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Kodėl taip bijoma?
Nusivylus
Genėrolo pranašystė 
Gal susipras 
Nuvainikuotas 
Du piknikai

— Rašo A. Bimba —

Jau tik reikėtų pasidžiaugti, 
kad į Kubą nuvyko 59 mūsų 
aukštųjų mokyklų studentai. 
Tegu ten jie keletą savaičių 
pabūna ir susipažįsta su vie
tos žmonėmis ir gyvenimu. 
Naudos jiems bus daug!

Deja, jau jie gąsdinami atė
mimu pasportų ir pasodinimu 
į kalėjimą. Jie būsią skau
džiai baudžiami.

Gėda būtų vyriausybei, jei
gu ji iš tikrųjų imtųsi tokių 
žygių prie tuos protingus ir 
drąsius jaunuolius.

Jungtinių Tautų sekretorius 
U Thant nesitiki daug gero iš 
trijų didžiųjų (Amerikos, Ta
rybų Sąjungos ir Anglijos) 
pasitarimų Maskvoje dėl už
draudimo atominių ginklų 
bsSdymų. Jis nelaukiąs susi
tikimo.

Kai šitaip nusivylusiai kal
ba pasaulinės organizacijos 
galva, tai iš tikrųjų konferen
cijai perspektyvos nėra labai 
šviesios.

O gal Mr. Thant klysta? 
Politikoje bei diplomatijoje 
kartais galima tikėti ir “ste
buklais.”

Pažangus žydų dienraštis 
“Freiheit” įdėjo (birž. 30 d.) 
įdomų istorinį pareiškimą A? 
merikos generolo Relford 
Taylor. Generolas kalbėjo 
1946 metais Niuremberge, kur 
buvo teisiami naciai karo kri
minalistai.

Jis nurodė, kad Vokietijos 
militaristai bandys atsigriebti, 
bandys iš naujo įsigalėti. Jie, 
girdi, tą darbą jau pradeda 
pačiame teisme. Jie visas na
cių niekšystes suverčia ant 
Hitlerio, o sušilę teisina ar
miją ir generolus. Jie patys 
jokių kriminalysčių nepapil- 
dę!

Generolas Taylor sake ties- 
są. Jo pranašystė išsipildė. 
Inkarų Vokietija jau vėl turi 
galingą armiją.
į Kas baisiausia ir pavojin

giausia, tai kad tą vokišką 
piktybę iš naujo atkūrė A- 
merikos vyriausybė!

Ir dar rengiasi ją apgink
luoti atominiais ginklais!

Chicagos marijonų kunigų 
“Draugas” (birž. 25 d.) ver
kia :

“Ne naujiena, kad Valsty
bės departamentas labai aiš
kiai yra pasiakęs prieš H. 
Res. 14-tą, kaip ir prieš kitas 
pavergtųjų tautų klausimą 
liečiančias rezoliucijas jungti
nių Valstijų kongrese.”

Gal gi tasai mūsų Valsty
bės departamentas ir susipras 
baigti raketą su “pavergtųjų 
tautų” bizniu. Tos visos Kon- 
gresan įneštos rezoliucijos tu
ri eiti į gurbą. Laikas mūsų 
vyriausybei išmesti iš Wagh- 
ingtno Rajeckus ir kitus pana
šius apgavikus.

paniški, 
išmestas 
Tarybos

Tik dabar pilnai 
kaip buvo Grigaitis 
iš Amerikos Lietuvių 
sekretoriaus vietos ir gražiai 
nuvainikuotas. Giriasi smeto- 
nBdnkai iš Clevelaando “Dir
vos.” Jiem pavykę “susiblo
kšti gu katalikais” ir men
ševikus nuginkluoti. Pastarie
ji buvę gudrūs tik tol, kol 
jiems talkavę klerikalai.

Dabar Tarybos sekretoriumi 
yra smetonininkas F. Bartkus.

Smarkiai kritikavo Kenned j 
ir visą jo vyriausybę

Dayton, Ohio. — Čionai 
įvykusiame Congress of 
Racial Eqality suvažiavime 
buvo smarkiai kritikuoja
mas prezidentas Kennedis. 
Kalbėtojai vienas po kitam 
kaltino valdžią, kad jinai 
nepilnai įvertina padėties 
rimtumą, nepakank amai 
energingai kovoja prieš ra
sinę diskriminaciją. Buvo 
nurodyta, kad jeigu federa
linė vyriausybė rimtai ir 
griežtan nepanaudos savo i 
galios ir autoriteto, tai pie-!

Entuziastiškas ir kovingas 
negrų suvažiavimas

Chicaga. — Metinis Neg- kins suvažiavimo delega- 
rų pažangos suvažiavimas tams. “Mes turime tą skolą 
buvo labai entuziastiškas ir atsiimti ir atsiimsime. dai

I I ClfJO w-\ 4-n t <-> ' ' T i n 11 rl/A
kovingas. Iš visų Amerikos 
kampų suplaukė daugiau 
kaip 2,000 delegatų. Tai bu
vo 54-tas suvažiavimas.

Susivienijimo sekretorius 
ir vadas Wilkins padarė la
bai aštrų pranešimą. Jis 
priminė, kad suvažiavimas 
įvyksta lygiai šimtas metų 
po paskelbimo Emancipaci
jos proklamacijos ir tų pa
žadų, kuriuos tuomet neg
rams padarė prezidentas 
Lincolnas. Jis sakė: Mes 
kantriai laukėme per šimtą 
metų. Niekas negali pri
mesti mums stokos kantry
bės. “Bet šiandien mes lau
kimą baigėme”, pasakė Wil-

Chicago, III.
iPo trumpos ligos mirė 

Antanas Gukas, ilgametis 
dienraščio “Vilnies” skaity
tojas ir rėmėjas, taipgi 
Dramos ir Dailės klubo 
prietelius. Laidojamas lie
pos 6 d.

Amerikos 
vadovybę 
Vaidylą) 
sumų pi-

Jis tuoj padarė pareiškimą ir 
apkaltino buvusią 
Lietuvių T a r y b os 
(Grigaitį,, šimutį ir 
išeikvojimu didelių 
nigų. Per visus 21 metus sa
vo viešpatavimo ji kas mielą 
dieną prašvilpdavus po nuo 
$1,500 iki $1,600. Dabar gi, 
girdi, jam esant Grigaičio vie
toje, užtenka Tarybos opera
cijoms po apie $60 į mėnesį!

Tai iš tikrųjų didelis skir
tumas! Kur tos milžiniškos 
sumos dolerių randasi: buvu
sių vadų kišenėse ar pilvuo
se? O jos buvo sudėtos-suau- 
kotos Amerikos lietuvių.

Noriu visų draugų laisviečių 
dėmesį atkreipti į du pikni

kus, kuriuos reikėtų gražiai 
paremti, juose dalyvaujant. 
Jų tikslas gražus ir prakil
nus.

Turiu mintyje Šenadorio 
apylinkės pikniką liepos 14 d. 
ir Niudžerzės Cliffsidėj pik
niką liepos 21 d. Ypač visų 
kietosios anglies sričių ir vie
tovių lietuviai turėtų dalyvau
ti liepos 14 d. piknike. Jiems 
jį pasiekti nesunku, patogu.

Na, o į Cliffsidės pikniką 
ture sime suplaukti visi Di
džiojo Niujorko lietuviai. 

tinėse valstijose galima bus 
tikėtis griežtų susikirtimų 
su kraujo praliejimu.

(Nors suvažiavime buvo 
pasisakyta už dėjimą pa
stangų, kad šita “negrų re
voliucija” būtų rami, be jė- 

• gos vartojimo, bet nėra už
tikrinimo, kad negrų ma
sės, išvestos iš kantrybės, į 
iš baltųjų pusės terorą, ne
atsakytų prievartos bū
dais. Tik vyriausybė galėtų 

! tam užbėgti už akių.

