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KRISLAI
Prieš 22 metus.
150 metų Napoleono žygiui. 
Taikos reikalas nūnai. 
Mūsų piknikas.
Atmetė!

— Rašo R. Mizara —

Kytoj, liepos 21 dieną, su
kaks 22-ji metai, kai Liaudies 
seimas paskelbė Lietuvą tary
bine socialistine respublika. 
Tai labai reikšminga mūsų 
tautai diena!

šiemet, beje, sukanka 150 
metų, kai Napoleonas pradėjo 
Rfcirą prieš Rusiją, kai francū- 
zų legionai per Lietuvą ėmė I 
žygiuoti link Maskvos, link Į 
Maskvos •. .

O Maskvą pasiekę, sumušti 
francūzai leidosi kas savo švie
sa bėgti atgal. Ir vėl nusiau
bė Lietuvą. Sakoma, nemaža t 
alkanų francūzų ir kitų tautų 
karių tuomet Lietuvoje ir pasi
liko visiems laikams.

Vokiškieji fašistai, Hitlerio 
“įkvėpti,” nepasimokė iš fran
cūzų nelaimės. Maskva ir 
jiems buvo pakvipusi. Ir hitle
rinė Vokietija gavo tokį smū
gį, kokio ligi tol joks agreso
rius nebuvo gavęs.

Bet Adenauerio valdoma 
Vakarų Vokietija, atrodo, nie
ko nepasimokė iš hitlerinės. Ji 
vėl ginkluojasi, vėl galvoja 
“apie rytus,” apie “atkeršiji- 
m.” O J A V karo troškėjai 
tiu> džiaugiasi, Vakarų Vokie
tijos neo-fašistus liaupsina, re
mia ir sako: “tik greičiau, 
greičiau !.. ”

Vieną kartą francūzai, du 
kartu vokiečiai, besiekdami 
užkariauti Maskvą, nudegė na
gus. Tas pats bus ir naujiems 
agresoriams, jei jie bandys!

Bet šiandien veikia galin
gos taikos gynėjų jėgos; tai 
parodė jų kongresas, įvykęs 
Maskvoje. Tai rodo šimtų mi
lijonų pasaulio žmonių ryžtas« 
apginti taiką, pastoti kelią | 
naujiems agresoriams.

—Mūsų amžius turi tapti 
taikos amžiumi! — skambėjo 
šūkiai taikos šalininkų kon
grese.

Visus gerus prietelius ir 
draugus, gyvenančius Niujor-| 
ke ir apylinkėje, nuoširdžiai 
kviečiu dalyvauti laisv iečių 
piknike, įvyksinčiame šį sek
madienį (liepos 22 d.) Great 
Nfecke.

Na, tai JAV senatas — 52 
balsais prieš 48—atmetė pre
zidento Kenedžio pasiūlymą, 
kad seno amžiaus žmonėms 
būtų suteiktas nem o k a m a s 
medicininis aptarnavimas, su
sietas su Social Security įsta
tymu.

šis senato nubalsavimas — 
“rimčiausias smūgis kiekvienai 
amerikinei šeimai,“ sako pre
zidentas Kenedis.

Šventa tiesa! Bet respubli
konai kietakakčiai, susitarę su 
diksikratais iš pietinių valsti
jų, to nepaiso! Jie, mat, skel
bia, kad Kenedžio pasiūlymas 
vedąs link socializmo!..

Kiekvienas doras amerikie
tis, kiekvienas galvojąs žmogus 
privalo įsitėmyti tuos senato
rius, kurie balsavo prieš šį pro
jektą.

Lapkričio mėnesio rinkimuo
se joks doras žmogus neturėtų 
vaduoti savo balso už tą as
menį, kuris balsavo prieš ne
mokamos medicininės pagal
bos suteikimą seno amžiaus 
žmonėms!

Tai turėtų įsitėmyti kiekvie-1

“Mes galingi, bet stojame 
nusiginklavimą,”--

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruščio
vas priėmė keturioliką JAV 
redaktorių ir laikraščių lei
dėjų ir ilgai tarėsi apie 
tarptautinius reikalus.

TSRS premjeras sakė, 
kad Vakarų provokacijos 
iš vakarinio Berlyno dabar
tiniu metu yra pavojin
giausios taikai, ir turi būti 
padarytas tam galas.

Kalbėdamas apie Jungti
nių Valstijų atominių bom
bų bandymus, Chruščiovas 
sakė, jeigu JAV susilaiky
tų nuo bandymų ir sutiktų 
eiti prie pilno nusiginklavi
mo, tai Tarybų Sąjunga 
daugiau nedarytų atominių 
bombų bandymų.

Jis sakė, kad daug geriau 
būtų, jei pinigai, dabar eik- 
v o j a m i apsiginklavimui, 
būtų išleidžiami gaminimui

Neutraliu šalių 
konferencija

Kairas.—Čia įvyko neut
ralių šalių konferencija. 
Dalyvavo delegatai iš virš 
30 šalių. Konferenciją ati
darė Jungtinės Arabų res
publikos prezidentas Gamai 
Nasseris. Iš Amerikos da
lyvavo delegatai nuo Ku
bos, Brazilijos, Bolivijos, 
Meksikos ir Venezuelos.

Konferencija daug dėme
sio kreipė į kapitalistinių 
valstybių prekybos sąjungą 
—Common Market.

T. Sąjunga atmetė 
Vakarų pasiūlymą

Maskva. —Anglija, Fran- 
cūzija ir JAV siūlė Tarybų 
Sąjungai tartis reikale su
stabdymo provokacijų ties 
Berlyno padalinimo siena.

TSRS pasiūlymą atmetė. 
Sako, kad “Vakarai turi 
pakankamai progų patys 
vieni tą padaryti, nes tos 
provokacijos kartojasi tik 
iš vakarinio Berlyno pu
sės”.

Kas dėl rytinio Berlyno, 
tai TSRS atsisako jo reika
lu tartis, nes tai būtų kiši- 
mąsis į Vokietijos Demo
kratinės Respublikos vi
daus reikalus, kurios dali
mi rytinis Berlynas yra.

Brasilija.—Brazilijos par
lamentas 215 balsų prieš 58 
paskyrė premjeru Francis
co B. De Rochą.

nas ypač senesnio amžiaus pi
lietis, — jų yra keliolika mi- 
1 ii jonų !

Tai turėtų įsitėmyti kiekvie
nas unijistas, ir kiekvienas do
ras profesionalas!

1963 metų pradžioje susi
rinks naujas šalies Kongresas. 
Jam ir vėl bus pasiūlytas šio 
įstatymo projektas. Taigi rei
kia daboti, kad naują Kongre
są sudarytų palankesni liau
džiai senatoriai ir kongresma- 
nai. , , <

Sausra fan padarė 
žsuoKiėms žalos

Senatas atmetė senatvėje 
medikalės pagalbos Eilių

už 
TSRS

žemdirbystės mašinų, pa
ruošimui trąšų, nes apsi- ' 
ginklavimas yra ne tik tai- į 
kai pavojingas, bet ir turto ! 
eikvojimas.

Kalbant apie apsiginkla
vimą, tai Chruščiovas pa-| 
reiškė: “Aš nesigiriu, bet 
mes turime pasaulinio mas
to raketų, kurių negalima 
sunaikinti priešraketiniais 
įrengimais, nes mes tokius 
įrengimus turime, tai ir ži
nome”.

Chruščiovas sakė, kad 
nepaisant to, jog Tarybų 
Sąjunga turi galingiausių 
ginklų, kurių pagalba galė
tų sunaikinti agresorius, 
bet ji buvo ir yra už visišką 
nusiginklavimą: panaikini
mą visokių ginklų, genera
linių štabų, uždraudimą | 
karo propagandos ir užda
rymą karinių mokyklų.

Tuojau sulaikyti į 
A-bombų bandymus

Maskva. — Pasauliniame 
Kongrese už visišką nusi
ginklavimą delegatai kalbė
jo už tai, kad Jungtinės 
Valstijos turi tuojau sulai
kyti atominių ginklų ban
dymus.

Visa eilė delegatų, ypa
tingai iš Azijos, aštriai kri
tikavo JAV, kad jos nuodi
ja tarptautinę atmosferą, 
nuo ko pirmiausiai nuken
čia Ramiojo vandenyno ša
lių žmonės.

Japonai kritikavo JAV 
už 1945 m. metimą atomi
nių bombų ant Hirošima ir 
Nagasaki miestų, kur žu
vo apie 250,000 žmonių.

Sako: Vakarų jėgos 
pasiliks Berlyne

Washingtonas. — JAV 
prezidentas Kenedis buvo 
pasikvietęs TSRS ambasa
dorių A. Dobryniną ir tarė
si valandą laiko. Sakoma, 
kad Kenedis sakė, jog Va
karų militarinės jėgos ne
sitrauks iš vakarinio Ber
lyno ir tuo klausimu never
ta tartis.

Sakoma, kad Kenedis iš
reiškė viltį, kad atominių 
ginklų reikalais bus pa
siektas susitarimas.

10,000 KONGO MOTERŲ 
PUOLĖ J. TAUTŲ JĖGAS

Elisabethville. — Apie 
10,000 Kongo moterų puo
lė Indijos karius, Jungtinių 
Tautų dalinį. Jos vartojo 
pagalius ir akmenis. Sako
ma, kad moteris sukurstė 
kokie tai elementai. Susi
rėmime viena moteris ir 
berniukas buvo užmušti, o 
keli desėtkai sužeista.

Ciurikas, Šveicarija. — 
Tik 39 metų amžiaus sulau
kus nuo vėžio ligos mirė 
amerikietė soprano solistė 
Anne Bollinger.

Albany, N. Y. Gubernato
rius Rockefelleris paskelbė 
dar 14 apskričių paliesto
mis nelaimės iš priežasties 
sausros. Viso New Yorko 
valstijoje jau 24 apskr. yra 
nukentėjusios nuo sausros, 
nes vandens stoka pakenkė 
javų derliui ir šieno augi
mui.

Pirmiau už šieno toną 
mokėdavo $30, o dabar jau 
ir už $60 negalima gauti. 
Stoka pašaro labai paveikė 
i pieninių karvių farmas. 
Gubernatorius sako, kad 

Kubos liaudis mokos 
ir nugali sunkumus
Havana.—“Jungt. Vals

tijų politika apsunkina Ku
bos liaudies gyvenimą, bet 
mes nugalėsime sunkumus,” 
sakė d-ras Jacinto To r r as, 
užsienio prekybos ministro 
pavoduotojas.

Jis sakė, kad amžiais Lo
tynų šalių žmoųės atsimins 
nedraugišką; iP- nežmonišką 
JAV politiką, kurios jos lai
kosi link Kubos ir visų Pie
tų Amerikos žmonių, sie
kiančių laisvai gyventi.

Torras sakė, kad 1958 me
tais Kubos užsienio preky
bos 75% buvo vedama su 
socialistinėmis šalimis, O| 
1962 metais viršys 80%. '

KUBOS SKUNDAS
Jungtinės Tautos. —Ku

ba skundžiasi ir protestuo
ja, kad Jungtinės Tautos 
virš metus laiko jau užvil
ko ir neperduoda iš J. T. 
specialaus Pagalbos fondo 
Kubos žemės ūkio pagalbai 
$3,100,000. Kubos delegatas 
sako, kad Jungtinės Tautos 
pasidavė JAV politikai Ku
bos klausimais.

Vėliausios žinios 
<«•

Lima, Peru. —Reakcinin- 
k a i militaristai nuvertė 
prezidento Prado valdžią, 
jį ir ministrus areštavo ir 
paskelbė birželio 10 d. rin
kimus panaikintais. Gene
rolai sudarė tarybą (“Jun
ta”), kuri valdys visą sali.

Peru Darbo Konfedera
cija, kuri turi 300,000 na
rių, šaukia generalinį strei
ką.

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos suspendavo 
diplomatinius ryšius su Pe
ru respublika, kol bus iš
tirtas militaristų pervers
mas.

Londonas. — Premjeras 
Macmillanas perorganiza
vo savo ministrų kabinetą 
—septynis buvusius minist
rus atleido,

Vientianas.—Į Laosą at
vyko Kinijos ambasadorius.

šioms apskritims bus reika
linga federalinės valdžios 
pagalba.

Trenton, N. J. — N e w 
Jersey valstijos gubernato
rius Hughes sako, kad vals
tija 'jau labai daug nuken
tėjo nuo sausros. Šieno 60 
procentų mažiau gauna
ma, kaip kitados, daržovių 
jau 25 procentais sumažė
jo, pasėliai prasti, ir jeigu 
sausra ilgiau tęsis, tai fe
deralinės valdžios pagalba 
bus reikalinga.

Kuba cukraus ir kitas 
prekes išveža į Centrinės, 
Pietinės Amerikos ir į so
cialistines šalis. Iš socialis
tinių šalių gauna autobusų, 
žemės mašinerrjos, mašinų 
įrengimui naujai pastatytų 
fabrikų, taipgi gynybos 
įrankių. t

Iš socialistinių šalių at
vyko šimtai technikinių pa
tarėjų. Bet kubiečiai ir pa
tys mokosi namie ir kitose 
šalyse. Vien Tarybų Są
jungoje 2,500 jaunų kubie
čių mokosi technikos ir 
įvairių specialybių, jų tar
pe 1,000 agrikultūros moks
lų.

PAKELIA ALGAS
Los Angeles, Calif. — 

Douglas Aircraft Co. pasi
rašė su International Ma
chinists Ass’n ir United Ae
rospace workers unijomis 
trijų metų kontraktą. Per 
trejus metus darbininkai 
gaus pakelti nuo 5 iki 9 
centų per valandą algas. 
Kontraktas baigsis 1964 m. 
liepos 1 d. Sutartis liečia 
125,000 darbininkų.

Londonas. — Dr. R. A. 
Soblenas apeliuos prieš 
Anglijos Aukščiausiojo 
teismo atsisakymą leisti 
jam apsigyventi Anglijoje 
arba išvykti į pasirinktą 
šalį.

Ženeva. —Maršalas Chen 
Yi, Kinijos užsienio minist
ras, 14-kos valstybių kon
ferencijoje. pareiškė: “Su
sitarimas Laoso valstybės 
reikalais rodo, kad didelės 
ir mažos valstybės gali tai
kingai išspręsti nesutiki
mus”.

Helsinkis. — čionai lan
kėsi Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius U Th an
tas.

Alžyras. — Alžyro vy
riausybė atsisakė priimti 
Izraelio pagalbą, nes tarp 
arabų valstybių ir Izraelio 
nėra gerų santykių.

Washingtonas. — Sena
tas 52 balsais prieš 48 at
metė prezidetno remiamą 
papildymą Social Security 
įstatymo, kad seneliai po 
65 metų amžiaus gautų iš 
valdžios medikalę pagalbą. 
Už atmetimą balsavo 13 
respublikonas ir 21 demo
kratas, o už pagalbą balsa
vo 43 demokratai ir 5 res
publikonai senatoriai. Da
bar jau aišku, kad bilius šį 
sezoną nepasieks Atstovų 
buto.

Po šio smūgio senesniojo 
amžiaus žmonėms per tele
vizijos tinklus kalbėjo pre
zidentas Kenedis. Jis tarp 
kitko pareiškė:

“Aš manau, kad tai yra 
vienas iš didžiųjų Ameri-
kos žmonių šeimų pralai
mėjimų, nes tas liečia 17,- 
000,000 žmonių, esančių 
virš 65-ių metų amžiaus”.

Uralo nafta plaukia 
į Centrinę Europą ..

Bratislava, Čekoslovaki
ja. — Po to, kai pradėjo 
veikti Uralo naftos pompa- 
vimo vamzdžiai, tai jau at
plaukė 7,300,000 bačkų naf
tos.

Tarybų Sąjunga nutiesė 
virš 2,000 mylių ilgio vamz
džius nuo Uralo kalnų per 
Ukrainą į Lenkiją, Vengri
ją, Čekoslovakiją ir Rytų 
Vokietiją, o jų viena šaka 
eis ir į Klaipėdą.

Nuo Uralo vamzdžiai 
skersminiai (diametriniai) 
yra po 40 colių, o Centrinė
je Europoje jau tik po 20 
colių. 1963 metais jais bus 
atvaryta apie 15,000,000 to
nų naftos.

Alžyriečiai remia 
B. Bellos poziciją

Granas. — Buvusi alžy
riečių partizanų armija pil
nai remia Ben Bellos pozi
ciją. Bella entuziastiškai 
palaiko ir liaudis.

Kada Ben Bella atvyko 
j Oraną, tai jį pasitiko apie 
150,000 žmonių. Pirmiau 
entuziastiškai jį sve i k i n o 
100,000 žmonių Tizi-Ouzou 
gyventojų ir 15,444 žmonių 
Tlemcene.

Šalies vicepremjeras B. 
Bella stoja už pilną Alžyro 
laisvę ir galutiną atsipalai
davimą nuo Francūzijos.

“TELSTAR” GERAI 
VEIKIA

Londonas. — Tarp Ang
lijos, Francūzijos ir Jungti
nių Valstijų telefonu pasi
kalbėti gerai patarnavo sa
telitas “Telstar”. Numato
ma, kad ateityje, kada sate
litai bus dar daugiau pato
bulinti, tai pilnai tam tar
naus.

Roma. — 1961 m. Italijoje 
lankėsi 19,000,000 turistų.

Prezidentas sakė, kad at
einantį rudenį, laike kon
gresinių rinkimų, Jungti
nių Valstijų žmonės paro
dys, kaip “jie priima šį 
pralaimėjimą”, tai yra, pa
rodys — rinkdami nau j u s 
Kongreso narius.

Prezidentas sakė, kad ko
va už senatvės bilių nepasi
baigė, kad jis 1963 m. sau
sio mėnesį, naujojo Kon
greso pirmame posėdyje, 
vėl iškels reikalą seneliams 
medikalės pagalbos.

Washingtonas. — Iš Ed
wards Air Force Base, Ca
lif., majorąs R. M. White 
raketa - lėktuvu pakilo 59 
mylias virš žemės. Jis pir
miau tokiu pat “X-15” lėk
tuvu - raketa buvo pakilęs 
tik 46 mylias, o šį kartą su
mušė savo pirniesnį rekor
dą.
~ - --------------------------------- .....

