ne
sąmones sapalioti tik ir ga
li menševikų laikraščio re
daktorius.

Nė vienas rimtas Amerikos 
mokslininkas nėra primetęs 
erdvės užkariavimo moksle 
ir pastangose Tarybų Są
jungai atsilikimo. Kaip tik 
prišingai, mūsų mokslinin
kai pripažįsta netgi kai ku
riose to mokslo srityse Ta
rybų Sąjungos mokslinin
kams pirmenybes.

PAMIRŠO, AR TYČIA 
VENGĖ?

Savo pareiškime ar atsi
šaukime taip vadinamos 
Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės valdyba daug kalba 
anie savo santykius su VLI- 
Ku, bet nė žodžiu neprisi
mena apie ALTą. O kiek 
mums žinoma, tai daugiau
sia triukšmo prieš PLB ke
lia ALTas. Kaip ten atsiti
ko, kad PLB valdyba nieko 
nesako, kokie jos santykiai 
bus su ALTu?

VILNIAUS MIESTO 
PIRMININKAS APIE 
SVEČIUS

“Gimtojo krašto” kores
pondentas Vyt. Lomsargis 
turėjo pasikalbėjimą su Vil
niaus Miesto Vykdomojo 
Komiteto pirmininku Vyt. 
Sakalausku. Paskutinis žur* 
nalisto klausimas buvo apie 
s v e č i u š, atsilankančius į 
Lietuvos sostinę. Pirminin
kas atsakė:

“Kiekvienam geros valios 
svečiui vilniečiai ne kartą 
įrodė, kad jie svetingi, 
darbštūs, myli savo miestą* 
Mes palaikome artimus ry-

patys save...
Dr. A. Petriką

Liepos mėnesio pradžioje 
New forko puošniame vieš
butyje Americana įvyko 
penkių dienų Amerikos gy
dytojų sąjungos (“Ameri
can Medical Association”) 
metinė konvencija, kurioje 
dalyvavo apie 22,500 gydy
tojų (delegatų ir svečių). 
Atskiroje Colizeumo salėj e- 
arenoje visas tas dienas ėjo 
specialiai suruoštos medici
ninės klinikos ir mokslinės 
naujų gydymo metodų de
monstracijos - parodėlės 
(“exhibits”). Gydytojų or
ganizacijoje yra apie 217,- 
000 narių, t., y. — apie 2/3 
visų šalies gydytojų. Šioje 
konvencijoje jiems atstova
vo 244 akredituoti delega- 
tai-atstovai.

Konvencija pradėta gana 
dramatiškai: kariuomenės 
būgnais bei trimitais, mari
nų orkestru, masiniu him
no giedojimu, aukštų poli
tikų kalbomis, įžymybių in
trodukcijomis, sveikini
mais, bei linkėjimais, triuk
šmingais aplodismentais, 
etc. Norėta sukelti šventiš
ką atmosferą ir patriotinę 
nuotaiką.

Pradžioje viskas ėjo švel
niai ir sklandžiai, kol kon
vencijos idiliją sudrumstė 
įmaršavusi salen organi
zuota opozicija. Būrys jau-

nų gydytojų, medicinos 
studentų ir slaugytojų-nur- 
sių nekviesti užėmė estra
dą ir užtemdė išdidžiai be
sėdintį prezidiumą bei gar
bės svečius. ■ 75-kių asmenų 
grupė užvaldė mikrofoną ir 
per pusę valandos smerkė 
Gydytojų sąjungoje įsigy
venusį konservatizmą ir jos 
kovą prieš visokią pažangą. 
Sąjungos prezidentas dr. 
Dwight I. Wilbur liko be
jėgis; jo potvarkių niekas 
neklausė. Opozicijai suvis 
nenorėta duoti balso, paga
liau jai leista kalbėti “dvi 
minute. Opozicijos vadas, 
27 metų amžiaus dr. Ričar
das Kunnes, Alberto Einš
teino ligoninės psichiatras, 
pasakė smarkią kalbą, ku
ria pasmerkė Gydytojų Są-
jungos vadovybę. Be kita 
ko jis pasakė:

“Jūs esate kriminalistai, 
jūsų organizacija yra ne A- 
merikos gydytojų sąjunga, 
bet Amerikos žudikų sąjun
ga (“American Murderers 
Association”),, Jūs nekovo- 
jate prieš ligų plitimą bei 
už sveikatos apsaugą, bet 
tik už gydymą, už pelną. 
Šimtai tūkstančių Ameri
kos žmonių kasmet miršta 
dėl jūsų apsileidimo bei kri
minalinės taktikos. Jūs esa
te rasistai ir gydymo mo

IŠ LAIŠKŲ
Laiškas Geo, Waresonuj
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Jau keletas dienų, kai ga

vome, jŽ jūs/laišką, ir atvi
ruką., , Tai aš šiandien tu
rėdamas. laisvo laiko- nuta
riau jums parašyti atsaky
mą. '• .

Pirmiausia apie savo 
kraštą. Mes kol kas esame 
visi sveiki, dirbame tuos 
pačius darbus, kaip ir anks
čiau.

Orai pas mus labai vėla- 
vosi, buvo šalta ir lietinga. 
Bet paskutiniu laiku sušilo, 
prasidėjo šienapiūtė. Šie
nas ir dobilai užaugo ge
ri, jau dabar sugulę, bet 
pradėję žydėti. Kviečiai ir
gi atrodo geri, tik rugiai 
daug apdeginti pavasario 
pašalavimu,., Taip ir vasa
riniai irgi, atrodo neblogai.

Žinoma, daug nulemia 
trąšos kurių anksčiau žemė 
nematydavo. Dabar pas 
mus jau antri metai trąšas 
sėja lėktuvai, nes kitaip 
neužtektų. darbo jėgos ran
komis apsėti visų laukų. 
Todėl samdo lėktuvus ir 
trąšas barsto ištisai visus 
laukus. Į vieną hektarą pa
sėja ,nuo 300 iki 500 ki
logramų trąšų, todėl ir der-

šius daugiau kaip su 60 už
sienio miestų. Vilniečiai 
mėgsta išmėginti j egas 
sporto . aikštelėse, kviesti 
gastrolių. įžymius muzikan
tus,šokėjus, dainininkus, ki
tus menininkus, mokslinio 
kus. Ateityje sportininkai 
ir meno žmonės ryšius ga
lės išplėsti dar labiau: sta
tomi nauji 5 tūkstančių vie
tų sporto rūmai, didelis ope
ros ir baleto teatras. Neto
limos ateities planuose—hi
podromo ir konservatorijos 
rūmų statyba.

Tad saitai, vienijantys 
lietuvius su kitomis tauto
mis, su užsienio lietuviais 
ateityje, be abejo,, dar la
biau tvirtės.”

lius būna geras. O taip pat 
tręšia mėšlu. Lėktuvas per 
dieną, apsėja apie 50 hekta
rų dr. įdirba prie • lėktuvo 
pa^ayįmo traktorininkas su 
specialiu pakrovėju, ir dvi 
automašinos veža trąšas iš 
sandėlių. Tai tik trys žmo
nės.

Miežiai jau į bumblį eina, 
sudygo bulves, jau vieną 
sykį atarėme. Burokus jau 
švitinome. Atrodo, derlius 
bus geras. Miežiai jau per 
daug geri, gali sugulti, tai 
tada bus blogai, negalėsime 
su kombainu nupiauti, o su 
rankomis tai daug darbo ir 
daug grūdų išsibarsto.

Melžėjos pas mus dirba 
irgi 5 dienas, kurias pamai
no iš eilės visas. Toje gru
pėje, kur melžia Rozalija, 
yra 200 karvių. Melžia 8 
pagrindinės melžėjos ir yra 
2 pamaininės., Iš ryto reikia 
pradėti melžti nuo 5 vai., 
ir pamelžia iki 8 vai. ryto. 
O dabar pradeda nuo 5 ir 
baigia 8 vai. vakaro. - Per 
pietus nemelžia, tai daug 
laiko yra poilsiui ir namų 
apsitvarkymui. Melžia lau
kuose .su mašinomis, tai 
darbas nėra labai sunkus.

Kiti darbininkai irgi dir
ba 5 dienas į savaitę, po 8 
valandas į dieną, o kai lau
kuose darbymetis, tai dir
ba kiekvieną dieną ir dau
giau valandų per dieną. Bet 
paskui atiduoda tas dienas 
poilsiui.

“Laisvė” pas mus ateina 
vidutiniškai per 22-25 die
nas. Laiškai kitą sykį atei
na per 15-18 dienų.

Moteris labai dėkoja už 
gėlių sėklas. Pasėjo, dabar 
pradėjo dygti., Lauks, ko
kios gėlės išaugs.

Tai tokios naujienos pas 
mus.

i Parašykite apie viską. 
' Lauksime.

Linkime geriausios svei
katos ir laimės. Sudie.

[ Jonas

mi nekalti žmonės,” etc.
Po karštos kalbos, dr.’fį 

Kunnes sudegino savo Aih. 
gydytojų s-gos nario kor
telę ir prisijungė prie kitų 
118,000 savo kolegų, nepri
klausančių Gydytojų asso- 
ciacijai. Tai buvo jo pro
testas.

Gydytojų politikavimas
Am. gydytojų s-gos Poli

tinės akcijos komitetas kas
met išleidžia milijonus do
lerių politinei propagandai 
rinkimų metu, kad Kongre- 
san patektų jos tikslus re
mianti atstovai. O kitus mi
lijonus dolerių išleidžia pa
ties Kongreso užkulisyje 
(“lobbying". Gydytojų są
junga, reakcininkų vado
vaujama, priešinosi “Social 
Security” įvedimui, ji prie
šinosi “Medicare” bei “Me
dicaid” programom, ji prie
šinasi varguomenės labtffea^ < 
ros (“Welfare”) valdiniam 
darbui ir kitiems sveikatos 
bei gerovės įstatymams. Ji 
nori kontroliuoti valdinį 
Sveikatos, švietimo ir gero
vės (“Health, Education 
and Welfare”) sekretoria
tą, etc.

Senų politinių tradicijų 
besilaikantiems gydytojams 
konvencijoje teko praryti 
labai karčią piliulę! Jų ner
vingumas ypatingai padi
dėjo paskutinę konvencijos 
dieną, kai buvo investituo- 
tas (invesdintas) pernai iš
rinktas prezidentas dr, Ge
rald D. Dorman (preziden
tas renkamas metais ank- į 
sčiau, kad jis galėtų susipa
žinti su organizacijos rei
kalais pirma, negu užii^ 
savo vietą). Bijota, kad 
opozicija nesutrukdytų iš
kilmingo- įvesdinimo cere
monialo, tad pasikviesta 
būriai viešos bei slaptos 
policijos ir salėn leista tik 
akredituoti delegatai; sve
čių neleista.

Šįmet išrinktas preziden
tas (“President elect”), dr. ; 
Walter C. Bornemeir, pra
dės savo pareigas eiti tik 
sekamų metų birželio mė
nesį. Iki tol — jis mokysis.

Nors pernykštėje kon
vencijoje San Francisco, 
Calif., buvo nutarta panai- i 
kinti rasinę segregaciją bei 
diskriminaciją organizaci
jos viduje, bet nedaug kas 
to paiso. Negrai turi savo 
atskirą organizaciją —Na
tional Medical Association.

Atrodo, jog dar ilgai 
truks, kol bus iš Am. gydy
tojų s-gos pašalinta suram- j 
bėjusi konservatyvi taktika 
ir tradicija.

Įspėjimas
Bažnyčios klebonas viena

me Prancūzijos kurortinia
me miestelyje prie bažny
čios durų iškabino skelbi
mą:

“Širdingai sveikiname vi
sus turistus. Kartu prane
šame, kad bažnyčioje ne
įrengtas mudymosi basei
nas, todėl lankytojus, ap
sirengusius tik maudymosi 
kostiumais, atsiprašome.”

Vienas San Paulo (Bra
zilija) gydytojas renka 
daiktus, kuriuos chirurgai 
palieka operuojamų pacien
tų organizme. Daugiausia 
randamą chirurginių in
strumentų. Pasitaiko sagų, 
plunksnakočių, auksinų 
žiedų, netgi cigarečių. &fti 
apie kolekciją pranešė laik
raščiai, sveikatos apsaugos 
ministerijos revizoriai tuoj 
pat ją konfiskavo.
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LAKŠTINGALA
(Pabaiga)

— Kokia graži mergina, tačiau kokia 
. ji išblyškusi! Kokie mėlyni lankai juo

sia tyras jos akis! Ji myli ir kankinasi. 
O jis negali pamilti, nes jo širdis kupi
na kažkokių nuodų, ir meilė tenai nega
li apsigyventi. Jis jaunas, jis galėtų my
lėti. Aš juos abu išgelbėsiu. Tačiau kuo 
jiems padėsiu. Nieko gi aš neturiu, — 
nusiminė lakštingala. Ji vos nenukrito 
į upę, jei ne gervuogės krūmas, kuris 
ištiesė savo kibią ranką ir sugriebė lakš
tingalą už abiejų sparnų,

— Nenusimink! — tarė gervuogė. — 
Tu juk turi stebuklingą balsą.