1963 metais”. Jis nurodė, 
kąd šio suvažiavimo tiks
las yra pagreitinti kovą už
civilines laisves, už panai- Varšavos Pakto valstybių, 
kinimą visokios diskrimi- Abejojama, ar Jungtinės 
nacijos ir segregacijos?, Ir Valstijos ir Anglija priims 
niekas, girdi, mums kelio šiuos Tarybų Sąjungos pa- 
nebeužstos! įsiūlymus.

Prezidentas Kenedis su-i 
važiavimui pasiuntė pasvei
kinimą. Jame jis pažada, 
kad segregacija bus tikrai 
panaikinta, bet jis ragina 
negrus laikytis atsargiai ir 
kantriai. Bet neatrodo, kad 
prezidento patarimas turės 
didelį efektą į suvažiavimo 
dalyvius, kurie, kaip vis
kas rodo, yra pasiryžę lai
mėti kovą jau dabar...

i Jau vokiečiai teis
Į .

Amerikos karius
Bona. — Pradėjo galioti 

susitarimas tarp Jungtinių 
Valstijų ir Vakarų Vokie
tijos, pagal kurį pastaro
sios teismas teis amerikie
čius karius, papildžius ko
kį nors prasižengimą Vo
kietijoje. Iki šiol tokie nu
sikaltėliai būdavo teisiami 
pačių amerikiečių. Ta su
tartis buvo padaryta prieš 
ketverius metus, bet iki šiol 
neveikė, nes jos nebuvo pa
sirašę Anglija, Prancūzija, 
Kanada, Holandija ir Bel
gija. Ilgiausia parašo 
davė Belgija, bet dabar 
ji sutartį užgyrė.

ne-
■ ir

Popiežius Povilas VI 
laimino 9 kalbomis

Roma. —Priimdamas po
piežiaus karūną Povilas VI 
tikinčiuosius laimino net 
devyniomis kalbomis— ita
lų, anglų, prancūzų, vokie
čių, ispanų, portugalų, len
kų, rusų ir lotynų. Lietu
viškai, matyt, dar nėra iš
mokęs.

Palermo, Italija. — čio
nai bomba sprogo po senu 
apleistu automobiliumi ir 
užmušė 7 policininkus. Mat, 
bomba sprogo jiems tą ma
šiną apžiūrinėjant.

Rochester, N. Y. — DėL Washingtonas. — Valsty- 
staiga pakilusios audrosbės prokuroras Kenedis 
antradienį bekildamas Ro
chester - Monroe County 
Airporte sudužo lėktuvas. 
Aštuoni žmonės užmušti, o 
30 sužeistu.

pranešė, kad valdžia esanti j 
suareštavusi keturis žmo-Į 
nes “kaip Tarybų Sąjungos 
šnipus.”

Washingtonas. — Iš de
šimties dienų kelionės po 
Europą prezidentas Kene
dis sugrįžo pasiten k i n ę s. 
Kaip žinia, jis aplankė Va
karų Vokietiją, Airiją, An
gliją ir Italiją. Italijoje bū
damas prieš išvyksiant ma
tėsi su popiežiumi Povilu I Vakarų nusistatymą. 
VI. Pokalbyje popiežius 
karštai, kalbėjęs už taikos 
išlaikymą. Dabar preziden
tas savaitgalį leidžia savo 
vasarnamyje Cape Cod, 
Mass.

Maskva. — Premjeras 
Chruščiovas siūlo, kad tuo
jau būtų pasirašytos dvi 
tarptautines sutartys. Vie
na sutartis tarp NATO ir

Aštrus ir pavojingas pas 
negrus pasidalijimas

New Yorkas. — Niujor
ko miesto Harlemo dalyje 
smarkiai darbuojasi negrai 
nacionalistai, “muslimais” 
pasivadinę. Jie yra panašūs 
į baltuosius rasistus, kurie 
negrų nelaiko žmonėmis, 
nes jie negrus laiko aukš
tesniais žmonėmis ir nea
pykantą skelbia visiems 
baltiesiems. Jie didžiausias 
kanuoles turi nukreipę 
prieš integracijos judėjimo

vyriausybės 
skaudži o m i s

59 Amerikos studentaiį Jungtinėse Tautose 
nuvyko į Kubą

Havana. — Čionai prieš 
kelias dienas iš Čekoslova
kijos pribuvo 59 Jungtinių 
Valstijų studentai, nepaisy
dami mūsų 
grūmojimų
bausmėmis. Jie sako, kad 
jie, kaip Amerikos jauni pi
liečiai, turi teisę Kubą ap
lankyti. Jie čionai žada pa
viešėti visą mėnesį laiko.

Studentų grupei vado
vauja Kolumbijos universi
teto studentas Levi Laub.

Ką vyriausybė su jais da
rys, kai jie sugrįš namo, 
dar nežinia.

KONGO VALDŽIA 
KONSOLIDUOJASI

Leopoldville. —Jau suka
ko treji metai kai Kongo 
respublika gyvuoja. Vis
kas rodo, kad dabartinė vy
riausybė su premjeru 
Adoulu priešakyje, Jungti
nių Tautų militarinės jėgos 
remiama, yra gerai įsistip
rinusi. Ji jau pašalino iš ke
lio Čiombę, Katangos “pre
zidentą”.

Washingtonas. — Jau 
prasidėjo oficialus semiti
niame komitete apklausinė
jimas dėl valdžios pasiūlyto 
civilinių teisių biliaus. Pir
muoju liudininku buvo 
prezidento brolis Valstybės 
prokuroras Robert Kenne
dy. Jis kalbėjo už bilių la- 

ga dėl nusiginklavimo, bet I bai griežtai. Ypač jis įrodi- 
jis griežtai priešingas da- j nėjo, kad iš biliaus išėmi- 
rymui bent kokių nusileidi-j mas punkto dėl panaikini- 

T‘ ’’ 1 1 m mo segregacijos valgyklose,
viešbučiuose ir kitose užei
gose, būtų vyriausybei ne-

Bona. — Vakarų Vokie
tijos premjeras Adenaueris 
sako, kad jis pritaria pasi
tarimams su Tarybų Sąjun- 

mų. Jis reikalauja, kad Ta
rybų Sąjunga priimtų visą

su- 
suo-

Bagdadas. — Irako fašis
tinė militarinė valdžia pasi
gyrė, kad jai pavykę 
triuškinti “komunistų 
kalbį” ją nuversti.

Ottawa. — Kanados 
džia gavo iš Jungtinių 
Valstijų visas informacijas, 

I kaip ir kokiomis sąlygomis 
|ji gali gauti atominius 
ginklus. Kaip žinia, jau se
niai Amerikos vyriausybė 
ragina Kanadą imti atomi
nius ginklus ir jais ginkluo-

I tis.

vadovybę su Dr. King prie-

Šitie šovinistai yra taip 
griežtai nusistatę, kad net 
aną dieną Dr. Kingą žaliais 
kiaušiniais apmėtė. Bet Dr. 
King tik nusistebėjo ir pa
sakė: “Aš jau esu pripra
tęs susidurti su tokiais už
puolimais iš baltųjų rasistu 
pusės, bet nesitikėjau, kad 
man teks ir iš pačių neg
rų...”

j prostitučių nesiranda
Londonas. — Jungtinių 

Tautų sekretorius U Thant, 
kuris užsuko i Angliją ke
lyje į Vengriją, Bulgariją 
ir kitas šalis, mate reikalą 
paneigti gandus apie pros
titutes Jungtinėse Tautose. 
Jis sakė, kad jo paskirtoji 
komisija visą reikalą pla
čiai ištyrė ir jam raporta
vo, kad tos organizacijos 
sekretoriate taip vadinamų 
“call girls” nesiranda. Ar 
tokias prostitutes turi ir 
toleruoja įvairių kraštų 
delegacijos, tai sekretorius 
Thant nesiima spręsti. Bet 
tie gandai apie prostitutes 
nesiliauja.

