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.KRISLAI
Apie\ tuos festivalius.
Duotas geras tonas.
Lietuviai Lenkijoje.

Ii aso R. Mizara

Dvi kaimyninės tautos, ku
rias P°i- keletą šimtmečių sie- 
jc valstybiniai ir kultūriniai 
ryšiai, šiemet pasiryžo parody
ti viena kitai, ką jos pasiekė 
kultūroje ir mene po to, kai 
pradėjo paskyrai gyventi so
cialistinį gyvenimą.

Kalbu apie mūsų tėvų kraš
tą Lietuvą ir apie Lenkiją.

Lietuvos menininkai ir kul
tūrininkai per dešimt dienų 
V>'dė mūsų tautos pasiekimus 
Lenkijos žmonėms, o Lenkijos 
menininkai ir kultūrininkai 

- savo pasiekimus rodė Lietuvos 
žmonėms,

Festivaliai įvyko tuo pačiu 
laiku.

Skaitant Lietuvos spaudoje 
apie tuos didžios svarbos fes
tivalius žinias, man rodosi, 
kad pasisekimas buvo dides
nis negu jo rengėjai tikėjosi.

Lietuvoje lenkų festivaliui 
davė gerą toną masinis mitin
gas ir koncertas, įvykęs Fil
harmonijos salėje Vilniuje.

Kalbėdamas Lietuvos vy- 
Xriausybes ir visuomenės vardu, 

V. Niunka, be 'kitkoysakėjr
— Lietuvių ir lenkų tautos 

^Miuėjo ilgą bendrų kovų kelią.
Dar žilos senovės laikais mūsų 
tautos drauge liejo kraują, 
kovodamos pries teutoniškus 
grobikus, kurie ugnimi ir ka
laviju teriojo ir niokojo mūsų 
žemes... Nuo sehiausių laikų 
mūsų tautas sieja tamprūs 
kultūriniai ryšiai...

•W-

Ten pat kalbėjęs Lenkijos 
Kultūros ir meno ministras, 
taipgi lenkų delegacijos gal 
va, K. Kuryliukas, atsakė:

—Su nepaprastu jausmingu
mu tariu žodi jūsų gražiame, 
puikiame mieste.
senoji lietuvių

, suvaidino taip 
’ vaidmenį lenkų

joje, labiausiai
vos, literatūros ir meno istori
joje... Istorijos likimas taip su

per šimtmečius 
artimai susiję, 

bendrus priešus 
bičiulius. Prieš 

mus suvienijo

I

Vilnius — 
tautos sostinė 
pat ypatingą 
tautos istori- 
lenkų kultū-

juos, 
ši'mt- 
kova 
šalia

siklojo, kad 
buvome gana 
kad turėjome 
ir bendrus 
šimtmečius
bendras pavojus, kylantis iš 
kryžiokų ordino. Mūsų protė
viai' kartu kovojo prieš 
Vėliau beveik pusantro 
mečio mus jungė bendra 
prieš carizmą... Tačiau
jėgų, kurios sudarė galimybes 
taikai ir draugystei tarp mū
sų, kartu veikė jėgos, nepri
pažįstančios tos teisės į sava
rankišką nepriklausomą buitį. 
Lenkų šlėkta engė lietuvių 
liaudį, niekino jos seną kultū- 
rą...
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Eisenhoweris sako: Žukovo 
vizitas, Amerikoje galėtų 
būti labai geras dalykas

Wassingtonas. — Kuomet 
Eisenhoweris kaipo gene
rolas buvo vyriausiu Ame
rikos kariniu komandantu 
Berlyne, vyriausiu tarybi
niu komandantu ten buvo 
maršalas Žukovas. Jiedu 
tada dažnai susitikdavo ei
dami pareigas ir taipgi bu
vo tapę kaip ir asmeniškais 
draugais — apsilankydavo 
viens kito rezidencijose, pie
taudavo kartu ir kartais 
(per vertėjus) turėdavo il
gokas politines diskusijas. 
Vėliau, kuomet abu paliko 
Berlyną, jie per nekurį lai
ką susirašinėjo.

Kuomet Žukovas nekuris 
laikas po Stalino mirties 
tapo apgynos reikalų mi
nistru, o Eisenhoweris jau 
buvo JAV prezidentu, pra
sidėjo kalbos apie tai, ar 
nebūtų gerai, kad Žukovas 
apsilankytų čia, kad šie du 
seni ginklo draugai susi
tiktų ir pasikalbėjimuose 
gal švelnintų šaltąjį karą. 
'Laikas nuo laiko per spau
dos konferencijas ■ vis bū
davo klausiama Eisenhow- 
erio, ką jis galvoja apie 
tokį žingsnį.

Šios savartęs spaudos 
konferencijoje tas pats 
klausimas jam vėl buvo

Radiacija
Neva do j didele, 
“nepavojinga”

Salt Lake City. — Po pa- 
skiausio atominio sprogimo 
Nevados tyruose, radioak
tyvumas Nevadoje dabar 
yra didelis — ant 10 kartų 
didesnis, negu bile kuomet 
praeityje. Sprogimas pra
vestas praeitą pirmadienį.

Bet valdžios pareigūnai 
sako, kad tas radioaktyvu
mas “nepavojingas”. Valsti
jos sanitacijos viršininkas 
Lynn M. Thatcher sako, 
kad nėra reikalo žmonėms 
susirūpinti dėl radioakty
vumo.

Bet daugelis Nevadoje 
vis vien susirūpino, t ka
dangi yra gerai žinoma, 
kad kai kurie mokslininkai 
nesutinka su valdininkų 
nuomonėmis.

Britų <1 a r b i e č i a i kritikuoj a 
francūzų Socialistų partiją

-Britanijos

Abu kalbėtojai pabrėžė, jog 
visa tai nuėjo j praeitį, šian
dien abidvi tautos susilaukė 

t tokios gadynės, anot K. Kiry- 
Huko, “kada jau niekas mūsų 
negali skirti, o viskas jungia”, 
— socialistinės gadynės!

Ir tik dabar, nusikračiusioš 
ponų, išnaudotojų, abidvi tau
tos gali draugiškai gyventi, 
kurti, progresuoti ir savo pa
siekimais dalintis ir džiaugtis.

Tokia mintis buvo pravesta 
Vilniuje, klausant svečiams 
lenkams ir lietuviams- pana-

K, . ■ *
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pastatytas. Prez. Eisenhow
eris šiuo kartu atsakė tei- 
giamiau, negu praeityje. Jis 
sakė, -,kad Žukovo vizitas 
Amerikoje gal būtų labai 
geras dalykas. Kaip Tarybų 
Sąjungos apgynos reikalų 
ministras, Žukovas būtų 
Amerikos apgynos sekreto
riaus Wilsono svečias. Bet 
jis, žinoma, aplankytų ir 
Eisenhowerj.

Eisenhoweris prisiminė, 
kaip Berlyno laikais jie 
vienu metu turėjo trijų va
landų politines diskusijas. 
Žukovas gynė komunizmo 
idėją, o Ike — kapitalizmą. 
“Man buvo sunku jam at
silaikyti”, sakė Ike. . .

Londonas.
darbiečių (Bevano grupės) 
organas “Tribūne” aštriai 
kritikuoja Francūzijos so
cialistus ir sako, kad jie tik
rai išduoda socialistinį in
ternacionalizmą, Francū
zijos Socialistų partijos su
važiavime tapo priimtos 
rezoliucijos, kurios gyrė. 
Mollet, kuris ; kaipo prem
jeras vadovavo Suezo inva
zijai, taipgi priimta rezo
liucija už Alžyro priespau
dos tęsimą.

O po tų rezoliucijų priė- 
mftno, sako “Tribune”, vi
sas suvažiavimas atsistojo 
ir giedojo “Internacionalą”. 
Bevanas, kuris dalyvavo ta
me suvažiavime kaipo sve-

čįąs, kaipo broliškas delega
tas nuo Britanijos Darbo p. 
neatsistojo ir negiedojo. Jis 
paskui sakė laikraštinin
kams:

“Jie giedojo ‘Internacio
nalą’ tuojau po to, kai jie 
priėmė rezoliucijas, kurios 
aiškiausiai internacionaliz
mui priešingos. Giedoti su 
jais būtų buvęs veidmai
niavimas”.

Socialistinio Internacio
nalo suvažiavime, kuris į- 
vyko Vienoje, Austrijoje, 
Mollet kandidatavo į Inter
nacionalo vice-prezidentus. 
Jis tapo išrinktas, bet prieš 
jį balsavo Britanijos darbie- 
čiai ir trijų Skandinavijos 
šalių socialdemokratai.

Senatorius Dou glas kaltina, O 7
kad Eisenhoweris pasiduoda 
rasistams darant nuolaidas

Stevensono akyse kolonializmas 
Afrikoje ne toks jau žalingas...
Roma. — Adlai Steven

sonas pabaigė savo ilgą ke
lionę po Afriką, ir pakely
je namo sustojo čia, Itali
joje. -Afrikoje būdamas Ste
vensonas smerkė rasinę se
gregaciją Pietinėje Afriko
je iri padarė ^keletą' bendrų 
parėiškimų prieš kolonializr 

v mą, bet čia sustojęs jis už- 
kad pats. Chrųš- į traukė visai, naują, giesmę.

...... x.............. į Esą, britų ir francūzų ko-

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Washingtonas. — Sąryšy
je su prezidento Eisenhow- 
erio pareiškimu, kad mar
šalo Žukovo vizitas šioje 
šalyje būtų geras dalykas, 
Tarybų Sąjungos aųibąsa- 
dos Amerikoje' antrasis se? 
kertorius sakė spaudos at
stovams, 
čiovas irgi atvyktų Ameri
kon. jeigu įvyktu vizitų 

j pasikeitimas, — jeigu Ei
senhoweris vyktų Tarybų 
Sąjungom

Paryžius, -r- Ketvirtadie
nį Francūzijos parlamen
tas rengėsi balsuoti pasi
tikėjimą arba nepasitikėji
mą Bourges-Manoury val
džiai. Valdžia reikalavo, 
kad jai būtų duota teisė 
vartoti policines neteismi
nes priemones prieš alžy
riečius ne tik pačiame Al
žyre, bet ir Francūzijoje, 
kur gyvena apie pusė mili
jono alžyriečių. Valdžia no
ri, kad jai būtų duota tei
sė suimti be teismo įsaky
mo bet kurį Alžyre gimusį 
žmogų. Prieš tą reikalavi
mą yra stipri opozicija ne 
tik komunistuose, bet ir kai 
kuriuose socialistuose ir da
lyje radikalų.

Paryžius. — Francūzijos^ 
parlamente atsinaujino ' de
batai apiė Alžyrą. : ■ • ) u h'

lonialiai režimai Afrikoje, 
ypatingai- Centralinėje Af
rikoje, yra labai pažangūs,

tolerantiški. Esą, britai ir 
francūzai jau suteikė tiek 
savivaldybės Centralinės 
Afrikos negrams, kad ten 
jau viešpataujanti tikra de
mokratija.

Stevensonas sakė, kad 
vietiniai Centralinės Afri
koj gyventojai “įvertina0 
Britanijos ir Francūzijos 
pastangas.
: Jo pareiškimus su pasi
gardžiavimu perspausdino 
reakcinė Britanijos ir Fran
cūzijos spauda.