Tada lakštingala atsiminė, kaip kartą 
tris dienas ir tris naktis siautėjo audra. 
Ir kai audra iki valiai prisisiautusi pa
galiau nurimo, sodas atrodė baisiai. 
Obelys stūksojo nulaužtom viršūnėms, 
kriaušė, augusi solo gale buvo išversta 
iš šaknų ir nunešta prie malūno. Ser
bentyne gulėjo negyvas ežiukas, o griū
damas sunkus uosis užmušė visus juodo
jo strazdo vaikus. Juodasis strazdas 
į?»olė Į nevilti, jis nesitraukė nuo savo 
sugriauto lizdo, prisileido arti išdykau
jančius vaikus, nelesė ir tikrai jis būtų 
pražuvęs, jei ne lakštingala. Ji dieną 
naktį jam dainavo, kad gyvenimas visa
da vertingesnis už mirtį, ir kad reikia 
kovoti iki paskutinio sparnų suplasnoji
mo, Ji dainavo, kad juodasis strazdas 
nuvijo sunkiąją gėlą. Ir lakštingala pa
siryžo. */

— Aš dainuosiu ir dainuosiu. Dainuo
siu tas dainas, nuo kurių nutyla vėjas, 
pražysta gėlė, sušvelnėja nepakeliamas 
sielvartas. Jis turi manes paklusti — jo 
širdis turi pabusti. Širdis, kol ii plaka, 
neerali būti kaip negyva. Štai šitaip aš 
dainuosiu.

Mergina stovėjo nejudėdama, užsi
klausiusi. panaši į gražia statulą. Ir kai 
lakštingala nutilo, ji sukuždėjo:

— Kaip gražiai tu čiulbi, lakštingala! 
•Kai tu čiulbi, man norisi ir verkti, ir 
jįpoktis.

Kitą vakarą ji atsivedė čia tą, kurį 
mylėjo visa širdimi.
t— Vakar taip nuostabiai gražiai čiul- 

bejo lakštingala, — tarė ji. — Gal ir da
bar ji atskris pačiulbėti...

Ir lakštingala, išgirdusi jų balsus, 
atskrido.

— Gražiai čiulba, — tarė jaunuolis,— 
kai lakštingala pavargusi nutilo. Tačiau 
jo balse nesuskambėjo nė viena švelnes
nė gaidelė.

Lakštingala nenusiminė. Ji dabar kas 
vakarą čiulbėjo ir čiulbėjo, jo jos dainos 
buvo viena už kitą skambesnės ir gra
žesnės.

— Lakštingala, kam tu taip čiulbi? — 
klausinėjo jos paukščiai.

— Ji čiulba mums, — šlamėjo nendrės.
— Ne, man, — ginčijo varlytė.
— Netiesa, — pasakė straigė. — Ji 

čiulba tam juodplaukiui. Tiktai be rei- 
šimtabalse, jis piktas.

— Ne, jis nepiktas, — atsakė lakštin
gala. — Tik jo širdi graužia kažin kokie 
nuodai, kurių aš nežinau.

— Tu ir negali žinoti, — iškišo iš dre
vės ausvtą galvą senas apuokas. Tai Ka
ro nuodai. Juk tu niekad nematei Ka
ro?

— Ne, — prisipažino lakštingala, —- 
bet manau, kad jis toks pat nuožmus, 
Kaip ir audra.

— Jis nuožmesnis. Karas žudo visus, 
o tuos, kurie pasilieka gyvi, užnuodija 
savo baisiausiais nuodais. Jie niekuo 
negali grožėtis ir nieko mylėti, juos per- 
sekioia tamsieji sapnai ir mintvs.

— Tai baisu. — atsiduso lakštingala, 
— tai baisu, tačiau... aš dar turiu vil
ties.

O dienos bėgo ir bėgo. Seniai jau nu
žydėjo medžiai. Laukais ėjo kaitri va
sara, nokindama rugius ir kviečius, o 
įkandin jos slinko apniukęs ruduo. Daug 
kitų paukščiu jau seniai buvo išskride.

— Klausykite, ar ne stebuklai, lakš
tingala dar čiulba. — stebėjosi žmonės, 
išėie vėsų pavasarį laukan pasišneku
čiuoti.

Sodas ištuštėjo Bitės užsidarė avi
liuose žiemoti, musės lakstė pastvrusios 
ir neliksmos tiktai sušildyti vidudienio 
atealės spinduliu, žiogai savo mažais 
smuikeliais groio džiugias melodijas. 
A— Skrisk, lakštingala, skrisk! Pavė
luosi! — linksėjo sunkiom svyrančiom 
vaisiais šakom obelys. — Nukris lapai,

pūs šiaurys, kur tu prisiglausi?
— Skrisk! Skrisk! —švokštė nuo gau

sių lietų ištvinusi upė.— Vėjas įmes ta
ve į vandenį ir nuskęsi. Kas tada džiu
gins mane kitą šviesų pavasarį?

— Karo nuodai stipresni už tavo bal
są, nesakiau, — linksėjo galva apuokas.

Naktys vėso. Sode suguldavo šalti 
ūkai, ant žolės blizgėjo šalna. Kažin kur 
pradingo vabzdžiai.

Lakštingala beveik badavo. Be to, 
jai buvo labai šalta. Ji slapstėsi nuo 
šalčio tarp medžių šakų, ieškojosi užuo
vėjos krūmokšniuose, o kartą įsilindo 
į senos klėties palėpę, tačiau rytais ji 
vos pajudindavo savo sustyrusias raudo
nas kojikes.

“Dar šį vakarą pačiulbėsiu, o rytoj 
jau skrisiu. Dar juk ir gervės neišskri
do. Su jom aš skriusiu”,—raminosi lak
štingala. Bet aušdavo rytas, ir lakštin
gala vėl pasilikdavo. “Dar kartą, dar 
kartą, gal šį kartą mano daina pasieks 
jo širdį..” s

Tačiau lakštingala matė, kad mergi
nos veidas vis labiau blykšta ir vis tam
sėja mėlynieji žiedai aplink akis.

“Nejaugi mano daina bejėgė?” — nu
siminė lakštingala.

Viena vakarą ji viršum sodo aukštai 
išgirdo klvkiant gerves.

— I pietus! Į pietus! — tiesdamos ka
klus šaukė gervės.

Lakštingala žiūrėjo į jas nesiryždama 
judino snarnus. Paskum atsiminė.

“Gervės juk nutūps prie Didžiojo eže
ro. Jos ten išbus dvi dienas. Aš jas ir 
pasivysiu”.

atsitūpė ant karklo.
Ji paskubomis suglostė pasišiaušusias 

plunksnas ir uždainavo,:
“...Vasara nubarstė visus žiedus, — 

čiulbėjo ji, — laukai ištuštėjo, upė šalta 
ir pikta. Aš dainavau tau visą vasarą, 
o tu mano balso nepaklausei. Tu nuvi
jai meilę lyg piktą vabzdį nuo savo kak
tos. Tu nueini, o jos širdis kaip tie ply
ni rudens laukai...”

Lakštingala čiulbėjo ilgai, atsiminda
ma visas savo gražiausias dainas, ko
kias ji tik mokėjo. Ir kai pagaliau ji už
kimo ir turėjo nutilti, tai pasijuto tokia 
nuvargusi, kad neįstengė pasislėpti kar
klyne nuo ją stebinčių dviejų porų akių.

— Aš niekad dar nebirdėjau jos taip 
gražiai čiulbant, — po ilgos tylos tarė 
mergina.

— Bet kodėl ji neišskrido? — paklau
sė jaunuolis.

— “Kodėl aš neišskridau, kodėl? Juk 
savo dainom norėjau išvaryti iš tavo šir
dies Karo nuodus. Bet jie stipresni už 
mano dainą, — liūdnai galvojo lakštin
gala.

— Kokios gražios jos akys — staiga 
sušuko jaunuolis. Jos takios kaip ta
vo...

Lakštingala narnate, kaip kraujo ban
ga užliejo blankius jaunosios merginos 
skruostus. O jos akys švietė skaisčiau, 
ne^u žvaigždės padangėje.

Jiedu žiūrėjo vienas i kita nepratarda
mi žodžio, tik akys ju kalbėjo...

Ir lakštingala suprato, kad ji nugalėjo 
Karo nuodus.

O dabar į tolimus kraštus Ilgakaklės

gervės laukia nesulaukia prie Didžiojo 
ežero!

Ji linksma ištiesė sparnus ir staigiu 
skrydžiu metėsi aukštyn per upę, pačiu 
tiesiausiu keliu. Tačiau vidury upės ji 
pajuto, kad nebetenka jėgų. Jos spar
nai rečiau ir rečiau plasnojo. Ji stabte
lėjo ir krito žemyn.

Upė tarė:
— Seniai tau sakiau: skrisk, lakštin

gala. Tu nepaklausei. Bet tu taip gra
žiai čiulbėjai, ir man tavęs gaila. Tuoj 
banga tave išmes aukštyn, tu tik pasi
kelk sparnais iš vandens, o vėjas nuneš 
į krantą.

Ūžtelėjo banga. Lakštingala iš visų 
jėgų puolė aukštyn, tačiau pakilti jai ne
užteko jėgų. Ji tik spėjo pamatyti gim
tąjį sodą, malūną, pliką šakutę, kur ji 
čiulbėjo. Ir dar ji pamatė krantą, nu
tviekstą mėnesienos. Tenai stovėjo su
siglaudę du žmonės.

Paskui ant lakštingalos nusirito kita 
didžiulė banga ir nusinešė ją su savim 
į tamsias gilumas.

VAKARŲ DEBESYS
Blaškosi, šėlsta vėjas vakaris, 
Debesis gena-skleidžia plačiau;
Šėlsta perkūnas, žaibą sugavęs, 
Trankos, kvatoja kas kartą smarkiau.

Kruša prapliumpa juoda ir įkaitus 
Nuo žaibo, perkūno, audros, 
Naikina viską, kas žemėj sukurta 
Darbščiųjų rankų ir proto žmogaus.

K. žakavičienė
1968, Kaunas

Nora, kuria jos motina, gy
dytoja Aldona, vos galėjo 
suvaldyti.

Bet pagrindinė žiūrovų 
sudėtis — besigydantieji ir 
poilsiaujantieji darbo žmo
nės iš visų Lietuvos kampe
lių. Jiems pjesė ir pastaty
mas padėjo susipažinti su 
Amerikos lietuvių gyveni
mu. Daugelis po spektaklio 
kalbėjo, kad tiesa yra ir ta, 
kad Amerikoje pyragai ant 
medžių neauga ir kad do
leris kartais atsiduoda ne 
tik prakaitu, bet ir krauju.

6. Trumpai apie
, perspektyvas

Ir po premjeros spektak
lis bus dar tobulinamas. 
Druskininkų artistai sva
joja apie pjesės autoriaus 
atvykimą ir bijo, kad jų pa
statymas nepasirodytų blo
gesnis už Amerikoje vaidin
tus spektaklius. Režisieriui 
J. Blažinskui daug patari
mų davė prityręs teatro liū
tas Petras Zulonas. P. Zu- 
lonui prižiūrint bus dar pa
repetuojama, galvojama 
įvesti muziką.

Visus stebina režisieriaus 
J. Blažinsko energija. Juk 
jam visada krenta pagrindi
nis darbų krūvis: ir artis
tus surinkti, ir rekvizitu rū
pintis, ir sale...

Dangus buvo ansiniaukes, pūtė šaltas 
vėias. Lakštingala nuskrido i tankmę 
sušilti ir išbuvo ten iki pat vakaro. O 
kai trumna diena užgeso, ii vėl nutūpė 
ant savo karklo ir ėmė laukti. Vėjas nu
tilo. raudonėiančia žeme užtvino tyla. 
Lakštingala prisiminė ana gegužės va- 
kara. kai ii. sugrįžusi iš tolimų kraštų, 
čiulbėio Grožiui.
Ind jpHiiWi’dabar.'gražu!' Iš*tiesų, gra
žu! —sušuko.ji apsidairiusi. Ji nieka- 

nema^getam^. vą^ 
ŠoHor^dąiĮbeliū^-'-■* MĮ' ' ' ’

— Kaip gražu ! — vėl išsivė^^^^tepąį^ 
sigerėiimo .šūksnis.’— Antai; ’•bėl,ža^W:j 
sas. geltonas, Jo lanki panašūs 
niu$ mažu paukščiuku sparnelius; O ta'V 
kai nuberti raudonais ir geltonais Ga-; 
pars.. ..• • : c • . • - • ’'

Lakštingala užmiršo šaltį, - įkyriai 
gniaužianti krūtinę ir sparnus.

Jai buvo gera. Kaip stebėsis visi 
paukščiai kai im išgirs apie tą nuosta
bai! gamtos pasikeitimą.

Užsižiūrėjusi i geltoną karklyno at
spindį upėie lakštingala nepastebėjo 
jaunuolių, iš lėto vaikščiojančių paupiu.

Ji išgirdo baisa.
— Rytoj išvažiuoju.
Lakštingala krūptelėjo.
Jis išvažiuos su nuodais širdy, o ji pa

liks viena su sunkiu sielvartu.
O, ne! Dar kartą, jau paskutinį kartą 

ji pabandys savo balso galią.
Lakštingala šoktelėjo aukštėliau, kar

klas sulingavo, nulinko, ir ji su visa ša
ka įkrito į upę. Šaltas vanduo traukė į 
save, tačiau lakštingala mostelėjo stip
riai sparnais ir visa šlapia, drebanti vėl

Tarybų Sąjungoje viešėjo Vokietijos re
voliucinio judėjimo dalyvis, buvęs fašisti
nių koncentracijos stovyklų kalinys, Vokie- 
tijos-TSRS draugystės draugijos narys Al
fredas Vėberis su žmona Katryna šimkute- 
Veber. Svečiai iš Rostoko pabuvojo Kijeve, 
Rygoje, Vilniuje. Katryna Veber aplankė 
savo gimtinę Šilutės rajone prie Usėnų, vie
ną uostamiesčio ligoninių, kur ji dii;bo, ir 
buvusį Klaipėdos kalėjimą, kuriame 1939 
metais buvo gestapo įkalinta.