GAL ESĄS TARYBŲ 
SĄJUNGOJE

Londonas. —Valdžia pra
nešė parlamentui, kad žur
nalistas Philby, 51 metų, 
kuris praėjusio sausio mė
nesį staiga “dingo”, grei
čiausia esąs Tarybų Sąjun
goje. Jis ten išvykęs, kai 
sužinojęs, kad Anglijos val
džia ruošiasi jį suareštuoti.

PRICE 10c A COPY

METAI 52-ji

1 Pasidėjo apklausinėjimas 
dėl civilinių teisių biliaus

Prezidento Kenedžio misija
Italijoje nevisai pavykusi

Roma. — Dauguma ste- j partijos vadu Togliatti ir
vai-į bėtojų ir diplomatų-yra tos 

nuomonės, kad prezidento 
Kenedžio misija Italijoje 
nebuvo pilnai pavykusi. 
Viena, jo sutikimas toli 
gražu nebuvo toks skaitlin
gas, kokio jis susilaukė Va
karų Vokietijoje. Žmonių 
palyginti nedaug tesusirin
ko jį pamatyti ir pasveikin
ti.

Tiesa, prezidentas turėjo 
pasitarimus su Italijos pre
zidentu Segni ir naujuoju vykę. Naujoji Italijos vy- 
premjeru Leone, bet tų pa- riausybė 
sitarimų rezultatai neskel- Italijos žmonių nusistaty- 
biami. Taipgi prezidentas mas prieš atominius gink- 
turėjo ilgoką pasitarimą su (lūs toks griežtas, jog prezi- 
Socialistų partijos lyderiu I dentas Kenedis nė nedrį- 
Nenni ir buvusiu premjeru Į sęs reikalauti, kad tuč tuo- 
Fanfani, ir netgi pasisvei
kino su Italijos komunistų

Kodėl dvasininkai 
bijojo pasisakyti?

Atlantic City, N. J. — 
Čionai kalbėdamas žymus 
teologas jėzuitas kun. Wei
gel atidengė paslaptį, kodėl 
katalikų bažnyčios visuoti
niam suvažiavime, nieko 
nebuvo apie anti-semitiz- 
mą. Jis sako, kad tai nebu
vo padaryta, kadangi susi
rinkę kardinolai ir vysku
pai bijojo nusidėti ara
bams, kurie taip aštriai nu
sistatę prieš žydus. Jis da
vė suprasti, kad katalikų 
bažnyčia tikisi surasti pa
sekėjų ir arabų šalyse, 
dėl jiems pataikauja.

to-

Tik dėl dviejų centų 
nepasiekėme mėnulio!

Washingtonas. — Dabar 
aišku, kodėl mūsų raketa 
“Ranger V” praėjusį spalio 
mėnesį nepasiekė mėnulio. 
Išaiškino patys valdžios or
ganai. Dviejų centų vertės 
“washer” sugedo arba ne
dirbo kaip reikia, ir todėl 
visas raketos sudėtingas 
aparatas negalėjo kaip rei
kia veikti.

Sai&onąs. — Pieti n i o 
Vietnamo budistai tebėra 
nepasitenkinę Ngo Dinh 
Diem fašistinės valdžios po
litika.
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priimtinas. Jis nurodė, kad 
šitas punktas yra pats svar
biausias viso biliaus punk
tas. Jį išėmus, niekas iš tos 
visos civilinių laisvių pro
gramos nebeišeitų.

Kaip žinia, reakciniai 
respublikonai siūlo tą punk
tą išmesti. O taip vadina
mi “liberalai” norėtų, kad 
bilius nepaliestų smulkių 
privatiniai valdomų užeigų. 
Prokuroras Kenedis reika
lavo palikti visą bilių, kaip 
vra. v 

visa eile kitų įžymių politi
kų. Betgi vyriausi prezi
dento lankymosi Italijoje 
tikslai buvo du, būtent: su
stiprinti naujai sudarytą 
krikščionių demokratų val
džią ir įpiršti Italijai idėją, 
kad būtinai reikia NATO 
(Vakarų karinę sąjungą) 
apginkluoti atominiais gin
klais.

Deja, esą, abiems tiks*- 
lams pasiekti pilnai nepa- 

vos pasilaiko, o

jau valdžia pasisakytų už 
NATO atominių jėgų suda
rymą. Dalykai taip susidė
jo, jog prakalboje, kurią jis 
pasakė jo pagerbimui su
ruoštame bankete, prezi
dentas apie tai nė neprisi
minė. Pasitenkino tik pagy
rimu Italijos, kad ji gerai 
iš karo griuvėsių prisikėlė 
ir dabar gerai tvarkosi.

Budapeštas. —Čionai pri
buvo Jungtinių Tautų sek
retorius U Thant.

PAKEIS NEGRŲ 
ORG-JOS STRUKTŪRĄ

Atlanta. — Taip vadina
mos negrų ir baltųjų South
ern Christian Science Con
ference organizacijos vado
vybė daro žygius praplėti
mui savo narystės. Iki šiol 
ji susidėjo tik iš grupių bei 
organizacijų, o nuo dabar 
bus priimami pavieniai na
riai ir organizuojamos jų 
kuopos. Šiai organizacijai 
vadovauja Dr. King.

Išvaro TS ambasados 
darbuotoją

Washingtonas. — Val
džios įsakyta Tarybų Są
jungos ambasados darbuo
tojui Sevastynovui apleisti 
Ameriką. Jis pasidaręs ne
pageidaujamas, nes bandęs 
padaryti šnipu vieną ame
rikietį, kuris dirba Ameri
kos Žvalgybos Agentūroje. 
Ambasada tą primetimą 
Sevastynovui griežtai pa
neigia.
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Apkarūnavotas
NA, TAI POPIEŽIUS Povilas Vl-asis jau apkarū

navotas, jau tikras popiežius! Gerai, mažiau bus triukš
mo, mažiau buržuazinė spauda turės medžiagos sensa
cijoms.

Popiežiaus karūnacija buvo atvirame ore, kad dau
giau žmonių matytų, kad spektaklis padėtų kątali- 
kii bažnyčiai paskleisti daugiau propagandos už save.

Na, ir buvo gi spektaklis! Kiek ten tų klūpčiojimų, 
kiek ten buvo “didelių žmonių”—kardinolų ir kitokių 
dvasininku!

Popiežius Povilas Vl-asis pasižadėjo tęsti Jono 
pradėtus darbus. Jis šauks visuotinį bažnyčios suvažia
vimą (š. m. rugsėjo mėnesį) reformoms pravesti. Refor
mos gi būtinai katalikų bažnyčiai reikalingos, jei ji no
ri išsilaikyti tvirtesnėse pozicijose.

Popiežius Povilas pasižadėjo kovoti už taikos išlai
kymą žemėje. Žinoma, tai svarbiausias šiuo metu daly
kas.

Ir Hollywoodas nebus pamirštas
KOMERCINĖJE SPAUDOJE skaitome, kad grei- 

tu laiku negrai pradės kovą prieš segregaciją ir Holly- 
woode, “filmų karalystėje”.

Ligi šiol labai mažai negrų aktorių tegali įeiti į fil
mus ir Į televiziją. Jie yra diskriminuojami. Aktorių 
unija yra jiems nepalanki, nenori negrus priimti j uni
ją, nenori jiems duoti rolių.

Visa tai veda negrus iš kantrybės, ir jie mano pra
dėti masinę kovą Hollywoode, jei unijos vadovai ir fil
mų studijų magnatai nesugebės greičiau tą klausimą 
teigiamai išspręsti.

Negrai kovos ne tik už tai, kad į filmiis ir į teletlzfa 
ją būtų įleista daugiau negrų aktorių; jie kovos, ir > ųž 
tai, kad būtų pakeista visa pazišVa'dėl ; filmų ’tūrinio. 
Negrai sako: kodėl gi šiandien filmuose ir televizijoje 
negrams teduodamos rolės tik tarnų, tik sunkaus darbo 
darbininkų, kur jie reikalingi? Jie mano, kad filmuose 
bei televizijoje negrai turėtų vaidinti roles ir advokatų, 
ir teisėjų, ir gydytojų, ir kitokių prfesionalų.