Afganistano karalius Šachas 
svečiuojasi Tarybų Sąjungoje

Azijos- 
kpmunistų valdo- 

Liaudies

Maskva. — Maskvoje da
bar vieši du skirtingo po
būdžio valstybės vadai iš 
dviejų skirtingų 
kraštų:
mos Vietnamo 
Respublikos prezidentas 
Ho Či-minhas ir konserva
torių musulmonų valdomos 
pusiau feodalinės karalijos 
karalius Mohamedas Zahi- 
ras Šachas iš Afganistano.

Bet Afganistanas, nepai
sant tos šalies vidujinės 
santvarkos, dabar palaiko

draugiškus ryšius su Tary
bų Sąjunga, su kuria rube- 
žiuojasi, jo užsienio politika 
dabar linksta neitralizman 
ir jis gauna ekonominės pa
galbos iš Tarybų Sąjun
gos.

Šacho sutikimas Maskvo
je buvo iškilmingas. Aero
drome ję laukė Vorošilo- 
^as, Chruščiovas ir Bulga
ninas. Paskui jis kartu su 
tarybiniais vadais atvira
me automobilyje važiavo 
link Kremliaus, kur apsis
tojo.

nuo Įaiko perspausdino iš-“Pi-avda”. .gf i-či Mao kalbą
Maskvai:-m-“Pravda0^ atr traukas iš Mao kalbos, bet 

spausdino'bstlraipsnį j apie dabartiniame - _
kalbą, ?-Itųrisį(Mao ,Tse4un-; straipsnyje ta kalba apibū-

“Pravdos”

ši mintis buvo pravesta Var
šuvoje, kur kalbėjo Lietuvos 
ministrų tarybos pirmininko 
pavaduotojas, taipgi lietuvių 
delegacijos pirmininkas K. 
Preikšas, ir Lenkijos vyriausy
bes atsovas, Seimo maršalka 
Č. Vycechas.

Nesiginčijo, nesibarė lenkai 
su lietuviais “dėl Vilniaus”, 
kaip kad daro kai kurie pakly
dę žmoneliai Amerikoje.

Lenkai entuziastiškai pasiti
ko lietuvius Lenkijoje, o . lie
tuviai lenkus Lietuvoje!

Taip ir turi būti!

Vėliau mes paduosim 
ty tojams smulkesnių 
apie tuos festivalius.,

e skai- 
žinių

Darbo unijų 
kovos lauke t • 1 s * . »

Minneapdlis. — Minnea- 
polio AFL taryba priėmė 
rezoliuciją, kurioje smer
kiama mintis, kad gali bū
ti pagaminta “švari” van
denilinė . bomba. Rezoliuci
ja ragina visas šalis baigti 
sprogdinėjimų bandymus.

Los Angeles. — North A- 
merican aviacijos korpora
cija nutarė artimiausiu lai
ku atleisti iš darbo 15,000 
darbininkų. Šios \ firmos 
darbininkai priklauso prie 
UAW. Unija sako, kad tas 
žymiai pablogins nedarbą 
visoje Kalifornijoje.

gas pasakė/ W^sarib: menesį/ 
Pekine.i Tai svarbi ideologi
nė kalba,: kuiri iki šios die
nos plačiai idįskusuojama 
pasaulyje. Kalbos esmė bu
vo, k!ad įsteigus socializmą 
dar nepranyksta tuojau vi
si prieštaravimai žmonių 
tarpe, kad gąli atsirasti 
prieštaravimų tarp į biuro- 
kratiją linkusių, vadų ir 
masių, ir kad ; tuo atveju 
masės turi4 teisę/ kad ir 
streikais, atmušti biurokra
tiją. Mąo taipgi sakė, kad 
“tegul žydi šimtas gėlių”— 
tai yra, tegul šimtai idėjų 
konkuruoja i žmogaus min
ties lauke ir nereikia prie
spaudos, kad . komunizmo 
idėja laimėtų. S; t . -

Tarybinė /spauda laiks

dinama*/ kaip didelis indėlis 
į markšizmą.

New Yorkas. — Prie 
Long Island, netoli Mon
tauk Point sprogime kari
niame pakraščio sargybos 
laive “Somersworth” užmu
šė tris jūreivius ir sužeidė 
keturis.

Praga. — Vietnamo pre
zidentas Ho či-minhas at
vyko j Čekoslovakiją.

Kainas. -— Egiptan atvy
ko Indijos apgynos minis
tras Krišna Menonąs.

Washingtonas. — Ameri
kos karinės pajėgos šiais 
metais bus supiažintos ant 
100,000 karių.

i- M. M.

Washingtonas. — Įtakin
gas senatorius profesorius 
Paul Douglas, demokratas 
iš Illinois, atvirai apkalti
no Senate prezidentą. Ei
senhower}, kad jis išduoda 
kovą už civilines teises, 
kad jis padeda rasistams, 
kurie stengiasi taip atmieš
ti civilinių teisių įstatymą, 
kad iš jo beveik nieko ne
liktų.

Kaip žinia, senatorius 
Andersenas iš Naujosios 
Meksikos (nuosaikus pieti
nis demokratas) ir sen. Ai- 
kenas (vidurkelio republi- 
konas iš Vermonto) patie
kė eilę pataisymų prie ci
vilinių teisių biliaus. Tie

beverčiu0.
EisensoW'* 
prieš tuos

Gyvenimas 
Lietuvoje

Gyvenimas kolūkyje
Klaipėda. — “Pergalės” 

žemės ūkio artelės kolūkie
čiai iškilmingai pažymėjo 
savo kolūkio^ dešimtmetį.

Per tą laiką* kolūkiečiai 
pasiekė neblogų rezultatų 
vystant visuomeninį ūkį. 
Praeitais metais kolūkio 
pajamos daugiau kaip tri
gubai viršijo 1947 metų pa
jamas. Vien tik iš gyvuli
ninkystės kolūkis gavo 
600,000 rublių.

Didelis dėmesys skiria
mas visuomeninių pastatų 
statybai. Per pastaruosius 
metus čia pastatyta kar
vidė, veršidė, arklidė, avi
dė, paukštidė, didelis san- 
dėlys, grūdų džiovykla. 
Šiais metais bus pastatyta 
linų džiovykla, didelė pa
šarų daržinė, autogaražas. 
Kolūkyje taip pat išaugs 
gražus vaikų darželio pa
statas.

Sparčiai auga naujoji 
kolūkio gyvenvietė. Pernai 
3 kambarių ir virtuvės mū
rinius namus pasistatė 7 
kolūkiečių šeimos. Šiemet 
tokius pat namus statosi 
kolūkiečiai B. Siautilas, s P. 
Mikalauskas, A. Zikus, V. 
Marinas. Į naująją gyven
vietę’ nutiesti elektros ir te
lefono laidai.

Kolūkiečiai' ėmė gyventi 
pasiturinčiai. Pernai už 
kiekvieną išdirbtą darba
dienį, jiems buvo išmokėta 
po 3 rublius ir išduota po 
2 kilogramus grūdų, neskai
tant pašarų ir kitų produk-

Kolūkio veterinarijos 
technikas Petras Varna iš 
savo santaupų nusipirko 
lengvąją automašiną “Po- 
bieda”, s statybos brigados 
brigadininkas Jonas Kriš- 
topaitis —- automobilį “Mos- 
kviČ”. Kolūkiečiai Siautilas, 
Norvaiša, Anužis įsigijo 
motociklus.“ Dangtelis šei
mų turi radijo imtuvus, 
siuvamas mašinas, dvira
čius.

Jaunimas savo laisvalaikį

pataisymai, sakė profeso
rius Douglas, bilių pada
ro “beveik 
Douglas ragino 
erį pasisakyti 
pataisymus.

Bet pasirodė, kad tik 
kokia valanda anksčiau pre
zidentas Eisenhoweris savo 
spaudos konferencijoje pa
darė kaip tik priešingą da
lyką: jis visokiais aplinki
niais keliais ir neaiškiais 
pasisakymais visgi davė 
suprasti, kad jis nepriešin- 
gas pataisymams.

Taip vadinami pataisy
mai vyriausiai atkreipti 
prieš trečią biliaus punktą, 
kuris įgalintų gen. proku
rorą pradėti teisminį kaln 
tinimą prieš tuos, kurie 
nusižengia civilinių teisių 
įstatams, nelaukiant, kad 
koks nors individualus as- 
muo iškeltų skundą. ' /Cp Į

Jungtines Tautas.
Alžyro nacionalistinio 
dėjimo vadovai aplinkiniu 
keHu-dasigavo į Nėw Y or 
ką ir jie rengiasi pi 
Jungtinėms Tautoms Alžy
ro žmonių bylą. Ar jie bUS^ 
išklausyti aukštose J. T. L 
tarybose, dar nežinia, bet , , 
jie jau dalyvavo Azijos ir 
Afrikos šalių delegacijų 
posėdyje, kur jie buvo drau
giškai priimti.

Kubos politiniai 
kaliniai rengias 
į bado strekus

> Havana. — Šimtai politi
nių kalinių Havanos, San
tiago ir kituose Kubos ka
lėjimuose , paskelbė, kad jie 
išeis į bado streiką, jeigu 
jų sąlygos nebus pagerintos. 
Kaliniai sako, kad jie kali
nami sunkiose sąlygose, 
kad dideliuose karščiuose 
verčiami dirbti akmens ka
syklose. ’ t

Politiniai kaliniai Kubos 
kalėjimuose yra komuniį^ 
tai, socialistai ir sukilėlių 
vado Fidel Castro pasekė
jai. Santiago kalėjime jau, 
buvo pradėtas bado strei-
kas, kuris tęsėsi per 24 va
landas. Kaliniai reikalavo, 
kad laiks nuo laiko būtu
leista giminėms ir sa 
kiams aplankyti juos kale 
jime. Valdžia nusileido i 
pažadėjo leisti aplankymu^.

Pekinas. — Į tarptau 
jaunimo festivali, ku 
šią vasarą įvyks Maskvo 
iš Kinijos atvyks didžii 
1,000 jaunuolių delegacij

Roma. — Popiežius p 
mė Chicagos katalikų k 
dinolą Strich ir kai 
per 40 minučių.

praleidžja choro, tautii 
šokių, ratelio repeticij 
sportinėse treniruo 
kolūkio bibliotekoje.
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UŽ CIVILINIŲ TEISIŲ BILIŲ!
P/ĮGALIAU JAV Senatas jau pradėjo formaliai ir 

oficialiai svarstyti civilinių teisių bilių.
Senatoriaus Knowlando pasiūlymu, šis. bilius buvo 

įteiktas Senatui svarstyti, prasilenkiant su senatine ju
ridine komisija. Mat, jei juridinė komisija būtų pasi
ėmusi šį sumanymą svarstyti, tai dievai žino, kada iš jos 
būtų buvę galima bilių atsiimti.

Nors mes jau esame rašę apie tai, tačiau pakartoti 
verta: Civilinių teisių bilių pasiūlė Eisenhowerio val
džia. Atstovų bute šis bilius jau buvo, priimtas; dabar 
reikia, kad Senatas jį užgintų, o kai Senatas užgirs, tuo
met, prezidentui padėjus po juo savo parašą, jis bus įsta

tymas.

KAS) GI ŠIS BILIUS? Ko jis siekiasi? Kas jame 
svarbu? Kodėl rasistai prieš jį taip išstojo?