Kovotojai už taiką- 
nuteisti kalėjimai!

Francisco, Calif. —. 
Karo priešai nedideliu lai
veliu “Everymen I” buvo 
nuplaukę į Ramųjį vande
nyną, kur JAV daro atomi
nių bombų bandymus, ir 
protestavo.

Juos areštavo. Dabar 
JAV federalinis teisėjas W. 
T. Sweigert nuteisė: W. 
Chaffee, R. Robbins, B. 
Stone, R. Moss ir S. Tysom 
po šešis mėnesius į kalėji
mą, o kitus laivelio daly
vius po 30 dienų.

Vietnamo partizanai 
nušauna lėktuvus

Saigonas. — Per vieną 
dieną Pietų Vietnamo par
tizanai nušovė keturis JAV 
malūnsparnius ir lėktuvus.

Vienas malūnsparnis bu
vo nušautas, kuriame žuvo 
trys JAV lakūnai, o kitas 
dingo be žinios.

JAV transportinis lėktu
vas “C-47” buvo nušautas, 
kuriame užsimušė 4 JAV 
lakūnai ir 23 Pietų Vietna
mo karininkai ir kariai. Ki
tas transporto lėktuvas “C- 
123” dingo su keturiais 
JAV lakūnais ir apie 20 
vietnamiečių. Yra spėjama, 
kad ir jis nušautas.

Už KINIJOS 
DALYVAVIMĄ

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų Mokslų, Apšvietos ir 
Kultūros komitetas 27 bal
sais pasisakė už tai, kad ir 
Kinija gali j jį prisiųsti sa
vo atstovą. Komitetą suda
ro 50 valstybių atstovai.

Nastaetten, Vakarų Vo
kietija. — čionai lankėsi 
New Yorko majoras R. 
Wagneris, nes šiame mies
telyje buvo gimęs jo tėvas, 
buvęs JAV senatorius Ro-\ 
bertas Wagneris.
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Kova nesiliaus!
DR. MARTIN LUTHER KING, vadovas negrų, ko- 

vojančių už savo teises pietinėse valstijose, tik neseniai 
buvo išleistas iš Albany miesto, Georgia valstijoje, kalė
jimo. Išleido jį, kai Niujorko respublikonai-politikieriai, 
vaikydamiesi negrų balsus, — sumokėjo pabauda, kurią 
teismas nuteistajam buvo paskyręs.

Išėjęs iš kalėjimo dr. King pareiškė: jei baltveidžių 
valdžia Albany mieste su negrais nesitars, neduos jiems 
jokių koncesijų, tai negrai labiau praplės kovą už savo 
teises. Tarp kitų reikalavimų King stato: atšaukti kal
tinimus nuo 750 negrų, kurie neseniai buvo areštuoti 
demonstracijose.

Kaip matome, baudimai, kalinimai negrų veikėjų 
nenugąsdina; jie yra pasiryžę tęsti kovą, kol ji bus lai
mėta, kol negrams bus pripažintos pilnos piliečių teisės 
visur.

Jie stengėsi —
BROOKLYN© “VIENYBĖ”, rašydama apie “žal- 

girio” sportininkų irkluotojų varžybas Philadelphijoje 
ir jų čia susitikimą su JAV lietuviais, primena:

“Buvo girdėti, kad kai kurie dypukai net pasisten
gė sportininkus aprūpinti ir atitinkamais informaci
niais lapeliais, nušviesdami “jiems padėtį tėvynėje iš sa
vo taško. Buvę net raginimų ir pabėgti...”

Taip, “kai kurie dypukai” nėrėsi iš kailio, bandyda
mi žalgiriečius “apšviesti”. Jų “padėties aiškinimas” 
Lietuvoje buvo niekas daugiau, kaip seni, kvaili plepa
lai. Ir tai žalgiriečiai žinojo ir į juos nekreipė dėmesio. 
Žalgiriečiai sportininkai per daug kultūringi, apsišvie
tę vyrai, kad tikėtų kvailiems dypukų plepalams.

Žalgiriečiai pagerbti-
SUGRĮŽUS Iš JAV ‘{Žalgirio” irkluotojams čem

pionams, Tarybų Lietuvos vyriausybė visus juos devy- 
nius apdovanojo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Garbės raštu.

Vadinasi, čempionai buvo tinkamai pagerbti!

Kalinimais klausimo neišspręsi
BROOKLYNO TEISĖJAS A. David Benjamin nu- 

teisė ligoninių streikuojančių (neprofesinių) tarnauto
jų vadovą Leon Davis šešiems mėnesiams kalėjimo. Le
on Davis, kaip žinia, yra Drug and Hospital Employees 
unijos lokalo lli90 prezidentas.

Už ką gi šį žmogų teisėjas nuteisė kalėjiman? Už 
tai, kad jis neatšaukia Beth-El ligoninės (Brooklyne) 
neprofesinių tarnautojų streiko.

Leon Davis tik neseniai išėjo iš kalėjimo, atsėdėjęs 
ištisą mėnesį. Birželio 27 d. jis buvo nuteistas už tai, 
kad pikietavo ligoninę. Dabar nuteistas už tai, kad ne
atšaukia darbininkų streiko. L. Davis prašė, kad jį iš
leistų po belą, kol aukštesnysis teismas išspręs jo apelia
ciją, bet teisėjas Benjamin atsisakė tai padaryti. Davis 
patalpintas kalėjiman. Streikas tebesitęsia; ligoninės 
darbininkai - tarnautojai kovoja, reikalaudami, kad bū
tų pripažinta jų unija, kad būtų pagerintos darbo sąly
gos, kad būtų pakeltos algos.

Ką teisėjas mano, siųsdamas į kalėjimą darbininkų 
vadovą, gerai pildantį streikuojančių tarnautojų reikala
vimus? Ar Leon D'aviso buvimas kalėjime išspręs bent 
kokį nesusipratimą, dėl kurio ligoninės tarnautojai 
streikuoja? Ne, neišspręs! Visa tai privers darbininkus 
streikierius tik griežčiau kovoti, o visuomenę—juos pa
remti, moraliai ir materialiai.
t Leon Davis pareiškė, kad greitu laiku Beth-El ligo
ninės tarnautojų pavyzdžiu paseks ir kitų ligoninių ne- 
profesiniai tarnautojai, kad ir jie pareikalaus iš sam
dytojų pripažinti uniją, pagerinti darbo sąlygas, o jei 
to nepadarys—streikuos.

Žiaurus streikuojančiųjų vadovo nuteisimas, be 
abejojimo, privers pagalvoti platesnę visuomenę ir vers 
ją stoti talkon streikieriams.

Beth-El ligoninės streikuojančių neprofesinių tar
nautojų milžinišką daugumą sudaro puertorikiečiai ir 
negrai.

Taip, ligoninnė kiekvienam žmogui brangi, svarbi 
Jstaiga. Susirgęs, kiekvienas bando į . ligoninę patekti, 
-ten gydytis. Kai ligoninėje vyksta tarnautojų streikas, 
kai ligoninė esti “juodadarbių” tarnautojų pikietuoja- 
ma, nėra smagu sergančiajam tokioje vietoje būti. Be 
to, ir jo buvimas ten nukenčia; stokuoja aptarnavimo.

Tai ką gi daryti?
Reikia versti ligoninių vadovus, kad jie išpildytų 

ten dirbančiųjų reikalavimus, kad sudarytų jiems žmo
niškesnes darbo sąlygas ir mokėtų už darbą žmoniškes
nį atlyginimą!
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APIE ŽURNALĄ 
“ŠVIESĄ” .

Vilniaus i ?Tįesa/’■ i rašot:
Už glaudesnį! j kultūrinį ben- 

dradaębį^yįiiią su senąja
Tėvyne»

Tokiu tauriu skatinimu at
veriamas Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros draugi
jos leidžiamo trimėnesinio žur
nalo “Šviesa” pirmasis šių me-
tų numeris. “Kol pajėgiame, 
kol mumyse plaka darbinin
kiška širdis, rūpinkimės savo 
kultūrinės organizacijos ir vi
sos žmoni jos^reikalais. Dar
buokimės kartu su visais Ame
rikos žmonėmis taikos palai
kymui. Darbuokimės už glau
desnį ir platesnį kultūrinį ben
dradarbiavimą su mūsų senąja 
tėvyne” — pažymi žurnalas, 
kreipdamasis į pažangius do
rus JAV lietuvius.

Dr. A. Petriką rašo apie Le
ono Prūseikos nuopelnus ir 
įžymų jo vaidmenį Amerikos 
lietuvių darbininkų literatūros 
draugijoje. Minint L. Prūsei
kos mirties metines, savo atsi
minimais apie jį dalijasi A. 
Metelionis. “Leonas žodžiais 
ir raštais, — pabrėžia auto
rius, — atsidavusiai kovojo už 
vargšą prieš turtuolį, už silp
ną prieš galingą, už tiesą prieš 
melus, ir už šviesesnį, geresnį 
darbo žmonijos gyvenimą”. 
Atsiminimuose iškeliama L. 
Prūseikos kuklumas, papras
tumas, jo taurumas.

Numeryje randame S. J. Jo- 
kubkos “Prisiminus viešnagę 
Lietuvoje”, kur jis šiltai kalba 
apie Tarybų Lietuvos naująjį 
gyvenimą.

A. B. Salietis supažindina 
skaitytojus su TSKP naująja 
Programa ir joje paskelbtais 
komunizmo statytojų morali
nio kodekso principais. “Atei
nantieji dvidešimt metų atneš 
didžiulius pasikeitimus. O pats 
svarbiausias ir įspūdingiausiais 
iš visų bus pasikeitimaš 'pačia
me žmoguje’'’ —- .baigdamas 
pabrėžė autorius.

žurnale skelbiami taip pat 
D. M. šolomsko, Pregreso, J. 
Grigiškio, I. Vienužio rašiniai, 
liečiantys įvairius klausimus, 
daugiausia lietuvių gyvenimo 
JAV istoriją, čia galime pa
skaityti V. Keimerio, K. Kubi
linsko, E. Selelionio, V. Žilin
sko ir kitų poetų eilėraščius.

LENINO VARDO 
BIBLIOTEKAI 
ŠIMTAS METŲ

Maskvoje veikia Lenino 
vardo biblioteka, kuriai ne
seniai sukako 100 metų. Tai 
viena didžiausiųjų bibliote
kų pasaulyje. Lietuvos Ra
šytojų sąjungos savaitraštis 
“Literatūra ir menas” šitaip 
apie ją rašo:

Ikirevoliuciniais metais bibli
oteka turėjo didelių sunkumų, 
per pirmuosius 50 jos gyvavi
mo metų carinė vyriausybė 
fondams papildyti nedavė nė 
kapeikos. . . Vis dėlto biblio
teka augo, plėtėsi, tapdama 
rimtu kultūros ir mokslinės 
minties centru, apie kurį vis 
plačiau spietėsi pažangioji ru
sų inteligentija. . .

Šiandien savo bibliotekos ju
biliejų švenčia naujas skaity
tojas — subrendęs, išaugęs; 
jis stipriai myli šį žilą, išmin
tingą ir kartu jauną kaip pats 
gyvenimas žinių lobyną. Pen
kių stambiausių pasaulio kny
gų saugyklų — Paryžiaus Na
cionalinės bibliotekos, Britani
jos M u z i e j aus, Leningrado 
Viešosios ir JAV Kongreso 
bibliotekų tarpe Lenino vardo 
biblioteka yra jauniausia, bet 
pagal aptarnaujamų skaityto
jų skaičių ji tvirtai užima pir
mąją vietą pasaulyje.

20. skaityklų salių, 19-os 
aukštų knygų saugykla su 
konvejeriniu knygų padavimu 
į skaityklas, 3 šimtų kilomet
rų bendro ilgio knygų lenty
nos, įvairiausi leidiniai 173 pa
saulio kalbomis! Įdomu pažy
mėti, kad nacionalinių kalbų 
tarpe lietuviškas skyrius yra 
vienas iš didžiausių — jį su
daro apie 30,000 leidinių.

Bibliotekoje yra taip pat ne
maža Lietuvoje išleistų šonų

Aį , oiųn pc
žio-ltų būti, 

sios ktini^hik^tysfčs ! lalkdtai4- 
pibL VariktuOių!’J 52> mitą 

bitai ibtėkds palaiko 
nuolatinibs ryšius?isun savo, vy
resniąją seserim, —,..lęnininę 
TSRS biblioteką., Juk jį toli 
gražu neapsiriboja maskviečių 
ir sostinės svečių - skaitytojų 
aptarnavimu: 5,000 tarybinių 
ir 250 užsienio bibliotekų 
nuolatiniai jos abonentai.

yra

(iį{zlietuviškasis veiki
mas bus nuolat jų griaunamas.

GridW^i jie pirmos rū
šies. feet Ūk “Naujienų” re
daktorius tfėndradarbiauja 
su' tokįąiš'.kaip “bendruome- 
nįninliai^V '! A i š k u, taip! 
Prieš “bendruomenininkus” 
“Naujienos” pradėjo rėkti 
po to, kai jie pasiryžo P. 
Grigaitį paimti už ausų ir

Ją lanko žmonių mases
ši gigantiška biblioteka tie

siog stebina savo milžinkais 
fondais, didžiulių darbų užmo
ju : vien tik praėjusiais metais 
joje 2,400,000 kartų apsilankė 
skaitytojai ir gavo 12 milijonų 
knygų ! Tai tarsi atskira vals
tybė su savo “gyventojais” (22 
milijonai egzempliorių įvai
riausią leidinių!), su savo susi
siekimo keliais — miniatūriniu 
elektriniu geležinkeliu, kur 
kas septynios minutės į “sto
tį” atvyksta traukinys... Tai 
šalis, kurioje kiekvienas gy
ventojas yra “priregistruotas” 
ir kurio adresą galima sužinoti 
informacijos biure, jeigu tik 
pasakysi metus ir gimimo vie
tą, t. y. išleidimą, autoriaus 
pavardę ir knygos pavadinimą, 
šioje šalyje yra net sava ypa
tinga medicina.

štai Galilėjaus knyga “Sys- 
tema cosmicum,” išleista dau
giau kaip prieš 300 metų. Am
žius tikrai garbingas, bet prie 
jos “pasidarbavo” ir ne viena 
karta kenkėjų-parazitų. Dabar 
ši brangi knyga grįžta į gyve
nimą : auksinės restauratoriaus 
rankos atstatė jos buvusį gro
žį.

Bibliotekos cheminėje labo
ratorijoje nė minutei nesusto
ja įtemptas darbas. Perga
mentiniai senų knygų pusla
piai amžių bėgyje deformuoja
si, virsta monalitine mase, sa
vo tvirtumu primenančia mar- 
rhurą. Laboratorijos moksli
niai . darbuotojai išrado efęk- 
firigus metędųs /seniems įriši- 
maftis' restaūVudti'' ir konser
vuoti. ■

Pagaliau knyga restauruota, 
jai sudarytas reikalingas mik
roklimatas, o perskaityti jos 
vis dėlto neįmanoma: labai su
gadintas, užteptas tekstas. Ir 
tada skaitytojams į pagalbą 
ateina nedidelis teksto atsta- 
tytojų kolektyvas, savo darbe 
pasitelkęs naujausius fizikos 
bei chemijos pasiekimus.

Net sąmoningai sugadintas, 
ištrintas, net išnuodytas teks
tas yra atstatomas, jis nustoja 
būti paslaptimi. Fizikai-entu- 
ziastai sugeba perskaityti žo
džius, kurie buvo ištrinti net 
prieš šimtmečius. Tai jau iš 
tikrųjų: parašei plunksna — 
kirviu neiškaposi!

Bibliotekos mikrofotokopija- 
vimo skyrius tarsi panašus į 
šiuolaikinės gamyklos cechą: 
iš abiejų pusių nikeliu blykčio-
ja įvairūs aparatai, vikriai bė
gioja merginų-operatorių ran
kos. Čia, šiame skyriuje, leidi
niai perfotografuojami į mik
rofilmų juostas. Kodėl tai da
roma ?

Daugelio leidinių biblioteko
je yra tik po vieną egzemplio
rių. O jų paklausa didelė. 
Be to, nemaža bibliotekoje 
saugomų knygų yra labai ver
tingos kaip kultūros pamink
lai. Ir štai vietoj folianto skai
tytojas gauna nedidelę dėžutę 
su mikrofilmu. Tai labai pa
togu ir bibliotekai, ir skaity
tojams, kuriems kasdien iš 
bibliotekos fondų išduodama 
ir išsiunčiama į kitus miestus 
apie 150 mikrofilmų.

GRIOVIKAI
Kai kuris dipukiškas ele

mentas, su pagalba tokių, 
kaip Maspetho J. Balkūnas, 
suorganiavo kažkokią “ben
druomenę,” ir šiandien tie 
elementai jau bando kalbėti 
visų JAV lietuvių vardu. 
Tai samozvancai, kuriems 
nėra lygių! “Naujienose” 
tačiau skaitome:
. . .galima pasakyti, kad kol 

Bendruomenės vadovaujančiuo
se postuose sėdės tokie vyrai, 
kaip Barzdukas, Alg. Nasvy- 
tis ir jų sėbrai, tol Bendruo
menė nebus tuo, kuo ji turė-

išmesti laukan iš Amerikos 
lietuvių tarybos sekreoriaus 
posto, iš šiltos vietelės! Tiek 
Grigaičio taryba, tiek “ben
druomenė” suorganizuotos 
tam, kad griautų Amerikos 
lietuvių viešąjį gyvenimą!

KAS KALTAS?
Kanadiečių “Liaudies bal

sas” rašo:
Federalis prekybos ministras 

George Hees apkaltino Britų 
Kolumbijos premjerą W. A. 
Benueitą už Kanados dolerio 
krizę. Girdi, kai tik Bennetto 
valdžia nacionalizavus Britų 
Kolumbijos Elektros kompani
ją, tai britų finansieriai tuo
jau pradėję traukti savo kapi
talą iš Kanados.

Faktas, tačiau, palieka fak
tu, kad Britų Kolumbijos vy
riausybės nacionalizacija tos 
k o m p a n ijos niekad nebuvo 
ženklu, kad Britų Kolumbija 
ruošiasi nacionalizuoti visas 
svetimšalių kontroliuoj amas 
kompanijas. Juo labiau nieko 
panašaus nebuvo galima paste
bėti kitose provincijose.