Jeigu reikia pašalinti segregaciją mokyklose, sako 
negrai, reikia ‘ją šalinti ir iš filmų, ir iš teatrų, ir iš te
levizijų, kuriuos stebi milijonai žmonių, iš kurių dauge
lis žmonių mokosi.

Teisinga pažiūra!

O gal jų džiaugsmas 
bus per ankstyvas

KAPITALISTINĖ SPAUDA džiaugiasi, kąd tarp 
Kinijos ir Tarybų Sąjungos vykstąs “politinis mirtinas 
karas.”

Tiesa, pastarieji reiškiniai—Kinijos Komunistų 
partijos pareiškimas, Kinijos delegacijos Tarptautinia
me Moterų kongrese Maskvoje išstojimas ir kt. daly
kai—lemia nelabai gerą. Bet mes manome, turime viltį, 
kad konferencija, kuri šiomis dienomis prasideda Mas
kvoje, turės tuos nesusipratimus išspręsti. Jeigu to ne
bus, aišku, darbininkų judėjimui bus negerai. Reikėtų 
daryti visa suradimui kelio vedančio į susitarimą.

APIE LEONUI 
PRŪSEIKAI PAMINKLĄ

Vilniaus savaitrašty “LL 
teratūra ir menas” (š. m. 
birž. 2 2d.) Ed. Budreika 
rašo:

Neseniai Chicagoje, Liet
uvių kapinėse, iškilmingai ati
dengtas antkapinis paminklas, 
skirtas pažangiam Amerikos 
lietuvių visuomenes veikėjui- 
žurnalistui ir rašytojui Leonui 
Prūseikai. šio įspūdingo ant
kapinio paminklo autoriai — 
Tarybų Lietuvos skulptorius 
Konstantinas Bogdanas ir ar
chitektai Algis bei Vitas Nas- 
vyčiai.

Antkapį, o tuo pačiu ir pa
minklo pagrindą sudaro raus
vo granito 50 cm x 50 cm. dy
džio stačiakampiai, išdėstyti 
po keturis šešiomis eilėmis. 
Dviejų vidurinių stačiakampių 
vietoje palikti ploteliai gė
lėms, o trečiojo vietoje pasta
tytas juodo šlifuoto labrado
rito aukštas keturkampis obe
liskas. Jo priešakinės sienos 
viršuje įrėžtas L. Prūse i k o s 
p r o f i lis, o apačioje, beveik 
per visą likusį plotą, iškaltas 
užrašas : “Leonas Prūseika - 
Albertas Vabalas 1887 - 1961. 
Tave, Lietuvos sūnų, nenuils
tamos veiklos žurnalistą ir 
rašytoją, paaukojusį visą savo 
sąmoningą gyvenimą darbo 
žmonių reikalui, amžinai at
mins pažangieji Amerikos lie
tuviai.’’

Kompozicinis paminklo 
sprendimas dvelkia prasmin
gu paprastumu ir formų lako
niškumu, jis vykusiai įamžina 
tauriausius Leono Prūseikos 
bruožus — jo vidinį tiesumą, 
reiklų darbštumą ir valingą 
pasišventimą savo idėjoms bei 
pašaukimui.

Amerikos lietuvių tarpe šis 
paminklas sutiktas su didžiu
liu pa^igėęęjji^u bei ^aukštu, jo 
autorių kukyboš; ,pripažmimu‘. 

' Antkapinio paminklo L. 
Prūseikai autoriai savo vaisin
gų pastangų dėįta ne .tiktai 
prideramai pagerbė garbingą 
tėvynainį, bet ir toli už’mūsų 
šalies sienų akivaizdžiai pa
demonstravo nūdienio tarybi
nio meno suklestėjimą.

Šia proga norime primin
ti draugams čikagiečiams: 
būtinai padarykite L. Prū
seikai paminklo fotonuo
trauką ; reikia išspausdin
ti mūsų spaudoje, kad žmo
nės matytų. Atsiminkite, 
kad šio paminklo pastaty
mui buvo renkamos iš vi
suomenės aukos. Atsimin
kime ir tai, kad dailininkas 
ir architektai, kurie pa
minklą sukūrė ,taipgi paau
kojo savo talento darbą. 
Kodėl gi to neparodyti 
žmonėms?

pė pečiais ir klausinėjo: ko
dėl prireikė dailininkui liaup
sinti klebonus, .^ui’ję dėl sąvo 
materializmo » kitų 
simpatiškų savybių retai ka
da būna verti pagyrimų.

Dabar paaiškėjo dailininko 
V. Jonyno “taktikos” priežas
tys. Tie pagyrimai jam apsi
mokėjo. Dailininkui V. Jony
nui buvo patikėti nemenki 
“religinio meno” užsakymai. 
Pasirodo, jis dekoruos “Šilu
vos Marijos” koplyčią Vašing
tone ir gal net Vatikane pavi
ljoną ateinančiais metais ruo
šiamoje pasaulinėje parodoje, 
įvyksiančioje Amerikoje.

Štai, ką reiškia gera uoslė 
ir žinojimas, kada bei ką 
kia pagirti. . .

rei-

Už NAUJŲ NARIŲ 
Į LDS ĮRAŠYMĄ

Lietuvių Darbininkų 
sivienijimo organas “Tiesa” 
ragina savo narius vasaros 
metu smarkiau darb u o t i s 
įrašymui naujų į LDS na
rių. Skaitome:

Naujiems nariams įrašyti 
sąlygos iš Susivienijimo pusės 
yra gana lengvos. Visi nauji 
nariai priimami be daktaro 
egzaminacijos. Kai tik naujo 
nario išpildyta aplikacija pa
siekia LDS centrą ir ten lieka 
užtvirtinta, taip greitai tas 
naujas narys patampa pilna
teisis prie pilnos apdraudos. 
Nauji nariai priimami nuo 
gimimo dienos iki 60 metų 
amžiaus.

LDS mokesčiai nėra aukšti. 
Išbuvęs trejus metus narys 
jau gauna dividentus vieno 
mėnesio nemokamų apdrau
dos mokesčių formoje. Tada 
narys temoka savo mokesčius 
už 11 mėnesių kiekvieneriais 
metais.

Galima aps i d .rausti ant 
s$150.|. $300, $500',- -1,000,- • w 
’000.v pasirinkimo yra ' nema
žai.1 Tik reikia kalbinti tuos, 
kurie ,dar prie LDS nepriklau
so, Išaiškinti, ką jie gali Susi
vienijime gauti, kiek jiems 
Susivieniimas gali naudos su
teikti.

Kiekviena kuopa turėtų 
rimtai pasvarstyti, kad nors 
po vieną naują . narį įrašyti.

Su-

mano tikėjimą?
Jaunystėje tėvai mane 

^auklėjo religingai. Tiesa, 
jei tėvas buvo šiaip sau, tai 
motina buvo karšta katali
kė. Nenuostabu, kad ji tu
rėjo vienintelę mintį — iš
leisti mane į kunigus. Tuo 
tikslu ji išvęžė mane į Min
taują, pas savo seserį, kad, 
jos padedamas, galėčiau 
baigti keturias klases, ku
rios buvo būtinos stojant į 
kunigų seminariją. Deja, 
dvasininku būti neturėjau 
jokio patraukimo.

Aš nesutikau su kunigų 
aiškinimu, kad kataliku ti- z V
kybą esanti geriausia. Juk 
jei esąs vienas dievas, tai 
turėtų būti ir viena tikyba. 
O gyvenime... Be to, religi
nės dogmos buvo neįtiki- 

mąstančiam žmogui
O ir 

kar-

karo

Walteris Ulbrichtas
VOKIETIJOS DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS 

Komunistų partijos vadovas atšventė savo 70 gimimo 
metines. Tai ilgametis kovotojas už darbininkų klasės 
reikalus.