Jei šis bilius bus padarytas įstatymu, tai jis suteiks 
pietinių valstijų negrams pilnas piliečio teises. Negrai 
turės teisę balsuoti, negrai turės teisę leisti vaikus į vi
suomeniškas mokyklas, kur mokosi baltųjų vaikai, žo
džiu, negrams bus grąžintos, tos teisės, dėl kurių buvo 
iškilęs Civilinis Karas, dėl kurių jau yra pasisakęs (ke
letą kartų) šalies Aukščiausias Teismas.

Valdžia į šį bilių-sumanymą įdėjo keturis punktus, 
labai svarbius punktus. Štai jie:

L Įkurti specialią iš abiejų partijų (republikonų ir 
demokratų) komisiją, kuri pridabotų, kad teismo nuta
rimai, kad Konstitucijos priedai apie negrus būtų vyk
domi gyvenimam
J 2. Įkurti civilinėms teisėms ginti specialią diviziją- 
skyrių prie Justicijos department©; tam skyriui turi 
įūti paskirtas specialus asmuo, prokuroro padėjėjas, ku
ris trauktų atsakomybėn tuos, kurie neleidžia negrams 
balsuoti, kurie trukdo Aukščiausio Teismo sprendimus 

'{(mokyklų klausimu) gyveniman pravesti.
3. Įgalinti Justicijfts*departmentą traukti teisman 

(federalinin teisman, aišku) visus, kurie kliudo pravesti 
bendrus civilinių teisių nuostatus pietinėse valstijose; 
įgalinti Just:cijos department^ traukti teisman nusikal
tėlius net ir tuomet, iei nrieš juos nieks neiškeltų kalti
nimų. (Tai daroma tam, kad žinoma, jog daug nuskriaus
tų negru pietinėse valstijose dažnai dėl baimės, dėl ga-1 
limo prieš iuos teroro, biiosi apkaltinti tuos, kurie žiau- Į 
riai paneigia jų teises.)

4. Suteikti Justicijos departmental galią traukti fe
deralinin teisman tuos, kurie kliudytų negrams balsuoti 
rinkimų metu.

Tokie daug maž yra pagrindiniai civilinių teisių bi
liaus punktai. Jie, kaip jau ne karta minėjome, yra la
bai svarbūs. Jei jie bus priimti, iei šis bilius pataps įsta
tymu, tai pietinėse valstijose gyvenantiems milijonams 
negrų, pavergtų, išnaudojamų, pažemintų negrų saulė 
prašvis. Jie pataps pilnateisiais piliečiais. Jie pasijus, 
kad ir jie žmonės, lygiateisiai žmonės. Jei negrai turės 
teisę balsuoti ir mokytis kartu su baltaisiais, koks tai 

' bus didelis laimėjimas ne tik jiems., o ir visiems ameri
kiečiams, kurie myli savo kraštą, kurie myli laisvę, dėl 
kurios tiek daug buvo kovota, kraujo išlieta.

Jei negrai turės pilną teisę pietinėse valstijose bal
suoti, tai jie turės teisę ir biŽi išrinktais į valdviet/es, į 
įstatyme! a vystės. O tai reikš milžinišką progresą, nes 
tuomet negalėk visokie Eastlandai būti amžinais sena
toriais ir niekinti žmones tik dėl to, kad jų oda juoda.

Jei šis bilius pataps įstatymu, ir jei jis bus praves
tas gyveniman, tai iš tikrųjų Amerikoje bus kas nors 
nauja.

BET KYLA KLAUSIMAS, ar taip bus? Jau dabar, 
vos spėjus bilių pasiūlyti Senatui, kai kurie senatoriai 
ryžtasi jį išskapyti, “pataisyti”, kad jis “būtų priim- 

'■ tinas” rasistams!
Jau dabar kai kurie pietiniai senatoriai galanda lie

žuvius filibustirinimui, trukdymui, kad bilius nebūtų pri
imtas!

Jau dabar kai kurie burbonai senatoriai (pav., Harry 
F, Byrd, demokratas iš Virginia valstijos) pradėjo biau- 
roti Aukščiausio Teismo vyriausią teisėją Warreną dėl 
to, kad teismas pravedė įstatymus už teisę negrams eiti 

Ujp viešąsias mokyklas, kur baltieji mokosi.
’ y t • Kai kurie senatoriai nori pašalinti iš šio biliaus 
\Jškirsnį apie mokyklas. Kiti, sakoma, siūlys “pataisy

mus”, kad nusikaltusieji civilinių teisių įstatymui būtų 
/baudžiami džiūrės (prisaikdintųjų teisėjų) teisme. Jie, 
tįnat, -žino, kad pietinėse valstijose džiūres sudarys bal
tieji, kurie niekad nenubaus tokiam įstatymui nusižen- 

^gusiųjų.

•fe-k PREZIDENTAS Eisenhoweris pasiuntė Senatui 
įrašymą, kad jis šį bilių priimtų, kad jis jo .pagrindiniai 
etaisytų, nesužalotų. Senatas, sako prezidentas, gali 

ti kalbą, gali vieną įitą žodį pakeisti, bet jis netu-

/ 
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ĮVAIRUMAI Joninės arba naktis, kada 
pražysta paparčio žiedas ’

LIETUVA PAVEIKSLUOSE
KAIP AUGA ZARASAI

Už pasiektus laimėjimus lenktyniuojant dėl geriau
sios miestų statybos ir jų tvarkymo antrajame 1956 metų 
ketvirtyje rajoninės priklausomybės miestų grupėje, 
Zarasų miestui suteikta Lietuvos Ministrų Tarybos pe
reinamoji Raudonoji vėliava ir pirmoji 30 tūkstančių 
rublių pinginė premija. Kapitalinės statybos planas į- 
vykdytas 109 procentais, gyvenamųjų namų fondo kapi
talinio remonto planas *— 133 procentais,1 miestč tvar
kymo — 110 procentų. z

Čia atiduoti naudojimui du šešių butų namai, kepykla, 
dabar pradėtas statyti 16 butų gyvenamasis namas'. Ne
trukus statybininkai pradės statyti, dar 4 šešių butų 
namus. Privatiniai statytojai tik per pastaruosius dve
jus metus pasistatė 65 gyvenamuosius namus, 
įrengti nauji skverai, kultūros ir poilsio parkas.

Migs te

Nuotraukoje: nauji individualių statytojų namai Gor
kio gatvėje Zarasuose.

SVEČIAI BALTARUSIJOJE
Baltarusijos Molodenčno srities meninės saviveiklos 

dalyviai palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos saviveiklos 
kolektyvais. Baltarusijos dramos, šokių ir choro rateliai 
surengė koncertus Kaune, Šiauliuose ir Utenoje. Neseniai 
Molodečno srityje lankėsi Utenos rajono Kultūros namų 
meninės saviveiklos kolektyvas. Jis surepgė koncertus 
Molodečne, Vileikoje ir Postavuose. Baltarusiai šiltai su
tiko savo draugus. Po kiekvieno koncerto 
įteiktos festivalinės dovanos.

jiems, .buvo

V.'^Bt 1

Įfc. .< J

jį

ko-

vis

Nuotraukoje: Utenos rajono Kultūros namų šokių 
lektyvas koncerto metu Vileikoje.

KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOJE
Klaipėdos laivų statyklos kolektyvas pasiekia 

paujų gamybinių laimėjimų. Kas mėnesį viršijamos 
planinės užduotys. Laivų statytojai 15 parų sutrumpino 
kiekvieno laivo statybos laiką. Palyginti su praėjusiais 
metais, beveik 400 tūkstančių rublių sumažinta laivo 
kaina. Įdiegus geresnius pasiūlymus gamyboje, per 5 
mėnesius ■ gauta daugiau kaip pusė milijono rublių su- 
taupymo. Neseniai laivų statytojai nuleido į vandenį 
trisdeši'mt trečią vidutinį žvejybos tralerį “Istra”, 
antras laivas pastatytas šiais metais vįrš plano.

Tai

Nuotraukoje: naujas žvejybinis traleris “Istra”.

8retų keisti biliaus-sumanymo esmės.
Klausimas, ar Senatas taip darys?
Kai kurie jau dabar spėja, jog Senatas šio biliaus 

nepraveš; rasistai sukliudys pravedimui.
Per pastaruosius 80 metų JAV Kongrese buvo ban

dyta pravesti panašius įstatymus, bet vis nepavyko: 
filibusterininkai savo besaikiais plepėjimais neprileido 
tai padaryti/

Amerkios žmonės turėtų daryti viską;1 kad dabar šis 
civilinių teisių bilius būtų padarytas įstatymu.

Reikia rašyti savo senatoriams, skatinant juos, kad 
padarytasvisa darytų, idant bilius butų pravestas - 

įstatymu.'

v

■
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Viena linksmiausių seno
vės lietuvių švenčių, šven
čiama vasarinio saulės 
grįžtmečio metu, t. y. laiko
tarpiu, kada pati ilgiausia 
diena ir trumpiausia nak
tis, yra Kupolės. Ši pati 
trumpinusioji naktis buvo 
mūsų protėvių apgaubta 
ypatinga pagarba ir slėpi
ningumu, laikoma šventa ir 
reikšminga ne tik žmogui, 
bet ir visai jo aplinkai — 
gyvuliams ir augalams. Tai 
buvo laikas, kada visa gam
ta vešliai lapojo, žydėjo, ka
da šiltos trumputės birže
lio naktys žadino jaunose 
širdyse meilės ugnį, o gam
toje knibždėjo tūkstančiai 
įsivaizduotų gerų ir piktų 
dvasiu, siekiančiu sutruk- 
dyti žmogui jo žygį į lai
mę.

Nenuostabu todėl, kad šį 
gamtos klestėjimo laikotar
pį iš seno lydėjo gausūs ku
poliniai papročiai su ypa
tingos reikšmės apeigomis.

Lietuvių kupolinius pa
pročius, arba kupoliavimą, 
istoriniai šaltiniai mini 
jau XIV-ame amžiuje. Ga
na plačiai juos aprašo 
XVI-XVII amž. šaltiniai. 
Taip M. Pretorijus, apie 
1680-90 m. aprašęs Prūsų 
lietuvių buitį ir papročius, 
mini, kad jo laikais Prūsu 
Lietuvoje ir Žemaitijoje bu
vęs paprotys “apie Jonines, 
pasėjus javus, pririšti prie 
ilgos karties įvairių žolių 
puokštę, tą kartį su links-

Rašo
A. VYŠNIAUSKAITĖ, 

Istorijos mokslų kandidate

mybe iškelti ir pritvirtinti 
prie vartų, pro kur veš ja
vus... .Tokia kartis vadino
si kaupuolė, arba kupole, o 
pati šventė — Kupolės.” 
Kupolių šventės vardas kilo 
iš žodžio “kupoliauti,” t. y. 
su tam tikromis apeigomis 
rinkti devynių rūšių pievos 
žoles-kupoles, kurios pas
kiau, šaulės išdžiovintos, 
vežant į kluoną javus, bū
davo nuo karties nuimamos. 
Dalis jų būdavo dedama 
drauge su javais į kluoną ir 
turėjo apsaugoti derlių nuo 
pelių, kita dalis buvo nau
dojama kaip vaistai gyvu
liams gydyti.