Taigi, Hees kaltinimai Bert- 
nettui yra grynai jo pastan
gos suversti kaltę ant ko kito, 
žiūrėkit, nori jis pasakyti, bė
dą užtraukė ne konservatai, o 
Britų Kolumbijos socialkredi- 
toriai.

Jie nei vienas nenori pripa
žinti, kad bėdos kyla iš šios 
sistemos^ Kapitalistinė san
tvarka serga ne vien Kanado
je, bet per visą kapitalistinį 
pasaulį.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Liepos 2 d. įvyko LDS 6 

kuopos susirinkimas. Narių 
dalyvavo vidutiniai, bet jo
kių naujų, svarbių tarimų 
nepadaryta. Kuopos pirmi
ninkė M. Kazlauskienė atsi
kreipė į narius: gal kas tu
ri kokių svarbių, naujų pa
tarimų įduoti delegatams 
nusivežti į Seimą? Iš narių 
niekas nieko nesakė, tai 
reiškia, kad LDS 6 kuopos 
nariai yra pilnai pasitenki
nę Centro valdybos veikla 
ir organizacijos tvarka. Ge-

Estija — viena iš mažiau
sių teritorijos atžvilgiu Ta
rybų Sąjungos respublikų. 
Iki antrojo pasaulinio karo 
Estijos ekonomikos pagrin
dą sudarė žemės ūkis. Už
sienio spaudoje šią respub
liką tais laikais niekinamai 
vadino “bulvine,” todėl, kad 
Estija į užsienį tais laikais 
eksportavo daugiausia salo
tinės rūšies bulves.

APN korespondentas krei
pėsi pas Estijos liaudies 
ūkio tarybos pirmininką 
ir paprašė papasakoti, kokią 
pramonės produkciją Estija 
dabar eksportuoja į užsie
nio šalis. ' Štai ką pranešė 
A. Veimeris:

—Elektros variklius su 
Talino “Veltos” gamyklos 
ženklu— tos pačios įmonės, 
kurios cechus buržuaziniai 
šeimininkai buvo priversti 
išnuomoti mažutėms arte
lėms ir net sporto klubui te
niso holui. įrengti, — žino 
daugiau kaip 50-je užsienio 
šalių — Kinijoje, Mongoli
joje, Belgijoje, Islandijoje, 
Australijoje, Graikijoje, O- 
landijoje, Argentinoje, Da
nijoje, Švedijoje, Vokietijos 
Federatyvinėje Respubliko
je ir kt.

Tokią pat didelę paklausą 
turi Talino fabriko “Puna- 
me RET” pagaminti radijo 
imtuvai ir radiolos, gamyk
los “Binarine” gaminami ga
ro katilų suodžių nupūtimo 
aparatai, visiškai neseniai 
atsiradusios įmonės4— Tar
tu prietaisų gamyklos elek
tros matavimo aparatai.

Daugelyje šalių žinomi 
Talino ėkskavatoriai. Nese
niai 8 ekskaVatb'riai iš rfes- 
publikos sostinės buvo pa
siųsti į tolimą kelionę — į 
Kubą. Talino gamykloje pa
gaminti ekskavatoriai dirba 
Kinijoje, Čekoslovakijoje, 
J a p o n i j oje, Prancūzijoje, 
Bulgarijoje, Rumunijoje, 
Vokietijos Federatyvi nėję

Respublikoje. Šiemet į ga
myklą kreipėsi dar vienas 
naujas užsakytojas — Ar
gentina.

Iš gamyklos “Jarva Kan
di” į užsienį eina langų stik
las, iš fabriko “Eesti kaa- 
belj”—kabelinė viela, išfab: 
riko “Mianiku” — statybi
nės medžiagos.

Žodis “silikalcitas” atsira
do prieš keletą metų. Estų 
mokslininkas Joc h a n e s a s 
Chintas parengė būdą nau
jai statybinei medžiagai 
gauti; ji pasirodė tvirtesnė 
ir ekonomiškesnė, atitin
kanti pačius aukščiausius 
statybinės technikos reikala
vimus. Prasidėjo naujų na- 
mų statyba iš silikalcito blo
kų. Į bandomąją gamybą 
Taline pradėjo važinėti Tš 
kitų tarybinių respublikų 
įvairių statybos organizaci
jų atstovai, o po to pasiro
dė ir svečiai iš užsienio.

Silikalcitą gamina n č i o s 
įmonės pagal estų moksli
ninkų ir inžinierių projek
tą pastatytos daugelyje už^ 
sienio šalių, tame tarpe Ita
lijoje, kuri nupirko mūsų 
patentą.

Yra Estijoje dar viena 
pramonės produkcijos rū
šis, taip pat einanti į eks
portą, — tai elektros ener
gija. Paleidus Narvos hid-x 
rolektrinę, o taip pat Pa- 
baltijos VRES, dirbančios 
skalūno kuru, pirmąją eilę 
elektros energijos kiekis 
respublikoje padidėjo tiek, 
kad atsirado galimybė pasi
dalinti su Leningradu, Ry
ga, o taip pat su artimiau
siu kaimynu iš užsienio — 
Suomija.

. Ųž kęį<ią. sumą t respubli
ka, pardavė pramonės pro
dukcijos užsienio pirfiž* 
jams? F

—Pereitais metais, — atjr 
sako Arnoldas Veimeris, — 
iš Tarybų Estijos buvo eks
portuota produkcijos už 4 
milijonus rublių. (APN)

Kvaila boba ar sugedęs redaktorius?!

ras reiškinys!
Finansų sekretorė prane

šė, kad suspenduotų nėra, 
kurie buvo pasilikę po 1 
mėnesį, tai šiame susirin
kime pasimokė j o. Taipgi 
sakė, kad šį mėnesį ligonių 
nėra^ tai buvo džiuginantis 
pranešimas, kad visi nariai 
yra sveiki. Taip ir turi būti.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks pirmadienį, 
rugpiūčio 6 d., Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prašome visus narius da
lyvauti. Susirinkimas bus 
gana svarbus. Kaip žinome, 
mūsų kuopos 5 delegatės 
dalyvavo ką tik įvykusiame 
LDS 15-me seime. Jos par
sivežė svarbų raportą, ku
ris bus pateiktas susirinki
me. Tad kiekvienam nariui 
turėtų būti svarbu išgirsti, 
sužinoti, kas, ten buvo kal
bama, diskusuojama.

Ona Wellus, 
Fin. Sekretore

Kobe, Japonija. — Kelei
vinis ir prekybinis laivai 
susidūrė. Prekybinis “Tat- 
sumi Maru” nuskendo, žu
vo 3 jūrininkai.

Paimu į rankas kanadie
čių klerikalų savaitraštį 
“Tėviškės žiburiai (iš lie
pos 12 d.) ir stebiuosi vieno 
ilgoko straipsno antrašte: 
“Neatsakyti klausimai A. 
Bimbos kišenėje.” Jį pasi
rašo kokia ten “Sediškė že
maitė H. W.” Laikraščio 
redaktorius tvirtina, kad 
“H. W.” yra “neseniai atvy
kusi iš Lietuvos ir girdėjusi 
A. Bimbos prakalbas.”

Paskaitęs galvoju: Iš tik
rųjų, kieno čia darbas: kvai
los bobos ar sugedusio rė
dą k t o r iaus ?

Jei iš tikrųjų būtų pasa
kojimas iš Lietuvos pribu
vusios moteriškės, kuri ma
ne matė bei girdėjo Lietu
voje kalbant 1945-1946 me
tais, tai juk straipsnyje bū
tų kas nors panašaus į tik
rovę. Dabar gi nieko pana
šaus. Štai tik pora pavyz
džių. Girdi: “Jis (Bimba) 
gyrėsi važiavęs arkliu į 
Obelių kaimą iki gimtųjų 
namų.”

Kaip gi aš galėjau girtis 
kaimu, apie kurį nieko ne
žinau? Net nežinau, ar iš 
viso Lietuvoje toks kaimas 
randasi.

Esu gimęs ir augęs maža
me Užusienių (oficialiai Va- 
laikiškiais vadinam ame) 
kaimelyje, kurį man mažam 
esant savinosi ir išnaudojo 
net du klebonai — Panemu
nėlio ir Salų. Pradinę mo
kyklą lankiau ir baigiau Pa
nemunėlio bažnytkaim y j e. 
Apie jokį- Obelių * kaimą

tame mūsų gamtiškai 
žavingame Lietuvos kampe
lyje niekas ne nekalbėjo. 
Tai kaip gi dabar sugrįžęs 
į Lietuvą tasai Bimba galė
jo girtis, kad jis “važiavo į ■ 
Obelių kaimą iki gimtųjų 
namų”? Juk tai išmislas 
“žemaitės H. W.” arba “Tė
viškės žiburių” redakto
riaus nuo pradžios iki pa
baigos. Argi gražu šitaip 
begėdiškai meluoti?

Arba štai kitas “žemčiū
gas”. Bimba labai nupei
kęs vargšę Ameriką ir m- 
kęs, kad joje “jokio darbo 
nesą.” Ir tu išgalvok ma*h 
tokį prajovą: Milžiniškoje 
Amerikoje, kur dirba desėt- 
kai milijonų darbininkų, 
“jokio darbo nėra.” Atsi
minkime, kad tai buvo 1945- 
1946 metais, kai karas dar 
buvo nepasibaigęs, kai dar
bai virte virė, kai daugelyje 
pramonių net darbo jėgų 
buvo stoka.

“Tėviškės žiburių” rašei
voms į ausį: “Sediškė že
maitė H. W.” bus jus ne
gražiai išprievartavus.

A. Bimba

DU DIDELI LAIVAI
New Yorkas. —Pasauly

je yra du laivai priešakyje 
kitų. Francūzijos keleivinis 
laivas “La France” yra il
giausias, nes jis yra 1,0?$ 
pėdų ilgio ir 66,400 tortu 
įtalpos. X ■

Didžiausią įtalpą turi 
t a n k e r i s “Manhattan”, 
106,600 tonu. . '

J
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Brangūs Draugai,
Prašau man atleisti, kad 

ilgesnį laiką Jums nepara
šiau. Ne tai, kad aš neno
rėjau rašyti. Greičiau su
trukdė pats gyvenimas. 
Ryšium su premijos pasky
rimu patekau į tokį sūkurį, 
kad pats aš dabar nebesu
prantu, kaip išlaikė sveika
ta ir kaip dėl to viską su
spėjau padaryti. Patikėki
te, kad teko nemažas krū
vis: ir daug sveikinimų at
laikyti, ir daug kalbų iš
klausyti, ir daug straips
nių perskaityti, ir, paga
liau, pačiam daug kur pasi
rodyti, nemažai straipsnių 
parašyti, daug kalbų pasa
kyti. Ir t. t.

Dabar, kada jau, kaip sa
koma, nutilo žodžių aidas ir ramesnį pusmetį. Pirmiau- 
yyno^ taurių ^skambėjimas,, žjnoma, teks pailsėti, 
ir aš likau vėl vienas, sė-lnes jaučiuosi tiesiog fiziš-

lo stalčiuose. Daugelis ei
lėraščių žymiai anksčiau 
parašyti.

O rašau aš ne taip jau 
greitai ir ne taip jau daug. 
Ilgai nešioju turinį, ilgai jį 
brandinu savyje. Visada 
geriau pasirodo, kada nu
byra visi pelai ir lieka pats 
grūdas, kitaip sakant, pati 
esmė. Žinoma, ameriki
nius įspūdžius galėjau anks
čiau parašyti. Bet aš juos 
rašau ir parašysiu. Keletą 

; eilėraščių jau turiu para
šęs. Kai ką net spausdino 
periodinė spauda. Bet man 
pačiam atrodo, kad visa tai 
per silpna, kad dar ne taip. 
Norėtųsi apie šią įdomią ir 
įspūdingą kelionę iš tiesų 
ką nors labai įdomaus pa
rašyti.

Dabar turėsiu gal kiek

džiu savo mažame jaukia
me darbo kambaryje ir ap
mąstai! visas dar nesenos 
praeities audringas dienas.

Dabar naktis. Visas na
mas jau miega. Už lango 
'Baigia nutilti dienos triukš
mas. Tik dar girdisi jauni
mo skambūs balsai. Kar
tais pasigirsta skambus dai
nos posmas. Kartais sidab
rinis juokas pakyla po ma
no langais. Ak, tai graži 
jaunystė krykščia sidabri
niu balsu! Sekmadienis, 
jaunimas grįžta iš pasi
linksminimų. Maloni šilta 
vasaros nuotaika gaubia 
naktinį Vilnių.

Aš grimstu į nakties ty
lą : Mąstau ir galvoju 
apie savo gerus draugus ir 
pažįstamus. Pro akis pra
bėga daug seniau pažįsta
mų ir naujai matytų vei
dų. Ir tarp jų pirmiausia 
iškyla man visada mieli ir 
galonus Jūsų, brangioji Ie
va ir brangus Rojau, vei- 

Tdai. Aš dabar matau Jus 
abu ir su Jumis kalbuosi, da
linuosi įspūdžiais ir min
timis. Turėčiau Jums daug 
ką papasakoti. Juk ilgą 
laiką nesikalbėjome.

Tiesa, gavau Jūsų sveiki
nimo telegramą, ir maloni 
šiluma užliejo man širdį. 
Didelis Jums ačiū už šiltą 
sveikinimą. Paskui vėliau 
laikraštyje perskaičiau mie
lojo Rojaus laišką, kuria
me taip šiltai ir gražiai 
papasakoti mūsų susitiki
mai Jungtinėse Valstijose. 
Šis laiškas buvo man itin 
malonus. Daugybė atsimi
nimų vėl užplūdo mane. Aš 
kartais pagalvodavau, kad 
gal mano buvimas pas Jus 
svečiuose nebuvo pakanka
mai geras. Aš vis dėlto 
gerokai buvau užimtas, ma
žai laiko galėjau skirti ben
dravimui su Amerikos lie
tuviais. Bet ne viskas pri
klausė tada nuo manęs pa
čio.

Pagaliau pagalvojau, kad 
gal šiek tiek pykstate, — 
žadėjau parašyti apie kelio
nę, o tuo tarpu vis dar ne
parašiau. Pereiti metai ra
šymui man nebuvo labai dė
kingi. Turėjau ir šiaip 
daug darbo, be to, buvau 
dar išvykęs į Italiją ir vė
liau į Prancūziją. Tai ame
rikinius įspūdžius teko kiek 
atidėti.

Be to, aš ne taip greitai 
rašau, kaip kai kam gali 
pasirodyti. Paskutiniaisiais 
metais, tiesa, išėjo mano 
net keli eilėraščių rinki
niai. Ir todėl kai kam gali 
susidaryti ne visai teisingas 

Jspūdis, kad aš greitai ir 
daug rašau. Aš tik dabar, 
įtiesą pasakius, atspausdi
nau kai kuriuos eilėraščių 
pluoštus, kurie jau seniai 
gulėjo mano rašomojo sta

kai gana suvargęs. Ruo
šiamės su šeima išvažiuoti 
prie jūros—į Palangą arba 
į Nidą. Po to žadu dar va
žiuoti į kaimą. O rudenį 
grįžęs sėsiu ir prirakinsiu 
save 3-4 mėnesiams prie ra
šomojo stalo. Ir tada para
šysiu tai, ko nespėjau pa
rašyti. Man seniai ramy
bės neduoda ir amerikiniai 
įspūdžiai. Šiais metais juos, 
tur būt, realizuosiu.

Ką daugiau apie save ga
lėčiau papasakoti?

Daug ką Jūs jau žinote iš 
laikraščių, kuriuos, manau, 
gaunate. Man pačiam net 
nelabai patogu, kad laikraš
čiams paskutiniu metu te
ko tiek daug apie mane ra
šyti. Bet tai ryšium su pre
mija. Dabar jau visa nuri
mo, ir mano pavardė, mano 
laimei, nebebus taip dažnai 
gal linksniuojama.

Iškilmės jau praėjo. Le
nino premija man įteikta 
buvo Vilniuje, dalyvaujant 
didelei auditorijai. Atvyko 
daug svečių iš Maskvos ir 
iš <kiįų respublikų. Man 
malonuj kad seniai tiek 
brangių ir gerbiamų svečių 
nesame turėję. Atvyko 
daug žinomų ir gerbiamų 
rašytojų. Susipažino su Vil
niumi, su kitomis gražiomis 
mūsų respublikos vietomis. 
Man malonu, kad mūsų sos
tinė Vilnius sutraukė tiek 
svečių, susilaukė tokio di
delio dėmesio. Malonu, kad 
pastaraisiais metais dide
lis dėmesys krypsta į Vil
nių. Plačiai pripažįstami 
mūsų dailininkų, jaunų ar
chitektų, liaudies meninin
kų, kompozitorių drąsūs 
ieškojimai, nauji kūriniai, 
nauji darbai. ,

Džiugu, kad imta domė
tis ir mūsų literatūra. Pri
pažįstamas mūsų poezijos 
išaugimas. Aš manau, kad 
teisingai pripažįstama. Mes 
iš tiesų turime plejadą ge
rų, talentingų poetų. Mane 
džiugina puikių poetų Jus
tino Marcinkevičiaus ir Al
fonso Maldonio, Algimanto 
Baltakio ir Janinos Degu
tytės, Antano Drilingo ir 
Albino Bernoto, Juditos 
Vaičiūnaitės ir kitų poetų 
puikios knygos.

Pačiam man sunku spręs
ti apie tai, ką aš pats ra
šau. Gal tai ir labai ne
daug, kaip kai kas mano 
(ypač Jūsų kontine n t e). 
Gal tai ir visai nereikšmin
ga. Tegu sprendžia skai
tytojas. Tebūna man pa
likta teisė būti eiliniu, pa
prastu literatūros darbinin
ku. Aš nieko daugiau ne
norėčiau. O dėl vietos, ma
nau, peštis neverta. Man 
visada juokingi atrodė tie 
žmonės, kurie ten pas jus 
rašinėja, kad jie vieninte-

liai supranta, kas yra tik
roji literatūra ir kas ne ir 
taip užtikrintai kalKą^apiė' 
savo vietą lietuviu ‘litera
tūroje. O gy vempiąs kar
tais ima ir pasijuokia iš 
tokių užtikrintų, savjmį pa
tenkintų ir viską žinan
čių bei išmanančjų', “prana
šų.” Todėl būkime’'visada 
kuklesni, neskubėkime da
ryti sprendimus, galvokime 
kiekvienas apie save kiek 
kukliau. Kuklumas puošia 
ir žmogų, ir veikėjus, ir 
spaudos skiltis. Bet tiek jau 
to, ką čia tiek apie tokias 
smulkmenas...