Nuotraukoje — Katryna ir Alfredas Vė
beriai prie buvusio Klaipėdos kalėjimo.

Miko Masio dramos veikalo 
premjeroje apsilankius

Reportažas iš Druskininkų, specialiai “Laisvei”
1. Visą laiką jaunėjančiame

mieste
Kada tik benuvažiuotum 

į pačiuose Lietuvos pietuo
se išsidėsčiusį ant Nemuno 
kranto kurortą Druskinin
kus, vis sužinosi ir pamaty
si ką nors naujo. Miestas 
auga, plečiasi; nuolat gra
žėja. Žiūrėkit, vien miesto 
statybos valdyba šiemet 
atliks darbų daugiau kaip 
už keturis milijonus rublių.

Rūpinamasi visais. Vasa
rą, kai iš visų kampų čia 
suplaukia tūkstančiai beieš
kančių sveikatos, jiems ap
tarnauti taip pat reikia ne
mažo personalo. Pačiu karš
čiausiu metu viešojo maiti
nimo įstaigose dirba nema
žai Vilniaus, Kauno ir kitų 
miestų prekybos darbuoto
jų. Jiems taip pat reikia 
turėti kambarius poilsiui ir 
nakvynėms. Jiems šią va
sarą ir bus atiduotas nau
dotis 250 vietų bendrabutis.

Prasidėjo naujos 250 vietų 
ligoninės statybos darbai. 
Šiemet pradės stiebtis į vir
šų ir “Vilniaus” sanatori
jos naujas 300 vietų gyydo- 
masis korpusas.

Kas galėtų užginčyti, kad 
Druskininkai ne kasmet 
j aunė j antis kurortas ?
2. Mieste teatro saviveiklos

premjera
Jau gerokai prieš šių me

tų liepos penktąją dieną 
“Vilniaus,” “Dainavos” ir 
kitose sanatorijose pasiro
dė ant sienų skelbimai, pra
neš a n t i e j i, kad tą dieną 
įvyks Miko Masio-Detroitie- 
čio dramos veikalo “Gyve
nimo bangos” premjera.

Ir skirtą dieną po vaka
rienės poilsiautojai ir besi
gydantieji iš viso miesto 
skubėjo į “Vilniaus” sana
torijos kultūros klubą, ku
ris yra Saujoje gatvėje, ant 
šmaikščiai bėgančios Rat
nyčėlės upeliuko kranto. 
Kultūros klubo sąlė nema
ža, net 278 patogūs vos ne 
foteliai, bet kiekvienas sku
ba ateiti greičiau, nes nori 
užimti geresnę vietą. Pa
kilus uždangai žiūrovai ma
to įdomius Amerikos lietu

vių gyvenimo gabaliukus.
3. Apie pjesę ir režisierių
— Kodėl Jums patiko, ko

dėl susižavėjote šiuo Miko 
Masio veikalu ir kokių min
čių vedini pradėjote ją sta
tyti ? — nuvykęs paklausiau 
režisieriaus Juozo Blažins
ko.

— Jau seniai, — sako J. 
Blažinskas, — man norėjo
si parodyti mūsų žiūrovui 
Aemrikos lietuvių gyveni
mo tas puses, kuriose vaiz
duojama jų kova už darbo 
žmonių teises, tokią pjesę, 
kurioje gyvenimas vaizduo
jamas be pasaldinimų ir be 
oagražinimų. Pjesės auto
rius pats yra buvęs ilgus 
metus darbininku, gerai ži
no tą gyvenimą, apie kurį 
rašo. Štai kodėl aš paėmiau 
statyti tą veikalą.

Iš publikos reagavimo ga
lima buvo suprasti, kad 
jiems veikalas patiko. Visi 
juokėsi iš ponios Švarcienės 
ir jos numylėtinio santykių. 
Žiūrovai pritarė Antano ir 
Liudvisės geroms pastan
goms teisingai gyventi, 
džiaugėsi darbininkų pa
stangomis kovoti už savo 
teises.

Tiesa, pjesė tapo šiek tiek 
sutrumpinta, joje nebėra 
banko apiplėšimo scenos. 
Bet nuo to veikalas nenu
kentėjo. Įvykiams sutrum
pėjus labiau užakcentuotos 
pagrindinės linijos, spalvin
gesni tapo veikėjų charak
teriai.

Pastatymui dekoracijas 
padarė A. Nedzelskis, kuris 
yra Druskininkų miesto 
Čiurlionio muziejaus vyr. 
mokslinis bendradarbis.

4. Apie artistus
Miko Masio veikale gausu 

veikėjų. Tiesa, kai kurie 
vaidmenys yra nedideli, ir 
juos gali atlikti tas pats ak
torius. Bet vistiek artistų 
skaičius peršoka per 20.

Visų atlikėjų čia nesura
šysi, bet kai kurių vaidy
ba tikrai verta atžymėjimo. 
Tai Valerijos Merfeldaitės 
Liudvisė, Algio Petrausko 
Antanas, Juozo Pošiūno po

nas Švarcas, Onos Lepeč- 
kaitės ponia Švarcienė, Vy
to Glavinsko Švarcų sūnus 
Jonelis, Vytauto Valentuke- 
vičiaus Švarcienės numylė
tinis ir daug kitų. Dauge
lis šauniai atlieka tarnai
čių, “unijistų,” teisėjų, liu
dininkų, svečių vaidmenis. 
Anglies kasyklų savininką 
poną Džonsoną vaidina 
pats režisierius Juozas Bla
žinskas. Kai tik jis užeina 
į sceną, tuojau matosi,, kad 
tai talentingas teatro žmo
gus, kuris savo geru darbu 
duoda pavyzdį kitiems.

Reikia nepamiršti, kad 
visi artistai — savanoriai. 
Artistai labai įvairūs savo 
profesijomis. Jų tarpe daug 
rasi medicinos darbuotojų, 
sutiksi amatininkų, sanato
rijų darbuotojų, pašto dar
bininkų, mokesleivių ir net 
viešosios tvarkos apsaugos 
darbuotojų. Pasiliuosavę iš 
savų tarnybų jie vakarais 
skuba į repeticijas. Tai nė
ra taip lengva, bet pasi
šventimas viską nugali. Pa
grindinis jų darbo saviveik
loje akstinas — meilė sce
nos menui.
5. Atsigrįžkim į žiūrovų 

salę
Jau kaip taisyklė — me

ninės saviveiklos žiūrovų 
tarpe visada būna daug ar
tistų artimųjų bei tiesiogi
nių giminių. Visi atsineša 
gėlių ir kitaip stengiasi po 
premjeros pasveikinti akto
rius ir režisierių. Tokia jau 
tradicija.

Bet šį kartą, per Miko 
Masio veikalo premjerą, ga
lėjai pastebėti ir ne kasdien 
matomų žiūrovų. Pirmosio
se eilėse sėdėjo Vilniaus 
Akademinio teatro plačiai 
žinomas ir atžymėtas akto
rius Petras Zulonas ir ne
mažiau pas įžymėjusi jo 
žmona Ada, taip pat aktorė.

Spektakliu domėjosi Mask
vos miesto Krasnos Pres- 
nioss rąjono jaunimo teat
ro vyr. režisierė Jelena Če- 
chačiova, buvo specialiai at- 
atvykęs Šaulių dramos te
atro aktorius Gediminas 
Černiauskas, kuris buvo tos 
saviveiklos dalyviu, iš Pa
nevėžio teatro buvo A. Viš- 
tinis. Gal visų karščiausiai 
spektaklį pergyveno simpa
tiškoji režisieriaus dukrelė

Dabartinė Drusk i n i n k ų 
miesto Kultūros namų salė 
nėra visiškai pritaikinta 
scenos veikalų vaidybai. Ir 
iki šiol mieste nėra pasto
vaus teatro. O gal kaip tik 
J. Blažinsko vadovaujama 
saviveikla su laiku ir išaugs 
i tokį teatrą. Reikia J. Bla
žinskui visapusiškai padėti, 
nes jam ir jo kolektyv.ui 
darbo sąlygos nėra labai 
geros. O saviveiklos būre
lio pastatymai, kaip parodė 
gyvenimas, turi ilgą prak- 
tikąf Štai V. Rimkevičiaus 
drama “Vandens lelija” šio
mis dienomis atšventė savo 
75 spektaklį. Niekas nea
bejoja, kad M. Masio “Gy
venimo bangos” ir kiti vei
kalai bus plačiai žiūrimi. 
Besiplečiančiame ir nuolat 
jaunėjančiame mieste, rei
kia manyti, ir teatro meno 
mylėtojų perspektyvos yra 
gražios.

Juozas Chlivickas 
Druskininkai-Vilnius 
1969—VII—6

Pietūs
Vyras, sugrįžęs iš biuro į 

namus ir radęs visišką ne
tvarką:; .

— Pietūs negatavi? Esu 
alkanas kaip vilkas ir išeinu 
į restoraną.

— Palauk penkias minu
tes.

— O po penkių minučių 
jau bus?

— Ne, bet aš eisiu su ta
vim į restoraną.

Indėnų mumijos
Du Argentinos Sao Chu- 

sano universiteto profeso
riai kalnų oloje rado kapi
nynus, kuriuose buvo 11 
gerai išlaikiusių mumijų. 
Dešimt jų, kaip ir Egipto 
faraonų mumijos, buvo ap
vyniotos keliais audeklo 
sluoksniais, o viena užsiū
ta į lamos odą. Mumijų gal
vos papuoštos pintomis ke
purėmis. Greta mumijų ap
tikti simboliški Saulės, Mė
nulio ir Veneros atvaizdai.

Mokslininkai mano, jog 
šios mumijos dvigubai se
nesnės už Egipto faraonų 
mumijas. Kaip žinoma, pa
starosios priskiriamos prie 
trečiojo tūk stantmečio 
prieš mūsų erą,.
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CHICAGO, ILL.
įspūdingas S. J. Jokubkos 

išleistuvių banketas
(šeštadienį, liepos 18 d., 

prisirinko kupina Mildos sa
lė publikos į išleistuves ger
biamo “Vilnies” redakto
riaus J. Jokubkos, kuris iš
vyks į Lietuvą šiomis dieno
mis, ilgesniam laikui. Taip
gi šiame bankete buvo pa
gerbtas ir garbės svečias 
“Mintis” leidyklos redakto
rius Juozas Vaitkus iš Vil
niaus. Kuris šiuo laiku lan
kosi Amerikoje.

Šį banketą surengė mūsų, 
gera draugė «E. Jonikienė, 
kuri irgi dirba “Vilnies” re
dakcijoj. Banketas prasidė
jo apie 6 vai. vakaro. Kur 
tik žvelgi visur publikos pil
na, kaip bitelės avilyje.

Vakaro vedėja buvo me
nininkė E. Bogden. Minnie 
Yuden prižiūrėjo tvarką 
prie stalų. Labai tvarkingai 
viską vedė.

Tuojau po vakarienės pra
sidėjo programa. Progra
mos vedėja F. Bogden pir
miausia pakvietė E. Joni
kienę tarti kelis žodžius. 
Draugė E. Jonikienė visus 
svečius pasveikino ir padė
kojo už jų tokį gausų atsi
lankymą. Ji taipgi perskai
tė telegramas ir sveikini
mus S. J. Jokubkai su lin
kėjimais sėkmės, kelionėje į 
Lietuvą ir grįžti atgalios 
laimingai prie savo mylimo 
darbo į “Vilnies” redakciją. 
Paskui, buvo pakviestos O. 
B. Kubilienė ir Stela Bag
donienė sudainuoti duetą 
Slėnio “Ateiki, ateiki”, už
prašytą Jonikienės. Tame 
duete tu dviejų artisčių bal
sai pynėsi kaip švelnūs ai
dai ir žavėjo publiką.

Vėl vakaro vedėja prista
tė Mildred Keller eiles pa
deklamuoti. Ši grakšti mo
teris, labai gražiai padekla
mavo du trumpus eilėraš
čius, kurie labai patiko pub
likai. Na, štai programoje 
pasirodo Roselando Moterų 
Ansamblis, dar neseniai su- 
siorgani z a v ę s, Daratėlės 
Murelienės vadovybėje. An
samblis iš 8 moterų, labai 
gražiai padainavo 3 liaudies 
dainas. Publika jas labai 
įvertino ir gausiai plojo.

“Vilnies” redaktorius An
drulis pasakė trumpą pra- 
kalbėlę. Jis linkėjo S. J. Jo
kubkai praleisti laiką Lie
tuvoje linksmai, parvežti iš 
Lietuvos naujų idėjų ir grį
žti pilnas energijos ir iš
tvermės.

Taipgi buvo pakviesta V. 
Urmonienė tarti kelis žo
džius. Ji palinkėjo S. J. Jo
kubkai laimės ir sveikatos 
kelionėje ir Lietuvoje gerai 
“pabaliavoti”. Na, ir vėl 
dainos. Šį kartą vakaro ve
dėja solistė E. Bogden su
dainavo solo “Sakyk kodėl”, 
labai gražiai, jos galėtum 
klausytis visą naktį. Paskui 
ji pakvietė solistę Oną B. 
Kubilienę dainuoti. Kubilie
nė padainavo “Humores
que”, Dvaroko — jos verti
mas į lietuvių kalbą. Publi
ka labai įvertino jos daina
vimą, giria jos dikciją ir 
švelnų mezo-soprano balsą: 
“Tos dvi solistės yra tikros 
lietuvių žvaigždės”, pasakė 
daktaras Zalatorius, kuris 
buvo šiame bankete.