Kupolių šventė tęsdavosi 
tam tikrą laikotarpį. Jos 
metu naktimis aukštesnėse 
vietose, 'ant kalnų, rinkda
vosi jaunimas, statydavo 
sūpokles, supdavosi, degino 
laužus, šokinėjo per ugnį, 
dainavo, šoko ir vaišinosi. 
Tai buvo saulės garbinimo 
ir meilės šventės. Kupolių 
išvakarėse pasipuo š u s i o s 
merginos išeidavo į pievas 
ir, dainuodamos specialias 
dainas, rinkdavo gėles ku
polini, pynė vainikėlius Ku
polių nakties būrimams.

Tai, kad Kupolės iš tikrų
jų buvo visaliaudinė lietu
vių šventė, liudija daugelis 
praeities rašytojų. Taip 
vieno tokio šaltinio (1580

pelnus liaudies sveikatos 
apsaugos srityje jai suteik
tas Lietuvos nusipelnusio 
gydytojo garbės vardas.

' Nuotraukoje: Kauno Me
čiuos instituto docentas Ja
nina

LENTVARIO ŪKIUOSE |dagoginę veiklą ir už nuo-
Lentvario tarybinio ūkio 

gyvulių augintojai 1 šiemet 
pasiekė žymius laimėjimus 
didindami kiaulienos ga
mybą. Tam padėjo, sausas 
kiaulių penėjimas, fermų 
mechanizavimas. Fermose 
įtaisytos automatinės gir
dyklos ir automatiniai lo
viai. Palyginti su praėju
siais metais kiaulienos ga
myba padidėjo dvigubai. 
Iki metų pabaigos tarybi
nis ūkis kiekvienam 100 
hektarų ariamos žemės pri
statys valstybei 70 centne
rių kiaulienos. Dabar vi
sos kiaulės laikomos vasa
ros stovyklose, kur taip pat 
mechanizuoti visi sunkūs 
darbai, ir dėl to darbo našu
mas fermoje padidėjo be
veik 8 kartus, du kartus su
mažėjo' savikaina. Tarybi
nio ūkio kiaulių fermoje 
dabar yra 800 kiaulių, kiek
vienos jų vidutinis paros 
priesvoris sudaro 415 gra
mų.

vie-

Lašienė.
PAVYZDINGAS 

TECHNIKAS
Šilutės rajone dirba

nas geriausių respublikoje 
kinomechanikų Vytautas 
Janušauskas. Savo mėgia
mam darbui jis paskyrė 
jau 10 metų. Kinomechani- 
kas stropiai prižiūri apara
tus, pavyzdingai rodo fil
mus, laiku praneša kolūkie
čiams apie sekančius rody
čius. 1957 metų pirmojo 
ketvirčio planą V. Janu
šauskas viršijo daugiau 
kaip trigubai. Jis apdova
notas Kultūros ministeri
jos Garbės raštais, nekar
tą premijuotas piniginė
mis premijomis. '

Nuotraukoje: sausas pa
šaras pilamas į automati
nius lovius vasaros stovyk
loje.

GARBINGA GYDYTOJA
Kauno medicinos darbuo

tojai labai gerbia Kauno 
Medicinos instituto vieno 
skyriaus vedėją, medici
nos mokslų kandidatą, do
centą Janiną Lašienę. Ne
seniai Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiu
mo įsaku už ilgataetę pe-

m.) liudijimu “džiaugsmo* 
ugnys” būdavo deginamos 
keletą naktų. “Tada visas 
kraštas linksmai šoko, dai-‘ 
navo ir šokinėjo.” 1737 m. 
savo ganytojiškame laiške 
žemaičių vyskupas Karpis 
rašo, kad žemaičiai, be ki
tų pagoniškų papročių, “šv. 
Jono dieną užkuria laužus 
kaimuose ii’ miesteliuose ir 
per juos šokinėja, jaunuo
menė prie ugnių šoka ir vi
są naktį praleidžia bešokda
mi ir besilinksmindami”

Taip ilgus šimtmečius po 
krikščionybės Įvedimo lietu
viai išlaikė savo senuosius 
kupolinius papročius, nors 
pati Kupolių šventė buvo 
pavadinta Joninėmis.
KUNIGAI PERSEKIOJO

Kupoliniai - Joninių pa
pročiai katalikų dvasininkų 
buvo aršiai persekiojami 
kaip senojo lietuvių tikėji
mo liekanos. Prieš juos, 
kaip prieš pagoniškus, ku
nigai ypač aštriai kovojo 
per pamokslus. M. Valan
čius rašo: “M-etuose 1815 
savo ausimis girdėjau Kar
tenos bažnyčioj dideliai r£ 
kiant kunigą ant žmonių 
dėl to, jog išgirdo ant kal
nų naujai Jonines atlikus.

Nesiliovė kunigai perse
kioję Joninių - Kupolinių 
papročių ir vėliau. Taip 
XIX amž. pabaigoje Skuo
do kunigai per pamokslus 
išbarė S trolių kaimo vals
tietį Gikarą, kam jis leidęs 
savo lauke kūrenti laužus ir 
atlikti visokius papročius. 
Panašiai iškoneveikė savo 
parapijiečius ir Upytės kle
bonas už tai, kad jie Čičins
ko kalne per Jonines deginę 
ugnį, bernai ėję imtynių ii> 
t. t. “ ■

Dvasininkų kova prieš se
nuosius lietuvių kupoliniu^ 
papročius nors ir neįstengė 
jų galutinai išdildyti iš mū
sų liaudies atminties, vis 
dėlto labai jiems pakenkė. 
Kupoliniai, arba Joninių, 
papročiai' ligi mūsų laikų 
pilniau išliko tik vakarų 
Lietuvoje ir vienur kitur 
Aukštaitijoje. Buržuazijos 
valdymo metais buvo pasi
girdę balsų, siūlančių at
gaivinti senuosius lietuvių 
Joninių papročius, vienur 
kitur atskirų organizacijų 
iniciatyva buvo sukuriami 
Joninių laužai, tačiau visa
liaudinės šio papročio reikš
mės atkurti tuo metu jau 
nepavyko.

Svarbiausios kupolini^ 
papročių apeigos yra kupo
linių ugnių-laužų, karčių 
deginimas, žolių rinkimas 
ir vainikų pynimas šventės 
išvakarėse, supimą sis ir 
ir maudymasis, karvių vai
nikavimas, laukų pasėlių 
lankymas, o taip pat dau
gybė su vedybiniu gyveni
mu susijusių būrimų.

Kupolinės ugnys Lietuvo
je žinomos dviejų rūšių — 
tai laužai ir kartys. Laužų 
kūrenimas, yra senas viso
je Lietuvoje žinomas pa- 
protys. Jaunimas, šokinė
damas per degantį laužą, 
demonstravo savo vikrumą 
ir kunkuliuojantį jaunystės 
džiaugsmą. Pavasario ug
nis (laužai, kartys) simbo
lizavo Saulės galią bei jė-

Nuotraukoje: kinomecha- 
nikas Vytautas Janušaus
kas ruošia aparatūrą sekan
čiam seansui.

“RAGANŲ” 
DEGINIMAS

Kaip Joninių laužai taip 
pat plačiai Lietuvoje sutin
kamos ir Joninių kartys,
simbolizuojančios “raganų” 
deginimą. Jas įrengiant 
ypač aiškiai pasireiškė mū-1 

(Pabaiga 3-me >pusl.)

2 pusi. Laisvi (Liberty) Penktad liepos (July) 19, 1957
s
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liaudies išradingumas.
•tys daugiausia būdavo

i su
Kai
įrengiamos taip: imama s-e- 
na medinių ratų stebulė, į 
jos vidurį pripilama sma
los arba prikišama suvil- 
gintų žibalu pakulų ar šiau
dų, užmaunama ant karties 
ir vakaro sutemose iškelia
ma liepsnojanti į padangę. 
Skuodo, Ylakių apylinkėse, 
neturint smalos, viduj ste
bulės dažnai būdavo panau
dojamos smalėkų, senų ka
liošų, beržo tošies ar kitos 

^markiai degančios medžia
gos. Raseinių apylinkėse 
tokios kartys dar būdavo 
nuo viršaus ligi apačios ap- 

f rišamos šiaudais. Vienur 
jas vadindavo “deglyčio- 
mis,” o, pavyzdžiui, apie 
Žagarę tiesiog Joninių lęm- 
pomis. Kartais būdavo už
degama smalos pilnos stati
nės.

Joninių “lempos,” kaip ir 
laužai, uždegamos iš toli 
matomose vietose: ant kal
nelių, keliamos Į medžių 
viršūnes. Prie jų susiren
ka visos apylinkės jauni-

Jo-mas. Retkarčiais prie 
ninių laužų būdavo leidžia
mi į viršų ir fejerverkai — 
dirbtinės ugnys. Bet kaime 
tai buvo retenybė.
APIE PAPARČIO ŽIEDĄ

Sulaukę vidurnakčio, visi 
skirstydavosi ieškoti papar
čio žiedo. Lietuvių liaudy
je yra nemaža pasakojimų 
apie tai, kad Joninių naktį 
pražysta paparčio žiedas. 
Kas jį suras, bus laimin
giausias pasauly žmogus. 
Bet stebūklingasai paparčio 
žiedas težydi vieną akimir
ką. Jį saugoja visos galy
bės dvasių, velnių, todėl tik 
labai drąsus žmogus galįs 
jį laimėti. Bet dažnai, esą, 
žmogus nesuvokia savo lai
mės, — nežino turis žiedą 
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ir dėl to greitai jį praran
da, velniai jį jam atima. 
Užtat žmogus ieško ir nie
kada negali savo laimes — 
paparčio žiedo — surasti, 
nes nežino, kur jis slepiasi.

Joninių naktis — tai jau
nimo šventė. Susirinkę prie 
laužo vaikinai ir merginos 
ne tik linksminasi, šoka, bet 
ir vaišinasi. Rusnės apy-

linkės žvejų kaimuose šis 
paprotys išliko ligi pastarų
jų laikų. Vyrai pasirūpina 
alaus, mergaitės — valgių: 
sūrio, sviesto, kiaušinių, 
mėsos. Susiėję vaišinasi, 
įvairius pokštus krečia: vy
rai eina imtynių, jėgą iš
mėgindami, radę padžiau
tus tinklus, pakaria juos į 
medį ar ant kelio ištraukia, 
pamirštas pievoje merginų 
baltinamas drobes įringuo- 
ja pačion-medžio viršūnėm

Dėl to Joninių naktį ne
atsargu ką nors palikti lau
ke, o ypač drobes. Juk, be 
to, buvo tikima, kad, radu
sios drobes ant pievos, lau
mės jas valais snaudžia, 
arklio ašutų prikiša, o daž
niausiai s u s i k a r p o sau 
rankšluosčiams.