Didelę jo gimtadieniui reikšmę pridavė ir tai, kad 
jo pasveikinti atvyko N. Chruščiovas, Lenkijos—Go
mulka, Vengrijos—Kadaras, Čekoslovakijos—Novotnas 
ir Bulgarijos—Sykovas.

Walter Ulbrichtas gimė 1893 m.- burželio 30 d. 
Leipzige. Jo tėvas buvo rūbsiuvis. Sulaukęs 14 metų am
žiaus, jaunuolis Ulbrichtas pradėjo mokytis daily dės 
amato ir tuomet jis įstojo į Vokietijos Socialdemokra
tų partiją. Tuojau po pirmojo pasaulinio karo jis orga
nizavo Vokietijos Komunistų partiją.

Kai hitlerininkai užgrobė Vokietijos valdžią, Ulb
richtas pasitraukė į Paryžių, paskui—į Maskvą. Prasi
dėjus pilietiniam karui Ispanijoje, Ulbrichtas nuvyko 
ten padėti lojalistams (demokratijai) kovoti prieš fa
šistus.

Antrojo pasaulinio karo metu Ulbričhtas buvo 
Maskvoje, suorganizavo ten buvusių vokiečių komitetą 
(ir jam vadovavo). Jie teisingai buvo įsitikinę, kad hit
lerinė Vokietija bus sumušta, kad reikės grįžti į Vokie
tiją ir pradėti tvarkyti sugriautą, karo nuniokotą šalį.

Ir tie vokiečiai grįžo, ir Ulbrichtas, Pieckas ir ki
ti atsistojo priešakyje Rytų Vokietijos liaudies. 1949 
metais Rytų Vokietija buvo paskelbta nepriklausoma 
Kespublika su Wilhelmu Piecku—prezidentu, o Otto 
Grotewohlu—premjeru.

. t-, Tie, kurie Ulbrichtą gerai žino, sako: Tai neišse-

JIEMS NEPATINKA
Klerikalams, žinoma, 

patinka, kad JAV Aukš
čiausiasis teismas pasisakė 
prieš biblijos bei maldų 
skaitymą viešosiose mokyk
lose. Teismas pareiškė, jog 
visa tai prieštarauja JAV 
konstitucijai.

Čikagos marijonų orga
nas net įvedamąjį parašė 
tuo. klausimu, visaip teismą 
“pešiodamas.” “Drau g a s ’ ’ 
nori, kad maldos mokyklo
se būtų, ir kad žmonės 
melstųsi net ir už Aukš
čiausiojo teismo teisėjus, 
kad “dievas duotų jiems 
razumą.”

ne-

PRIEŠ FAŠIZMĄ 
ISPANIJOJE

Pranešime iš Pragos, Če
koslovakijos sostinės, ran
dame:

Agentūra ČTK praneša, kad 
čia paskelbtas Pas aulinės 
profsąjungų , federacijos pa
reiškimas apie pasibaigusią 
tarptautinę solidarumo su is
panų tauta savaitę. PPF ra
gina tarptautines profsąjungų 
organizacijas, Europos, Azi
jos, Lotynų 
rikos darbo 
kovai prieš 
režimą.

Veikti solidariai su Ispani- 
dąrbo žmonėmis, nurodo- 
pareiškime, šiandien rei- 
labiau, negu kada nors, 
jie sunkiai kovoja prieš

Europos, 
Amerikos ir Af- 
žmones susitelkti 
fašistinį Franko

J. GRIGIšKIS )

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS’

“NAGRADAS”
Už PAGYRIMĄ

Narimantas Noragas “Vil
nyje” primena tokį dalyką:

Savo laiku nemaža komen
tarų Amerikos lietuvių visuo
menėje sukėlė dailininko Vy
tauto Jonyno paleista pagyri
mų seriją lietuviškų parapijų 
klebonams. Daug kas krai-

jos 
ma 
kia 
nes 
Franko diktatūrą, kai rimta
grėsmė iškilo antifrankisti- 
niams profsąjungų veikėjams 
ir, konkrečiai, vienam iš bas
kų darbininkų—Ramonui Or- 
masąbaliui.

Pasaulinė profsąjungų fede
racija ragina visų šalių darbo 
žmones suvienyti pastangas ir 
neleisti, kad Ramonas Orma- 
sabalis būtų atiduotas Franko 
karo lauko teismui ir kad jį 
įštiktų didžiojo Ispanijos pat
rioto Chuliano Griniau liki
mas.

12 PASMERKTA MIRTIN
Santo Domingo.—Gautas 

pranešimas iš Haiti, kad 
ten militarinis teismas pa
smerkė mirtin 12 karinin
kų, jiems nesant teisme. 
Mat, jie yra pasislėpę įvai
riose kitų valstybių amba
sadose. Jeigu juos valdžia 
sučiuptų, į jie būtų sušau
dyti.

■ ".I I. II 1 I I lį II, SS

miamos energijos vyras, dirbąs po 12-14 valandų paro
je. Jis vadovauja respublikos liaudžiai, kad ji juo grei
čiau pasiektų laimingesnį ir šviesesnį gyvenimą, kad ji 
sukurtų socialistinę santvarką. Jis kovoja už tai.kąo

mos, 
keldavo abejojimų, 
pats gyvenimas buvo 
tus mokytojas.

Pirmojo pasaulinio
metu, 1915-ųjų vasarą, bu
vau pašauktas karo tarny
bon. Šaukiamieji atvyko į 
Panevėžį pas karo tarnybos 
viršininką. Naujokai buvo 
katalikai ,ir dalis jų nuėjo 
į bažnyčią pasimelsti die
vui, kad jis laimintų ir pa
dėtų laimingai grįžti svei
kiems į namus. Tuo metu 
aš ir dar keletas naujokų 
nuėjome pasivaikščioti po 
miestą. Iš Panevėžio mus 
nuvežė apmokymui, o po 
mėnesio atsidūrėme austrų- 
vengrų fronte, Galicijoj. 
Vieną liepos mėnesio rytą 
gavome įsakymą pulti.

■•f. iHhfl 
. Užėmėme1 priė'ščr apkasus, 

paėmėme į nelaisvę daug 
kareivių. Bet juk jie nuolat 
meldėsi už . pergalę, betru
kus sužinojau, ,kad dalis 
mūsų kuopos naujokų, ku
rie anuomet Panevėžyje 
nuėjo į bažnyčią pasimels
ti, žuvo. Štai kokia buvo 
dievo palaima. Aš galuti
nai įsitikinau, kad jokios 
maldos į dievą negelbsti ir 
kad tai yra priemonė save 
įtikinėti ir mulkinti. O ku
nigai iš maldų daro pelnin
gą biznį.

Tik mokslo, meno, kitų 
tautų kultūros pažinimas 
praplečia žmogaus akiratį, 
skatina daugiau mąstyti. 
Jis giliau susipažįsta su 
gamta ir visatos reiški
niais.

Sunku čia išvardyti visas 
priežastis, kurios mane pa
skatino nutraukti ryšius su 
religija. Noriu priminti tik 
tai, kad pažangios minties 
žmogui buržuazijos valdy
mo metais buvo sunku. Jį 
nuolat persekiodavo ir už 
menkniekį šalindavo iš dar
bo.

1926 metais mokytojavau 
Leipalingio gimnazijoj. Jos 
direktorius tuo metu buvo 
kunigas ir aktyviai stebėjo, 
kad mokytojai būtų geri 
katalikai.

Tačiau negi nuslėpsi nuo 
mokinių savo pažiūras. Jie 
gerai supranta mokytoją. 
Tačiau ir iš mokinių tarpo 
būdavo tokių, kurie papa
sakodavo kunigui direkto
riui apie tai, ką propaguo
ja mokytojai.

Kartą mane, kaip laisva
manį, direktorius perspėjo, 
o, pasibaigus mokslo me
tams, buvau atleistas iš 
mokytojo pareigų. Vėliau 
perėjau į pradinę mokyklą.