Prie pabaigos programos 
buvo pakviestas kalbėti 
garbės svečias J. Vaitkus, 
“Mintis” leidyklos redakto
torius iŠ Lietuvos. Jis labai 
gražiai pasveikino visą pub
liką ir įvertino progresyvių 
veikimą čia Amerikoje, ir

padovanojo V. Andruliui 
Lietuvių kalbos žodyno pir
mą tomą. Jis, matomai, yra 
aukštai lavintas vyras ir 
rimtas kalbėtojas.

Šiame bankete buvo ir 
viena viešnia iš Lietuvos, 
tai Pavilionytė. Ji irgi buvo 
pakviesta tarti kelis žodžius 
bet ji tik padėkojo už tokią 
gražią programą. Ji Ameri
koje išbus 6 mėnesius. Ji 
Lietuvoje dirba kolūkyje, 
labai kukli.

Buvo pakviesta ir redak
toriaus S. J. Jokubkos žmo
na kalbėti, bet ji susijaudi
nusi tik padėkojo visiems 
už atsilankymą į jos vyro 
išleistuvių banketą.

Pasku t i n i s programoje 
toriaus S. J. Jakubkos žmo- 
ka. Jis prižadėjo Lietuvoje 
ne vien tik baliavoti, bet ir 
semtis tenai daug išminties, 
kurią jis galėsiąs, kai grįž 
atgalios, pasidalyti su pla
čios Amerikos lietuviais. 
Lietuva, jis sakė, man gali 
duoti daug. Aš irgi manau 
aplankyti, jis sakė, daug ki
tų vietovių, ne vien tik Lie
tuvoje. Jis jautriai dėkojo 
savo bendradarbei Jonikie
nei ir Jonikui už jam su
teiktą garbę, suruošiant to
kias išleistuves, kurių jis 
niekad neužmirš.

Aš nuo savęs galiu drą
siai sakyti, kad Mildos salė
je tokių tvarkingų ir puikių 
parengimų seniai turėjome. 
Garbė, tau Jonikiene!

Viena iš dalyvių

Pamišėlių sapaliojimai
Ar kas nors šiais laikais 

gali pamanyti, kad civili
zuotame pasaulyje (civili
zuotose valstybėse) randasi 
pamišėlių-durnių, kurie val
kiojasi gatvėse ir nesuval
do savo liežuvių? Ir tokie 
gaivalai, aišku, yra pasi
rengę atlikti kriminalinius 
žygius, jei tik turėtų pro
gą. Jie prisimena hitleri
nius laikus Lietuvoje.

Vienas (ar gal du-trys) 
tokių pamišėlių pasirodė, 
kai buvo rengtas spaudos 
piknikas T e r z ų farmoje 
(sode) birželio 29 d. Pami
šėliai prisiuntė Terzams 
prakeikimo, bliuznijimo, ke
lionių atviruką, ant maši
nėlės bezgramotnai prira
šyta.

Atvirukas išsiųstas iš 
pašto Baltimore, Md. Koks 
gi toks hitlerininkas ten 
gyvena? Pavardės nepa
sirašo.

Tame atviruke jie reika
lavo, kad Terzai neleistų 
rengti pikniko savo sodybo
je, nes, jų blevyzgomis ta
riant, kurie rengia tą pik
niką, “yra išgamų draugi
jos nariai”, ir pataria: ne
duoti nė vieno cento pa- 
smirdusiom “Vilnies” arba 
“Laisvės” Lietuvos išgamų 
pasmirdusi u s laikraščius.” 
(Negramotnai parašyta, bet 
tai jų dalykas.) Jie dar 
blevyzgoja apie “Maskvos 
utėles ir šūdvabalius.” nu- 
sispiauna ir pataria: “mes
kite laižę Stalino šikną.” 
Mat, kokie bepročiai: jie 
nežino, kad Stalinas jau se
niai miręs! Prie pabaigos 
savo tirados atviruke pri
deda dar vieną “perlą”: 
pažymi keiksmą trimis rai
dėmis — “s. o. b.”

Tai mat, kaip siunta pa
mišėliai, gal dar su kruvi
nomis rankomis pabėgę iš 
Lietuvos, arba čia gyveną 
išprotėję gaivalai.

Terzų kaimynas

ST. PETERSBURG, FLA.
Gražus pobūvis

Darbščioji ir nenuilstanti 
LLD 45-os kuopos parengi
mų komisija suruošė gražų 
pobūvį - parengimą su ska
niais šeimyniškais pietumis, 
šokiais ir vaišėmis. Prie 
bufeto dirbo ir gražiai pa
tarnavo pirmiau Povilas 
Alekna, vėliau jį pavadavo 
Joana Gendrėniene, seniau 
dirbusi per ilgą laiką, turi 
daug gabumo gražiai pa
tarnauti prie vaišių bufeto 
svečiams ir viešnioms.

Šis gražus pobūvis įvyko 
liepos 12 dieną Laiškanešių 
salėje. Diena buvo šilta, 
siekė 98 laipsnius, bet da
lyviai nepabūgo karščio, 
nes žinojo, kad salė bus vė
sinama. Susirinko nemažas 
skaičius svečių ne tik kuo
pos narių, bet ir pašalinių— 
vietinių ir iš tolimų koloni
jų.

Prisiartinus 12 valandai 
aplink papuoštus stalus su
sėdo svečiai ir viešnios, o 
patarnautojai ir patarnau
tojos pradėjo nešti skanius 
pietus, kuriuos mūsų paty
rusios gabios šeimninkės 
paruošė iš jautienos su vi
sais pridėčkais, daržovėmis 
ir pyragu. Nieko netrūko. 
Visi banketo dalyviai buvo 
pilnai patenkinti.

Baigiant pietauti, pobū
vio pirmininkė Adelė Pa
kalniškienė, iššaukė naujai 
atvykusius svečius ir vieš- 
nias.Buvo:

Alfonsas Patečkas, Chica- 
gos Aido choro narys; drg. 
Žilinskienės sūnus Walter,

Chester, Pa.
V. Pašalpinio Klubo su

sirinkimas buvo pusmeti
nis. Narių atsilankė ne
skaitlingai, nes oras, buvo 
labai karštas. Raportai bu
vo geri.

Kadangi klubas švęs at
einančiais metais 60 metų 
sukaktį, tai išrinkta komi
sija išdirbti planą parengi
mui.

Mirė Petras Mažeika, 73 
metų amžiaus ir Sofija Bu
čienė 81 metų amž. Liūdi 
jų artimieji.

Gavau laišką iš Tarybų 
Lietuvos iš Kauno, nuo gi
minės. M. Kaminskaitė ra
šo, kad jos dukra baigė gy
dytojos mokslą ir paskirta 
dirbti Kėdainių 'ligoninėje 
vaikus prižiūrėti ir sergan
čius gydyti. O jaunesnė 
dukra taipgi mokosi būti 
gydytoja.

Našlei moteriškeixįlidžiau- 
sias džiaugsmas, kad ji su 
nedidele slaugės alga gali 
išleisti dvi dukras gydyto
jomis. Argi gali būti geres
nė sistema, kaip dabar Ta
rybų Lietuvoje Neturtingų 
vaikai, turėdami talentus, 
pasiekia aukštus mokslus.

A. Lipčius

Riverside, N. J.
Mirė Jokūbas Yatužis, 

gyvenęs 69 Chester Avenue, 
Delrain, N. J? Buvo palai
dotas liepos 19 d. Buvo 80 
metų amžiaus. Liūdesyje 
liko žmona Paulina, dukra 
Ona, sūnus Albertas ir 5 
anūkai. Gražiai buvo* palai
dotas. Buvo daug gėlių vai
nikų.

Liepos 6 d. sukako 56 me
tai, kai buvo vedę. “Lais
vę” skaitė ligi pat mirties.

J. M.

marti Rose ir anūkas Da
vid iš Waltham, Mass.; An
tanas Bukauskas iš St. 
Louis^ Mo.; draugės Rubie- 
nės sesers sūnus ir marti 
Habert iš Rochester, N.Y.

Visi iš tolimų miestų sve
čiai ir viešnios buvo gražiai 
pristatyti ir aplodismentais 
pasveikinti.

Išleistuvės
Plačiai žinomas nuošir

dus velkėj as, laikraščių ben
dradarbis ir kalbėtojas drg. 
Jonas Milleris su žmona 
Margareta liepos 15 d. lėk
tuvu išvyko į Tarybų Lie
tuvą praleisti atostogas 
pas savo brolį, gimines ir 
draugus.

Pirmininkė pakvietė patį 
drg. J. Millerį tarti savo 
žodį. Jis sakė: “Kiekvieną 
dieną žmogus ruošiasi į di
deles keliones. Kol sveika
ta leidžia, dar kartą nuta
rėm vykti į mūsų gimtąjį 
kraštą Lietuvą. Ten mus 
kviečia ne tik brolis ir kiti 
giminės, bet ir kai kurios 
įstaigos praleisti mėnesį lai
ko atostogų” ir t. t. Jo 
žmona irgi tarė keletą at
sisveikinimo žodžių.

Visi linkėjo jiems laimin
gos kelionės ir linksmų ato
stogų.

Po išleistuvių kalbų pra
sidėjo linksmi šokiai. Vieni 
šoko, kiti vaišinosi prie 
bufeto — visi linksmai pra
leido laiką.

•

Sekantį šeštadienį, liepos 
26, toj pačioj salėj 12) vai. 
įvyks šaunus sambūris. Bus 
pagerbta Margareta- Kli- 
shius jos 70-ojo gimtaclienio 
proga. Šį draugė nuošir
džiai darbuojasi kuopoje, 
nusipelniusi pagerbimo. Ne
pamirškite dalyvauti tame 
parengime.

W. Dubendris

DEŠIMT METŲ Už GROTŲ
s

Vartant kariuomenes teismo bylą
A. LIEPSNOMIS

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kp. piknikas įvyko 

liepos 13 d. Jono Kulbio 
kempėje. Diena buvo biskį 
ūkąnota, bet piknikui nepa
kenkė. Svečiai kiek pavė
luotai atvyko, o darbininkų, 
kurie buvo apsiėmę, nesu
laukėme. Tai patys svečiai 
pradėjo pasitarnauti. K. 
Vaicekauskienė priiminėjo 
mokestį ir užrašinėjo, vė
liau ir tiketukus pardavi
nėjo. Patarnavo' P. Jasilio- 
nienė, A. Pagiegalienė ir A. 
Mačiukienė. U. Šimoliūnie- 
nė ir A. Žemaitienė maistą 
namuose, sutaisė. Vaice
kauskas turėjo viską su
pirkti ir suvežti, .taipgi už 
baro patarnavo, o Povilas 
Mikalojūnas pagelbėjo, nors 
jis nėra kuopos narys.

Gaila, kad U. Šimoliūnie- 
nė negalėjo dalyvauti, skun
dėsi kojų skaudėjimu, bet 
paaukojo butelį degtinės, 
susidėjusi su A. Stroliene, 
taipgi iškepė tortą ir parū
pino 200 lėkščių. A. Žemai
tis iškepė 2 pyragus ir vie
ną laimėjo Vaicekauskų 
anūkė. J. Kulbienė su A. 
Maldaikienė pard a v i n ė j o 
dovanų bilietėlius. Laimėjo 
P. Jozapaitis. Taipgi par
davinėjo pyrago bilietėlius 
Viktorija Walker ir Anna 
Baka.

Ant galo atsirado daini
ninkų, kurie palinksmino 
visus. Lietuvis barberis A. 
Stelmokas nupirko čekių už 
$10 ir visiems fundino. Tai 
jam buvo sudainuota Happy 
Birthday.

Piknikas baigėsi gražio-'

Vilniuje archyve pavar-i 
čiau kariuomenės teismo 
bylą. Ją man sudarė 1933 
m. rudenį. Ką joje rašė 
nuovados viršininkai, žval
gybininkai, prokurorai, ka
riniai teisėjai? Jie įnirtin
gai | ir baimingai gesino gai
srą, kurį naktį Zarasų ap
skrityje — mieste ir kaime 
lūšnelėse įžiebdavo revoliu
cinė knygelė, slaptai at
spausdintas atsišaukimas, 
raudonoji vėliava, nelega
liai susirinkę varguoliai. Ir 
jų protokolai liudijo — nie
ko per kratą pas mane ne
rado.

Va prisiuvo prie bylos 
bloknotą (užrašų knygu
tę). Čia sužėrėjo kovin- 
gesnės mintys apie rašy
tojus, apie proletarus, apie 
marksistus. Čia ir mano 
svajonė: ką, atitrūkęs nuo 
arklo, nuo piūklo, parašysiu 
pūslėta ranka Amerikos 
“Laisvei.”