Su Joninėmis yra susiję 
ir daugelis kitų burtų. Jų 
galima išskirti dvi pagrin
dines grupes: vedybinius ir 
gyvu lininkystės - žemdir
bystės. Dauguma Joninių 
burtų tenka pirmajai gru
pei. Joninių išvakarėse, li
gi saulės laidos, mergaitės 
•eidavo į pievas, kur, susky- 
nę devyneriopų gėlių, pin
davo vainikus (bet būtinai 
be siūlo!), paskiau juos

^ENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
(Tąsa)

Vaikinas nieko nelaukęs, nusimetė 
drapanas, užpūtė lemputę, krito į lovą 
ir norėjo užmigti. Vienok taš jam nevy
ko padaryti, nes jo galvoje ėjo tikras ka
ras tarp gražios mokyklose nuzalatytos, 
išsisvajotos. ideališkos Amerikos demo
kratijos ir šeimininko atidengtos realy
bės. Jis daleido, kad viskas kapitalisti
nėje santvarkoje yra supuvę; kad taip 
negali būti, kad reikia taisyti. Bet tik 
jau, trenk perkūne! Ne Sovietų Sąjun
gos vaistais, ne bent kokia diktatūra! 
$ “Mainyti demokratiją ant diktatūros, 
tai būtų savižudystė pačiai žmonijai ir 
Amžinas atilsis progresui, pažangai, 

ir viskam, 
Samprotavo

atilsis progresui 
menui, civilizacijai 

kas yra iki šiol atsiekta!” 
jis.

Taip pamąstęs, apsivertė 
šono, užsimerkė ir vertė save užmigti, 
bet kas jums duoš? Jo užmerktose aky
se pasirodė jokiais miltais bei dažais 
nesubiaurotas Mariutės veidelis, dan
gaus mėlynės akys, raudonos lūpos ir 
balti, tarsi perlų karoliai, dantukai.

Dabar iam atrodė, kad jo klasės mer
ginos tai tik iš viršaus apmaliavotos iš- 
tužusios lepšės, prieš šią sodžiaus gra
žuolę. Ir kuo jis daugiau apie ją mąstė, 
tuo aiškiau ją matė, tuo karščiau pra
dėjo ją įsimylėti. Jis jautėsi pusėtinai 

y nusikamavęs. Nekurias kūno dalis per
dėjo nuo susibraižymo į laukinių erškė
čių akstinus ir tos vietos buvo patinusios 
i^Jikarštos. Save iŠegzaminavęs, metė 
merginą iš minties, atsivertė aukštiel
ninkas, ir vėl norėjo užmigti. Bet čia 
jį pradėjo kankinti nauja baimė,, kad 

l •' įmestas į tokį šaltą vandenį, nepagautų 
p plaučių uždegimo!

Pasikamavęs kiek su meilės, demokra
tijos, diktatūros ir kitokiais klausimais, 
pradėjo užsnūdinėti. Bet ir vėl, rodosi, 

' dar ne miega, o jau mato, kaip puola jį 
šunys ir vėl išbunda. Tai vėl, nespės a- 
kių sudėti, kaip nuo ko tai nuogas bėga, 
o koks tai baisūnas jį vejasi. Jis pašoka, 
riktelia ir kotik neiškrinta iš lovos.

Apsiverčia vėl ant šono, užsikloja ant- 
galvą, bet, kaip.tik sudėjo akis, 

pasirodo kita, dar baisenė scena. Jis 
mato atbanguojant, kaip didžiausią ju

tai darbo žmonių minia. Fabrikų 
i ir farmeriai, vyrai ir mote- 

— nuo mažo lig senelio, visi grūmo- 
visokiais ginklais ir didžiausiu bal- 

šaukia:
“Šalin vagys! Iš kelio supuvusi ir at- 

usi savo dienas kapitalistų tvar- 
! Lai gyvuoja proletariato revoliucija 

pergalės! Lai gyvuoja Sovietai!”
Jis mato, kaip tai darbo žmonių jūrai 

'a kelią ginkluoti kareiviai. Gir- 
kaip pulkininkai įsako kareiviams: 

“Šaukite į tuos raudonus velnius, kad 
mete, kad nei viena kulka ne

nepataikius!” 
kaip sutrata mašininės ka

bei šautuvai. Girdi, kaip zvim-

ant antro

nulėktų 
Girdi, i 

nuolės

bdamos kulkos atsimušinėja į žmonių 
krūtines. Mato, kaip žmonės griūva, 
kaip sriuvena iš jų kūnų kraujas, bet 
įniršusi darbo žmonių minia maršuo- 
ja, kaip maršavus pirmyn.

Minia, tarsi milžiniška, nesulaikoma 
ir neatremiama jūros banga — verčiasi 
per kritusius ir neapsakomai galingu, 
nepermaldaujamu balsu šaukia:

“Pirmyn, vergai pažemintiejie! Gana 
kentėt! Krist kovoj, ar kovą laimėt!”

Jis matė, kaip pas antruosius kirviai, 
šakės, kūjai, dalgiai virto į šautuvus, 
kulkosvaidžius ir kardus. . . Matė, kaip 
įnirtusiai kovėsi ir Mariutė, kaip ji kri
to, o jos motina, paėmus šautuvą iš jos 
rankų, pabučiavus jos lūpas, pradėjo 
skinti pirmąsias uniformuotų vyrų ei
les.
„ Jis matė, kaip šeimininkas, su kuriuo 
jis diskusavo, nepergalimo pasiryžimo 
ir neįveikiamos energijos pilnas — už- 
kuopė ant kalno ir net šautuvų triukš
mą viršijančiu balsu sušunka:

“Mūsų sūnūs, broliai ir draugai ka
reiviai! Už ką jūs žudote savo senus tė
vus, motinas , brolius ir seseris?! Už 
ką ir dar kartą — ųž ką? !”

Mūšis lyg ir apsistoja ir uniformuota- 
,me fronte pasigirsta skardus Amerikos 
himno aidas: “My country, ’tis of thee”.

Bet jiems atsako rūstus, net pačią že
mę drebinantis, tarsi rūstus griaustinis, 
darbo žmonių himnas:

?Tai jau bus paskutinė
Mūs kova prieš skriaudas”.

HiVnnai, kaip ir du kovos frontai, kau- 
’ jasi ir darbininkų tėvynės himnas pai

ma viršų. Jis mato, kaip kareiviai, be 
jokios komandos ir įsakymo, tvarkiai, 
tartum žirklėmis karpydami — žings
niuoja į darbo žmonių frontą, pas savo 
tėvus, brolius, seseris ir atsuka šautu
vus i savo žvaigždėmis nusagstytas ko- 
mandierių" krūtines!

Mato, kaip anie, žvaigždėti, galionuoti 
vyresnieji — rėkauja, bėgioja, dreba iš 
baimės ir bąla jų raudoni veidai. Ant 
galo sudreba žemė nuo sunkių darbo 
žmonių žingsnių, ir, kaip didis griausti
nis, sujudina orą juos drąsinanti daina: 

“Pirmyn, vergai nužemintieji, 
Pasaulis alkanų žmonių!” ’

Ir visa darbo žmonių jūra, tarsi išlau
žus tvenkinį — pasineša pirmyn! Vai
kinas iššoka iš lovos> puola prie lango 
ir žiūri į tylią, melsvą naktį. Aplink vieš
patavo nakties tyla. Tik ten, krūmais 
pasipuošusioje pelkėje, šalia tyliai snau
džiančio miško, pelkių piliečiai traukė 
savo tėvynės himną, kur vieni kvarkė, 
kiti kvaksėjo, treti — kiauksėjo, ketvir
ti — dantimis griežė ir baubė jaučių bal
sais.

Tik dabar nuo Edžio sąžinės nuslinko 
šiurpą sukelianti našta, prisisapnavusios 
jam baisios revoliucijos. Jis atėjo prie 
lovos, puolė jon, susisuko į antklodę-ir 
užmigo. * ’

mėtydavo nežiūrėdamos per 
galvą į medį (gluosnį, obe
lį) ar į Joninių' laužą. Jei
gu vainikas pataiko į laužą 
ar užsikabina už medžio ša
kos iš pirmo metimo, mer
gina ištekės dar tais pačiais 
metais, jei terika pakarto
ti — 'ištekės po tiek metų, 
kiek kartų kartojo šį veiks
mą. Joninių vakare, saulei 
nusileidus, merginos turė
davo triskart apibėgti ap
link trobą ir klausytis, ku
rioj pusėj šunes loja — iš 
ten atvažiuos piršliai.

Be to, vainikai tuo pačiu 
tikslu būdavo leidžiami į 
upės vandenį. Kartais taip 
vainikus drauge paleisdavo 
merginos ir vaikinai. Ti
kėjo, kad, vainikams susi
tikus, jų savininkai taip 
pat sueis į porą.

Šios rūšies burtai labai 
gausūs ir įvairūs. Jie ro
do, kad busimojo gyvenimo 
draugo klausimas lietuvei 
mergaitei visada kėlė didelį 
rūpestį.

RASOS GARBINIMAS
Joninių rytą, saulei te

kant, ne vienas senukas, 
norėdamas sulaukti geres
nio derliaus, apvaikščioda
vo rugių laukus, vilkdamas 
paskui save • m-edžio šaką: 
jeigu nenukrės rasos—lau
mės išsivirs iš jo sau košę 
ir derlius bus menkas... 
Moterys ne vieno kaimyno 
pievas išbraidy d a v o , be- 
rinkdamos rankšluosčiu ra
są į savo milžtuvę, kad 
padaugėtų jų karvių pie
nas. -

Netenka abejoti, kad čia 
turime reikalo su senovės 
lietuvių rasos garbinimu. 
Seniau Kupolių dieną visi 
būtinai maudydavosi arba 
bent išsivoliodavo rasoje, 
tikėdamiesį, kad vanduo 
nuplaus ne-tik turimas, bet 
ir galinčias pHkibti-ligas.

Išvakarėse ar^.onimų die
ną jaujose, daržinėse ar me
džiuose būdavę įrengiamos 
sūpoklės. pradedant
nuo vyresniųjų;;/ supdavosi 
vyrai ir moterys, visi be 
amžiaus skirtumo. Supimo
si paprotys daugiau sutin
kamas vakarų Lietuvoje, 
kur jis tebėra gyvas ir ligi 
šiolei.

Taip buvo švenčiamos se
novės lietuvių Rasos, arba 
Kupolės, istorijos bėgyje 
virto Joninėmis, su paslap
tingąja naktimi, su laužais, 
d e g a n čiomis stebulėmis, 
šaudymu, jaunimo krykštar 
vimu ir žibančių kaip saulė, 
visų ieškotų, bet nesurastu 
paparčio žiedu...

/ Katalikų dvasininkijos 
aštriai persekiojami, Senieji 
kupoliniai papročiai Lietu
voje’iš dalies išnyko, iš da
lies buvo imti taikyti ki
toms kalendorinėms šven-

tems. Tuo tarpu Latvijoje 
tie patys Kupolių-Joninių 
papročiai, nuo . jų tariamo 
dievo “Ligo,” vadinami Li
go švente, išliko ligi mūsų 
dienų kaip nacionalinė lat
vių tautos šventė.

Tarybų Lietuvoje, pasta
ruoju metu vis daugiau dė
mesio kreipiant į. tradicinių 
lietuvių liaudies kultūros 
formų atgaivinimą, drauge 
su kitais pradėdami atgai
vinti ir puikieji Joninių— 
senovės Kupolių papročiai: 
birželio 23 d. vakare ant 
piliakalnių, paežerės kal
nelių ir panašose vietose su
sirinkęs apylinkės jaunimas 
dainuoja dainas, šoka liau
dies šokius, žaidimus, išpil
do įvairią kitą programą. 
Taip, pavyzdžiui, praeitais 
metais Joninės buvo plačiai 
švęstos Alytaus rajone. Ku
poliniai, laužai galėtų virsti 
tikrai nacionaline mūsų 
tautos švente. Ji drauge 
galėtų būti ir kolūkinės sė
jos pabaigtuvių švente.