Aš, prisipažinsiu, rašyda
mas savo paskutiniuosius 
rinkinius, nė karto nesu 
pagalvojęs apie didesnį dė
mesį. Nesvajojau apie jo
kias premijas. Visada jau
čiausi laimingas, jeigu kny
ga išeina ir jeigu ji susiran
da skaitytoją. Man labai 
nedaug reikia. Nepreten
duoju į viršukalnius, neno
riu ropoti 
sąžiningai dirbti savo dar
bą — kiek 
džia mano 
mo sąlygos. Ir jaučiuosi lai
mingas, jeigu vienas kitas 
mano žodis sulaukia skai
tytojo atgarsio.

Žinoma, man malonu, kad 
mano knyga “žmogus” su
laukė didesnio atgarsio ne
gu kitos mano knygos. Nes 
aš į ją įdėjau daug savo 
širdies, energijos — ir visas 
jėgas paskyriau Žmogui. 
Rašiau šią knyga iš tiesų 
jausdamas didelę meilę 
žmogui. Ir malonu ne dėl 
savęs. Prašau mane teisin
gai suprasti. Malonu dėl 
visos mūsų lietuvių litera
tūros. Pagaliau ji nelieka 
nepastebėta. Ją skaito. Ja 
domisi. Apie ją plačiai kal
bama. Man visada malo
nu, kai plačiau skamba ma
no brangios Lietuvos var
das. Tegu mus sužino, te
gu mus išgirsta. Tegu iš
klauso mūsų balso. Lietuva 
gyvena. Lietuva dirba, sta
to, kuria. Lietuva dainuo
ja apie save dainas. Lietu
va nestovi vietoje — Lie
tuva auga, gražėja, kyla. 
Auga nauja—graži, darbš
ti, puiki, kūrybinga, lyriš
kai daininga ir meniška Lie
tuva. Malonu, kad ji nors 
nedidelę dalį savo širdies, 
savo energijos, savo kūry
bos gali įdėti į bendrą žmo
nijos lobyną.

Man visada patiko tie 
žmonės, kurie svajojo apie 
tokią Lietuvos ateitį, kurie 
nesigailėjo ir nesigaili savo 
jėgų, kad Lietuva augtų, 
kad ji būtų kūrybinga ir 
įneštų savo nors nedidelį 
indėlį į bendrą lobyną. Ir, 
deja, jokių simpatijų man 
nekėlė ir nekelia žmonės, 
kurie garsiai šūkauja apie 
savo patriotizmą, o iš tiesų 
susirūpinę tik savo asme
niškais smulkiais reikaliu
kais, namukų statyba, savo 
bizneliu. Tokių miklių fra- 
zeologų mačiau ir pas jus, 
Amerikoje. Kaip kai kurie 
iš jų jau nutolę nuo tikrų
jų lietuviškų reikalų! Kaip 
jie pasinėrė į savo “reika
liukus” ! O skambiosiomis 
frazėmis dar moka pasi
švaistyti. Tiek to, neverta 
jiems skirti tokio didelio 
dėmesio. Tegu kovoja dėl 
“gardaus valgio šaukšto.”

Pasaulyje gal būtų labai 
tamsu ir juoda, jeigu ne
būtų šviesesnių žmonių, ku
riems neblėsta gražesni ide
alai. Pasaulyje dar esama 
tauresnių žmonių.

Džiaugiuos, kad visi mū
sų rašytojai taip energingai 
dirba. Rašomos n a u Jo s

slėnyje. Noriu

sugebu, kiek lei- 
jėgos ir gyveni-

’ knygos. Mūsų literatūra 
kyla. Kyla visa mūsų lie
tuviškoji kultūra. Kiekvie- 
neri metai atneša mums ką 

. >.„džiugaus.
Manau, kad bus parašyta 

naujų ir dar gęresnių po
ezijos kūrinių* Mano “Žmo
gus”— ,taii.kukli pradžią. 
O užsimoję mes daug ir 
gražaus padaryti. Ir dir
bame ne vienas, ne du, ne 
keli. O dirbame visi. Kiek
vienas nešame 
į bendrą avilį, 
kiu, turėsime 
kūnui ir sielai.
bą skiriame augančiai Lie
tuvai, mūsų žmogui.

Nors Jūs nedalyvavote 
mano šventėje, bet aš min
timis buvau su geriausiais 
savo draugais. Jų tarpe 
buvote Jūs. Aš Jus mačiau. 
Aš už Jus pakėliau sklidi
ną vyno bokalą. Ak, kaip 
būtų buvę gerai, kad bū
tume susėdę prie vieno sta
lo, mieloji Ieva, ir brangus 
Rojau, ar ne? Aš prisimi
niau ir visus kitus gerus 
draugus, kuriuos sutikau 
kelionėje viešėdamas Jūsų 
šalyje. Šią akimirką mes 
visi buvome drauge. Aš 
apie visus galvojau. Kiaip 
man norėtųsi visus dar kar
tą pamatyti!

Parašykite, ar nesiruo
šiate Jūs pas mus į sve
čius? Gal kas kitas ruo
šiasi atvažiuoti, šiuo metu 
pas mus vieši vienas ame
rikietis žurnalistas. Aš, tie
sa, buvau labai užimtas, dar 
neturėjau progos ir laiko 
su juo pabendrauti. Žadė
jome susitikti mūs, rašyto
jų, klube. Jis Jums, tur būt, 
daug naujo ir. įdomaus su
grįžęs papasakos. Nes me
džiagą čia jis renka gana 
energingai...

Kaip laikosi mano geri bi
čiuliai Petrikai? Kaip gy
vena simpatirigoji Milda? 
Aš, beje, visiems jiems pa
siunčiau savo knygą “Žmo
gus.” Parašykite man, ar 
gavote. Prašau visiems 
perduoti mano šiltus nuo
širdžius linkėjimus. Aš vi
sų jų pasiilgau, dažnai juos 
prisimenu. Ir kada nors 
man norėtųsi dar kartą su
sitikti.

Kaip Jūs, brangūs mano 
bičiuliai, gyvenate? Kaip 
sveikata? Kaip kūrybinis 
darbas? Gal Jums reikėtų 
ką nors atsiųsti? Gal rei
kia kokių knygų, žurnalų, 
spaudos? Ar viską gauna
te? Parašykite man, aš 
Jums atsiųsiu.

Prašau man atleisti už to
kį ilgą ir nesklandu laišką. 
Ilgai nerašiau, vis atidėlio
jau. Tai, mat, sudėjau vis
ką į vieną laišką. Gavosi 
ištęstas. Kitą parašysiu 
trumpesni.
Nekantriai laukiu Jūsų 

laiškelio. Atsiminkite, kad 
kiekvienas Jūsų žodis, kiek
vienas laiškas man laukia
mas ir malonus.

Jus sveikina visa mūsų 
šeima — mano žmona, sū
nus Aurimas ir mano ma
žoji dukrelė Daina.

Linkiu Jums laimės.
Karštai Jus bučiuoju.

Jūsų
Eduardas Mieželaitis

(Šis laiškas buvo rašy
tas E. ir R. Mizarams. — 
Red.)

po kruopelę 
Ir todėl, ti- 

gero maisto 
Ir visą dar-

IRAKAS MINĖJO 
SUKAKTI

Bagdadas. — Irako res
publika paminėjo ke tvėrių 
metų savo sukaktį. Per dvi 
ir pusę valandos buvo mili- 
tarinis paradas. Ore skrai
dė tarybinės gamybos lėk
tuvai, aikšte pravažiavo 1,- 
500 tankų, šarvuotų auto
mobilių, patrankų ir “ka- 
tiušų”.

PHILADELPHIA, PA
Smagus žalgiriečių 

prisiminimas
Birželio pabaigoj komer

cinė spauda plačiai rašė 
apie atvykstančius iš Tary
bų Lietuvos 'iptišižymė j tįsius 
irkluotojuš'žūljpnieeius, ku
rie liepos 4 dienąPhiladel
phijoje turės varžybas su 
rinktiniais amerikiečiais 
irkluotojais Schuylkill upė
je.

Mane tos žinutės sujaudi
no, ir aš pradėjau nerimau
ti.

Nudžiugau gavęs žinią, 
kad žalgiriečiai jau daro 
pratimus Schuylkill upėje 
kasdien 10 vai. ryto ir 5 vai. 
pavakarėj. Juos, sakė, gali
ma susitikti Pennsylvanijos 
universiteto irkluotojų klu
bo patalpose; ten žalgirie
čiai pakeičia sportinius kos
tiumus ir nusiprausia. Aš 
šuoliais nubėgu į klubą. Ta
čiau prie durų stovįs poli- 
cistas pasakė, kad drau
džiama įleisti lankytojus į 
vidų. Sako, palauk apie va
landą, kuomet pamatysi iš 
klubo išeinant aukštus pe
tingus vyrus, apsivilkusius 
žaliais sportiškais kostiu
mais raidėmis “USSR,” o 
ant irklavimo kostiumų pa
žymėta “Lietuva.” Belau
kiant, man ta valanda pasi
darė metais...

Paglaiau, žiūriu, išeina iš 
klubo labai mylimi ir ger
biami svečiai, tarybinės Lie
tuvos irkluotojai čempionai. 
Pribėgęs nutvėriau jų stip
rias rankas ir sušukau: j ) w •

—Sveiki, brangūs drau- mmSuj

pralenkusi visas kitas 4 vai-

Stadione rekorduota^iMX-. 
zika garsiai sugrojo >-T$RS 
himną. yy“ "

Prie užbaigos sekė p^vįę- 
nios ir po du (“singles ąn,cf 
doubles”) mažesnėmis.lfyįįį- 
timis varžybos, kųria^į^ 
laimėjo TSRS irkluoto jai. 
Ir vėl grojamas TSRS him
nas.

Baigiant varžybas, trečiu 
kartu suskambėjo Tarybų 
Sąjungos himnas pagerbi
mui jos čempionų sportinin
kų.

Stadione sėdėjo daug ša
lies aukštųjų valdžios parei
gūnų: gubernatorių, senato
rių, miestų burmistrų ir ki
tokių.

Kas gi galėjo susapnuoti, 
kad Philadelphijos didmies
čio širdyje plevėsuos raudo
ną vėliava su kūju ir pjau
tuvu'? ..
i >. ,
u Sekamą dieną po varžybų 
sporto vadovai nusiskundė: 
mes, amerikiečiai, išrinko- 
tiiįd Iriausius iš geriausių, 
WKius turėjome, bet ir tie 
nę.^ telaikė prieš žalgirie
čius ....

Dipukai per eilę metų 
šmeiždavo ir koliodavo Ta
rybų Lietuvą, kad Lietuva 
nuskurusi, kad jos žmonės 
nedavalgę, badauja. Jeigu 
taip, tai kaip Lietuva išau
gino tokius tvirtus, raume
ningus sportininkus, kurie 
liepos 4-ąją Philadelphijoje 
nustebino pasaulį?..

Pregresas

BALTIMORE, MD
Iš “Laisves” naudai pikniko

Birželio 24 diena jau pra
ėjusi, bet visgi tos dienos 
įspūdžius verta paminėti.

Gamta tą dieną ištisai 
mums paaukojo, buvo graži, 
saulėta. Kaip rengėjams— 
vietiniams, taip ir svečiams 
— brooklyniečiams ir fila- 
delfiečiams toks oras labai 
patiko.

Daug draugės ir draugai 
įdėjo savo spėkų, bet sulau
kus linksmo būrio Aido cho
ro narių ir mūsų filadelfie
čių kaimynų, dar daugiau 
atsirado spėkų, kad tikrai 
šį parengimą padarius sėk-

Atleisite, draugės ir drau
gai, už nepažymėjimą var
dais, kas ir ką atliko, bet 

'Tai buvo širdį jaudinantis visiems, dirbusiems širdin- 
momentas. Svečiai taip pat ginusiai ačiū.. Nors keletas

gai!
—Sveiki, — jie atsakė 

spausdami mano ranką.

ir ne mūsų Liet. Liter. Dr- 
jos narių, bet darbe tikrai 
puikiai pasižymėjo.

Aukojusiųjų vardai: Mū- 
TSRS ambasados darbuoto-Į sų Onutė Žemaitienė, 
jas Vytautas Zenkevičius. 
Buvau užkviestas į Shera
ton viešbutį plačiau pasikal
bėti.

Liepos 4 d., 2 vai. popiet, 
didelės minios žmonių spar
čiais žingsniais žengė abiem 
Schuylkill upės pakraščiais 
prie irkluotojų varžybų are
nos. Kai kurie žinovai sa
ko, kad komercinė spauda 
žymi daug mažesnį varžybų 
žiūrovų skaičių,—kad žmo
nių buvę ne 50,000, o dau
giau kaip 100,000.

Prisiartina ir lemiamasis 
momentas. Garsiakalbis 
praneša, kad jau rikiuojasi 
net 5 varžybų komandos: 
Vesper, Washington, Cor
nell, Soviet Union ir kana
diečių Šv. Katarinos. Visos 
penkios valtys po 8 rinkti
nius irkluotojus ir po 1 va
dą. Staiga nuo penkių il
gų valčių pakilo į orą nuo 
skaidrios saulės žvilganti 
irklai. Sužvilgėjo ramios 
upės vanduo. Didžiulės mi
nios stebėtojų lūpos užsi
čiaupė, užviešpatavo tyla. 
Iš pradžios Vesper koman
dos laivelis kiek pasistūmė
jo pirmyn ir jau buvo deda
ma viltis jų laimėjimui. O 
žalgiriečiai, kiek atsilikę, 
tik šypsojosi. Netrukus lie
tuviai irkluotojai stipriau 
truktelėjo savo atsivežtus iš 
Lietuvos irklus ir pradėjo 
pralenkti savo oponentus.

Staiga per garsiakalbį pu
siau užkimusiu balsu anaun- 
seris sušunka: “Sovietai 
stumiasi pirmyn!.. ” Pub
lika griausmingai ploja. Vė
liau, kiek priartėjus prie 
stadiono varžų nustatytos 
pergalės linijos, visi stebėjo, 
kaip žalgiriečių valtis buvo

nudžiugo, susitikę amerikie
tį lietuvį paupy.

Su sportininkais buvo at
vykęs iš Washingtono ir

galėjo dalyvauti, nes birže
lio 31 d. d-gas F. Pivariū- 
nas pergyveno sunkią vidu
rių operaciją. Randasi savo 
namuose dabartiniu laiku, 
bet pilnai sveikatos dar nė
ra atgavęs. Dėl tos priežas
ties nei pati d-gė J. Piva- 
riūnienė dalyvauti negalėjo. 
Mes jų labai labai pasigedo- 
ma. Draugų Pivariūnų gy
venimo vieta — 824 Orgeon 
Avė., Lin t h i c u m Heigths, 
Md. :

Atvirutė bei draugų ap
lankymas ligoniui daug reiš
kia.

Linkiu jiems pilnai su- 
sveikti ir vėl dalyvauti su 
mumis.

Vinco Duktė

nors 
neper seniai pergyveno sun
kią operaciją, su d-go J. 
Smalensko pagalba supirko 
ir namie supiaustė visas 
sriubai daržoves, kad tik 
pagelbėjus šeimininkėms 
skanią sriubą išvirti, ir jo
kio už tai atlyginimo ne
ėmė. Ačiū. Seirijų Dzūke
lis paaukojo du didelius sū-' 
rius. J. Kasparevičius pa
aukojo $10 “Laisvės” pikni
ko reikalams. Geras auko- 
tojas-rėmėjas tas mūsų Jo
nas.

Draugų Antanaičių šei
mos aukojo du rankų darbo 
siuvinius. Philade 1 p h i e t ė 
d-gė O. Žalnieraitienė paau
kojo megstinuką. Seirijų Dzū
kelis dar ir bonką brandės 
pridėjo. Draugės C. Del
tuvienė ir E. Balsienė net 
po 4 pyragus iškepė, o prie 
kavos buvo labai skanūs. 
Draugė E. Kuncienė irgi 
paaukojo pyragą. Tas ne 
tik pikniką paįvairino, bet 
ir gražaus pelno suteikė.

Apie programą jau buvo 
pažymėta. Kur Aido choras 
su darbuotoja Mildred 
Stensler dalyvauja, visur 
palieka puikias pasekmes ir 
ir daug daug prisiminimų. 
Drg. R. Mizara ir svečias iš; 
Washingtono sveikino susi
rinkusius.

Be to, buvo pasigesta d-go 
Joniškiečio su žmona Cecilia 
iš Washingtono, juk jie nuo
latiniai mūsų parengimų 
svečiai.

Tai buvo gerosios pusės, 
puikus parengimas, — gar
dūs valgiai, muzika, pelnas 
“Laisvei.” Bet turime ir 
kiek nemalonumų. Visada 
tiek daug dirbusi ir aukoju
si F. J. Pivariūnų šeima ne-

Liepos 13, 1962
Gerbiami Laisvės Leidėjai, 

Sveikinu visą Lais veš 
štabą grįžęs iš Detroito, 
linkėdamas visiems geros 
sveikatos ir laimės.

Aš rašau šį laišką su nu
siskundimais. Pirmas: bu
vau rašęs apie pikniką, 
įvykusi Baltimorėje. Ko- 
resp. tilpo “Laisvėje” birž. 
29 d.

Jūs įdėjote: “Po trumpo 
laiko pribuvo antras busas 
iš pažįstamų draugų”, 
turėjo būti: 
vo antras 
phijos su 
gaiš”.

Antras, 
šymas pakeisti adresą.

Esat patalpinę “laikinai 
apsigyvenau pas Žemaitį.” 
Turėjo būt, pasT A. Žemai
tį, 728 Brookwood Rd., 
Baltimore 29, Md.

Draugiškai,
Jonas Smalenskas 
Baltimore, Md.