Tik atkūrus Tarybų val
džią Lietuvoje, atsivėrė 
naujos galimybės auklėti 
žmogų žvalų, be prietarų, 
tikrą komunizmo kūrėją.

J. Simona i th:
(“Kauno Tiesa’’)

Kodėl ją persekioja?
Birželio 3 d. generalinio 

prokuroro įsakymu buvo 
pašaukta Mildred McAdory 
aiškintis subvesyvės kont
rolės komitetui, kodėl ji ne- 
siregistruoja. Minimas ko
mitetas ją kaltina esant 
“komunistinio veikimo or
ganizacijos” nare.

Kodėl dabar federalinė 
valdžia imasi žygių ją per
sekioti?

Mildred McAdory gimusi 
negrų šeimoje, Birmingha- 
mo mieste, Alabamos vals
tijoje. Jaunose dienose ji
nai patyrė žiaurią negrų 
diskriminaciją. Baltųjų šo
vinistų siautėjimas prieš 
negrus ją pastūmė į kovos 
lauką. T 'o. metu bedidėjąs 
negrų veikimas už lygias 
negrams teises patraukė 
savo pusėn ir daugelį jau
nuolių, kurių tarpe buvo ir 
jaunutė Mildred.

Mildred ėmėsi iniciatyvos 
sukurti negrų jaunimo or
ganizaciją, kuri apimtų vi
sas pietines valstijas, kur 
smarkiausia siautėja baltų- pasaulį, 
jų teroras prieš negrus. Jos ei«Fnhir 
vadovybėje įvyko Birming- 
hame jaunimo suvažiavi
mas, kuriame buvo sukur
tas jaunųjų negrų kongre
sas pietinėse valstijose.

Vienas šio kongreso šū
kių buvo: užsiregistravi
mas ir dalyvavimas rinki
muose. Mildred buvo vie
na tų, kurie bandė sulaužy
ti baltųjų šovinistų skers- 
painesv.ZvJšf ąftksto, gerai pa-

Apie dvi revoiucijas
Ella Winter ir Herbert 

Shapiro suredagavo knygą 
“The World of Lincoln 
Steffens,” kuri suteikia ne
mažai naudingų informaci
jų apie dvi revoliucijas. Mi
nima knyga susideda iš 32 
straipsnių, šio žymaus ra
šytojo parašytų.

Lincoln Steffens plačiai 
važinėjo po pasaulį. Savo 
patyrimus jis perdavė pla
čiai publikai. Bet svarbiai^ 
siais jo raštais galima sk<J- 
tyti tuos, kurie atidengė 
tikrovę apie dvi didžiules 
revoliucijas — Meksikos ir

1914 metais L. Steffens 
buvo Meksikoje, kuomet 
ten siautė revoliucija. Tuo 
metu revoliucijos vadovais 
skaitėsi Carranza ir Pan
cho Villa. Revoliucinis žur
nalistas John Reed tada bu- 

|vo su Villa, o L. Steffens 
buvo su Caranza.

Rusijos revoliucija 1917 
m., kaip žurnalistas John 
Reed paskelbė, “sukratė 

Steffens irgi nu
siskubino Rusijon, kad ga
lėtų konkrečiai revoliucijos 
eigą aprašyti. Na, jis ir 
aprašė. Jis parašė, jog 
naujoji Rusija suteikia nau
jas žmonijai sąlygas ne 
tam, kad didesnes algas 
uždirbtų ir trumpesnes va
landas turėtų, bet kad dau
giau gamybos padarytų ir 
kad gaminiais visi lygtai 
galėtų naudotis . Toji liau
dis, kuri neapkenčia karo, 
sukurią naujas karines jė
gas, kurios galėtų apgintišiFūošW$i, -jt nii^Wming- * . .

Kame užsiregistruoti. Re- Sas>. ku™s SaletlJ al«lntl 
gistracijos raštinėje' ji at- aa™ darbo san"
sakė visus klausimus’ ir dar ..

name užsiregistruoti. Re
gistracijos raštinėje ji 

pasimokėjo $450 taksų, ko 
raštinė reikalavo. Tačiau 
ją atsisakė įregistruoti 
į balsuotoją knygą.

Kiek vėliau jinai, važiuo
dama autobusu, atsisėdo 
ten kur buvo skirta “baltie
siems.” Tuoj buvo areš
tuota ir sumušta, išbuvusi 
naktį kalėjime buvo nu
bausta užsimokėti $75.

Antrojo pasaulinio karo 
metu jai teko Birmingha- 
me daug veikti, kad padė
jus negrams kareiviams. 
Tuo metu šiame pramoni
niame 
darbų, 
riniais 
taipgi 
dėti, kad karinis frontas! 
būtų pilnai aprūpintas. 
Bandė ji gauti darbą dau
gelyje vietų, bet be pasek
mių. Prieš negrų diskrimi
naciją kovotojai darbo Bir- 
minghame nėra.

Atvyksta ji New Yorkan 
ir tuoj pasineria visuome
niniame darbe. Smarkiai 
veikia rinkimų vajuje, ku
riame negras Benjamin1 J. 
Davis išrenkamas miesto 
tarybon.

Kaip “Workerio” reporte
rė Mildred McAdory ir New 
Yorke kovoja prieš negrų 
diskriminaciją, kur tik ji
nai pasirodo; kovoja prieš 
negrų “getus” Harleme ir 
kitur, už lygias teises vi
siems gyventojams, gina 
demokratines teises, kovoja 
prieš makartizmą.

Štai kodėl šiai narsiai ko
votojai ragangaudžiai nie
kur neduoda ramybės. Bet 
ji jaučiasi, kad jaunystėje 
pralaužti pirmieji ledai, pa
sėti pirmieji diegai jau 
duoda puikų derlių: kova 
prieš rasinę diskriminaci
ją šiuo metu atsiekia daug 
didžiulių pergalių. 
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ju . Steffens pranašavo, 
kad< i proletariatas, laimėjęs 
revoliuciją, nugalės visas 
skerspaines, visus sunku
mus. Taip ir atsitiko. 
Kontrrevoliucija buvo su
daužyta, o 2-rame pasauli
niame kare Hitlerio jėgos 
buvo sunaikintos. Tarybų 
Sąjunga visur laimėjo.

mieste buvo daug 
susijusių su milita- 
poreikiais. Mildred 
bandė kuo nors pa-

Haverhill, Mass.
Birželio 21 d. mirė Anta

nas J. Rameika, 73 metų 
amžiaus, gyveno 9 Lake 
St. Paliko dideliame nuliū
dime savo moterį Nelią ir 
sūnų Dr. Algirdą, Dover, 
N. H., seserį Veroniką 
Charles Likas Kanadoje. 
Paliko ir daugiau giminvų. 
Priklausė prie Lietuvių /pi
liečių Gedimino klubo ir 
prie SLA kp.. Taipgi pri
klausė prie Maple T’arko 
Bendrovės, Methuen, Mass. 
Seniau gyveno Lawrence, o 
vėliau Haverhill, tai Law
rence korespondentas apie 
jį daugiau parašys. Palai
dotas 24 d. Lietuvių tautiš
kose kapinėse, Bradford, 
Mass.

Birželio 26 d. tilpo vieti
nėje spaudoje pranešimas, 
kad jau leidžiama sekma
dienį pačiam karčiamoje 
pasiimti stiklą gėrimo nuo 
baro ir išgerti. Seniau sek
madienį buvo negalima pa
siimti gėrimą nuo baro, tu
rėjo kas nors paduoti. Tai 
visgi pagerinimas!

Čia yra daug senų žmo
nių: iš 47,000 gyventojų 
virš 65 metų amžiaus yra 
6,817.

Savannah, G a. — Ayfce 
tūkstantį negrų demonstra
vo prieš segregaciją.