Association

San Francisco, Calif.
MAŠINISTŲ LOKAUTAS

Su liepos 1 d. užsibaigė 
sutartis dviejų didžiųjų 
mašinistų lokalų, tai yra 
International
of Machinists lokalo 68 ir 
International 
of Machinists lokalo 1127. 
Abi unijos turi pasidalinę 
po skirtingomis korporaci
jomis: pirmasis mašinistų 
lokalas priklauso po Gene
ral Metal Corp., o antrasis 
— po Metal Trade Corp. 
Abi stambios korporacijos, 
ir derybose dėl naujo kon
trakto užsispyrusiai laikėsi 
—mažai skaitėsi su unijos 
reikalavimais, todėl pirma
me masiniame lokalo susi
rinkime lokalo nariai veik 
vienbalsiai atmetė korpora
cijos pasiūlymus ir nesilei
do į tolesnes derybas dėl ga
lutinos sutarties. Pagaliau 
abi korporacijos sumanė 
pagązdinti darbi n inkus : 
liepos 11 d. abi korporaci
jos (paliečia virš 140 dirb
tuvių) uždarė visas dirbtu
ves — -paleido visus darbi
ninkus ir pranešė,, kad dirb
tuvės nebus operuojamos, 
kol unija nesutiks su tuo, 
ką korporacijos siūlo.

Dabar tūkstančiai darbi
ninkų galės švęsti vakacijas 
be rūpesčio, nereikės sku
biai grįžti darban. Bedar
bių apdraudos įstaiga per 
visą dieną buvo užpildyta 
darbininkais, reikalaujan
čiais nedarbo apdraudos. <

Nors yra manoma, kad. 
korporacijom nepavyks 
uniją išardyti, bet ~ jos 
stengsis dirbtuves operuoti 
be sutarties su unija ir be 
unijos kontrolės. Buvo lai
kai, kada darbininkai išei-

Association

(Bus daugiau)

davo į streiką, o dabar kom
panijos sustreikavo prieš 
darbininkus. Matysime, ką 
ateitis parodys.

Akinas

SENIAUSIO
GEODEZININKO

JUBILIEJUS
Kaunas. — Politechnikos 

institute įvyko iškilmingas 
mokslinės tarybos posėdis, 
skirtas hidrotechnikos fa
kulteto, geodezijos katedros 
j ui pažymėti. '

Nėra, tur būt, respubli
koje geodezininko, baigusio 
mokslą Lietuvoje, kuris ne
pažintų jubiliato. M. Ra- 
tautas nemažai pasidarba
vo. ruošiant šios mokslo ša
kos specialistus, nuveikė 
žymų darbą: įvykdė pirmos 
eilės trianguliaciją Lietuvo
je, padarė pirmąją paten
kinančią visus techninius 
reikalavimus Panevėžio 
miesto geodezinę nuotrau
ką. Tai buvo pirmasis šios 
vedėjo doc. M. Ratauto sep
tyniasdešimtmečio jubilie- 
rūšies darbas Lietuvoje. M. 
Ratautui priklauso keliolika 
mokslinių darbų geodezijos 
klausimais.

Sukakties proga seniau- 
*sią respublikos mokslinin- 
ką-geodezininką šiltai pa
sveikino instituto dėstyto
jai, visuomeninių organiza
cijų atstovai, studentai ir 
buvusieji auklėtiniai. Svei
kinusieji palinkėjo M. Ra
tautui ilgų kūrybingų metų.

IOE3OEOJ

■ f* i Dabartinęs
■liįetiiviŲ Kalbos

ŽODYNAS
j. >, Išleido x

Valstybinė Politinės ir Mokslinės Literatūros Leidykla
! Vilniuje, Lietuvoje

Puslapių 987 Kaina $5.00
Žodynas yra jnūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi, jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisves ^knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

Laisve-
11042 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Kartu su Užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.
• m

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ra kuopa turės pusme-y 
tinį susirinkimą liepos (July) 26 A, 
penktadienio vakare, 7:30, LDS 
klubo svetainėje 9305 St. Clair Ave.

Gerbiami kuopos nariai esate 
kviečiami j tą susirinkimą. Ku
riems laikas ir aplinkybės 
dalyvaukite tame susirinkime, nes 
po susirinkimo turėsime pasivai-ši* 
nimbą.

Taipgi bus išduotas raportas iš 
apskrities ir kuopų bendro pikniko.

tas yra nariam reikalinga žinoti.

Kuopos komitetas (137-133)

o

d.,

LOS ANGELES, CALIF.
Išvažiavimai ir Pietūs

įvyks sekmadieni, liepos 21
Arroyo Seco Parke, No. 60. Pietūs 
duodami 1 vai. dieną. Užkviečiame 
visus būti laiku ir linksmai pra
leisti laiką. Mūsų gaspadinfcs yra 
pasirengusios sutaisyti gerus pietus. 
Kviečia LDS 35 kuopos rengimo ko
misija. * (137-138)

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisvės naudai.

ATSIMINIMAI
ir i

Dabartis ;
Paraše L. Prūseika ~

'■y 
Tai gyvi bruožai iš jo gyve-, < 
nimo, visuomeninės veiklos, -1 
caro reakcijos motu pergy-y' 
veniniai kalėjimuose, ištrėmi- • 
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti J 
takai io kovoje už .laisve ir \ 
šviesesni gyvenimą darbo ’j 
žmonijai.

Knyga IŠ 304 puslapių
Kaina tik >2.00

Laisvė j
110-12 Atlantic Avė. /'.]

Richmond HU1 19, N. Y. t
. V a

Ill'll".",1..... . .1 ...... .UII.n'.uuuit

- South Boston, Mass. \
LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ros KUOPOS

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį '■

Liepos 28 July
Pradžia 1-mą valandą popiet

Gros Rekordinė Muzika
Bus pietūs už mažą kainą, taipgi bus South 
Bostono pagarsėjusių dešrų ir kitokių skanėsių, 

na, ir gardžiausio alučio.

Liet. Taut. Namo Pušyne
* 4Keswick Rd. ir Winter St.

Brockton-Montello, Mass. >
Visus ir iš visur kviečia atsilankyti

KOMITETAS

VAJAUS UŽBAIGIMO
PIETŪS

Vajaus užbaiga eina gražiai, tačiau penuleiskime 
rafnkų, veskime iki galo. Bus gražiau jei sukalsime 
šimtuką-kitą viršaus. Nedaug betrūksta, bet ir šalti
niai jau baigiami. Formaliai vajus baigsis su 
rugpjūčio 18 d.

Brooklynas rengia vajaus užbaigijnui pietus, įvyks- 
rugpiūčio 17 d., »Liberty Ąuditoriume, 110*06 At- ■• 
lantic Ave., Richmond Hill., N. Y. Laikas 6-ą Y 
valandą vakare.,-' ' I

A • A' Ė'pg

Bus bufetiniai pietūs ir pietus valgysime prieš pro- ’• 
gramą. Po papietavimo dainuos Aido Choras, bus 
pranešimas apie vajaus pasekmes, o vėliau tęsis * 1 
asmeniški pasikalbėjimai.

Kviečiame Didžiojo New Yorko visuomenę daly- .-RJ; 
vaūti šioje Svarbioje sueigoje, pasimatyti ir past- . 
džiaugti pasisekimu vajaus sukėlimui Laisve i 
$10,000 Fondo. . , ' ‘

Laisvės Administracija I-•

3 pusi Laisvė (Liberty) Penktad liepos (July) •’
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(Specialaus korespondento)

TEMATINĖ MOKYTOJŲ 
DIENA

* Varėna.—Kur sraunusis
Merkys susilieja su plačiuo
ju Nemunu, ten nuo neat
menamų laikų stovi seniau
sias dzūkų miestas — Mer
kinė. Garsi Merkinės pra
eitis. Švedų karo metu 
(XVIII a) Merkinėje net 
du kartus lankėsi Petras* 
pirmasis. Apie didelę Mer
kinės strateginę reikšmę 
byloja Nemuno, Merkio ir 
Stangės upių santakoje sto
vįs piliakalnis, Įvažiuojant 
į Merkinę dar ir dabar ga
lima matyti aptrupėjusius 
plytų stulpus — tai buvu
sieji Merkinės vartai. Se
novėje Merkinė turėjo mies
to teises.

Apie tai buvo kalbama 
čia įvykusios pirmosios ra
jono mokytojų tematinės 
dienos metu. Pranešimų 
skaitė Merkinės vidurinės 
mokyklos mokytojas J. Vit
kus. Aplankę istorines 
Merkinės vietas, rajono mo
kytojai vėl susirinko į mo
kyklos aktų salę, kurioje 
koncertą suruošė vietos mo
kytojų meninės saviveiklos 
būrelis.

KAILINIŲ ŽVĖRELIŲ 
FERMOSE

Vilkija. — Netoli nuo ra
jono centro, gražioje Nemu
no pakrantėje įkurtas žvė
rininkystės tarybinis ūkis. 
Praeivio žvilgsnį patraukia 
neįprastų namelių grupė. 
Juose auga tolimosios šiau
rės žvėreliai — juodsidab- 
rinės lapės ir audinės. Fer
mose sudarytos gamtinės 
sąlygos, panašios į tas, /ku
riose gyvena šie brangūs 
žvėreliai. Tiesa, audinės iš 
pradžių jautėsi nekaip* bet 
pamažu aklimatizavosi, pri
prato gyventi sausumoje. Ir 
reikia pasakyti, kad nelais
vėje gyvenančių žvėrelių 
kailiai yra geresni, nes 

^iems niekada nereikia ieš
koti maisto.

Kasmet žvėrelių skaičius 
tarybiniame ūkyje didėja. 
Dabar fermose yra daugiau 
kaip 900 veislinių juodsi- 
dabrinių lapių ir 1,200 ru
dųjų audinių. Žvėrininkys
tės ūkis tapo stambiu bran- 
giakailių žvėrelių veislynu.
ELEKTRINIAI PIEME

NYS KOLŪKIUOSE
Pasvalys. — Pernai “Pa

vasario” kolūkio ganyklose 
gyvulius prižiūrėdavo du 
piemenys. Per vasarą jiems 
priskaitydavo daugiau kaip 
tūkstantį darbadienių. Šie
met čia priešakinių Balta
rusijos kolūkių pavyzdžiu 
naudojami elektriniai pie
menys. Ant specialių kaiš
telių ištempti ir sausomis 
baterijomis sujungti laidai 
pakeičia dviejų kolūkiečių 
darbą. Prisilietę prie lai- 

' -do, kuriuo eina silpna sro
vė, gyvuliai atsitraukia nuo

. Panaudojant 1 elektrinius 
piemenis, gyvuliai bus lai
komi ganyklose ištisą parą 
“Švyturio,” “Atža lyno/’ 

‘ ? “Krinčino” kolūkiuose. Tuo 
per vasarą bus sutaupyta 
tūkstančiai darbad i e n i ų , 
racionaliau panaudotos ga- 

' nykios.
VASAROS ATOSTOGŲ 

DIENOMIS
a Vilnius. — Daugiau kaip 
3,000 respublikos mokytojų 
bei kitų liaudies švietimo 
darbuotojų šią vasarą gy- 
dysis ir ilsėsis su profsą
junginiais kelialapiais. Jie 
pabuvos Šiaurės Kaukazo, 

1 Juodosios jūros pajūrio, 
Ukrainos, Latvijos bei mū
sų respublikos sanatorijose,

-.a v

.... \

poilsio namuose, dalyvaus 
turistiniuose žygiuose. Ne
maža mokytojų atostogų 
metu išvyks į užsienį. Į ke
lionę aplink Europą birže
lio 15 d. išvyks Vilniaus 
septintosios vidurinės mo
kyklos direktorė A. Balsevi
čiūtė, Šiaulių pedagoginio 
instituto d i r e k t orius V. 
Germanas, Panevėžio peda
goginės mokyklos dėstytoja 
V. Trapikienė ir kiti. 30 
mokytojų liepos mėnesį ap
lankys Vokietijos Liaudies 
D e m o k ratinę Respubliką. 
Didelė švietimo darbuotojų 
grupė, — jų tarpe Vilniaus 
pedagoginio instituto dėsty
tojas V. Jovaišas, Vilniaus 
30-osios septynmetės mo
kykis mokytojas V. Dun- 
dzis pabuvos Čekoslovakijo
je. Daug mokytojų su tu
ristiniais kelialapiais ke
liaus po Užkaukazę, Karpa
tus, Gruzinų karo keliu. Ne
maža mokytojų svečiuosis 
pas Maskvos, Leningrado, 
Kijevo ir kitų šalies miestų 
pedagogus.