Palaikė dinamitu!
Tardytojas net apie 40 

sakinių, įaustų į bloknotą, 
laikė dinamitu, sprogdinan
čiu fašistinį sostą. Štai tie 
literatūriniai jausmai, išlie
ti jaunuolio 1931 ir 1932 m. 
pradžioje — tai yra — ligi 
niano ryšio su pogrindžiu:

“Kurie vargsta už kalėji
mo sienų — broliai... Už
drausta žmogumi būti... 
Mes balsuojame proletaria
to rytojų... Kalinio žodis 
motinai... Mums uždraus
ta kalbėti apie kovą, žmo
niškumą,.. Jau rašome 
buržujams kaltinamąjį ak
tą,—■ praderame skaičiuoti 
kiek jie suvalgė duonos ir 
prakaito, kiek kraujo išgė
rė... Subyrės kapitalistų 
kalėjimas... Peiliais bado
te—vistiek savo sieksime... 
Kulka nuo tribūnos numetė 
pusnuogį agitatorių... Ka 
esu teisman pašauktas? 
Teismas neleis teisybę kal
bėti. Už tįisybę kovojantį 
su ginklais teisman varo... 
Revoliucionieriai kalinami 
kalėjimuose, o despotai su 
medaliais vaikšto... Ko
munizmas — revoliuci
nis idealas. Ir aš tokiame 
laike negalėjau jo šalininku 
nebūti...”

Iš tokių ugnelių turėjo 
įsidegti apsakymai, litera
tūrinė kritika. Bet areštas 
sukliudė parašyti. O ką 
naktimis prie spingsulės 
sukurdavau, trūko laiko 
spaudai paruošti. Va ir at
sirado įrašašas: “Pažadė
tos “Laisvei” (tuomet neži-

je nuotaikoje. Visiems ir vi
soms, kurie kuo nors prisi
dėjo prie šio parengimo sėk
mingumo, širdingai ačiū.

Taipgi turėjome LLD 20 
kp. pikniką birželio 22 dieną 
Vaicekauskų kempėje. Die
na buvo saulėta, žavėjo vi- 
sus.Bet gaila, kad nebuvo 
daug svečių. Kai kurie sa
kė, kad ieškojo vietos ir ne
surado, nes kelias nebuvo 
tinkamai nurodytas. O bu
vome gerai pasirengę sve
čius priimti. Gaila, kad 
taip atsitiko.., Visgi pada
rėme keletą dolerių pelno. 
Vieta buvo duota veltui. A. 
Žemaitienė iškepė skanų py
ragą. Ačiū jai. Taipgi ačiū 
Petrui Sasutei už šeiminin
kavimą ir skanaus maisto 
pagaminimą, kad ir ne kuo
pos narys.l.

J. Vaicekauskas
LLD 20 kp. sekr.
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teratūrą, kaip išeidavau 
slaptus susirinkimus.

no jau, kad ją redaguoja R. 
Mizara, A. Bimba, V. Tau
ras) apysakos: “Juodadar
biai atsisako nuo jungo”, 
“Skarmalais apkarusi lūš
na”, Močios ašaros”.

Dvikova už tą bloknotą
Vėliau šia tema “Laisvė

je” iš tikrųjų tie kūriniai 
švystelėjo. Bendradarbia
vau joje, kol vaikščiojau po 
žemę nesurakintas. O kai 
kariuomenės teismas iš ma
nęs atėmė dešimtį vasarų, 
dėl šio bloknotėlio įsidegė 
dvikova. Pareikalavau grą
žinti. Pagaliau teismas nu
tarė mano pageidavimą pa
tenkinti,^ Bet jo prokuro
ras, keizerio palikuonis, ge
nerolas Vimeris užprotes
tavo — bloknote: “Yra re
voliucinių, komunistinių 
minčių ir šūkių”.

Kratą pas mano motiną 
darė du Degučių policinin
kai ir nuovados viršininkas 
Pumputis. Jie niršo: iš
krapštė pakampes, net krū
mus, o prie bylos nėra ko 
priklijuoti. Sesė Emilija 
lankė antrą skyrių. Ji mo
kykloje naudojo teptuką. 
Fašistai ir sufantazavo: su 
juo piešiau ant vėliavos, 
rastos svetimame name, šū
kius.

Zarasuose mokytojavo 
dailininkas J. Vienožinskis. 
Va dabar skaitau jo eks
pertizę; vėliavos ir teptuko 
dažai nesutampa. Taigi me
nininkas melagius sukišo 
maišan! Bet fašistai ne
kreipė į tai dėmesio.

Ir; štai, kaip ligi ( manęs 
stovėjo darbininkai, inteli- 
gentai, artojėliai — pogrin
dininkai, — ir šių eilučių 
autorius stovi Azefų virši
ninko A. Braziukaičio ka
binete. Grasiai kabo ant 
sienų šautuvai. Tardytojas 
man, kaip kadaise K. Požė
lai, D. Kučinskui, kaip A. 
Guzevičiui, kaip J. Kaspe- 
raičiui, kaip buvusiam ku
nigui P. Vilūnui — meistri
škai kasė duobę,— nors vie
ną pogrindininką stumtelk 
į tą kiaurymę. Bet gerai ži
nojau: K. Požėlos ir kulkos 
nenugąsdino. Su A. Guzevi- 
čiumi, su D. Kučinsku tik 
vėliau susipažinau. Tačiau 
vėliau už grotų, jiems ne
galėjęs pažvelgti į akis, jei 
padėjęs Azefui kasti duobę 
proletarui.

Ir dabar negėda protoko
lą perskaitysi: “Į duoda
mus valstybės saugumo po
licijos man klausimus bet 
kokį paaiškinimą duoti at
sisakau. ..”

Visgi man iš gundytojo 
kilpos ištrūkti buvo leng
viau. Viskam paruošė po
grindininkai.

Mano mieloji motina
O motina? Žinojau, suims. 

Bet jai negalėjau ir subti
liausiai užsiminti: vieną 
dieną fašistai iš jos atims 
maitinto jėlį. Įdurčiau jai į 
širdį. O kas motinai duria 
peiliu? Todėl ir dabar di
džiuojuos, kad mano moti
na, poeto F. Kiršos sesė, 
savo pūslėtomis rankomis 
tą kastuvą į šipulius sulau
žė:... Kaltinamasis Alpas 
yra tikras mano sūnus... 
Duoti savo parodymą prieš 
jį atsisakau...”

O fašistai norėjo, kad mo
tina paliudytų: ji matė, 
kaip paišiau ant raudonos 
vėliavos, kaip naktimis 
skaitydavau revoliucinę li

Ir štai 1935 m. lapkričio
mėn. mus — kalinius atv?fc. 
re į kariuomenės teismą.: 
du darbininkus, tris valstie
čius ir vieną moksleivį, — 
šių eilučių autorių. Taigi 
ir ši byla buvo būdinga:
prieš fašizmo naktį pakilo 
su Markso švyturiu visų 
sluoksnių varguoliai.

Vartau to teismo proto
kolą — pirmininkas, pulki
ninkas S. Leonas, nariai —
majoras Pazgauskis, kapi
tonas Čaplikas (gal vėliau 
generolas). Ir salė virto 
barikada: fašistai šmeižė 
teisybės skelbėjus, o saulė
tekio gnynėjai ją energin
gai gynė.

Teisme
Daug kartų smerkiau 

šmeižikus, žavėjausi raudo
nos vėliavos šviesa, žavė
jausi ryto varsa, žavėjusį 
ateities saule. Tokia 
grindinė mintis buvo šių ei
lučių autoriaus susidūrime 
su teisėjais. Leonas tuoj 
virsdavo liūtu:

— Nutilk! Išvarysiu!
Dabar nustebau: teisia

mųjų žodžiai, kuriais jie it 
kūju daužė melo stabus, net 
neužrašyti. Tik užsiminta: 
“Tęsė posėdį... Teisiamieji 
pasakė paskutinį žodį.”

Net ant popieriaus bijojo 
užrašyti mano širdies bal
są: “Iš teismo nieko nepra
šau. O pasakyti turiu kai 
ką...” Tačiau pirminin
kaujantis tą žodį nutrau
kė.

Šią dviejų tomų bylą 1935 
m. kovo mėnesį skaičiau 
Panevėžio kalėjime. Skubi
namas tardytojo, sargybi
nio. Todėl negalėjau įsidė
mėti,! .({as dar mane už g^o- 
tų ilgai jaudino. Štai su 
Kauno pagrindininke F. Ža
rai te 1933 m. vasario mėne
sį Antalieptėje šnekėjau 
valstiečių susirinkime. F. 
Mėlyniui pasakiau:

— Šį susirinkimą pavaiz
duok korespondencijoj. Pa
siųsiu “Balsui.”
Smetonos agentų paslaugos 

hitlerininkams
Rankraštį perdaviau F. 

Šaltuperytei. O štai byloje 
jo fotografija. Įsižiebė 
klausimas: “Kaip nufoto
grafavo fašistai?” Dabar 
skaitau dėl to platų susira
šinėjimą. Štai saugumo de
partamento viršininkas Po
vilaitis, jo tarnautojas Vė
žys (iš knygelės žinojau — 
jis — revoliucionierių smau
glys) aiškina: hitlerinin
kams paėmus valdžią, Til
žėje buvusios LKP “Balso” 
redakcijos archyvas pakliu
vo pas tuos viešpačius—vo
kiečius. Čia lietuviški fašis
tai pridūrė “Negalima p£^ 
sakyti, kaip ten nufotogra
favome”.

Aišku kaip: vokiški fašis
tai Smetonos agentams pa
darė paslaugų—leido rank
raštį perfotografuoti. Taip 
ir reikėjo užprotokoluoti. 
Bet Azefai metinėj o pėdas, 
slėpė nuo liaudies bendra
darbiavimą su gestapinin
kais. O tai buvo dar 1934 
m.! Bet tuomet neturėjau 
galimybės su šiuo doku
mentu susipažinti.

Visgi jnalonu, kad kalė
damas dėl to nepasikarš- 
čiavau. Rašiau j laisvę iš 
už grotų slaptai draugams: 
“Kategoriškai pabrėžiu 
F. šaltuperytė — visiškm 
patikima. Jos negalima į- 
tarti. Rankraštį žvalgybi
ninkai galėjo nufotogra-

• (Tąsa 5-tame pusi.)
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Yartant kariuomenes teismo bylą
(Tęsinys iš 4-to psi.) 

Ifuoti kur nors kelyje tarp 
Zarasų, Kauno ir Tilžės. O 
gal Tilžėje... ”

Kaltino už viską
O kaip kaltino nieko ne

radę? Kaltino už viską, kas 
tik tuomet Zarasų apskri
tyje buvo kovotojų padary
ta! Ir už Degučiuose ir 
Antalieptėje prisegtas kny
geles, ir už vėliavas, rytą 
su saule pasveikinusias prie 
plento, kelio varguolius. 
Štai Degučių policijos vir
šininkas rašė 1933 m. vasa
rio mėnesį savo viršinin
kui:! “Slaptai. Naktį prie 
neturtingųjų Degučių vals
tiečių rasti prie durų pri
segti komunistiniai atsišau
kimai”.

Jei neperskaitęs dabar 
šios bylos dviejų tomų, ne- 
ib^čiau žinojęs, kad fašistai 
'dar ir po teismo tęsė tą by
lą — aukštas po aukšto iš 
popieriaus statė tolesnės 
bylos namą.

Štai 1938 m. kovo mėnesį 
Zarasų karo komendantas 
iš kariuomenės teismo pa
reikalavo mano bylos nuo
sprendžio nuorašą. Kam ? 
Fašistai svajojo: jei užgro
tų nemirsiu, tai po septyne- 
rių metų grįšiu. Va karo 
komendantas nedelsd a ma s 
buvusį kalinį pasiųs į Dimi
travo stovyklą. Arba vėl 
vėl statys kitos bylos trobe-

Smarkiai lietuviški fašis
tai šoktelėjo į priekį. Ta
čiau jau negalima buvo ap
lenkti istorijos žirgo. Jis, 
£ai dar mano bičiuliams- 
Kaliniams liko daug daug 
vasarų laidoti už grotų, — 
sutrypė fašizmą.

štai dvikova dėl kny
gos “Filosofija bolševizmą”. 
Šių eilučių autorius rašė 
kariuomenės teismui: “Grą
žinkite. Tai poeto F. Kiršos 
nuosavybė... “Kodėl ją 
prisiuvo prie bylos?”
Kratyto j ai nusigando ant

raštės. Jos autorius gi re
akcionierius. Tačiau mark
sistinių autorių raštus gau
ti buvo sunku. Va įsigu
drinau: iš svetimo auto
riaus pasisavinau ištraukas 
iš marksistų knygos, kovo
tojų biografijas. O šiukšles 
suverčiau į duobes.

1932 m. rudenį iš F. Kir
šys bibliotekos pas mane 
pateko ir saulė—S. Jesenino 
du eilių tomai. Ir šią lyriką 
būtų priklijavę prie bylos. 
Bet aš poeziją užkasiau gi
liai po žeme, kad joks faši
sto kastuvas nepasiektų.
Honoraras —10 metų už 

grotų
i IŠ bylos sužinojau, kaip 
1934 metais iš pogrindinin
kų slėptuvėlė s pas Azefą 
pakliuvo mano eilėraščiai, 
skirti “Priekalui”. Matyt,

sekliai susekė tą slėptuvėlę. 
Kariuomenės teismas man 
tuoj išmokėjo honorarą — 
už 8 eiles — dešimt metų 
tūnoti už grotų.

Ir dar ką liudija ši byla? 
Ne vienas tų, kurie teisė 
mano bičiulius, kurie šioje 
byloje pasirašinėjo raštus 
— Zaikauskas, pulkininkas 
Mieželis, A. Braziukaitis ir 
kiti, — pirmieji ištiesė kili
mą hitleriniams okupan
tams.