\ TARYBŲ ŠALYJE
Milžiniška cemento krosnis

Tarybiniai specialistai 
pradėjo ruošti milžiniškos 
sukamos cemento krosnies 
technikinį projektą. Jos 
našumas—3 tūkstančiai to
nų klinkerio per parą. To
kio milžino dar niekas pa
saulyje nestatė. Naujos 
krosnies ilgis — daugiau 
kaip 2 0 0 metrų, skersmuo
— iki 7 metrų. Agregatą 
valdys naujausi automati
niai prietaisai, skaičiavimo

ištaisai.
'f Milžiniška krosnis įgalins 
žymiai sumažinti kuro ir 
elektros energijos lygina
mąjį suvartojimą, 25-30% 
procentų pakelti darbo na
šumą.v

Konvejeris 
gamina... miestą

Konvejeris, kuriam lygių 
nėra pasaulyje, veikia Mask
vos namų statybos kom
binate. Jis jau pagamino 
ištisą penkiaaukščių 
miestą. Pernai —
siais įmonės veikimo metais
— naujakuriams buvo ati
duota 140 namų, o dabar 
prasidės dar 217 namų. Jų 
bendras plotas — 578 tūks
tančiai kvadratinių metrų. 
Tai daugiau, negu Maskvo
je buvo pastatyta 1950 me
tais. Trys specializuotos 
kombinato įmonės gamins 
beveik visa, kas reikalinga 
būsimam namui.
^Vamzdžiai bus dešimtis

namų stogu 
pirmai

parą apdoros 235 tonas mil
tų, ir kiti objektai.

Stambus malimo kombi
natas su elevatorium stato
mas jauname Kara Su 
mieste.

Chemija laukuose
Baltarusijoje plečiasi pa

sėlių priežiūros darbai. Į 
pagalbą žemdirbiams atei
na chemija. Čia veikia tarp
rajoniniai augalų apsaugos 
būriai, kurių žinioje yra 
lėktuvai ir įvairūs padar
gai. Jie jau apipurkštė so
dus, o dabar pradėjo che
minį vasarinių kviečių, li
nų, kukurūzų ir kitų pasė
liai, kas apsaugos juos nuo 
kenkėjų ir ligų.

Daržas Arktikoje
Tarybinių anglies rūdynų 

Špicbergene pagalbinių ūkių 
šiltnamiai žemės rutulyje. 
Jie nutolę nuo šiaurės aši
galio tik keletą laipsnių. 
Šiemet darže po stikliniu

Arktikoje pirmasis
agurkų derlius buvo nuim
tas labai anksti — gegužės 
14 d. Tai savotiškas pa
saulio rekordas, kurį pa
siekė tolimosios salos dar
žininkai, vadovaujami ag- 
ronomės Marijos Klimen
ko. Dabar šach t i n i n k a i 
Špicbergene kasdien gauna 
valgykloje šviežių daržovių 
šiupinį, salotas., šviežius 
agurkus, ridikėlius, žalius 
svogūnus.

Turkmėnijos pietuose 
pjaunami kviečiai ir miežiaiu kartų patvaresni

Dar viena mūsų šalies me
talurgijos naujovė atsirado 
Nikopolio vamzdžių ga
mykloje. Netrukus bus pa
leistas pirmas šalyje meta
linės vamzdžių dangos ce
chas. Valcavimo cechuose 
pagaminti iš paprasto me
talo vamzdžiai čia bus pa
dengiami plonu aliuminio, 
chromo ar cinko sluoksniu.
Vamzdžiai pasidaro ypač 
atsparūs agresyviai aplin
kai, kuri susidaro chemijos, 
naftos perdirbimo ir ter- 
motechnikos pramonėje.

Greičiausias traukinys
Nė vienas traukinys šaly

je negalės rungtyniauti su 
greitu dieniniu ekspresu, 
kuris birželio mėnesį vežios 
keleivius tarp Maskvos ir 
Leningrado. 650 kilometrų 
su vienu s u s t o j i m u jis 
įveiks per 5 valandas 27 mi- 
mites.

Pagal maršrutinį greitį 
ekspresas žymiai pralenks 
greičiausius keleivinius 
traukinius, kursu ojančius 
JAV, VFR, Anglijos gele
žinkeliais.

Krivoj Rogo milžinas
350 tūkstančių tonų kon

centrato per metus padidė
jo Krivoj Rogo milžino — 
centrinio rūdų apdirbimo 
kombinato pajėgumas. Čia 
perduota naudoti nauja ga
linga technologinė sekcija.

Sparčiai ruošiamasi pa
leisti dvi paskutines sekci
jas.

Elevatoriai-automatai
Kirgizijos sostinėje pra

dėtas statyti naujas galin
gas elevatorius. Gamybinės 
operacijos čia bus valdo
mos iš vieningo dispečeri
nio pulto. Tuo būdu, aptar
naujančio personalo reikės 
įkartus mažiau.
M Pirmą kartą Vidurinėje 
Azijoje tokios įmonės kom
plekse bus džiovykla, kuri 
per valandą išdžiovins 25 
tonas grūdų, miltų vitami- 
nizavimo cechas, kuris per

Amu Dar jos slėnyje, der
lingose Kara-Kumų kanalo 
vandens drėkinamose stepė
se nuimamas derlius. Dau
gelio Kerkų gamybinės val
dybos kolūkių mechanizato
riai piauna žieminius kvie
čius ir miežius. Žemės, ku
rioje nuplauti žirniai ir 
varpinės kultūros, užsėja- 
ma kukurūzais..
Mašina baloms nusausinti

Durpyno masyvu, prime
nančiu užakusį ežerą, nepa
prastai lengvai juda maši
na. Ji aprūpinta dviejų 
metrų, pločio vikšrais iš me
dinių dalių. Vikšrai remia
si į aštuonis dviejų kubų 
volus-pontonus. Ant va
žiuoklės užkabinta diskinė 
freza, kuri per valandą iš
meta nuo 100 iki 200 kubi
nių metrų grunto.

Nauju agregatu bus ka
sami nusausinimo grioviai 
ypač klampiose balose.

Arimai akmenuotose 
dirvose

Sutartiniai ženklai, žy- 
mintieji akmenuotas dir
vas, dingsta iš Latvijos že
mės naudojimo žemėlapių. 
66,500 hektarų iš 78,200 
hektarų tokių laukų pa
versti derlingais arimais. 
Juose pasirodė grūdinių ir 
pašarinių kultūrų želme
nys.

Didžiausia herbicidų 
gamyba

Ufos chemijos gamykloje 
— svarbioje septynmečio 
statyboje — į rikiuotę sto
jo naujas cechų kompleksas 
herbicidams — preperatams, 
skirtiems kovai su piktžolė
mis, gaminti. Naujasis 
kompleksas — tai ištisa ga
mykla gamykloje. Tarybų 
Sąjungoje panašaus profi
lio gamyklų tarpe — ši yra 
didžiausia.

Ufos gamyklą —vienas 
pagrindinių herbicidų tie
kėjų šalyje — dabar žymiai 
padidins svarbios produkci
jos gamybą. Panaudoję 
herbicidus, žemdirbiai gaus

Pranas Stiklius

DU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 
SUVAŽIAVIMAI KAUNE

(Nuotrupos iš mano prisiminimų)

Laisvės alėja kaip buvo, 
taip ir pasiliko pati gra
žiausia Kauno gatvė, kau
niečių pamėgta pasivaikš
čiojimo bei poilsio vieta, nu
sodinta pavėsingomis liepo
mis, apstatyta patogiais sė
dėti suoleliais.

Bet ypatingą mano dėme
sį patraukia vienas namas 
Laisvės alėjoje, pažymėtas 
48-ju numeriu. Pro jį pra
eidamas kiekvieną kartą 
prisimenu neramius jaunys
tės metus, kai šio namo 
antrame aukšte buvo įsikū
ręs Kauno darbininkų klu
bas “Internacionalas,” ku
riam 1919-1921 metais ati
duodavau visą savo laisva
laikį. Ir ne tik laisvalaikį, 
bet visą save.