Rajoniniai švietimo prof
sąjungos komitetai organi
zuoja vietose poilsio namus 
—vasarvietes, kur mokyto
jai atostogaus su savo šei
momis. A. V.

LIETUVIU TARPE
MINĖJIMAS

Dariaus ir Girėno Lituanica 
skridimo 24 metų sukakties 
minėjimas įvyks penktadienį, 
liepos (July) 19 d., Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Ave^ Brooklyn, N. ¥. 
Pradžia 8 vai. vak. |ėjimas 
dykai. Apart kalbėtojų bus ir 
muzikalė programa. VisUs 
kviečia,

Rengimo komisija

Maskva, Maskva ir dar 
Maskva

SEDOS KOLŪKIO 
ANSAMBLIO SUKAKTIS

Kur galima pastoviai 
užsiregistruoti? Liko 

laiko iki rugpiūčio 28

N. Y. UNIJOSE

MECHANIKAS
Gesolino Stotis
Rosedale, L. I.

Patyręs. Paliudijimai.
Alga atvira.
LA. 5-9295.

(137-139)
L o n gshore- 

suvažiavimas, Geros darbo sąlygos.
apie 200

Mechanikai. Tool ir Diemakerjs.
Gera mokes- 

Susitanmas vietoje.
JETA METALS, INC. 

957 Saw Mill River Rd. 
Yonkers, N. Y.

Tel. YOnkers 9-4400. Mr. H. Alge.
(136-142)

lis.

w.Kaip žinia, New Yorko gy
ventojai dabar turi progą pa
stoviai užsiregistruoti balsavi
mams —■ užsiregisruojate vie
nu kartu, ir esate registruoti 
ant visados, nebent pakeičia- 
te adresą. Pastoviai registruo
tis galima iki rugpjūčio 28, 
bet patartina registruotis kuo 
anksčiau, įlės. kuo toliau, tuo 
ilgiau ’ keikės laukti ten, bus 
eilėš laukiančių.

Yra penkios centralinės re
gistravimosi 'vietos, 
ma 
darbo 
niu ir 
vintos 
nuo 9 
tadieniais. Tos penkios cent-

i vietos

kur gali- 
kasdien 

pirmadie- 
nuo de- 

popiet ir

užsiregistruoti
dienomis, su
penktadieniu,

. ryto' iki 5-os
ryto iki vidudienio šcš-

garbinimu, j rajjngs registravimosi
p u's 1 a p i s, 

žinučių, 
spėk ti

su r i što-

randasi

Brooklyniškio “Darbininko” 
redaktoriai tur būt nieko dau
giau nebemato, kaip tik 
Maskvą ir dar Maskvą. Veik 
visos to laikraščio žinios ir 
straipsniai sukasi apie Mask
vą ir komunistus. Kitų'klausi
mų, atrodo, jie jąu nebeturi.

Liepos 12 d. laida ypač pa
sižymi Maskvos 
Visas pirmasis
apart poros mažyčių 
užpildytas visokiomis 
Hacijomis, su Maskva 
mis.

Tarp tų neva žinių
“žinia”, kaip “Maskva uždir
bo iš tremtinių 3.6 mil.”.

“Darbininkas” paima tą ne
va žinią iš N. Y. Herald Tri
bune dienraščio, kuris skel
bia, kad 1956 metais iš Ame
rikos pasiųsta Į Sovietų Sąjun
gą apie 230,000 siuntinių dra
bužiais, maistu ir kitokiais da
lykais ir už juos siuntėjai už
mokėjo apie $3,600,000 mo
kesčiais Maskvai.

Galima sutikti, kad mokes
čiai už dovanų siuntinius yra 
aukšti, bet juk niekas never
čia jų mokėti. Nenori mokėti, 
nesiųsk siuntinių. O tie, kurie 
nori savo ’giminėms pasiųsti 
dovanas, susiras būdų 'paslmo- 
kėti ir persiuntimo mokesčius.

balandžio men. siųsdaihas 
Lietuvon siuntiht, persiuntimo 
įstaigoje girdėjau vieno dipu
ko tokį išsireiškimą: “Vakar 
pasimokėjau mokesčius Wash- 
ingtonui, šiandien moku mo
kesčius Maskvai”. Washingto- 
nui jis turėjo pasimokėti nuo 
savo' jeigu taksus ir tai buvo 
privalomi taksai, nuo kurių, 
niekaip negalima atsisakyti. O 
ką jis siųsdamas siuntinius 
moka, tai jau neprivalomi 
mokesčiai. Tai didelis skirtu
mas.

Be to, neteisinga, sakyti, 
kad tik vieni dipukai, kuriuos 
“Darbininko” redaktoriai va
dina tremtiniais, siunčia So
vietų SąjUngon siuntinius. 
Kiek žinoma, nemažas lietu
vių amerikiečių skaičius taip
gi siunčia dovanas savo gimi
nėms.

Seda.—Nuskambėjo pas
kutiniai akordai, ir TSRS 
Didžiojo teątro salėje.aki
mirkai pakibo tyla. Atlikė
jams, sužavėjus klausytoją 
ar žiūrovą, plojimus išgir
si ne iš karto. Tik veliaiu 
atšipę ikėjųsi publika, su
skanta ploti. Panašiai buvp 
ir šį kartą. Iš'.Žemaitijoj 
atvykusių, šokėjų ir daini
ninkų pasirodymą šiltai su
tiko maskviečiai. Tai buvo 
1954 metais.

Po to daug kartų Sedos 
rajono “Lenino keliu” kol
ūkio liaudies dąjnų ir šokių 
ansamblis koncertayo, susi
laukdavo didelio pasiseki
mo, bet pasirodymai Mask
voje labiausiai įsirėžė į at
mintį. Koncertus lietuvių 
literatūros ir meno deka
dos Maskvoje metu “Lenino 
keliu” kolūkio nariai prisi
minė ir prieš kelias dienas, 
kai pažymėjo savo žemės 
ūkio artelės ansamblio—tos 
dekados dalyvio — jubilie
jų. Tiesa, kolūkyje įvykusi 
šventė pebuvo skirta speci
aliai saviveiklininkų kolek
tyvo penkerių metų sukak
čiai pažymėti. Ji sutapo su 
pavasario sėjos užbaigimo 
švente. Bet ansambliečiai 
šventėje jautėsi kaip tikri 
varduvininkai. Sutapimas 
lyg ir reiškė, kad ne tik dai
noje jie pirmieji, o ir dar
be neatsilieka.

Kolūkio pirmininkas Ma
žeika, partijos rajono komi
teto sekretorius Rusas ir ki
ti kalbėjusieji, pažymėję 
kolūkiečių ‘ pasiekimus dar
be, neužmiršo pasveikinti ir 
saviveiklininkų. Ir vėl nu
skambėjo kolūkiečių ansam
blio daina, žiūrovų apjuos
toje žalioje aikštelėje suko
si poros . Drauge su sve
čiais — Mičiurino vardo 
kolūkio choru — atlikęs ke
letą dainų, “Lenino keliu*1 
žemės ūkio artelės ansamb
lis sušoko “Kolūkio pirmi
ninką,” “Jerubelę,” “Aš
tuonnytį...”

Neapsieita ir be dovanų. 
Aš nufotografavau kolūkio 
pirmininką Mažeiką, įtei
kiantį dovaną ansamblio di
rigentui Vindašiui. Vertin
gą dovaną gavo ir šokių va
dovė Gutautaitė. Visi an
samblio dalyviai sukakties 
proga apdovanoti Garbės naujų subvių karų, 270 naujų 
raštais. V. Žilevičius bųsų;naują garažių ir tt.

\ ra:
Manhattan, 400 Broome St. 

i) 80 Varick St.
Brookly, Municipal Bldg., 

Room 600.
Bronx, Boro Hall, Third ir 

Tremont Aves.
Queens, Boro Hall, Queens 

Blvd, ir Union Turnpike, Kew 
Gardens.

Richmond, 30 Bay St., St. 
George, Staten Island.

Be to, yra visa eilė vietinių 
raštinių. Jose negalima, regist
ruotis šeštadieniais, bet gali
ma' registruotis paprastomis 
darbo dienomis, pradedant 
pirmadieniu, baigiant penkta
dieniu, niro.9 ryto iki 5 popiet. 
Tos vietos yra: 
Manhattan: ,

Mokykla 39,'435 Lenox Av.
PS 1.32, 185 Wadsworth A v.
PS 118, J54 W. 93rd Street:
PS 19, '1st Avė. if'llth St.

• • PS’ 32, 857 AV;- 35th St.......

New Yorko spaudoje

Food Trades HS, 208 
13th St.

Hunter College, Playhouse 
Lobby, 68th St. ir Park Ave. 
Brooklyne:

PS 259, 7201 Ft. Hamilton 
parkway.

PS 85, 635 Evergreen Ave.
PS 152, 2310 Glenwood Rd. 
PS 103’, 5307 14th Ave. 

PS 167, 1025 Eastern Pkwy. 
Abraham Lincoln HS, 

Ocean Parkway ir West Ave.
Bronx:

County Court House, 161st 
St. ir Grand Concourse.

Bronx HS of Science, E. 
184th St. ir Field Pl.

PS 7, 3201 Kingsbridge Av.
PS 12, 2550 Frisby Ave.
PS 20,’ 1036 Fox Street.

QUEENS:
William Bryant HS, 31st 

Ave. ir 48 St., L. Island City.
Flushing HS,

Blvd, ir Union St., Flushing.
Andrew Jackson HS, 116th 

Ave. ir Francis Lewis Blvd., 
Cambria Heights.

PS 88, 60-85 Catalpa Ave., 
Ridgewood.

PS 44, 93-07 Rockaway 
Beach Blvd., Rockaway.
Richmond:

PS 45, 58 Lawrence Ave., 
W. New Brighton.

PS 20, 161 Park Ave., Port 
Richmond.

PS 14, 100 Tompkins Ave., 
Stapleton.

PS 41, Clawson St. ir Locust 
Ave., New Dorp.