Gi
“Vėliau pribu- .

busas iš Philadel-
maloniais drau-

buvo mano pra-

Pastaraisiais metais stam
besnėse respublikos pramonės 
įmonėse įsteigti medicininio * 
aptarnavimo punktai, kurie 
nemokamai aptarnauja darbi
ninkus.

Nuotraukoje: Vilniaus elek
tros skaitiklių gamyklos me
dicininio aptarnavimo punktas. 
Pirmame plane — stomatologė 
B. Tylo»3 p.--Laisvė (Liberty)—Penkt., liepos (July) 20, 1962



J. D. Sliekas . 1

Kaip augo ir gyveno Elžbietėlė
(Tąsa)

Elžbietėlės santykiai su 
pamote nebuvo per geriau
si, bet nebuvo ir* gi 
tačiau nuo tada, kai tėvas 
ją su ryšuliu sugrąžino, 
motė pasidarė atžaresnė. Gi 
dabar, kai pamotė susilaukė 
kūdikio, ji norėjo padaryti 
Elbietėlę savo kūdikio ne- 
šiote. Bet ši kažkodėl to ne
labai norėjo; vieton to, ji 
pradėjo tėvą prašyti leisti 
ją Amerikon.

Tėvas, tai išgirdęs, nuste
bo ir paklausė ją: “Vaikeli, 
ko gi tau čia trūksta? Ame
rika gera ir graži, tik pasa
koj, o gyvenime ji yra gana 
karti, aš ten buvau, žinau... 
Ten nelengva gyventi, ypač 
tokiai jaunai kaip tu.”

Bet Elbietėlė vėl ir vėl 
prašė ją leisti Amerikon. 
Tėvas, matydamas, kad ki
taip jau nebus, pradėjo duk
terį rengti kelionėn su šird
gėla. Su ja atsisveikinant, 
jis vėl jai pasakė: “Atsi
mink, dukrele, ką aš tau sa
kau: ten tau nebus pyra
gai...”

Kelionė per jūrą Elžbietė
lei buvo labai sunki; ji visą 
kelią sirgo jūrų liga ir dar 
kuo. Pasiekus prieplauką, 
ją iš laivo nešte išnešė. At
sigavo ji tik po kelių dienų, 
pas tūlus jos tėvo pažįsta
mus Sadauskus, kurių adre
są ji turėjo. Čia ją slaugė ir 
globojo kaip savo dukrą.

Vėliau, kai ji gerai atsiga
vo, pradėjo ateiti kai kurie 
jos tėviškę žinoję, o kiti ka
daise tarnavę už berną ar 
mergą pas juos. Dauguma 
džiaugėsi ja tokia išaugu
sia, ir pasakojo kai kuriuos 
nuotykius su ja, kai ji buvo 
tada tokia mažytė, menku
tė, bet greita.

Kada ji gavo darbą tūloj 
dirbtuvėlėj (kur išdirbo ka
lėdines ir šiaip atvirutes), 
džiaugėsi, kad jau, paga
liau, pati gali maitintis. 
Tuojau pradėjo jai ir kava
lieriai pirštis. Jų buvo šio
kių ir kitokių. Bet ji nesi
skubino griebti jų. Jos glo
bėja Sadauskienė jai piršo 
vieną kitą, o ji nei prie vie
no nekibo.

Tada ana sakydavo: “Elž
bietėle, tu nežinai, kokia tu 
laiminga esi, kad prie tavęs 
vyrai taip kimba. Ana, ki
tos mergos seniai laukia, 
kad koks bernas pakalbintų 
jas tekėti, bet toks neat
siranda ir gana. O tu nei 
vieno nenori.

Pagaliau atsirado ir tūlas 
Antanas — geras kriaučius 
ir smuikininkas, tais laikais 
grodavo lietuviškose vestu
vėse ir daugumai vietos lie
tuvių buvo žinomas.

Dabar Elžbietėlės globėja 
nusitarė daryti viską, kad 
tik Antaną Elžbietėlei kaip 
nors įpiršti. Ji sakydavo: 
“Mergaite, tu durniukė, jei
gu tu ir už Antano neisi, 
tai tu gailėsies visą savo gy
venimą; tik tu pasižiūrėk į 
jį gerai: jaunas, gražus, tu
ri gerą darbą, o kaip plačiai 
jis žinomas, kokios gražios 
jo rankos—baltos, kaip ku
nigėlio, o koks gražus žie
das ant piršto...”

Ilgokai Elžbietėlė spyrėsi 
ir prieš Antaną, bet ilgai
niui, globėjai begiriant, ji 
pradėjo svyruoti: gal gi ji 
daro klaidą, neklausydama 
tetos Sadauskienės. Juk ji 
negi blogo jai linkėtų; gal 
gi ji geriau supranta visa 
tai negu aš, — galvojo ji. 
Pagaliau ji sutiko tekėti už 
Antano, ir ištekėjo.

Neėmė daug laiko, kai 
Elžbietėlė pajuto, kad ji pa
darė klaidą, *’ tekėdama- ’UŽ

Antano. Jis pareina iš dar
bo, pavalgo, už smuiko ir ei
na sau. Ji prašo jį pabūti

sWie, n£iau Pasikalbėti, iš-
i N Ųftfkur, kaip kitos vedę po-

.(’ps,.. ir 1.1., bet jis vis už
gimtas, vis skuba ir vis vė
liau ■ grįžta namo.

Dabar ji jau žinojo, kad 
gražios rankos ir gražus 
žiedas dar nieko nepasako. 
Jos Antanas ėjo ir ėjo per 
karčiamas ir ten lindėjo iki 
vidurnakčių ir net paryčių. 
O kai ji prašo jį neiti, jis 
pyksta ir atsikerta: “O ką, 
ar aš tau neuždirbu duo
nos, ar tu neturi gero apart- 
mento ir gražių baldų? Aš 
negaliu sėdėti namie vienas, 
aš pripratęs prie žmonių,”

O ji jam sako: “Tai ko
dėl aš turiu viena sėdėti per 
naktis ir verkti? Aš irgi ei
siu kur nors.”

Tada jis užsidega ir gra
sina: “Tik pabandyk, ma
tysi, kas tau bus...”

Dabar ji čia prie šio lango 
permislydavo vėl ir vėl vi
są savo pergyventą jaunys
tę, — kokia ji buvo vedybi
nio gyvenimo idealiste, kaip 
ji dar Lietuvoj būdama, dar 
visai jaunutė būdama, Ke
turvalakių miestelyje arba 
ir savo kaimelyje su pavy
du žiūrėdavo į jaunas po
ras, susikabinusias, links
mais veidais, pasitenkinu
sias be vaikštinėjant; ji žiū
rėdavo su pavydu ir mąs
tydavo: kai užaugsiu, ir aš 
taip vaikštinėsiu. O dabar, 
kai užaugau, štai kas mane 
ištiko — sudužo visos tos 
gražios svajonės į nesuskai
tomus šmotelius...

Dieve mano, ką aš pada
riau, kuo nusidėjau, kad 
man taip atsitiko? Ir ji 
graudžiai pravirko. Verkė 
ji ilgai — kiek norėjo. Čia 
prie to lango ji prisiminė ir 
tas merginų daineles: “Ap
sidžiaugsi berneliu, kai šu
nelis kauleliu, dar ne sykį ir 
ne du aplink grįčią apivys, 
tau galvelę sudaužys../’ Ir, 
rodosi, ji matė save bėgan
čią aplink grįčią palaidais 
plaukais, o jos Antanas ją 
vejasi, savo smuiku užsi
mojęs, ir tuoj tuoj smogs ja 
į gavlą jai... Ji begaliniai 
susirūpino. Ji pradėjo sir
guliuoti ir svariu pulti. Ji 
nuėjo pas daktarą, šis ją 
apžiūrėjo, apklausinėjo jos. 
šeimyninį gyvenimą ir pa
sakė: Būtinai turi pakeisti 
savo gyvenimą, arba gausi 
nervų suirimą arba džiovą.

Ju nubėgo pas savo pus
brolį pasitarti. Pusbrolis 
pilnai sutiko su daktaro 
nuomone ir tuojau liepė 
pradėti. Liepė jai ateiti 
šeštadienio vakarą, ir jiedu 
eis į choro parengimą — 
įvairų vakarą. Taip ji ir pa< 
darė

Ji čia klausėsi dainų, ku
rių ji buvo taip pasiilgusi, 
trumpo vaidinimo, ir jaunas 
vyrukas biskį pakalbėjo, 
aiškindamas choro reikšmę, 
ir kvietė jaunus žmones ra
šytis į chorą.

Elžbietėlei labai tas vaka
ras patiko; jau seniai, se
niai ji bebuvo tokia links
ma, kaip tą vakarą. Ji čia 
susipažino su keliomis savo 
amžiaus merginomis, kurios 
pasižadėjo ją aplankyti na
muose, ir jos ją nesuvylč, 
už poros dienų ją aplankė 
ir gražiai praleido vakarą 
— jos apie daug ką pasikal
bėjo ir Elžbietėlė joms ati
dengė daugiau savo gyveni
mo paslapčių; šios ją rami
no ir davė tūlų, patąrim

išeiti tai į koncertus, tai į 
vaidinimus bei prakalbas. 
Jos Antanas tebeėjo per 
karčiamas1 kaip ė j ęs. Paga
liau Elžbietėlė1 pradėjo gal
voti palikti Antaną. Ką gi 
aš čia prigyvensiu, mąstė 
ji sau viena. Ir vieną va
karą jij ryžosi:— susirinko 
savo daiktelius ir vyželius, 
susidėjo į valizėlę ir išėjo, 
parašiusi maž daug tokį 
laiškelį: Na, tai lik svei
kas, Antanuk. Nenorėjai tu 
su manim gyventi kaip kiti 
vedę žmonės gyvena, tai gy
venk sau kaip nori. Man 
toks gyvenimas pakarto iki 
pat širdies gilumos, gana 
aš tavęs prašiau ir verkiau 
pasitaisyti, bet viskas buvo 
veltui, taigi, lik sveikas. 
Manęs neieškok, aš daugiau 
pas tave negrįšiu.

Tavo nemylima 
Elžbietėlė.

Antanas, parėjęs pusryčių 
ir Elžbietėlės neradęs, pa
matęs ant kamodės laišku
tį, jį greit perskaitė ir pa
juto, kaip jam į veidą užte
kėjo kraujas, rankos pradė
jo drebėti ir jis pratarė:

—< Tai išėjo, na, palauk, 
aš tave susigrąžinsiu!

Bet valandžiukę pagalvo
jęs, suprato, kad mušti jos 
negalima, — tas jai duotų 
progą reikalauti perskyrų, 
o jis jai to niekada neduos! 
Kažin, kurgi ji randasi, kas 
ją globoja?—pagalvojo jis,

Jis atsigulė, bet užmigti 
negalėjo.

Jis atsikėlė, apsiskuto ir 
išėjo ant gatvės; ėjo iki pir
mo saliūno ir pro jį praeiti | 
negalėjo, įėjo vidun, bet ten.1 
dar nebuvo nei vieno žmo
gaus — per ankstus rytas. 
Ėjo toliau, priėjęs kitą sa- 
liūną, įėjo ir čia. Čia jau 
rado savo bičiulį Kazį — 
vienaakį, su kuriuo jis ne
perseniai buvo išsiskyręs.

—O, sveikas, sveikas, — 
pasisveikino jie, nors tik ke
lias valandas atgal jiedu 
karštai buvo atsisveikinę. 
Jie užsisakė po stikliuką ir 
kitą, paskui Antanas ėmė 
pasakoti savo bėdas. Vie
naakis, išklausęs, atsakė: 
“Maža bėda, kad boba pabė
go, ar maža jų yra? — pa
duok mums dar po vieną”— 
šūktelėjo jis karčiaminin- 
kui.

Jiedu čia girkšnojo, var- 
valiavo niekus gal porą va
landų, bet nieko nesugalvo
ję ką veikti, išsiskyrė.

Antanas, išėjęs lauk, nuė
jo pas vienus ir kitus lietu
vius, pasakodamas savo bė
das, ir vis pasakojo, kad jis 
ja( padarys tą ir kitą.

daugiau)

Apie dirbtinus diplomus
Kai kurie Kalifornijęs Ko

legijų profesoriai -per tėlė^ 
viziją praneša, kad J, V. 
universitettį-kolegijų moks
leivių daugiau kaip puse be
gali išlaikyti “ėgžammų ir 
gauti diplomus be kitų pa
galbos. Gabesnieji visuomet 
turi pagelbėti silpnesniems 
atsilikėliams, ypatingai lai
ke egzaminų. Prie to, jie 
sako, atsilikėliams gelbsti 
ne vien jų privačiai draugai, 
bet jiems duoda pagalbą ir 
studentų draugijos, kurių 
randasi apie pora kiekvie
noje kolegijoje, kiekviena
me universitete. Tos drau
gijos esą susirišę naciona- 
liai ir jos rūpinasi, jos vei
kia, kad savo nariams 
gelbėtų.

Tose draugijose esą 
mitetai, kurie įtakingi 
turi geras ausis, kurių tiks
las yra kaip nors išgauti, 
sužinoti, kokie klausimai 
bus statomi laike egzaminų. 
Ir yra manoma, kad tie ko
mitetai sušniukštinėja tuos 
klausimus ir sutvarkę juos, 
pasiunčia netaip sugabiems 
studentams, kurie tuos 
klausimus atidžiai išstudi
juoja ir išlaiko egzaminus 
sykiu su visais, ir gauna di
plomus.

Dirbtini diplomai
Pašalinė pagalba, supran

tama, yra reikalinga ir nau
dinga visose gyvenimo sri
tyse. Bet ta pagalba turi 
būti teisinga, ne apgavin- 
ga. Bet taip nėra.

Paimkime J. V. mokslo 
klausimą ir įvairias profe
sijas, tai surasime, kad tie 
reikalai nėra sutvarkyti, 
kaip turėtų būti. • <

Tačiau tuo klausimu lai 
kalba paČioš valdžios auto
ritetai. Vasario 25 d., 1959 
m., Arthur S. Flemming, 
buvęs sekret. Sveikatos, mo
kslo ir gerovės Eisenhove- 
rio administracijoj, House 
Approbation Subcommitte- 
te analizuoja sekamai.

J. V. yra apie 200 mokyk
lų, ant katrų reikia uždėti 
klausimo ženklą. Jų opera- 
vimas duoda tikrai apie 57 
milijonus metinių įplaukų, 
Jos yra įkorporuotos atski
rose valstijose. Tose valsti
jose įstatymai silpni, kad 
jas būtų galima patyrinėti 
ir atimti joms čarterius. 
Federalinė valdžia specia
laus mokslo departamento 
neturi, kaip kad yra Apsi
gynimo bei Užsienių ir kiti 
departamentai. Taip, yra 
Sveikatos, Apšvietus ir Ge
rovės sekr., Apšvietus Ta
ryba ir Federalinė Preky
bos Komisija. Tos trys įs
taigos turi prižiūrėti moks
lą, bet jos neturi autorite-

pa-

ko- 
ir

to, neturi užtenkamai fon- 
jdų ir ‘įmię tam, turi koope- 
'filSti siPhtskirom valstijom, 
kas apsunkina jų darbą. A. 
C. E. direktorius R. H. Reid 
sąkb: apšvietos institucijų 
kęrtt'rbliayimas per federa
linė ir’ Valstijų valdžias at
nešė tik šūirutę. Ir jis nu
rodo, kad tik dvi valstijos 
— N. Y. ir Arkansas — pa
sekmingai sukontroliuoja 
korespondencijines mokyk
las. Jei nori gauti diplomą, 
tai turi vienus metus gy
venti ir mokytis New Yor- 
ko valstijoj. 34-rios valsti
jos visai neturi jokių pa
tvarkymų apie korespon
dencijines mokyklas, o 26- 
šios neturi jokios kontrolės 
ant jų, bet leidžia jom eg
zistuoti.

Koks blogumas su tomis 
mokyklomis

Bešališkai imant rodosi, 
kuo daugiau mokyklų, tuo 
geriau. Daugiau šalis turi 
mokytų žmonių, tuo jai gar
bingiau.

Visas blogumas su jomis 
tas, kad jos vartoja auto- 
matiją, moksle, per daug 
greitai išmokina ir išduoda 
diplomus. A. C, E. nurodo, 
kaip yra daroma. Žurnaluo
se, girdi, garsinasi kolegi
jos, ragina pasirinkti kole
giją, ir apie moksleivio mo
kslą kaip ir visai nesitei- 
rauja. Daug nerašyk, gir
di, o jei gali, tai užeik, mes 
tau pagelbėsim. Galėsi išsi
rinkti, kokį “degree” tu no
rėsi. Didžiumoj už “degree” 
reikalaujama už 10,000 žo
džių $150 ir aukščiau už 
kiekvieną “dėgpeę”Duok 
mums žinoti, kokiu “deg
ree” interesuojiesi. Mes ga
lėsime pagelbėti.

“Degrees” yra sekanti: 
“Dr. of C h i r o p r a c tie”, 
“Phylosophy”, “Neuropa
thic”, “Medicine”, “Divini
ty”, “Psychology”, ir apie 
pusė tuzino daugiau.

Tokios kolegijos bei uni
versitetai neturi tinkamų 
nei pastatų, nei fakultetų, 
knyginų, laboratorijų ir ki
tų dalykų, mokslui reika
lingų. Nevisuomet ir jų ad
resai yra teisingi, sako A.C. 
E. direktorius R. H. Reid.

Už “degrees” “Arts ”, 
“Sciences”, “Letters” ir 
‘Professions” turi mokėti 
nuo $250 iki $2,500.

Tokių “mokytų” vyrų su 
diplomais atsirado daug J. 
V„ taip pat ir užsieniuose.

J.A.V. daro sarmatą
Štai pora pavyzdžių. Kar

tą Amerikos mokslininkas 
nuvažiuoja į Afriką. Vieš
bučio porteris (patarnauto
jas) ima nuo svečio baga-

j ir davė tuių patarimu. 
Elžbietėlė pradėjo tankiau

čs grąžini žydi
šiemet puiki vasarėlė,
Gėlės gražiai žydi,
Kurios savo saldaus kvapsnio
Niekam nepavydi.

Visa žemė apsikaišius 
Mirgančiais žiedeliais,
Jauku, miela juos kvėpinti, 
Vaikščiojant takeliais,

Tie žiedeliai taip .malonūs,
Kad ne širdį veria,
Ir tartum kad jie žmonijai 
Meilę, taiką tveria.