Byloje radau ir balsų 
skaičių: už tai, kad suėmė 
teisybės gynėjus, kad juos 
tardė, teisė, “išreikalauti 
bylos išlaidas — 464 litus ir 
8 centus”’. 464 litai! Kai 
tuo tarpu artojėlio anstolis 
išvaržydavo karvutę, pas
kutinį rublį už nesumokė
tus žemės ūkio mokesčius, 
už nedidelę paskolą!
y Va, kai iš tų popierių man 
pastatė dviejų aukštų tro
belę — dviejų temų bylą — 
keliavau po Lietuvos gro
tuotus viešbučius. Čia per 
septynerius metus ir susi
pažinau su 450 draugų. Jie 
buvo tyri, kaip rasa, nepa
laužiami kaip ąžuolai, kieti 
kaip uolos. Tiems mano bi
čiuliams irgi iš popieriaus 
statė trobeles—bylas. Tiems 
draugams grotomis užtem
dė saulę ir žvaigždes.

Ši byla liudija, kad ką ra
šiau spaudoje apie įvykius, 
susietus su areštu, su teis
mu, — rašiau tiksliai. Ir 
štai pagaliau grandinės iš
tirpo. Ir visiškai nesigai
liu, kad Lietuvos darbo 
žmonėms rūsčiu metu bu
vau su tais 450 Prometėjų...

sveikinimo kalbas koplyčioj 
ir kapinėse.

Kazimieras Freimontas 
buvo progresyvus ir tykus 
žmogus, su visais gražiai 
sugyveno. Priklausė prie 
Lietuvių Piliečių Klubo ir 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 163 kuopos, Cam
bridge. Daugelis jo drau
gų palydėjo į kapines.

Palydovai buvo pakviesti 
į Brightono Piliečių Klubą 
ir tinkamai pavaišinti.

Tebūna jam lengva šios 
šalies žemė. Užuojauta jo 
žmonai, sūnums, giminėms 
ir draugams.

S. Raina rd

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

r

. 7 klanieciai nubausti
New Orleans. — Jungt. 

Valstijų apeliacijų teismas 
pripažino esant kaltais 7 
Mississippi Ku Klux Klano 
narius, kaip suokalbininkus 
ir žmogžudžius.

Jie apkaltinti kaip 1967 
m. užmušėjai civilinių teisių 
kovotojų M. Schwerner, Ja
mes E. Chaney ir 
man, taipgi kaip 
ninkai palaikyti 
prieš negrus ir 
teisių kovotojus.

A. Good- 
suokalbi- 
terorą 
civilinių

Roma. — Nuo šių metų 
pradžios surinkta daugiau 
kaip 630 milijonų lirų j Ita
lijos komunistinės spaudos 
fondą.

SOMERVILLE, MASS.
Milė

Kazimieras Freimontas
Mes, jo draugai, reiškiame gilią užuojautą jo 

žmonai Elzbietai, sūnum William, Albertui, mar
čioms, anūkams, giminėms ir draugams.

Michael Wenzlow
P. Žukauskienė
W. H.. Bond
P. J. Petraitis
S. J. Rainard
Ch. O. Joksas
G. V. Kvetkas
L. Plutienė
A. G. Washkis
A. Sabenskas
Joseph Sabenskas

F. 0. Graham 
Zuzana Šukienė
K. , Kazlauskienė 
B. Čiuberkienė 
P. Washkiene
S. Maksvitis 
A. Gricienė 
Ed Gricius 
Elzbieta Repšienė
L. M. Aitutis 
D. B. Keršis

HELP WANTED-MALE-FEMALE
KITCHEN HELP 

For Nursing Home.
Some experience
Call LA 5-1500.

(54-56)

' HOUSEKEEPER: Sleep in. For 
physician's mother. Live in lovely 
section of Wallingford. Private room 
and bath. Salary excellent. Call 
mornings. TR 6-5595.

(54-60)

Live
HOUSEKEEPER

in. Fond of children.
$70-75 week.
HO 4-7799

Refs.

(54-56)

WAITRESS, for dining room and 
cocktail lounge, experienced.

CASTLE INN
Narbeth, Pa. MO 4-9066,

call after 3 PM.
(54-56)

Somerville, Mass.
Liepos 15 d. mirė ilgame

tis Bostono priemiesčių gy
ventojas Kazimieras Frei- 
montas, gyvenęs 39 Park- 
dale St., Somervillėj. Buvo 
pašarvotas J. C. Burns šer
meninėje, Cambridge. La
bai daug gėlių nuo jo šei
mos, giminių ir draugų puo
šė jo karstą.

Liūdesyj liko jo mylima 
žmona Elzbieta, labai gera 
darbuot o j a progresy viška- 
me judėjime, sūnus William, 
marti Alena, sūnus Alber
tas, marti Patsy, 4 anūkai 
ir pusbrolis Ch. Jokšas Mill
bury, Mass.

Palaidotas liepos 18 die
ną, Mt. Auburn kapinėse, 
Cambridge, Mass.

K. Freimontas paėjo iš 
Lietuvos nuo Sadasų (Gal 
Svėdasų?—Redakcija). At
vyko j šią šalį 1911 metais 
ir 1912 metais sukūrė šei
mynišką gyvenimą — vedė 
Elzbietą Norkutę, užaugino 
2 malonius, draugiškus sū
nus. Didelė garbė jiems, kad 
nepaniekino tėvo laisvų pa
žiūrų ir palaidojo jį laisvai. 
S. Rainardas pasakė atsi-

SOMERVILLE, MASS.
Mirė

Kazimieras Freimontas
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Elzbietai, jo 

sūnum William, Albertui, marčioms, anūkams, gi
minėms ir draugams.

Anna Jalowski,
Brighton, Mass.

SOMERVILLE, MASS.
Mirė

Kazimieras Freimontas
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Elzbietai, sū

num William, Albertui, marčioms, anūkams, gimi
nėms ir draugams. Lai būna jam leįigva šios ša
lies žemelė.

Eleanora Belekevičienė i
Brighton, Mass

SOMERVILLE, MASS.
Mirė

Kazimieras Freimontas
Mirė liepos 15 d. š. m., sulaukęs 84 m. amžiaus. 

Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Elzbietai, sū
num William, Albertui, marčioms, anūkams, gimi
nėms ir draugams. Lai būna lengva šios šalies 
žemelė.

WATERBURY, CONN.

Beatrice Žukauskienė
Westwood, Mass.

RENGIA SPAUDOS NAUDAI 
LLD 28 KUOPA 

Sekmad., Liepos-July 27 d.
Vaitonių Darže

28 Roosevelt Drive, Pradžia 1 valandą

PRISIMINIMAS

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
linksmai praleisite laiką. Pasimatysite su draugais 
ir pažįstamais. Pietūs ruošiami geram tikslui.

Kviečia Rengėjai

Jonas Gricius
Mirė liepos 27 d., 1961 m.

Jau aštuoneri metai kai paliko mus liūdėti, mes 
jo negalime pamiršti. Lankome jo kapą ir gėles 
sodiname, darysime tą iki mūs spėkos leis.

Gricių šeima:
Ona, žmona 
Edwardas, sūnus 
Amilija, duktėCambridge, Mass.

/

Attention!
Mus Be Experienced 

' MACHINISTS—MACHINE 
OPERATORS

FITTERS AND ASSEMBLER 
GENERAL HELPERS— 

STEADY WORK

For right people to work in manu
facturing Bakers Equipment Facto
ry. All Company benefits, Blue Cross, 
Blue Shield, Major Medical Plan.

Please apply— 
LATENDORF CONVEYING CORP. 
221 South 31st St., Kenilworth, N.J. 
Phone: New Jersey (201) 241-2332 

New York (212) 723-4062.
(54-56)

SECRETARY. To Purchasing Agent 
located in Elizabeth, N. J. Pleasant 
working conditions, liberal benefits, 
including opportunities for pay in
creases. Shorthand and typing skills 
necessary. Prefer 1—3 yrs. exper
ience. Please call Mrs. Turner, 201- 
289-5000. Ext. 344 for appointment. 

(54-57)

AUTOMOBILE MECHANICS. Ex
pansion has created vacancies, 
salary paid in the area; 40-hr. 
liberal benefits, life 
pitalization, medical 
benefits, sick days,
and pension. Overtime 
ROSSMEYER BROS. Chrysler-Ply
mouth-Imperial. 201-548-1776. Me
tuchen, N. J. (54-55)

Top 
wk., 
hos-insurance, 

and surgical 
paid vacation 

available.

MACHINE SHOP HELPER. Fa
miliar with brazing and
bronze and steel. Steady

Call Mr. Black
DA 4-8300.

welding 
position.

(54-56)

For Sale: SOMERSET COUNTY. 
For the gentleman Farmer. 100 yr. 
old frame Victorian home on 25 ac
res of beautiful rolling land with 
older shade trees. This home offers 
large entrance foyer with powder 
rm, 14x20 dining rm., 15x24 liv. rm., 
15x25 study, util, rm., mod. kitchen 
and porch, 2nd fir., 5 bdrms, 4 rm 
apt attached to main hse, out-bldgs 
incl. stable with 5 stalls; barn with 
hay loft and 2 story 4-car gar. Tus- 
chak Agency, Realtors, 15 W. Main 
St., Somerville, N.J. 201-722-5353.

(54-59)'

Prigėrė Kingo brolis
Atlanta, Ga. — Kunigas 

A. D. King prigėrė besi
maudydamas prūde. Trys jo 
sūnūs rado jį vandenyje ne
gyvą. i

Velionis buvo, užmuštojo 
Kingo brolis, įžymus kovo
tojas prieš rasinę diskrimi
naciją.

COOK
Good plain cooking 

Excellent home, other help.
Sleep in or out. Permanent.

C. C. 561-5292

HELP WANTED-MALE-FEMALE
DENTAL TECHNICIANS r

Crown & Bridge men. Top salary, 
fringe benefits. Shore area. 
Experienced only. Texodent. 

201-341-3880.
(49-54)

COOK-WAITRESSES
AND DISHWASHERS 

Experienced. All shifts. 5 days, 
CALICO KITCHEN, Cedarbrook 

Shopping Center.
CA 4-1441

(50-54)

OPERATORS—EXPD.
Wool spinning frame. Full and 

part. time. 2nd or 3rd shifts. Train
ees 2nd shift. SYKES BROS. INC., 
Hancock & Huntingdon (nr. 2nd & 
Lehigh). Call RE 9-1221.

(48-57)

NURSES-RNS
LPNS, AIDES & ORDERLIES
Openings on all shifts. Apply 

Monday thru” Friday. 9 AM to 3 
PM to UPTOWN HOME FOR THE 
AGED, 7800 Bustletown Ave. or 
call Mrs. Tunney, RN. RA 2-2300 
for appointment. (52-54)

AIDES, MAIDS, ORDERLIES & 
PORTERS. Experienced or will 
train.
UPTOWN HOME FOR THE AGED 
7800 Bustletown Ave., RA 2-2300 
ask for Mrs. Luber. (52-54)

MECHANICS
1st and 2nd class. Truck experience 
helpful. Call Shop foreman at North 
Phila. location.
GL 5-7000 or South Phila location.

HO 7-7800
(53-56)

MAINTENANCE MAN
Jack-of-all-trades. Plumbing, elec

tric, carpentry. Needed immediate
ly. Good pay. Steady employment. 
Diversified duties. PE 5-6401.

(53-59)

MAINTENANCE. Mechanics, in
teresting positions. Should have good 
background in millworking, pipe 
fitting, rigging and Welding. Must 
accept responsibility with minimum 
supervision. Rate commensurate with 
experience. Co. paid benefit pro
gram. Call for appt. 609-966-6353. 
Marshall Maintenance, 226 N. 38th 
St., Camden, N. J. ę ę ę(53-60)

COOK’S HELPER, permanent po
sition, good working conditions, ex
perience helpful but not necessary, 
immediate placement. Call 543-7171 
for nterview. Schiff Scout Reserva
tion, Mendham, N. J. (53-56)

MAINTENANCE. Local Co. de
sires man exp. in plant mainten
ance. Must have mechanical ability 
and proficiency in welding, brazing, 
fabrication, etc. Good starting rates 
and fringe benefits. Call Mr. Stanley 
663-2000 for appt. Super Engineering 
Co., Pennsauken, N. J. (53-56)

WAREHOUSE SHEAR OPERA
TOR. Expd. immediate position avail- 
able. Good hours, good pay, 52 
weeks a year. Employee benefits. 
Call for appt. Mr. Martin Bergman. 
215-465-9200. An Equal Opportunity 
Employer. (53-57)

LAUNDRY
Exp. shirt presser and folders. 
$1.98 hour plus union benefits.

Excellent working conditions.
OL 9-1288

(53-57)

SPLITTER. For garment factory. 
Willing to train reliable person. 
Slatington area. Excellent wages 
and fringe benefits. Work in air- 
conditioned comfort. Apply Halscn 
Products, 216 Cherry St., Slating
ton, Pa. 767-3893. (53-57)

CHEMICAL PLANT TRAINEE 
Responsible man to train in all as
pects in chemical solvent plant lo<- 
cated in Middlesax. Call weekdays: 

9-5—201-469-5100. (53-56)

(54-60)

WANTED-HALE-FEMALE
FLEXOGRAPHIC Formulator, exp. 

good future. Excel, fringe benefits. 
Salary comm/with ability. Ph: 
Frank Carbonara. Sinclair & Valen
tine. BA 9-8806.

School Guide 1969

(48-57)

SACRED HEART SCHOOL

Resident School for Boys 
Grades 4 through 8. 20 acre campus

All Athletic facilities 
Music lessons 

Conducted by the Brothers of the 
Sacred Heart.

Andover, Mass. 617-475-1443.
(35-54)

MEN. Steady light manual factory 
work. No experience necessary. Must 
have 
hands, 
time.

good eyesight and steady 
Liberal benefits and over

Day work. Call RE 9-8210.
(45-54)

CHAMBER MAID & WAITRESS
Full time,for Gladwyn Residence, 

2 in family, other help kept.
Sleep in. Call PE 5-7400.