Jeigu-kam kas neaišku apie 
registraciją, taj gali telefoni
niai i pašaukti; rinkimų tarybą 
(Board of Elections), CAnal 
6-2600................................

BUSINESS OPPORTUNITIES

Restaurantas. Staten Island, N. 
Y. Gerai įsteigtas biznis, oru vė
dinama. Įeigos $35,000. Visi įtai
symai. 
Privatiškas savininkas, 
mas verčia parduoti už 
kairią, geras lease. S A.
5 v. v. GI. 2-9616 po 5 v.

Įeigos $35,000.
Augkite su Staten Island. 

Nes veika vi 4' 
prieinamą 
7-0538 iki 

v.
(137-143)

Brooklynietis

Laikraštini nkai 
pasveikins K. P. 
vadovus mitinge

Pranešama, kad masiniame 
piitinge, kuris ateinantį tre- 
čiądi’enį įvyks Carnegię salė
je, kalbės . du žymūs kairūs,f 
laikraštininkai. Tas mitingas 
rengiamas kaip sutikimas' ne
seniai iš kalėjimo išėjusiems 
kovotojams už darbininkų rei
kalus komunistams vadams su 
Ęlizabeth Gurley Flynn prieš
akyje.

Tie du laikraštininkai,' ku
rie sveikins komunistų vadus, 
yra “Daily Worker” redakto
rius John Gates ir savaitraščio 
“National Guardian” redak
torius John T. McMąnus.

Mitinge taipgi kalbės Ko
munistų partijos nacionalinių 
reikalų sekretorius Eugene 
Dennis.

450 naujų subvių karų* 
270 naujų busų

Transit Authority sudarė 
metinį budžetą $129,207,000. 
Sudarė planą pastatyti 450 • > « a « mb •

: MM

Northern

Vieną dieną, . liepos 15-ą, 
ciu eHerald/Tribune” bendra
darbiai rašė apie vieną klausi
mą — a p i e- nusiginklavimo 
derybas Londone. Bendradar
bis Joseph Alsop savo skilty
je vedamųjų straipsnių pusla
pyje sakė, kad atominiai-van- 
deniliniuose ginkluose Ameri
ka dar stovi priekyje Tarybų 
Sąjungos, ir tai todėl, esą, 
Sovietai faktinai i nenori nu
traukti bandymus, ką Zorinas 
nesakytų Londone.

Bet tame pačiame vedamų
jų straipsnių puslapyje bend- 
ladarbė tMarguerite Higgins 
savo skiltyje sako visai prie
šingai Tarybų Sąjunga yra 
pralenkusi mus atominių-van-, 
denilinių' ginklų gamyboje, ir 
tai todėl ji nenorinti baigti 
bandymus, nes norinti mus dar 
labiau pralenkti...

Neseniai gretimoje New 
Jersey tūlas lauko darbinin
kas nužudė ’13. metų berniu
ką. Jis paskui prisipažino, kad 
nužudė berniuką, nes tikėjo, 
kad iš negavo žmogaus kiau
šo gali padaryti tam tikrus 
miltelius, kurie priverstų kiek
vieną ; moterį, kūrios jis pa
geidauja,* jain pasiduoti.

Aišku, kad thi nesveiko 
proto žmoguš ir gal teismai jį 
ras tokiu.'

Bet reakcinis “Daily News”, 
kuris turi aiškius rasistinius 
polinkius, naudoja tą tragedi
ją rasistinei propagandai. At
spausdintas, ediltorialas, veda
mas straipsnis, prie kurio pri
dėtas žudijed paveikslas, daug 
kartų pakartota jo ispaniška 
pavardė, iriįlyg'to dar neuŽ- 

pas jį 
knyga”

pavarae, lygi 
tektų, pabrėžta, kad 
rasta “ispanų kalbos 
apie juodąJinagika.

To viso .editorialo 
aiškus: “Daily News” nori—r 
paveikslu jijjkitkuom — paro
dyti ir p 
kad nusi 
torikietis. OKitaip sakant — 
žiūrėkite,fidkie laukimai tie

tikslas

įriti skaitytojams, 
ią atliko puer

Or

ir bandyti 
eiles. Bet 

kapitonas 
1LA netu- 

j APL-

Chicagoje dabar vyksta ILA 
(International 
men’s Union) 
kuriame dalyvauja
delegatų, ši uostininkų krovi
kų unija yra nacionalinė, api
manti viso rytinio pakraščio 
ir Meksikos Įlankos uostus 
(Vakarų uostininkai priklau
so kitai, Bridges’o vadovauja
mai unijai), bet jos svarbiau
sia dalis yra New Yorke — 
New Yorko ILA lokalai suda
ro unijos nugarkauli.

Unijos suvažiavimą tarp ki
tų sveikino Kongreso narys 
Emanuel Celler, demokratas' 
iš New Yorko. Jis turėjo uos
tininkams patarimą : pamiršti 
senus nesutikimus 
grįžti Į AFL-CIO 
ILA prezidentas 
Bradley sakė, kad
ri didelio noro grįžti 
CIO. ILA, sakė Bradley, nori, 
kad su laiku visas unijinis ju
dėjimas susivienytų. Bet kol 
kas ILA verčiau eitų pas mai- 
nierius, į jų uniją United 
Mine Workers of America 
(UMW), kuri yra nepriklau
soma, negu į AFL-CIO.

Cemento darbininkų strei
kas visoje šalyje, kuris palietė 
16,000 darbininkų, vis aiškiau 
atsiliepia New Yorke, čia ran
dasi tik dalis cemento dirbtu
vių, bet čia sunaudojama dau
giau cemento, negu bet kokio
je kitoje krašto dalyje. Mies
to dabar yra apie 400,000,000 
dolerių vertės statybos, kurios 
apie 30 procentų sulaikyta 
dėl cemento sokos. Daugelis 
statybininkų be darbo, bet 
jie simpatizuoja cemento dar
bininkams ir jų nekaltina.

Geltonoji New Yorko spąu- 
da bando kiršinti prieš strei- 
kierius, sakydama, kad dėl jų 
kaltės rudenį negalės atsida
ryti visa eilė mokyklų, kurios 
pradėtos statyti, bet unijos at
sako labai paprastai — kalti 
savininkai, kurie užsispyrusiai 
nenori susitarti...

Restaurantas pardavimui. Hemp
stead, L. I. įskaitoma fontanas. 
Puikus biznis dalininkams, porai ar 
vienam. Gera vieta. Augkite su 
Nassau. Parduodame su nuostoliu, 
privatiškas savininkas. Geras lease, 
žema renda. IVanhoe 6-8943.

(136-140)

Maspeth - Queens Combination- 
Lu ne h e o n e 11 e , Stationary and 
Greeting card store. Business sec
tion. Ideal for family, partners, 
individuals, etc. Sickness forces 
sale. Maspeth is growing. Grow 
with it. Reasonable. HA. 9-8576.

(133-139)

Garage and Repair Shop for saifc. 
Established 27 yrs. Long lease. Suf
folk is growing. Grow with it. Well 
established, where good will has 
been built up. Appointment by^ 
phone only. HAmilton 7-1318.

(133-1^9)

■

TRUCKS

Chevrolet 1955. 1 ton pick up.
Heavy duty springs and tiros Extra 
body capacity. Only 17,000 miles, 
like new in condition and appear
ance. Reasonable. Will demon
strate. ST. 4-4374. L. I. C.

(135-141)

MATTHEW A 
BŪYUS 

(BUYAUSKAS)

prie to editori- 
daiktiškai, kad 
negalima, nes

mūsų tarpe gyvenantieji puer- 
torikiečiai!..

Prisikabinti 
ai o ir Įrodyti 
jis rasistinis,
viskas taip suformuluota, kad 
nieko neįrodysi. Bet kiekvie
nas akylus skaitytojas galėjo 
suprasti , Į kokį tašką “Daily 
News” taiko.

Bežuvaudamas prigėrė
Frank Bcųvie bežuvauda

mas Įkrito Į East upę ties Jef
ferson St. ir prigėrė. Už kelių 
valandų' policija lavoną 
traukė iš vandens.

iš

Po miestą pasidairius
Slaugė ieško multimilijonie

riaus turto

Dainuos Berlino operoje
City Center mezzo-soprano 

Gloria Lane rudeniop važiuos 
Į Berliną ir ten operoje dai
nuos. Kitą pavasarį ji taipgi 
pasamdyta Berlino operoje 
dainuoti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

KELIAS į LAIMĘ
Apysaka

Paraše R. Mizara
Catherine C. Chesney pri

davė Surrogate teismui reika
lavimą paskirti pusę turto mi- 
rusio William Galagher, 
Pennsylvania Exchange Bank 
pirmininko, ši slaugė įrodinė
ja, kad ji per dešimts metų 
pilnai tarnavusi šiam multimi
lijonieriui, todėl pusė jo turto 
turėtų jai priklausyti.

Metalistai laimėjo streiką

■ New York o metalo darbi
ninkai, porą savaičių pastreL 
kavę, dabar grįžo darban. Jie 
laimėjo apie 75 cientus į va
landą ir kitus pagerinimus. 
Sheet Metal Workers unija 
patvirtino sutartį, kuri apima 
apie 2,600 darbininkų.

Pikietuoja moterų kalėjimą

“Catholic Worker 
ir to laikraštuko 
pikietuoja moterų 
kuriame 
raštu ko 
Day už 
civilinio
vime- žaisle.

štabas 
simpatikai 
kalėjimų, 

sėdi įkalinta to laik-
re d aktorė 
atsisakymą 
apsigynimo

Dorothy 
dalyvauti 
praktika-

ISO policistų gaudo 
vieną kriminalistą

George Larned, nors ir su
žeistas, vėl paspruko iš polici- 

ieško 
buvo 
miš-

jos rankų,. Dabar' jo 
apie" 150 poljcistų. ' Jis 
mastąs North Babylon 
kuoąė.:

US 4'

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 
Skyriaus susirinkimas įvyks 
24 d., 5.30 vai. vak., Unijos 
pose,

54-to 
liepos 
patal- 

11-27 Arion PI., Erooklyno. 
Nariai prašomi sKaitlingai dalyvau
ti. Bus svarbių pranešimų.

Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr. 
(139-141)

RANDAVOJIMUI
Pasirendavoja 4 kambariai, garu 

apšildomi, visi modeminiai įrengi
mai, žema renda, puikiausias trau
kiniais susisiekimas. Prašome kreip
tis: Anthony Diržulaitis, 525 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
EVergreen 6-4839. (137-138)

Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą jo pralobimą, pagaliau 
grįžimą j Lietuvą, ten įsivėlkv 
mą į klastingos meilės pink^ 
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga IS 370 puslapių * 
Kaina $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

Pakvietimas
Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-tas įkyrius 

(A. C. W. of A., Local 54, C. I. O.)

kviečia, visus, jaunus ir senus, 1957 m. liepos 
(July) mėn. 27 d., šeštadienį, į Metinį Kriaušiu 
Pikniką-Geguzinę. Polish National Home Parke 
ir Patalpose, 108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, 
N. Y. Šokiams gros Linksmu Kriaučių Orkest
ras. Pradžia—2 vai. popiet. Įžanga—90c.

Ar satdė švies, ar lis stt perkūnais lietus— 
kriaučių piknikas vis tiek bus!

■

4 pu®!. Laisve (Liberty) Penktad., liepos (July)’ 19, 1957