Mat, rytuose gi saulelė 
Skaisčiai kasdien šviečia, 
Tai gėleles labai mėgsta— 
Galveles tik riečia.

Bet tuo tarpu vakaruose
Griaudžia ir žaibuoja,
Debesiai gi nuolat eina, ‘
Rūsčiai vis grūmoja.

Būt* gerai, kad rytų vėjas
Debesis nuvytų '
Ir kad šturmas šių gėlelių 
Niekad nekliudytų.

' ' 1 ■ Jonas Juška '

Pirmiau ir dabar
Pirmiau ’
Mano gimtinėj Lietuvoj— 
Tojo j- šalelėj mylimoj, 
Ant Nemuno žalią krantų 
Ir kaimuos tarp lūšnų prastų 
Broliai vargdieninį vargus kentėjo, 
Net ir dainuojant ašaras liejo, 
Niekad nematė dienų šviesių 
Ir neturėjo žmogaus teisių. 
Mat, santvarka kapitalistinę 
ir ponų klasė buržuazinė 
Vargdieniams buvo baisį- kankyne,
Dabar

Mano gimtinėj toj pačioj, 
Bet jau Tarybų Lietuvoj 
Prįę Nemunų, .ant jo krantų, 
Jau daug išdygo pastatų. 
Kaimuos ir miestuos žmonės dainuoja, 
Jųjų jau niekas neišnaudoja, 
Jie jau ir dirba išvien-bendrai, 
Naują pasaulį stato tvirtai. 
Nes santvarka socialistinė 
Suteikia liaudžiai progą auksinę 
Maršuot ir žehgt į naują gadynę.

\ A Joną? Juška 
Biržėlia 22į*W2i'

žus nešti viešbutin ir links
mai su šypsą į svetį sako: 
“Ar žinai, kad ir aš greitai 
gausiu Amerikonišką “de
gree”. Ir jau beveik turiu 
sutaupęs $50 del pirkimo to 
diplomo.”

Toliau. Pereitą gruodžio 
men. J. V. ambasadon Ber
ne, Šveicarijoje, įeina dai
lus, inteligentiškas, apsuk
rus vyras ir prisistato am
basadoriui Robert M. Mc
Kinney, girdi, tamsta turi 
garbę susitikti su šveicaru 
Profesorium Daktaru Fredric 
Wichtermmanu, susirišusiu 
su New Yorko Academy of 
Sciences,, ir parodo daugiau 
kaip pusę tuzino diplomų, 
kurie buvo padaryti J. V. 
diplomų dirbtuvių. Supran
tama, ambasadorius buvo 
labai linksmas, kad jį aplan
kė toks garbingas svečias.

Už ne poilgo laiko Šveica
rijos teismas pranešė J. V. 
ambasadai, kad Fredric 
Wichtermannas yra papras
tas apgavikas, tik papras
tas mokinys duonai kepti ir 
yra nuteistas metams kalė
jimo ir 3000 frankų pinigiš- 
kai. Taip pat Šveicarijos 
policija pranešė, kad ir ki
tas “profesorius” su J. V. 
diplomu likosi nubaustas. 
Tas turėjo 3 diplomus, tar
pe jų ir Columbia Universi
ty. Suprantama, kuomet 
taip atsitiko, tai ambasado
rius turėjo parausti.

J. V. aukščiau minėtos 
agentūros užmezgė ryšius 
su V akarinės V okieti j os 
Centraline raštine, kuri bu
vo susirišus su tarptautine 
policija (Interpol).

Tos įstaigos ekspertas dr. 
Walter Weinert buvo tyri-. 

’ neto j ąš ‘ nužiūrimų ’ panašių 
diplomų dėl yoikį^tijųs teis
mų, neš po antro karo Vo
kietija, kaip sako dr. Wei
nert, buvo užplūdusį šun- 

' daktariais su diplomais, 
kad už dešimtuką, girdi, bu
vo galima pirkti dešimtį to
kių daktarų. Reikėjo su 
jais ką nors daryti. Supran
tama, juos visus reikėjo iš
gaudyti bei pravyti, sako 
dr, Weinert. Tas ir pavyko 
padaryti su teismų pagalba.
Raportavo J. V. agentūrom

Vėliau jis pranešė J. V. 
agentūrom, kad jo investi- 
gacija palietė 74 mokyklas, 
kurios išdavė diplomus, ir 
kad jos randasi šiose šaly
se: J.A.V. 33 mokyklos, Ita
lijoj 9, Francūzijoj ir Indi
joj po 6, Belgijoj ir Brita
nijoj po 4, Holandijojj, Švei
carijoj ir Kanadoj po 2, 
ir po vieną Brazilijoj, EI 
Salvador, Liechtenstein, Le
banon, Spain ir čechoslova- 
kijoje.
' Dr. Weinert patvirtina 
tą patį apie tas mokyklas, 
ką žino ir Jungt. Valstijų 
agentūros apie savo šalį. 
Tik tiek prideda, kad tie 
vadinami “degree diplomai” 
daugumoje rašomi anglų 
kalba, bet yra ir lotyniškų.

J. V. Apšvietos agentūros 
dabar bando daryti spaudi
mą ant kongreso, kad jis 
padarytų pilną investigaci- 
ją tuo klausimu arba pa
skirtų fondus toms agentū
roms, kad jos galėtų pilnai 
veikti ir mokslo dalykus su
tvarkyti. Jos sako, kad 
kaip dalykai dabar yra, tai 
žemina J. V. prestižą. Da
bar, girdi, Amerikos diplo
matų ir šiaip žmonių beveik 
po visą pasaulį yra pasi- 
skleidusių. Ir, girdi, yra

Waterbury, Conn.
Liepos 1 dieną vj^ti^ 

LLD 28 kuopa laikė savo 
susirinkimą. Du nauji na
riai prisirašė. Tikimės, kad 
ir keletas kitų dar prisira
šys. Finansų sekretorė Jan- 
keliūnienė išdalino naujas 
knygas — net dvi šį sykį. 
Viena prof. J. Jurginio “Me
no bruožai,” o kita d-ro A. 
Margerio “150 dienų Tary
bų Lietuvoj.” Bet kuri tų 
knygų verta dvejų metų 
duoklės draugijai. Tas pa
rodo, kiek daug apšvietos 
LLD nariai gauna iš šitos 
organizacijos. Jeigu kuris 
dar neužsimokėjo duoklių, 
lai kuo greičiausiai užsimo
ka, kad gautų šitas įdomias 
knygas.

Kuopos iždininkė ir “Lais
vės” vajininkė M. Strižaųs- 
kienė rezignavo dėl to, tyhd 
išsikelia iš Waterburio. Iš
rinktas naujas idžininkas— 
V. Jokubonis. Kaslink va
jaus, tai nei vienas nenorė
jo apsiimti dėl to, kad rei
kia labai plačią apylinkę ap- 
važinėti ir labai daug žmo
nių aplankyti, o ne visienifc 
tai galima. Sugestuota, kad 
M. Svinkūnienė liktųsi va
jaus pirmininke ir kad pa
skirtų narius įvairioms 
miesto dalims arba apylin
kės miesteliams surinkti 
prenumeratas jų pačių apy
linkėje.

Kai susirinkimas užsida
rė, prasidėjo išleistuvių pra
moga — Strižauskams. Iš 
viso dalyvavo apie 50 asme
nų. Gaspadinės prirengė 
gerų užkandžių. Žutautienė 
dovanojo sūrį, o G. Vosylius 
alų. Priešais Strižauskus 
ąnt stalo buvo specialų# 
keikas ir dovanos. Nuo da
lyvių įteikta jiems sidabri
nė tacė. Nuo Stanislovai- 
tienės dvi lempos naujam 
butui.

Po vaišių parinkta aukų, 
kad padengti lėšas ir įteikti 
Strižauskams piniginę do
vaną nuo susirinkusių drau
gų. Įteikta jiems $65.

Aukojo sekanti: Raškaus
kai — $6. Po $5: Balčiūnai, 
Jasulevičienė, Lušas, žiūrai
čiai, Zalenekas, M. Grinius, 
Šatulai, Klem. Jenkeliūnie- 
nė, Stanislovaičiai, V. Joku
bonis. Po $4—B. Marcino- 
nis, M. ir J. Svinkūnai, Po 
$3 — R. Ablažienė, J. J. ir 
O, Petrauskai. Po $2 — M. 
Maiga, V. Ruginis, A. Moc- 
kaitis, J. Vaitonis, M. Vo
sylius, P. Bokas, M. ir M. 
Ciplijauskai. Po $1—Dani- 
seviče, Kidulas, Ynamaitis, 
Mrs. Endrikis, Mrs. White, 
V. Krasnitskas, O. žutautįa- 
nė, K. Krasnitskas, C. Pet
rauskaitė, Dvilinskai ir M.. 
Paugis. • >

Tai buvo vienas iš malo
niausių. ir jaukiausių pobū
vių, įvykusių. šiemet. Bet 
visi pasiilgsimedraugųStri- 
žauskų. .

Pietūs po medžiu
. Pranešame,, kad piknikas 

spaudos . naudai įvyks pas 
StanislovaiČius rugpiūčio 26 
dieną, ir prašome kitų Con
necticut kolonijų • nerengti 
nieko tą pačią dieną. Ko
misija išrinkta ir jau veikia. 
Bilietai bus gatavi už sa
vaitės laiko.

Sekretorė K. S.

daug nusiskundimų nuo 
mūsų diplomatų ir šiaip 
garbingų piliečių, kad kitų 
šąlių diplomatai ir piliečiai 
juokūs krečia iŠ mūsų dip
lomų, sakydami: “Įkišk do-
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lerį į slot mašiną, tai gausi 
amerikonišką diplomą.”

Ar šią iškeltas klausimai 
pasieks J. V. .kongreso ain 
sis, tai tik ateitis parodys.

Ignas

I
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DETROIT, MICH. PHILADELPHIA, PA.
C firmas išvažiavimas lie
pos 4 d. pas draugus Dau- 
kus labai gerai pavyko. A- 
čiū Daukams už suteiktą 
vietą dėl išvažiavimo veltui. 
Jau buvo ir delegatų atvy
kę į LDS 15-tą Seimą: J. 
Gasiūnas, Centro pirmnin- 
kas iš Brooklyn, N. Y.; ke
turi delegatai iš Bingham
ton, N. Y., Julius Neumann 
ir jo žmona iš Milwaukee, 
Wis., draugai Smalsčiai iš 
Ludington, Mich., Antanas 
Metelionis iš St. Peters
burg, Fla., ir daug vietinių 
draugų dalyvavo.

Liepos 6-tą dieną, 10 va
landą ryte, atsidarė LDS 
15-tas Seimas viešbutyje. 
Tą patį vakarą Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter, 
mūsų draugės gaspadinės 

-^pagamino dėl delegatų ir 
svečių vakarienę. Po vaka
rienės draugas J. Grybas 
parodė paveikslus iš Lietu
vos, kurie visiems labai 
patiko. Viena moteris sėdi 
šalia manęs ir sako, kad tie 
žmonės taip gražiai atrodo, 

j o dipukai sako, kad tenai 
Lietuvoje žmonės badauja. 
Čia, matyti, jie gražiai ap
sirengę, ir neatrodo, kad 
badautų.

Liepos 7-tą dieną LDS 
Seimas užsibaigė ir tam 
pačiam viešbutyj įvyko 
banketas ir graži koncerti
nė programa, kurią išpildė 
grupė dainininkų, kurie bu
vo Aido choro nariai, ir 
moterų sekstetas po vado
vybe mūsų gabios mokyto
jos Stella Smith. Ir taip 
pat mums buvo malonu 
girdėt labai gražiai sudai
nuojant duetą, kurį atliko 
svečiai Vai Urbikas ir Ro
ger Žilis. Jiems, akompana
vo Daratėlė > Mūrelis.- - Jie 
atvažiavo iš Chicagos. Pub

likai labai patiko jų daina- 
T vimas.

Vardu komisijos, visiems 
dainininkams tariu ačiū, o 
labiausiai mokytojai Stella 
Smith, už jos pasišventimą 
sumokyti tuos dainininkus. 
Mes ir vėl norėtume jus 
girdėti dainuojant artimoje 
ateityje.

Paskutinis įvykis, tai lie
pos 8 dieną delegatų išleis
tuvės buvo surengta Detro

ito Lietuvių Klube. Neturė
kite mintyje, kad klubas 
rengė tas išleistuves: rengė 
Seimo Rengimo Komisija 
dėl delegatų ir svečių. Kai 
kurie delegatai jau buvo 
išvažiavę namo po banketo 
šeštadienį, bet iš viso ban
kete buvo apie 125 žmonės. 
Po banketo kai kurie sve
čiai išreiškė savo mintis, ir 
užbaigiant viską, Mildred 
Stensler, Brooklyn, N. Y., 
Aido choro mokytoja, užka- 
mandavo visus dainuoti, tai 
net salės sienos skambėjo.

Seimo Rengimo Komisi
ja taria ačiū Detroit Lietu
vių Klubui ir valdybai, kad 
suteikė veltui vietą, ir tom 
draugėm, kurios maisto au
kojo dėl šių visų parengi
mų: O. Daukienė dovanojo 
didelį kalakutą ir pati jį iš
kepė, O. Žilinskienė — tor
tą, Lillian Gugas — tortą 
ir daugiau maisto, O. Bal- 
chiunienė — pyragą, B. 
Brazauskienė — tartą, Ma
rytė Smalstienė iš Luding
ton, Mich., atvežė saldžių 
vyšnių, 5 kvortas grybų dėl 
Chop Suey, Andrulis iš 
Fountain, Mich., lietuviškų 
sūrių, Julius Neumann iš 
Milwaukee, Wis., k e i s ą 
alaus. Ačiū visoms drau
gėms už jūsų paramą mūsų 
organnizacijoms. Ir ačiū 
kvietkininkei Vicky, kuri 
padabino mūsų stalą su to
kiomis gražiomis gėlėmis.

Ačiū visoms, draugėms, 
kurios dirbo šiuose visuose 
parengimuose. Kitos net ir 
nebuvo organizacijos na
rės, bet vistiek pagelbėjo. 
Labai gaila, kad tokios 
karštos dienos pasitaikė ir 
turėjote dirbti tokiam karš
tyje. Už tai tokios geros 
pasekmės buvo, kad visos 

Lnesigailėjot savo rankų pa
stangose mums pagelbėti.

Dabar mes čia Detroite 
turim dėti pastangas, kad , 
mūsų Spaudos Piknikas ge
rai pavyktų. Piknikas bus 
liepos 29 dieną ant Beech
nut Grove pas draugę Ur- 
bantienę, ant Middlebelt 
Road, tarpe Ecorse Road ir 
ir Van Born Road. Pradžia 
12 valandą po pietų.

L.D.S. Seimo Rengimo 
Komisija

BRIDGEPORT, CONN.

Mirus

Julijai Butnorienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Juozui 

Butnoriui, sūnui Anthony Lahore, dukrai Onai Ka- 
sinski, broliams Antanui ir Augustui Jociams, sese
riai Marijonai Sausser ir visiems artimiemsiems.

C. Kubilius
T. Stanciką
M. Valatkienė
A. Skirka
A. Žilinskienė

Atminčiai mylimo brolio ir švogerio

Antano Baniulio
Liepos 20 d., sukaks jau metai, kai ilsisi šaltoj 

žemelėj mūsų mylimas Antanas Baniulis, su kuriuo 
daugiau nesusieisime, kaip kad būdavo.

Liūdnai laikas bėga be Tavęs, Antanai, bet gel
bėti mes negalime. Toksai likimas ir mūs laukia.

Ilsėkis, Antanai, o mes Tavęs neužmiršime, kol 
gyvi būsime.

Kuržinskų šeima,
—Mahanoy City, Pa.

Liepos 13 dieną LLD 1Q, 
kuopos susirinkii^ps1I to/Qj 
skaitlingas. .ggtyį 
kad kiekviepąįi f 
mas būtų tol$s?; raportų,
patirta, kad,įropos ..pareinu 
girnas, įvyks-, If
dieną toje RSfijęjęh WJe 
kurioje įvyko pereitais ./ną 
tais. Bušo išvyka į Baltinio-,

n <’

rę gražiai pavyko, liks keli 
doleriai kuopos reikalams.
Sportininkų žalgiriečių su
tikimas buvo malonus. Nors 
rengėjai neprašė paramos
iš atsilankiusių, bet buvo 
liuosavaliai palikta iškaš- 
čių padengimui. Likusius 
padengė kuopa. Buvo nepa
sitenkinusių, kurie nedaly- 
vavo žalgiriečių priimtuvė
se, bet ir su geriausiais no
rais vieną dieną nebuvo ga
lima visūs sukviesti. Atleis-
kite.

Kuopos tarimu, mirus 
kuopos nariui, perkama gė
lių puokštė. Nupirkta ir ve
lioniui Griciūnui. Pagerbta 
minutės tyla mirusis.

Susirinkime pra nešta, 
kad mūsų kaimynų kamda- 
niečių LLD 133 kuopos na
rė Liaudanskienė mirė. Ve
lionė seniai nesijautė gerai. 
Vėlesniu laiku sužinojo, 
kad turi cukraligę, ir tas 
paveikė jos silpną sveikatą. 
Sakoma, mirė nuo širdies 
smūgio. Užuojauta liku
siems.

Penkiolika unijos lokalo 
1717 narių pasibaigus Yale 
& Towne kompanijos 22 sa
vaičių streikui buvo įtrauk
ti į juodąjį sąrašą, neprii- 
mant jų į darbą. Skundą ri
šo taikintojų taryba. Nuo
sprendis: kompanija turi 
12-ką jų priimti į darbą, — 
vienus su pilnu atlyginimu 
nuo streiko pabaigos, kitus 
su nepilnu. Bet trys neten
ka darbo. Netekusieji dar
bo turi teisę apeliuoti.

-......... ... ,•

LB. of B. lokalo 300 sep
tynių savaičių streikas pa
sibaigė su pakėlimu 11 cen
tų valandai ir pašalpos pa
didinimu.