(49-56)

HOUSEKEEPER
charge. Excellent working con- 
is. Top pay. Cleaning, laundry 

and two children.
TU 6-2510. 825-2600.

(50-55)

NURSE—RN
Supervisor 3 to 11 PM shift, 5 

day week. Modern bed infirmary. 
Excellent working conditions and 
benefits. Attractive salary. Presby
terian Home for Widows and Single 
Women. 58th and Greenway.

SA 4-2218. (49-58)

DRIVER SALESMAN. Wholesale 
meat & provision route. Work week 
Mon. thru’ Fri. Excellent product 
acceptance and high starting salary 
with benefits, Estab, route. Shane 
Packing Co., 1126 Engel St., Ches
ter, Pa. 494-4500 or SA 7-8586.

(52-54)

PIPEFITTERS TRAINEE. Per
manent position, excellent opportu
nity for right person. Many benefits. 
Phone Artie, Coen Mfg. Co., Fair- 
field. 201-227-2323.

(52-56)

ELECTRICIANS. New residential 
□rk, Del. Co. $4.10 per hour. Time 
id half overtime, paid vac., paid 
ilidays, year-end bonus, year round 
jrk. Berley Electric. 353-2880.

(52-58)

TRAILER MECHANIC, 
tes and benefits with 
laranteed. Opportunity 
incement in rapidly 
th. Call 242-6655.

Excellent 
overtime 
for ad- 

expanding

(52-56)

STENOGRAPHER. Experienced 
lographer wanted. Full time po- 
on for qualified individual. Please 
. 201-242-6655, Newark, N. J.

(52-56)

AUTO OFFICE
take complete

■ral Motors exp.
ic., demo. & hospitalization. Call
r appt. KI 3-6130» Swarthmore, 
1. (52-54)

MANAGER. Able 
charge with Ge- 
Excel. salary paid

AUTO PARTS MAN. Volume 
evrolet dealer. Needs experienced 
m. All Company benefits. Call 
)N CARRINO. 201-241-4226. Ro
le Park, N. J. (52-55)

DRIVER. We now have an open- 
g for a driver for wholesale linen 
pply route. This can be a life- 
ne position for. a cbnscientious, 
liabale man, not afraid of hard 
□rk. All union benefits. W. Phila. 
•ea. BA 2-4550. (52-54) ,

Bostonas. — John Han
cock Insurance Co. 2 000 
darbininkų streikuoja nuo 
liepos 1 d. Jie dabar pike
tuoja kompanijos raštinę su

J džazo muzika.

c

MOTHER’S helper, part time, 
starting late August or early Sep
tember. Care of 2 children, 7 and 8. 
Prefer own transportation.

MO 4-9406. (52-57)
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“LAISVĖS” REIKALAIS
Pereitą sekmadienį lais- 

viečių pietūs turėjo įvykti 
Forest Parke (Queens), bet 
iš priežasties lietaus, žmo
nės susirinko “Laisvės” sa
lėje. Gerieji mūsų prieteliai, 
pavalgę, atsitraukę nuo sta
lų, nepamiršo ir prieiti prie 
Administracijos stalo. Do
vanų gauta $142 nuo Brook- 
lyniečių ir iš apylinkės se
kamai :

Wm. Baltrušaitis $20.00 
F. D. Mažiliai ..... 10.00 
George Wareson .. 10.00 
D. Galinauskienė . 10.00 
P. Dennis,

Clifton, N. J. .. 10.00 
Ignas Sutkus......... 10.00

K. K................  7.00
M. ir E. Liepai .... 5.00 
P. Bieliauskas....... 5.00
O. černevičienė .... 5.00 
Adelė Rainienė .... 5.00
P. Višniauskas .... 5.00
K. Čeikauskienė ... 5.00 
M. F. Krungliai ... 5.00 
Albina Mikalaus ... 5.00 
V. Lisajienė ........... 5.00
Nelėir Povilas Ventai 5.00 
S. Večkys .. •......... 5.00
Sophie Petkus ..........5.00
A. Petraitienė ..........2.00
Po $1: A. Dobilienė, Ve

ra Urbonas, Ant. Augutis.

O čia tai pažymime do
vanas gauta per laiškus ir 
priduotas raštinėje. Prašo
me pasiskaityt:

Gerb. “Laisvės” Adm.: 
Noriu jums pranešti, kad 
mūsų parengimas gerai pa
sisekė ir liko pelno “Lais
vei” $290. Su geriausiais 
linkėjimais, B. Ramanaus
kienė. (Anksčiau spaudoje 
buvo pranešta, kad dd. Ra
manauskai su philadelphie- 
čiais suruošė pietus savo 
ūkyje, liepos 4d.)

Beje, prie to galima pri
minti, kad už Liliios aukotą 
bonką surinkta $18 per N. 
Ventienę ir J. Čiurlienę.

Nuo kitų gauta sekamai:
Ona Petronis (atminčiai 

savo mirusio vyro 
Augusto), 
Springford,
Canada......... $100.00

Nuo Terzų parengimo 
(per F. Naką)
Detroit, Mich. •. 50.00

Joseph Byron, 
Jackson Heights, 
New York..... 20.00

A. Gilman Springfield
Gardens, N. Y. 16.00 

Antanas Janusas
Montreal, Canada 15.00
A. Lukaitis,

Bayonne, N. J. .. 11.00
V. Staugaitis,

W. Suffield, Conn. 10.00 
Joseph Wanagas,

Catskill, N. Y. ... 10.00
J.K. Vaicekauskai, 

(vedybų 54 m. sukak- 
tyje)
Binghamton, N. Y. 10.00

E. Jeskevičiūtė,
Whitestone, N. Y. 9.00 

Andrew Stenes,
Bronx, N. Y.........6.00

B. Yurkonis,
Kulpmont, Pa. ... 6.00

A. J. Stukai,
Lewiston, Me. . •.. 5.00

J. M. Sadauskai, 
Norwood, Mass. .. 5.00

Marcelė Krasauskienė,
Norwood, Mass. . 2.00

A. Bačėnas,
Bexley, Ohio .... 2.00

P. Pergelen,
Windsor, Canada 2.00 

Peter Gavėnas,
Huntington
Sta., N. Y........... 2.00

Po $1: Joan N., Bingham
ton, N. Y.; P. Aleknas, St. 
Petersburg, Fla.; J. Kra
sauskas, Binghamton, N.

Y.; A. Žemaitis, Pittston, 
Pa.; John Wallis, Chicago, 
Ill.; John Kuniskas, Scran
ton, Pa., ir A. Krazinaus- 
kas, Bayonne, N. J.

Širdingai ačiū viršminė- 
tiems prieteliams už jų pa
ramą laikraščiui. Tikimės, 
kad dar atsiras ir kitų ge
nijų draugų, kurie pagel
bės finansiškai.

Žinote, kad vien tik iš pre
numeratų leisti laikrašti 
negalima — reikia ir atski
los finansinės paramos 
Sunku laikraščiui ir sunku 
nekuriems mūsų rėmėjams 
bet turime rūpintis, kad 
’aikrašti būtų galima išleis
ti. Ruoškite pietus, ruoški
te (organizacijos) piknikus 
5 r t. t.

Dar svkį ačiū, ir laukiame 
gerų žinių.

Administracija

Lovely melodies will 
go on and on!

I am home again but my 
thoughts keep on going 
back to my trip to Estonia. 
It was a great honor to be 
asked to participate in a 
historical event — 100th an
niversary of the Song 
Festival. There were about 
200,000-300,000 people 
watching the festival each 
day. The performances of 
the choruses were simply 
wonderful: women's, men’s, 
children’s choruses, guest 
choruses, all in colorful cos
tumes.

The women in “Aidas” 
chorus from Lithuania were 
in long white dresses — a 
chorus uniform, not the na
tional costume. I had a 
chance to exchange a few 
words with their leader, a 
lovely young Lithuanian 
woman.

After the festival which 
ended about 10 o’clock Sun
day night, June 29, we saw 
the Estonian version of the 
ballet '“Swan Lake.” It was 
scheduled for much ear
lier, but the festival just 
wouldn’t come to an end. 
Even after the end was 
officially announced and 
the flag lowered, the fes
tival torch put out, the 
people still wouldn’t stop 
singing. Not only choruses, 
but everybody else joined 
in, and it went on and on... 
And the lovely melodies of 
our peoples’ songs will go 
on and on in our every day 
lives and activities. They 
will go on in cultural groups 
and elsewhere to keep up 
the beautiful tradition of 
song festivals.

“DIALOGUE AT SEA”
A few days1 ago I received 

a very interesting book 
from Justas Paleckis. It’s 
called “Dialogue at Sea.” 
It’s made of stories bv the 
writers of the Soviet Baltic 
Republics — Estonia, Lith
uania and Latvia. In the 
introduction to this book 
Paleckis says:

“I am a Lithuanian by 
birth, but I grew up and 
spent the first 27 years of 
my life in Latvia, in the 
wonderful city of Riga. 
That is why I justly con
sider myself a Latvian as 
well. However, I would feel 
a definite loss if dear old 
Tallinn did not have an 
equal share in my life, to 
gether with Vilnius and 
Riga, if I did not have

Statistikos panaudojimas 
gadinimui jaunimo

Šių metų gegužės 9 dieną 
“Laisvės” numeryje A. Pet
riką parašė įdomų straips
nį apie suklaidintą JAV 
jaunimo dalį — hipius, ku
rių “iš drabužių ar išvaiz
dos jų prigimties (lyties) 
neatpažinsi: moterys ren
giasi vyriškai, vyrai — mo
teriškai: plaukai abiejų il
gi, nešukuoti, veidai ne
prausti. .. Gyvena susikim- 
šę keli viename kambaryje 
ar šiltame rūsyje (vyrai ir 
moterys kartu), rūko mari- 
iuaną, kiti vartoja smar
kesnius narkotikus”.

Kiek vėliau tame pačiame 
laikraštyje Dzūkelis, rašy
damas apie “Sergančius A- 
merikos miestus”, pabrėžia, 
kad “koleginiam jaunimui 
kaip tik tyčia primetami vi
sokie Hipiai, Jipiai ir dar 
kas”.

Balandžio 22 d numery
je įdėtame G. Wald’o, Har
vardo universiteto profeso
riaus straipsnio vertime 
nurodoma, kas dėl to kal
tas. “Valdančios viršūnės 
gadina viso krašto gyveni
mą. nuperka viską: pramo
nę, bankus, investicijas, uni
versitetus ir pastaruoju 
metu, atrodo, nupirko ir 
darbo unijas”.

Neiučiomis susimąstai, 
kain įvyksta tas “primeti
mas”. kokiu būdu “nuper
kamos” net ištisos nrofsą- 
iungos (darbo unijos).

Magiškoji spaudos galia
Žvilgsnis nukrypsta į ma

giškąją spaudos galią. Ko
dėl žmogus, savaime yra 
linkęs tikėti, kad visa, kas 
atspausdinta, yra tiesa ir 
parašyta su noru jam pasi
tarnauti?

Kaip daug laiko praslin
ko iki žmogus .susikūrė al
fabetai Labai palengva nuo 
hieroglifų ir dantiračio bu
vo prieita prie dabartinio 
raidyno Ir maždaug poros 
tūkstančių metų reikėjo, iki 
žmogus susigalvojo išpiaus- 
tyti medyje raides ir knv- 
gas dauginti nebe perraši
nėjimo, o spausdinimo bū
du.

Ir kažkaip lyg ir švent
vagiška tain sunkiai pa
siektą žmonijos atradimą 
panaudoti melui, apgaulei, 
dezorientacijai.

Tačiau, įsigalėjus kapita
lizmui. maža beliko naivuo
liu. kurie būtu aklai tikėlę 
viskuo, ka rašo milžiniškais 
tiražais išleidžiami laikraš
čiai. brošiūros ir knygos.

Norint atitraukti darbo 
žmones nuo sąmoningos 
klasių kovos, valdančioji 
klasė griebiasi įmantriau
siu būdų.

Vienas iš tokių būdų yra 
tariamosios mokslinės sta
tistikos naudojimas.

Neužtenka paraginti, kad 
jaunimas, pavyzdžiui, susi
mestų į hipių kolonijas. Tam 

so many close Estonian 
friends, if I were not 
able to spend so much 
time in Estonia, truly as a 
native. Thus, Latvia, Esto
nia and Lithuania have 
blended to become my 
honte.”

Justas Paleckis is a great 
man. Many of us have męt 
him personally. We know 
him through his writings 
and political activities. To 
me he is really a citizen of- 
the world.

Use 

reikia ypatingesnio jauko— 
vadinamojo sekso.

Statistikos ir statistikos
Laikraščiuose ima ir pa

sirodo, sakysime, statisti
niai anketų duomenys, su
rinkti, apklausus tiek ir 
tiek koledžių ir kitokių mo
kyklų mokinių. Pateikia
mos lentelės: toks ir toks 
procentas “teenagerių” re
guliariai turi lytinius san
tykius, toks ir toks — nere
guliariai ir t. t. Pavyzdžiui, 
nurodoma, kad tik 4%, su
laukę šešiolikos metų moks
leiviai, dar nėra turėję ly
tinių santykių.