J. ir J. Rigely
C. ir M. Bendoraitis
A. ir A. Mureika
J. ir L. Mockaitis
P. ir H. Baranauskas

Gegužės 17 d. vienas iš 
tymsterių pareigūnų tūlas 
Samuel Baron skundė pre
zidentą Hoffą jo užpuoli
me. Washingtono teisėjai, 
išklausinėję skundėją ir jo 
liudininkus, kaltinimą pa
naikino. Išpūstas burbulas 
nepasiekė tikslo.

Liepos pradžioje 30 vals
tijų gbernatoriai turėjo su
važiavimą. Jie priėmė rezo
liuciją, patariant Kongre
sui pataisyti šalies konsti
tuciją dėl kalbėjimo pote
rių viešose mokyklose. 
Progresas į priešingą pusę.

Strick Treiler kompani
jos darbininkų streikas pa
sibaigė laikinu susitaiky
mu. U. A. lokalo 585 nariai 
sutartį užgyrė 398 balsais 
prieš 57.

Yellow teksikebių kom
panija reikalauja leidimo 
išvežioti iki 25 svarų kro
vinius. Trokų kompanija 
sako, tas pakenktų jos biz
niui. Abi kompanijos per 
savus advokatus veda kovą 
už savo interesus.

Falls Township surinkta 
nemažas skaičius senų 
Amerikos vėliavų sudegini
mui.

Budd kompanijos Hunt
ing Park 4,000 darbininkų, 
priklausančių prie U.A.W. 
lokalo 813, išėjo į streiką. 
Lokalo ir kompanijos par
eigūnai sako, kad viepto, de.^ 

pąrta m e n t o darbininkai 
nepildy- 

ihę sęiyorittįuteisįų, nesu- 
^yąrky rne. (0’jįį^ą^ų,(, pa- 

vtce-pir^iinji^ęj^ aštuonis 
įi^uvės darbiriihkuf pir
mininkus. Užtardami at
leistuosius, visi metė darbą.

Išstreikavę šešias dienas 
susitaikė penkių punktų
programa. Priimti visi at
leistieji į darbą su nustoji- 
mu dviejų dienų mokesčio.

Penki šimtai plumerių, 
priklausantys prie plume
rių unijos lokalo 690, gavo 
pakėlimą 10 centų valandai,
išvengdami streiko.

Labor departamento pra
nešimu, gegužės mėnesį
195,000 darbininkų streika
vo, didesnė dalis statyboje. 
Balandžio mėnesį 185 dar
bo sulaikymai palietė 240,- 
000 darbininkų. Biuro pra
nešimu,” tai trimis penkta
daliais daugiau negu 1960 
—1961 metais.

Pilietis

Scranton, Pa.
Didelis susikūlimas dvie

jų prekinių traukinių ant 
Erie - Lackawanna geležin
kelio įvyko Tobyhanna 
miestelyje. Vienas trauki
nys su 65 vagonais lenkė 
kitą traukinį su 108 vago
nais. Kaip nors strėlė le
kiančio traukinio bėgiuose 
atsiskleidė, ir abu trauki
niai šonais sūsirėmė ir net 
30 vagonų išvertė iš bėgių 
ir suparalyžiavo geležinke
lio operaciją\ ant kelių die
nų. Pasirodo, kad prasi
lenkimui bėgįų‘ strėlės' ope
ruojamos automatiškai 
elektroniškais įrengimais.

Nelaimė įvyko liepos 15 
dieną, sekmadienio • ankstų 
rytą, 2:45 v.. .Laimė, kad tai 
buvo prekiniai traukiniai ir 
tik vienas traukinio tarnau
tojas liko sunkiai, bet nepa
vojingai, sužeistas.

Nėra tokios dienos, kad 
vietiniai laikraščiai nebūtų 
perpildyti prasikaltimų ant
raštėmis ir prasikaltėlių 
nuotraukomis.

Štai pabėgęs iš kariškos 
tarnybos, iš Marinų, mora
liai supuvęs 20 metų gai
valas iš West Nanticoke 
miestelio, pasigriebęs 18 
metų merginą išprievarta
vo ir dar kitą, 14 metų mer
gaitę, bandė irgi išprievar
tauti, bet pastaroji ištrūku
si leidosi bėgti. Ir nors tasai 
niekšas pasivijo, bet toji 
įkando jam ranką ir vėl iš
trūko. Bet čia arti buvo gi
li ir stati pakrantė, apau
gusi krūmokšniais, tai mer^ 
gaitė išsigandusi nė nepa
stebėjo ir nukrito apie 85 
pėdas į gilią prarają ir žu
vo. Iš vardo yra lietuvaitė 
iš Plymouth miestelio, Jean 
Valukonis. Iš pranešimo pa
sirodo, jog tasai dvikojis 
žvėris jau pirmiau turėjęs 
rekordą užpuldinėjime mer
gaičių. Vienok, į marinus 
jį priėmė kaip gerą, dorą 
Amerikos sūnų, patriotą! 
Niekšo pavardė — William 
Lewis.

Prieš apie porą mėnesių 
viena iš mūsų buvusi gera 
veikėja, Ieva Geležauskie- 
nė, pergyveno nedidelę ope
raciją, bet apie tai nebuvo 
laikraštyje minėta, nes ne
norėjo išsireklamuoti. Bet 
štai jau arti dvi savaitės, 
kai Ieva randasi dukters 
9fl.ffii.?erednien 

tojo priežiūroje, savo na
muose dėl širdies smūgio. 
Ieva jau senokai lankydavo
si pas širdies ligų gydytoją. 
Bet šį sykį jau turi lovoj 
pagulėti, kad susveiktų.
,| Ąč nų(į są.Y,ęa„W nuo visų 
njųsų. įęytąjYfijdiįaugų, linkiu 
kuo g^iąįWofeM?ilnai su- 
sveikti ir v^l įyjj^ptis gyve
nimo viltimis. ’

I. V.

Viena. — Austrija daly
vaus New Yorke Pasauli
nėje parodoje 1964—1965 
m.m.

Jungtinės Tautos, ..N, Y> 
Kinija galės prisiųsti atsto
vą į UNESCO konferenci
ją Ženevoje.

i > >. ' *

Pranešimas
■ ■ ■■

Naujosios Anglijos Dainos Mylėtojams-Rėmėjams 
z Jmlcrn , ~..! L)

Sekmadiehį,-. Rugpiūčio-August 12-tą d., Olym
pia Parke, Worcester, Mass.,. įvyks LMS 2-osios Ap
skrities metinis piknikas. Apart apskrities vienetų, 
programoje dalyvaus Hartfordo Laisvės Choras ir 
Montello Vyrų Dailės Grupė. Taipgi turėsime ir to
limų svečių. Atvyks LMS centro sekretorė, o drau
ge su ja atvyks grupė newyorkieciu menininkų ir 
buvusių meno mokyklos mokinių.

Prašome Naujosios Anglijos visuomenę ruoštis 
skaitlingai dalyvauti šiame menininkų piknike.

M. Sukackienė

New Haven, Conn.
Įvairios žinios

Gegužės 27 d. Tarptauti
nis Moterų klubas, pas vie
ną narę, Chesshire, Conn., 
surengė gimtadienio parę 
Kristynai Stanislovaitienei, 
iš Waterburio. Buvo daug 
žmonių, smagiai laiką pra
leido ir pasikalbėjo. Daly
viai ta proga pasveikino 
“Laisvę” ir “Vilnį”, auko
jant po $5;

Liepos 7 d. tas pats klu
bas surengė išleistuvių parę 
Dr. Maršalkos žmonai Ma- 
ladei, kuri išvyko atosto
goms į Čekoslovakiją. Parė 
įvyko pas vieną narę West 
Haven, Conn.

Liepos 8 d. žydų tautos 
žmonės buvo suriuošę pa
rengimą, kuris gerai pavy
ko. Jis įvyko vienos drau
gės farmoje.

M. V.

Brockton, Mass.
“Laisvėje” iš liepos 13 d. 

tarp paskelbtų vardų, kas 
aukojo Moterų stalui, pra
leista P. Šidlauskienės var
das. Ji dovanojo sūrį. Klai
dą atitaisome ir atsiprašo
me.

H. Thomas

Cleveland, Ohio
Sveikinu visąs Onas su 

vardadieniu, kuisis pripuola 
liepos 26 d. Linkiu sveika
tos.

Ona Salin

DETROITO DETROITO
I

Spaudos Piknikas
Pažangiosios Detroito lietuvių organizacijos ren

gia didžiulį Spaudos pikniką, kuris įvyks Liepos-July 
29 d., gražioj vietoj Beechnut Grove Parke, 6168 
Middlebelt kelio, Inkster, Michigan.

Kviečiame visus detroitiečius ir iš apylinkės, 
taipgi ir iš tolimesnių kolonijų ir iš Windsoro savo 
kaimynus dalyvauti ir linksmai praleisti laiką. Spau
dos piknike susitiksite su draugais ir pažįstamais, pa
sikalbėsite apie svarbius šių dienų įvykius. .

Detroito šeimininkės rengiasi pagaminti gar
džių užkandžių, taipgi skanios kavutės; prie to bus 
ir šaltų gėrimų.

Bus geras orkestras šokiams didžiulėje salėje, 
kuris gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Vieta 
detroitiečiams ir apylinkiočiams lietuviams gerai ži
noma. Parkas gražus ir patogus; daug pavėsių po 
žaliuojančiais medžiais, nereikės degti saulėje. Yra 
daug stalų ir suolų, prie kurių galima susėsti su 
draugais ir pasišnekučiuoti. Maisto ir gėrimų iš na
mų nesiveškite, nes čia bus visko prigaminta užtek
tinai visiems.

Rengimo Komisija

STIPRĖJA ALŽYRO 
LIAUDIES FRONTAS
Alžyras. — Ir buvęs Al

žyro, Liaudies Laikinosios 
vyriausybės premjeras Fer- 
hat Abbas pasisakė už vice
premjero Ben Bella pozici
ją

Reiškia, Alžyro liaudie- 
čiai, kurie stoja už pilną ša
lies nepriklausomybę, stip
rėja. B. Bellos poziciją pa
laiko armija, liaudis ir žy
mūs politiniai veikėjai.

Cortland, N. Y. — Su
laukęs 79 metų amžiaus, 
mirė teatralinis prodūseris 
Carl D. Reed.

PRANEŠIMAI
LAWRENCE, MASS.

Labai svarbus LDS 125 kuopos 
susirinkimas įvyks sekmadieni, Lie- 
pos-July 22 d., pradžia 1-mą vai. 
popiet, Maple Parke, Methuen.

Visi nariai ir narės būtinai atei
kite j susirinkimą. Bus išduotas 
raportas iš LDS seimo ir bus kitų 
svarbių dalykų aptarimui.

Kurie važiuosite busais, žinokite, 
kad busai eina kas valandą, 30 mi
nučių po valandos.

Taipgi įvyks ir LLD 37 kuopos 
susirinkimas, galėsite pasiimti kny
gas. Nesivėlinkite atsilankyti, turė
sime daug naujų svarbių reikalų ap
tarimui. S. Penkauskas, sekr.

(57-58)

ROCHESTER, N. Y.
Rugpjūčio - August 5 d. Moterų 

klubas rengia pikniką pas draugus 
Vilimaičius, jų gražiame sodelyje, 
65 Kohlman St. Pradžia 1:30 vai. 
dieną. Bus skanių valgių ir kavu
tės. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkes dalyvauti, gražiai praleisime 
laiką. Pelnas eis geram tikslui.

Rengėjos (57-58)

RANDAVOJIMUI
Miami, Florida

Socialis Klubas turi išrandavimųi 
apartmentą su dviem miegamais 
kambariais. Nuoma $50 mėnesiui, 
be rakandų. Kas interesuojatės, dėl 
platesnių informacijų kreipkitės pas: 
S. Zavis, 2108 N". E. 7th Avė., Fort 
Lauderdale, Florida. (57-58)j

Worcester, Mass.

AIDO CHORO METINIS

PIKNIKAS
I 
1

Įvyks Sekmadienį

Liepos 29 July 
Gražiajame Olympia Parke 

Shrewsbury, Mass.

BUS LABAI ĮDOMI DAINŲ PROGRAMA 

Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartfordo 
Vadovaujant Wilmai Hollis

Puiki vieta ir gražios dainos čia jus linksmins. 
Apart to, gardaus maisto ir visokių gėrimų čia 

užteks visiems.
Kviečiame visus — Aido Choras

. * '

.5 ^.--Laisvė (Liberty)—Penk t, liepos (July) 20, 1962



LMS VEIKLA
PRAPLĖSKIME MASINĮ DAINAVIMĄ

Seniau būdavo taip, kai LMS Centras išleisdavo 
dainą, tai visi chorai ir pradėdavo ją mokytis. Sueidavai 
su choriečiu iš Bostono, New Yorko, Chicagos, ir galė
jai jau kartu užtraukti bet kurių LMS išleistą dainą.

Tiesa, tada dainų pasirinkimas buvo ne per didelis, 
ir choriečiai laukdavo išspausdinimo kiekvienos lietuvio 
kompozitoriaus dainos. Rašė mūsų chorams ir solistams 
dainas M. Petrauskas, Šimkus, Pocius, Aleksis, Visoc
kis, Žiūronas, Vanagaitis, Kvedaras, Žilevičius, Žukas, 
Šalinaitė, Daratėlė Zdaniūtė-Murelienė, Dirvelis, * Bale- 
vičius ir kiti.

Bet iau po antrojo pasauljnio karo mažai kūrė nau
jų dainų mūsų kompozitoriai, ir chorai pradėjo ieškotis 
naujo repertuaro, išsiversdami populiarias kitataučių 
dainas, angliškas operetes ir kai kuriuos klasikinius da
lykus. Pasidarė ir taip, jeigu vienas choras dainuoja 
dainą, tai kitas jau jos nebevartoia.

Ar ne per toli nuėiom savotiškais individuališkais 
keliais? Nors LMS centras vis išspausdino šiek-tiek 
naujų dainų ir pradėjo fotografuoti kiek dainų, išleis
tų tarybinėje Lietuvoje, mažiau ir mažiau jų užsisako 
mūsų chorai. Ir toliau ir toliau mes nueinam nuo savo 
tikslo — bendradarbiavimo tarp pažangiečių lietuvių 
mene.

Kaip nors mes turime susivienyti artimiau, vėl pra
dėti veikti kaip viena šeima, atstatyti savo repertua
rus, kad ieitu vėl tos mūsų dainos, kurios artimos mū
sų gyvenimui. Tuo pačiu kartu priimkime kūrybą dabar
tinių Lietuvos kompozitorių, pilną naujo, sveiko opti
mizmo, meilės, taikos ir draugystės išsireiškimų.

Žiūrint i tuos du medžiagos šaltinius, mūsų pasi
rinkimas dainininkų repertuarui pasidaro vėl gana di
delis ir gal ne pilnai apčiuopiamas. Kad palengvintų tą 
pradinį bandymą, LMS centras stoja su šiuo pasiūlymu. 
Centras pristatys chorams šiemet apie 20 numatytų 
dainų (senų ir naujų), iš kurių bus renkamos trys, ku
rias visi chorai turės išsimokyti per ateinančius metus. 
Rinkimas tų trijų dainų bus Centro Komiteto nurodymu 
ir balsais visų chorvedžių. Kitos dainos (ii- į tą dainų 
skaičių įeis nevien tik keturių balsu chorų dainos, bet ir 
solo, duetai ir lygiabalsiai kūriniai) bus chorams pasiū
lytos išpildymui savo repertuaro kiek ir kaip jie numato. 
Bet su išrinktomis trimis dainomis chorai privalo susi
pažinti ir, progai pasitaikius, kai du, trys ar daugiau 
chorų toj pačioj programoj dalyvauja, kad šias dainas 
dainuotų sykiu visi. Pasitaikius festivaliui, dainų šven
tei ar suvažiavimui, va jau svečiai choriečiai galėtų iš
pildyti masinį sutartinį dainavimą. Žinoma, kas metai 
prie tų pirmųjų dainų prisidėtų vėl 3—4 naujos, ir re
pertuaras augtų, augtų ir dainos populaarizavimas ir 
choru vienybe.

Dėl šios programos Centro sekretorė Mildred Stens- 
ler jau susitarė su Chicagos, Detroito ir Cleveland© cho
ro mokytojais. Greit bus pateikta ta programa ir Ryti
nių valstijų choru mokytojams. Su visu kooneravimu, 
programą bus galima praplėsti ir tobulinti toliau.

SUSITIKIMAS SU MENININKAIS ČIKAGOJE
Čikagoj tai menui tik ir bujoti. Yra puiki koncer

tinė, nuosava salė (tai ačiū pažangių lietuvių darbuoto
jams, kurie numatė reikalą ir nugalėjo sunkumus); 
yra dienraštis, kuris ant greitųjų gali atkreipti dėmesį 
ir suvesti veikėjus ir publiką; yra dar entuziastų dar
buotojų ir organizatorių.

Visi keturi chorai veikia pagal savo galimybes pa
vieniai, bet turėtų veikti ir susijungė, kur numatoma 
proga ir reikalas. Yra galimybių veikt kitoje srityje— 
dramoje, ir, kaip dabar pasirodo, filmavimo ir rekorda- 
vimo baidyme. Gal šis naujas dalykas, kuris susiriša 
artimai ir su vaidyba, gali būti sveikas užsimojimas. 
Svarbu tai, kad stotų talkon kiek galima daugiau žmo
nių. Stovėdami nuošaliai, o dar blogiau, kritikuodami, 
pajuokdami kitu nuoširdžias pastangas, nieko gero ne
nuveiksime, o tik pagelbėsim pablogint abelną mūsų sa
viveikla.

— o —
Norėčiau vėl padėkoti Čikagos menininkams ir vi

suomenininkams, kurie išklausė mano pranešimą iš 
LMS Centro (antradienį, liepos 3 d.) ir šiltai išreiškė 
savo nunomones, ir davė patarimus; LKM chorui, solis
tams ir jų mokytojai Daratėlei Murelienei už tokią, ne
tikėta, smagią dainų programa; choro gaspadinems už 
skirtingus skanius tortus ir kitus užkandžius; ir Justi
nui Misevičiui, kuris nenuilstančiai suko savą gamintus 
filmus man per dvi naktis, rodydamas Čikagos artistus, 
o ypač mane labai domino filmas iš New Yorko Aido 
choro 50 metu jubiliejinio koncerto. Filmai iš tikrųjų aiš
kūs, spalvingi, ir kai bus balsas rekordo ištobulintas, 
tai galėsime daugiau ir daugiau Amerikos lietuvius su
pažindinti šiuo nauju metodu su tuo, kas veikiama lie
tuvių menininkų tarpe.

— o —
• Apie susitikimą su Detroito menininkais laike LDS 

suvažiavimo liepos 6—8 dienomis irgi galima daug ką 
pasakyti, tai paliksiu kitam kartui.

LMS ATOSTOGŲ MOKYKLĖLĖS “REUNION” 
RUGPIŪČIO 11—12, 1962, OLYMPIA PARKE
Šiemet sukanka 10 metų nuo paskutinės mūsų me

no mokyklėlės Olympia Parke. Jos įvyko per 5 vasaras, 
1948—1952 metais. '

Mokyklėlė daug sukviesdavo studentų ir svečių iš 
tolimesnių miestų ir visiems labai patikdavo tas šaunus 
lietuvių parkas Shrewsbury (vos 40 mylių nuo buvusio 
seno meno centro Bostono). Čia, Olympia parke, per 5 
vasaras jauni (ir suaugę) žmonės susitikdavo vienam 
užsimojimui — gėrėtis savo tautos menu, kultūra ir 
draugove.

Nors per 10 metų jau nebėra LMS Mokyklos Olym
pia Parke, dar vis aidi ten nuveikti darbai...salės sienos 
prisigėrę gausių kalbų, dainų... Rodos, taip ir turi būti 
amžinai, bet laikai keičiasi ir mūsų Olympia Parkas ga
li būti parduotas kitiems.

Todėl mes, buvusios Liet. Meno Sąjungos Atosto
gų Mokyklėlės globėjai, studentai, mokytojai, ir bičiu
liai, dar vieną sykį susirinkime į Olympia Parką. Ta 
proga lai būna laike LMS 2-os Apskrities pikniko. Bet 

i kadangi tikime, kad svečių norės pribūt ir iš toliau, tai 
pradėsime pokylį šeštadienį, rugpjūčio 11-tą dieną,

Parke bus 2-ros apskrities pasitikimuį komitetas, 
taipgi ir buvusieji mokyklos šokių ir muzikos vedėjai, 
Al Merkis ir Mildred Stensler.

Al Merkis prižadėjo atsivežt istorinę nurekorduo- 
i tą paskutinės mokyklėlės koncerto juostą, ir, žinoma, 
i studentai ir svečiai bus pakviesti pasiklausyti. Na, ir 
į reikės kiek pasilavinti šokių ir dainų pikniko programai.

Su šiuo. pranešimu LMS Centras kviečia visus me- 
I no mylėtojus į Olympia Parką rugpiūčio 11—12 d.d.

Mildred Stensler, sekretorė

LDS Seimas Detroite
Liepos 6 ir 7 dienomis

įvykęs LDS 15-asis Seimas 
buvo visais atžvilgiais sėk
mingas. Centro Valdybos 
raportus delegatai užgyrė 
su pilnu pasitenkinimu, ka
dangi tie raportai atžymi 
LDS tvirtumą ir suteiktą 
gausią savo nariams beipa- 
šalpgaviams naudą. Džiu
gu visiems, kad LDS išgali 
jau per pastaruosius šeše
rius metus mokėti 30% pa
didintą ligoniams pašalpą 
už tą patį mokestį, ko ne
gali padaryti nė viena kita 
organizacija. D a b a r jau 
priimami nauji nariai į vi
sus pašalpos ir apdraudos 
skyrius be medikalinės eg- 
zaminacijos. O tai paleng
vina naujus narius Įrašyti.

Seimui raportuota, kad 
Centro Valdyba jau turi
planą, kuris galės suteikti' pasiruošė 
visiems nariams tam tikrus' 
finansinius palengvinimus.
Planas nusako, kad su 1963 
metais visi nariai temokės 
savo apdraudos mokesčių 
už 11 mėnesių į metus, o už 
12-ąjį mėnesį jiems nebe
reikės mokėti. Kadangi da
bar apdraudos fondas turi 
nemažą perviršių, tai LDS 
sumažina visiems nariams 
apdraudos mokesčius. Šis 
mokesčių sumažinimas api
ma visus narius be jokio 
skirtumo, prie kurių lente
lių jie priklausytų.

Viena sesija buvo pašvęs
ta beveik išimtinai kuopų 
reikalams aptarti. Pirmu 
kartu delegatai raportavo 
iš visų kuopų, kurios buvo 
prisiuntusios savo delega
tus. Kituose seimuose apie 
kuopų reikalus netekdavo 
net prisiminti, nes konstitu
ciniai pataisymai7 didesnę 
pusę laiko sunaudodavo. 
14-ame Seime, tiesa, nors 
trumpai buvo aptarti kuopų 
reikalai. Bet šiame seime 
jau buvo paskirta nemažai 
laiko aptarti kuopų reika
lus. Kuopų raportai buvo 
labai įdomūs. Daugiausia 
kalbėta, kaip daugiau naujų 
narių įrašyti ir kuopų vei
kimą sutvirtinti.

Kaip ir tikėtasi, šis Sei
mas delegatų skaičiumi ne
buvo mažas. Jį sudarė se
nosios kartos LDS vetera
nai, dalyvaują beveik kiek
viename seime. Visai ma
žai tebuvo tokių, kurie pir
mą sykį LDS seime daly
vautų. Jaunosios kartos de
legatų tebuvo tik 8 — 5 iš 
Chicagos, 1 iš Kenosha, 
1 iš Wilmerding, Pa., ir 1 iš 
Newark, N. J. Tokia dele
gatų sudėtimi, suprantama, 
negalima pasitenkinti. ■ To
dėl Seime priimtas rezoliu
cijos formoje tarimas rei
kalauja dėti visas pastan
gas, kad į Centro Valdybą, 
į apskričių komitetus ir į 
kuopų valdybas įtraukti 
daugiau čia gimusių narių. 
Visi delegatai pasižadėjo

tuo klausimu rimtai susirū
pinti, kad iki sekamo sei
mo būtų padaryta reikia
mos pažangos ir kad 16-ame 
Seime, įvyksiančiame New 
Yorke, jau būtij skaitlinga 
jaunosios kartos atstovybė.

Seimui pasibaigus, LDS 
Centro Valdyba turėjo susi
rinkimą, kuriame vienbal
siai užtvirtino tą planą, ku
ris buvo seimui raportuotas, 
kad su 1963 metais iš visų 
narių kolektuoti apdraudos 
mokesčius tik už 11 mėnesių 
į metus. Šis tarimas įeina 
galion su sekamų metų sau
sio 1 d. Iš anksto kuopų 
finansų sekretoriai gaus iš 
Centro pranešimus, kiek 
kiekvienam nariui bus nu
mažinta apdraudos mokes
čių.

Detroito LDS kuopa gerai 
Seimo delegatus

pasitikti, priimti ir išleisti. 
Parinktas Pick-Fort Shelby 
viešbutis kaip tik seimui 
atitiko ir delegatams buvo 
gera vieta apsistoti. . Vieš
butyje įvykęs7seiminis ban
ketas buvo gerokai sRait- 
lingesnis negu tikėtasi. Jis 
dalyviuose paliko didžiulį 
įspūdį ir pasitenkinimą. 
Apart išklausymo trumpų 
kalbų ir išdavimo vajinin- 
kams dovanų, žavėjomės 
jaunosios kartos detroitie- 
čių ir chicagiečių dainomis. 
Prieš seimą atgaivintas Ai
do choras, susidedantis tik 
iš jaunosios kartos, pasiro
dė įspūdingai. Jam vadova
vo sugabi muzikė Stella 
Smith. Walter Gugas ir 
Mike Jelsky duetą mums 
sudainavo nuostabiai gra
žiai; taipgi puikiai dainavo 
Frank Price, pianu palydė
jo jo žmona Ruthe Price. 
Chicagiečiai Valerija Urbi- 
kas ir Roger Žilis puikiai 
sudainavo duetą. Pianu pa
lydėjo Daratėlė Mūrelis. Iš
kilmingai banketą užbaigė
me.

LDS 21 kuopa taipgi su
ruošė priešseiminį pikniką 
pas Daukus. Tarp vietinių 
dalyvių maišėsi nemažai ir 
iš kitų miestų atvykusių de
legatų ir svečių. Smagus ir 
skaitlingas buvo parengi
mas, įvykęs liepos 4 d. O 
liepos 6 d. visi delegatai bu
vo skaniai pavaišinti ir 
skaitlingai publikai J. Gry
bas parodė naujus filmus, 
neseniai gautus iš Lietuvos. 
Liepos 8 d. buvo surengtos 
delegatų išleistuvės Lietu
vių Piliečių klube, kitos iš
leistuvės įvyko Veros Smals- 
tienės namuose. Gaila, kad 
išleistuvėse nebegalėjau da
lyvauti, nes liepos 8 d. iš 
pat ryto su Bunkais aplei
dome Detroitą ir patraukė
me Kanadon apsilankyti 
Toronte ir Montrealyje.

Seimas greitai prabėgo. 
Delegatai grįžo namo, ku
pini vilčių ir naujų planų, 
kaip savo organizaciją tvir-

tinti. Norėtųsi matyti se
kamus kuopų susirinkimus 
skaitlingus. Juose bus pa
teikti seimo delegatų rapor
tai.

X G.

Grįsta iš Europos 
dailininkas Feiferis
Prieš porą savaičių išvy

ko i Vakarinę Vokietiją 
dailininkas Robertas Feife
ris aplankyti savo motiną 
ir brolius, su kuriais nesi
matė per 32 metus. O tėvo 
tai tik kapą jis ten aplankė.

Robertas rašo, kad pla
čiai pavažinėjęs Vokietijo
je, matęs daug įdomumų. 
Aišku, jis, kaip dailininkas, 
interesavosi ten ir meni
niais dalykais. Dabar Ro
bertas jau pasirengęs grįž
ti namo ir sugrįš šį savait
galį.

Su Robertu Feiferiu, po 
jo įdomaus vizito Europoje, 
pasimatysime “Laisvė s” 
piknike šį sekmadienį, lie
pos 22 d., Steamboat Inn & 
Park, Great Neck, N. Y.

New Yorkas. — Trečia
dienį, liepos 18 d., New Yor
ko apylinkėje buvo gau
saus lietaus. Iškrito apie 
pusė colio vandens.

Sugrįžo visi 
linksmi

Niujorkiškiai delegatai 
iš LDS 15-ojo seimo, įvyku
sio Detroite, sugrįžo visi 
linksmi. Visi teigia, kad 
seimas buvo spalvingas, 
konstru k t y v u s, geras. 
(Skaitytojai, be abejonės, 
skaitė I. Klevinsko smulkų 
seimo aprašymą, tilp u s į 
“Laisvėje”.)

Paskiausiai grįžo namo 
—V. ir V. Bunkai ir J. Ga- 
siūnas. Jie visi trys, seimui 
pasibaigus, patraukė į Ka
nadą. Buvo Toronte, buvo 
Montrealyje, kur gyvena 
Bunkų giminaičiai.

Kelionė po Kanados plo
tus buvo smagi ir sėkmin
ga, sako jie.

Mintimis jis su mumis
Klemensas Depsas prieš 

keletą savaičių buvo ne
sveikatos stipriai pririštas 
prie namų. Tačiau jis nuo 
mūsų darbų mieste neati
trūko. Mintimis jis buvo su 
mumis. O kad tie darbai 
gerai pavyktų, pribuvo ir 
su doleriais. “Laisvės” pik
niko Great Necke sėkmei 
jis dovanojo $3.50. Gi nese
niai įvykusiems kitiems po
būviams vienam dovanojo 
penkinę, kita pusantro dol.

Linkime sveikatos ir lau
kiame pasimatymo ateities 
pobūviuose. S.

Ligoniniu tarnautojų 
streikas baigėsi

Brooklyno Beth-El ligo
ninės neprofesiniai tarnau
tojai, ilgai streikavę, nuta
rė streiką baigti. Tą patį 
padarė jr Manhattano 
Ąkjų, ausų jr; gerklės ligo
nines nepro^esįniąi .tarnau
tojai darbininkai,. ■ ...

Streikieriąi priklauso 
Drug and Hospital Emplo
yes unijai, lokalui 1199.

Streikas buvo baigtas po 
to, kai gubernatorius Ro- 
ckefelleris > pažadėjo, kad 
jis sekamais metais reika
laus valstijos legislatures 
(seimelio) pataisyti įstaty
mus, suteikiant teisę ligo
ninių darbininkams pri
klausyti unijai.

Dovanos “Laisvei”
Sekami Lietuvių Namo 

Bendrovės šėrininkai dqva< 
no j o savo šėrus “Lais\$i”:

J. ir K. Karosai, San Le
andro, Galif., 4 šėrus.

Julia Werner, Cleveland, 
Ohio, 3 šėrus.

Petro nė Žukauskas, 
Westwood, Mass., 1 Šerą.

Už dovanas širdingai 
ačiū.

Iš atostogų
Laisviečiams rašo:
Sveiki! šauniai atosto

gaujame ant Shelter salos. 
Sala nuostabiai graži. Mau
domės veik kasdien. Kai 
kurie buvome ir vėžiauti. 
Anapus gatvės yra vėjinis 
malūnas, priklausęs grafui 
Nat h a n i e 1 SylvesteFiui, 
kuris buvo pirmasis gyven
tojas.

Geriausi linkėjimai vi
siems nuo mūsų.

Visi “Mikis” artistai

Atsimenant neseniai vai
kų suvaidintą veikaliuką 
“Mikis Plikis”, tenka spėti, 
jog mus sveikina Konradas 
ir Povilas Ventos ir Diane 
ir Joyce Nevinskaitės. Tik
riausia ten su jais atosto
gauja ir jų motinos, aidietšs 
Nellie ir Valentina, o gal ir 
įkas daugiau.

Smagausį-pa^ilsio ir gero 
vėjo sugrįžtant! '1

“mTre
Gavome telefonu liūdną 

i žinią, kad praėjusį sekma- 
Įdienį staiga mirė senas 
i “Laisvės” skaitytojas ir bu
vęs brooklynietis John Kru
vinas, pastaraisiais laikais 
gyvenęs Willet, N. Y. Pa
laidotas ketvirtadienį. Mirė 
sulaukęs 74 metų amžiaus. 
Prašome apie velionį suteik
ti daugiau informacijų. 
Reiškiame užuojautą jo ar
timiesiems ir draugams.

j v-------
Plėšikas pačiupo 
$1,000 iš banko

Meadow Brook National 
banke, 231-35 Merrick, Lau
relton, apie 30 metų vyras 
oriėjo prie langelio ir tar
nautojai padavė raštelį:

“Greitai duok man $20,- 
900 popieriniais pinigais, 
arba aš tau ištaškysiu sme
genis”.

“Ar jūs juokaujate?” — 
tarė tarnautoja.

Tada plėšikas parodė jai 
juodą revolverį. Moteris 
oakišo jam $1,000 popieri
niais pinigais ir tuo pat lai
ku paspaudė kemerų įjung- 
tuvą.

Banko keturiuose kam
puose yra įrengta paveikslų 
nutraukimo aparatai, kurie 
turi nutraukti visų viduje 
esamų paveikslus.

Plėšikas išėjo ir nuvažia
vo. Pasirodė, kad dvi ke- 
meros buvo be filmų, o ki
tos dvi: viena nutraukė tik 
kojų paveikslą, o kita už
pakalį pakaušio.

Po miestą pasidairius
Jungtinės Tautos, N. Y. 

—Gvianos premjeras C. Ja- 
gan kreipėsi į Jungtines 
Tautas, prašant raginti 
Britaniją paskelbti Gvianos 
pilną nepriklausomybę.

Ši šalis randasi Pietų 
Amerikoje, užima 89,068 
ketv. mylių plotą ir tui\į 
700,000 gyventojų.

Prieš 1956 metus United 
States Radium Corp, buvo 
įsitaisius 10-ies aukštų na
me, 535 Pearl St., Manhat
tan. Dabar miesto dar
bininkai, pradėję n a m 2^ 
griauti, buvo priversti dar
bą nutraukti. Namas ap
sėstas radiakcijos.

■ „i
Jungtinės Tautos, N. Y.- 

Tarybų Sąjunga sumokėjo 
dalį $5,041,000 savo duoklių 
į Jungtines Tautas, o JAV 
$19,217,000.

Sulaukęs 84 metų amžiaus 
mirė laikraštininkas Ar
thur H. Folwell. Jis per 
40 metų rašinėjo į “The 
New York Herald Trib
une.” Yra parašęs ir kny
gų- 

i ,............... ............  .i

4 Malūnsparnio sugedo mo
toras ir jis nusileido virš 
East’ upės ’vandens. PolicL 
jos laiveliai privilko malūn^ 
sparnį prie kranto. Jame^ 
buvo 22 keliauninkai—nie
kas nenukentėjo..

Sulaukęs 66 metų am
žiaus mirė Rene Maison, - 
Metropolitan Operos dai
nininkas. Gimęs Belgijoje, 
šioje šalyje gyvęno nuo 
1936 m.

Mokyklų tvarkytojai sa
ko, kad 1961 metais vanda
lai mokykloms padarė virš 
milijono dolerių nuostolių, 
vien langų išdaužė 65,000 ir 
apie 500 kartų buvo įsilau
žę į mokyklas.

“LAISVES” PIKNIKAS
/

Kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti ir tuomi ^ 
paremti laikraštį “Laisvę”

■

Piknikas įvyks Sekmadienį

Liepos 22 July, 1 P. M.
Steamboat Imi, Hall & Park

91 Steamboat Road Great Neck, N. Y.

Iš Brooklyno važiuosime busu
Busas išeis nuo Lituanica Square

(Union Ave. ir kampas Stagg St., Williamsburg)

12:30 Vai. Dieną
Kelionė į abi pusi $1.75

Bušo kapitonas—Julius Kalvaitis

Prašome iš anksto užsiregistruoti važiavimui busu. Te- 
lefonuokite arba rašykite į “Laisvės” raštinę užsisakyda
mi vietas. Tel. MI 1-6887. Arba kreipkitės į J. Kalvaitį, 
203' Maujer St., Brooklyne. Tel. EV. 4-1968. • |

6 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt., liepos (July) 20, 1962