Niekam ne į galvą neatei
na pagalvoti šios statisti
kos tikrumu. O iš tikrųjų 
ne %4, o 40% ( o gal 60% 
ar net 80% moksleivių pa
sibaisi, jog atsidūrė tarp tų 
juokingų, atsilikusių ketu- 
riu procentu. Ką daryti? 
Tėvai draudžia, persekioja, 
Vienintelė išeitis — bėgti i 
hinių koloniia. anie kuria 
tiek rašo laikraščiai, rodo 
televizijos, kurie apgaubia
mi “revoliucine” protestuo
toju aureole.

O hipių ''revoliucingu
mas” žinomas. Teisingai A. 
Petriką rašo: “Kovai prieš 
bendrą visuomeninį blogi, 
prieš vargą, beteisę ber iš
naudojimą reikalinga visų 
bendra, organizuota pro
graminė kova, o ne palai
dos. neraliuotos minios pa
syvi rezistenciia... Tary
bų Lietuva laiminga, kad 
ten tokio elemento nėra!”

Lietuvoje
Tačiau ir Tarybų Lietu

vą pasiekia tariamo ji moks
linė ętatistika, ir ji, nesu- 
sigaudant, kartais priima
ma už gryną pinigą ir ja 
operuojama spaudoje.

Štai man ląiške pasiskun
dė vienas Klaipėdos moky
tojas, kad jų kioske staiga 
buvo išparduotas Vilniuje 
leidžiamas “Pergalės” šeš
tasis numeris. Jį išpirko 
moksleiviai. Mat, jame įdė
tas jauno mokslininko 
straipsnis apie seksologiją, 
ir tame straipsnyje moks
leiviai paprastai raudonu 
pieštuku pasibraukia išva
dini sakini: “Tikros meilės 
negali būti be sekso.”

Žinoma, šitas vienas 
straipsnis yra bejėgis su
kurti hipių koloniją, nors 
ir kain jaunimas veržtųsi j 
meilę ir i seksą. Rimta vi
suomeninė aplinka nukrei
pia jo dėmesį j mokslą ir į 
rimtas pramogas.
Kaip tas atrodys ateityje?

Gal būt, ateityje, po dau
gelio metų, kai kapitalisti
nė santvarka bus sužlugu
si, vartant bibliotekoje da
bartinius mūsų laikraščius, 
šiandieninis mūsų amžius 
atrodys kaip seksualinės 
barbarybės gadynė. Žurna
lai geriausią techniką ir 
spalvas, o taip pat dailinin
kų talentus, panaudoja ne 
meno reprodukcijoms spaus
dinti. o neskoningai rekla
mai, kurioje nuogas, gašliai 
pateiktas žmogaus kūnas 
užima pagrindinę vietą..

Sekso garbinimas
Jei karo dievui ant au

kuro buvo sukraunama mi
lijonai gyvybių, tai sekso 
dievui tuščiai paaukojama 
milijardų milijardai ge
riausių žmogaus pastangų. 
Seksas reklamuojamas kaip 
žmogaus laimės viršūnė, 

kaip išsivadavimas iš nevil
ties, kap pats sau tikslas. 
Manoma, kad pati tikslin
goji prigimtis ir iškėlė sek
są į išskirtinę vietą žmo
gaus gyvenime.

Ir tai suprantama. Apsės
tas sekso žmogus neis į pi
ketus, nelips ant barikadų, 
vengs pavojingesnės de
monstracijos, kur gali tekti 
susigrumti su policija. Jis 
bus klusnus kapitalizmo 
tarnas, o jo mėginimas 
maištauti taps tik nuotai
kos ir momento dalykas 
Dažnai jis elgsis lyg prasi
kaltęs šunytis, nedrįstąs 
amtelti prieš šeimininką. Ir 
visa tai pasiekiama per ma
gišką spaudos — o dabar 
ir televizijos bei kino—ga
lią. Statistikos duomenys 
Ariamu savo moksliškumu 

turi stebuklinga. jėgą veik
ti žm'ogaus sąmone, žmo
gus tiesiog nenori prisileis
ti minties, kad toks įstabus 
žmonijos atradimas galėtų 
būti panaudotas dezorien
tacijai!

Šias mintis baigsiu cita
ta iš Gus Hali, JAV Komu
nistų partijos sekretoriaus, 
pranešimo įdėto “Laisvėje” 
gegužės 16 dieną.

“Tie, kurie reikalauja ra
mybės ir tvlos. • kai siautė
ja priespauda, išnaudojimas 
ir agresija, yra reakcijos 
penktoji kolumna.”

J. S

Sugrįžo labai patenkin
ta savo kelione

Antrdienį tarybiniu lėk
tuvu sugrįžo iš Tarybų Lie
tuvos Lietuvių Literatūros 
Draugijos sekretorė Ieva 
Mizarienė. Labai džiaugia
si atostogomis ir viešnage. 
Kaip žinia, ji -su savo bro
lio Juozo sūnumi Williamu 
gerai pavažinėjo no Europą 
ir pabaigoje užsuko į Tary
bų Lietuvą. William Lietu
voje pabuvo tik keletą die
nu, o Ieva pasiliko ilges
niam laikui. Ten, žinoma, 
ii susitiko ir kalbėjosi su 
daugybe žmonių.

Sako parsivežusi daug 
idomiu įspūdžiu. Neabejo
jame, kad ji jais pasidalys 
su mūsų platesne visuome
ne vienoje ar kitoje formo
je.

Su ja kartu Amerikon at
vyko Dr. Gurskienė, “Ke
leivio” redaktoriaus Sondos 
duktė. Gaila, kad aerodro
me tegalėjau su ja tik pa
sisveikinti. nes ii tuoj tu
rėjo imti kitą lėktuvą ir 
skristi Bostonan pas tėvą. 
Amerikoj’e pabusianti gal 
mėnesį kitą.

Būsų gražu, akd mūsų 
New Yorko lietuviai turėtų 
progą susipažinti su šia ta
lentinga gydytoja, širdies 
ligų specialiste, kokiame 
nors pobūvyje.

Reporteris

Moko kovoti už taiką
Tokijas. — Hirošimos 

miesto švietimo departa
mentas suteikę direktyvas 

; visoms mokykloms apie 
amerikiečių numestą bombą 
ant Hirošimos miesto 1945 
metais.

Direktyvų siekis paruošti 
vaikus ir jaunimą, kad jie 
neapkęstų karo ir būtų loja
lūs pasaulinei taikai ginti.

Madison. — Wiscon si n o 
asamblėja vienbalsiai nuta
rė uždrausti vabzdžiams 
naikinti DDT nuodus, kurie 
taipgi yra žmonių sveikatai 
žalingi.

Sulytas, bet smagus 
buvo mūsų piknikas
Debesiuotas rytas pasiti

ko “Laisvės” pikniko ren
gėjus liepos 20-tą. Forest 
Parkas erdvus, gražioje 
aukštumoje, su stalais ir 
pečiais žmonių patogumui. 
Bet parkas be kepurės.

—Ką darysim? Kur pie
tausiu!? — svarsto susibė
gusi komisija. Pirmą vai. 
pietūs turi būti paduoti. Ir 
išsprendė:

— Pietūs “Laisvės” salė
je. Giedra ar lietus, laisvie- 
čiai savo laikraščio neap
leis ir mūsų darbą įvertins.

Taip ir buvo, svečių susi
laukėme gausiai. Jie pavai
šinti Helen Siaurienės ii 
jos pagelbininkės Marcelės 
Karvelienės (woodhavenie- 
tės) skaniai pagamintais 
pietumis. Juos į stalą vik
riai pristatė Nelė Ventienė 
ir Nastė Buknienė.

Kituose darbuose: L. Ka
valiauskaitė, S. Vetchkis, J 
Lazauskas, J. Grybas, P 
Venta, P. Venta, Jr., V. 
Bunkienė, I. Bimbienė, A 
Rainienė.

“Laisvės” direktorių ta
rybos pirm. Povilas Venta 
pakvietė laikraščio redak
torių Antaną Bimbą pakal
bėti laikraščio reikalais. 
Prabėgomis prisiminęs tos 
dienos žinias, be kitko ir 
Mėnulį, jis paprašė svečius 
atžymėti šį pikniką su do
vanomis laikraščiui taip, 
kaip pirmiau įvykusiuose 
pas Ramanauskus ir Olym
pia parke piknikuose daly
viai buvo padarę. Gražaus 
brooklyniečių atsiliepimo 
pasekmes matome adminis
tratorės pranešime.

Oficialios programos šiai 
popietei nebuvo ruošta, ta
čiau pirm, iškvietė ką tik 
sugrįžusį iš vizito Tarybų 
Lietuvoje Vincą Paulauską 
(iš Elizabeth) tarti žodį. 
Jis pareiškė iš ten parvež
tus pažangiečiams sveikini
mus ir sakė pasitenkinęs 
savo kelione ir draugų dė
mesiu iš užjūrio į gimtinę 
atvykstantiems draugams.

Ilsa Bimbienė labai šiltai 
atsiliepė apie jos priėmimą 
ir meno šventę Tarybų Es
tijoje.

J. Lazauskas kai ka pri
minė iš savo atostoginės ke
lionės išilgai Amerikos kon
tinentą nuo vandenyno, 
lig kito. Mitchellis susido
mėjęs turizmu ateinančiai 
vasarai. Tikriausiai čia ra
dosi ir daugiau norinčių ką 
pasakyti, bet slogus oro 
karštis rodė, jog negalima 
pasilinksminimo popietę 
kalbų mitingu paversti, tad 
ir linksminomės.

Dal.

PAGEIDAUJA 
LANKYTOJŲ

s

Jonas Barkus, seniau dir
bęs “Laisvės” redakcijoje, 
nusiskundė, kad jo sveika
ta eina blogyn su kiekviena 
diena. Sakė, kad jam jau 
sunku parsinešt maisto iš 
krautuvės. Jis nori, kad jį 
pažįstami draugai aplanky
tų, nes jis gyvena pats vie
nas ir retai kada turi progą 
pasikalbėt su žmonėmis,,

Barkus gyvena Brookly- 
ne ant Hooper St. Nr. 293 
(arti Broadway el. Hewes 
St. stoties), ant viršutinio 
floro, apt. 34. Š.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.

Parengimų Kalendorių
LAPKRIČIO (NOV.) 9
“Laisvės” metinis kon? 

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

NEWYORKIEČIŲ 
ATYDAI!

Ruoškite Mašinas Į 
Waterburj

Newyorkieciai ir iš apy
linkės lietuviai, kviečiame 
jus vykti į spaudos naudai 
sueigą, kuri įvyks pas dd. 
Vaitonius jų puikioj sody
boje, 28 Roosevelt Drive, 
Waterbury, Conn.
Įvyks liepos 27 d. Kelionė 

ne ilga, gražus važinėjimas.
Vairuotojai, kurie vyksi

te tą dieną ir turėsite vie
tos mašinoj, paskambinkite 
i “Laisvės”’ raštinę, kad 
galėtume užregistruoti ke
leivius. Ačiū! į ±

Tel. MI 1-6887.
KELRODIS: Iš New Yorko 

važiuojant Merrick Parkway, 
reikia pasiekti kelią No. 8 ir 
tuo keliu važiuoti per Water
bury miestą, laikantis po kai
rei, iki kelio No. 84-W, sukti 
kairėn. Tėmykite po dešinei 
iškabą Highland Ave. Va
žiuokite pietų link iki Roose
velt Drive, ir privažiuosite di
delę laiškų dėžę, tai bus prie 
Vaitonių Sodybos.

—Administracija

Vyks į Waterburio 
spaudos pikniką

Atrodo, kad gana skait
linga niujorkiečių grupCT 
Vyks šį sekmadienį į Wa
terbury kur įvyks spaudos 
piknikas. Jau beveik tikiįįi, 
kad’š’ėvd masinėmis važiuos 
Nele Ventiene, Jurgis Wa- 
rešonas, A Lekas Mičiulis, 
Jbnas Grybas, A. Bimba ir 
dar gal aks. Na, o jie gi 
tuščiomis nevažiuos.
o jie gi tuščiomis nevažiuos.

Dabar tik norime water- 
buriečiams priminti, kad jie 
mums ten savo piknike pa
ruoštu gerų vaišių, nes mes 
iuk būsime alkani ir ištroš
kę!

Vienas iš daugelio

Išvyko į Lietuvą
Tik vienai gerai dienai 

pas mus New Yorke brM) 
sustojęs mūsų įžymus veikė
jas ir “Vilnies” redaktorius 
S. J. Jokubka. Ketvirtadie
nį jis iš Pan American lėk
tuvu stoties tarybiniu lėktu
vu išskrido į Tarybų Lietu
va. Ten žada pabūti ilgesnį 
laiką. Galvoja iš ten plačiai 
uavažinėti Tarybų Sąjungą 
įe. Kaip jis sako, jis labžn 
norėtu pavažinėti tais ke
liais. kuriais “Leninas važi
nėjo” ir pasisemti įspūdžių. 
Kaip žinia, ateinančiais me
tais Tarybų Sąjungoje bus 
olačiai atžymėtas Lenino 
100-sis gimtadienis.

Neabejojame, kad drau
go Jokubkos kelionė ir vieš
nagė bus labai įdomios. 
Nors aišku, kad jam 
firmoje vietoje yra “Vil
nis,” bet gal jis suras lai
ko žodį kita p a r a š y t i ir į 
“Laisvę.” Labai lauksime.

Rep.

Pranešimas
Reikalingas kambarys viengungiui 

vyrui. Būtų gerai, kad galėčiau 
sigyventi Richmond Hill—Woodha
ven ar Ozone Park apylinkėj. Tu
rintieji laisvą kambarj, prašau 
skambinti dienos metu: MI l-6wW.
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