Klubas priklausė Lietuvos 
profesinių sąjungų Centro 
biurui, kuris vadovavo vi
soms krašto profesinėms są
jungoms. Tuo tikslu jis lei
do savo organą keturiomis 
kalbomis: lietuvių — “Dar
bininkų gyvenimą,” rusų — 
“Rabočaja Žiznj,” lenkų — 
“Žycie robotniče” ir žydų — 
“Arbeiterleben.” Žvalgybai 
vykdant įvairias represijas, 
suimant laikraščių redakto
rius ir paties Centro biuro 
narius, laikraštis negalėjo 
eiti reguliariai, taip pat ir 
pats biuras negalėjo dirbti 
normaliai, bet į suimtųjų 
draugų vietą ateidavo kiti 
ir darbas ilgam nesustoda
vo. Stipriausiai laikėsi lie
tuvių ir žydų kalbomis lei
diniai, nes rusų ir lenkų 
kalbomis būdavo sunkiau 
surasti redaktorių, o žval
gyba lyg tyčia, prie jų dau
giausiai kibdavo.

• • •

Pribrendus reikalui nu
statyti gaires tolimesniam 
darbui, Centro biuras buvo 
nutaręs sušaukti Lietuvos 
profsąjungų atstovų suva
žiavimą, kuris turėjo įvyk
ti darbininkų klubo patal
pose 1919 m. gruodžio 24 
dieną ,ir apie tai iš anksto 
paskelbė “Darb. gyvenime-” 
Bet šiam suvažiavimui lei
dimą duoti valdžia delsė ir 
paskutiniu momentu pasiūlė 
jį atidėti. Toks pasiūlymas 
buvo padarytas tuo metu, 
kai jau nebeliko laiko su
važiavimui atšaukti, dėl to 
daug delegatų iš provincijų 
atvyko į Kauną.

Represijos
Atvykusieji profsąjungų 

papildomai milijonus pūdų 
grūdų.

Abrikosai ir persikai 
auga Latvijoje

Saldūs, burnoje tirpstą 
abrikosai ir persikai išau
ginti Latvijoje, po atviru 
dangumi.

Kelis hektarus užima ab
rikosų sodas, įveistas arti 
Duobelės miestelio. Kiek
vieną medelį čia pasodino 
ir užaugino puikus selekęi- 
ninkas - mičiurininkas, Lat
vijos TSR nusipelnęs moks
lo veikėjas Peteris Upitas. 
Visą savo gyvenimą šis 
žmogus paskyrė sodams 
veisti.

P. Upitui vadovaujant, 
Duobelės bandymų ūkyje 
įveistas pirmas respubliko
je 17 hektarų ploto hibridų 
sodas. Beveik 40 tūkstan
čių hibridinių sodinukų au
ga šiame sode. Pusę šimt
mečio mokslininkas kūrė 
naujas vaismedžių atmai
nas. U • • . . •

įgaliotiniai tokiu valdžios 
poelgiu labai pasipiktino ir 
nenorėjo taip be nieko grįž
ti namo. Klubo patalpose 
jie padarė slaptą posėdį, ku
riame visais dienotvarkėje 
paskelbtais klausimais priė
mė nutarimus, ir rezoliuci
jų forma tie nutarimai, taip 
pat slaptai, buvo atsausdin- 
ti ir išdalinti delegatams.

Apie viską sužinojo žval
gyba ir ėmėsi žiaurių re
presijų prieš profesines są

jungas: suėmė ir į kalėjimą 
sukišo Centro biuro pirmi
ninką J. Puodžiūną ir sek- 

į retorių P. Stiklių, išdraskė 
I ir likvidavo Centro biuro 
raštinę su visais dokumen
tais, atėmė patalpas, kurias 
Centro biuras turėjo Ugnia
gesių g. 12a. Panašus liki
mas ištiko ir pavienes prof
sąjungas. Savaime aišku, 
kad negalėjo išeiti nė “Dar
bininkų gyvenimas.” Tuo 
būdu sustojo ir apmirė vi
sas profsąunginis veikimas.

Po tokio sunkaus ir ne
lemto smūgio profsąjungos 
vėl atsigavo tik po trijų 
mėnesių. Ir taip, 1920 m. 
gegužės 26 d. jos iš naujo 
atgaivino savo Centro biu
rą, kuris, neatgavęs savo 
ankstyvesnių patalpų, įsikū
rė darbininkų klube. Pirmu
tiniame jo plenariniame po
sėdyje buvo nutarta sušauk
ti visos Lietuvos profesinių 

j sąjungų suvažiavimą tų pa
lčių metų birželio 20 dieną.

Tuo tarpu netikėtai pra
sidėjo visuotinis Kauno' 
spaustuvių darbininkų strei
kas dėl kolektyvinės sutar
ties . Darbininkai reikalavo 
pasirašyti su darbdaviais 
kolektyvinę sutartį, kurios 
vienas punktas buvo nepri- 

i imtinas dviejų stambiausių 
spaustuvių — Valsty binės 
ir kunigų “Šviesos” — va
dovams, būtent, kad darbi
ninkai būtų samdomi tik 
per profesinę sąjungą. Dėl 
to kilo streikas ir Kaunas 
liko be laikraščių.

Dėl streiko ir pats Centro 
biuras atsidūrė keblioje pa
dėtyje. Suvažiavimas pa
skelbtas, reikia, profsąjun
goms duoti tolimesnius nu
rodymus, o laikraščio išleis
ti negalima. Bet išeitis grei
tai buvo surasta. Streiko 
k o m it e t a s neprieštaravo, 
kad Centro biuras streiko 
metu išleistų savo laikraštį. 
Ir štai, pačiame streiko 
įkarštyje, birželio 5 dieną, 
išėjo eilinis, 6-asis “Darbi
ninkų gyvenimo” numeris, 
nes penki pirmieji buvo iš
leisti metų pradžioje. O ve
damojo straipsnio pirmieji 
žodžiai buvo: “Po keturių 
mėnesių pertraukos vėl pra
dedame leisti mūsų organą 
“Darbininkų gyvenimą-..”

Tai buvo momentas, kai 
Kauno darbininkai tikrai 
pasijuto pasiekę savo galios 
viršūnę, o valdžia ne juo
kais įsiuto, pamačiusi išė
jusį “Darbininkų gyveni
mą,” kai joks kitas laikraš
tis, net pats oficiozas “Lie
tuva,” dėl streiko negalėjo 
išeiti.

Iš naujo prasidėjo žval
gybos siautėjimas, kratos, 
areštai. “Darbininkų gyve
nimas” vėl buvo sustabdy
tas.

Tokiomis aplinkybėmis 
priartėjo suvažiavimo, ku
ris šį kartą rinkosi jau le
galiai, atidarymo diena. 

• • •
Valdžios pikti žygiai
Suvažiavimas buvo šau

kiamas visos Lietuvos pro

fesinių sąjungų C. biuro. 
Jo vardu buvo paskelbtas 
kvietmas į suvažiavimą ir 
nustatyta svarstomųjų klau
simų dienotvarkė.

Jau iš vakaro suvažiavo 
gana apsčiai delegatų. Bet 
čia vietoje pasirodė, kad 
kur kas lengviau provinci
joje išrinkti delegatus ir 
jiems atvažiuoti, negu čia, 
Kaune, atvažiavusiems dar
bininkų delegatams suva
žiavimą įvykinti.

Tą pačią dieną (birž. 19 
d.) buvo gautas iš miesto 
viršininko raštas, kad pro
fesinių darbininkų sąjungų 
centras likvid u o j a. m a s ir 
joks suvažiavimas negali 
įvykti.

Kuo remdamasis tas vir
šininkas likvidavo Centro 
biurą, buvo neaišku. Tie
sa, keli Centro biuro nariai 
prieš patį suvažiavimą buvo 
areštuoti, bet tai dar ne pa
grindas likviduoti patį biu
rą, kuris, kaip toks, veikė 
teisėtai ir jo uždarymas nė 
oficialiame rašte niekuo ne
motyvuotas. Matėsi, jog tai 
buvo daroma tik tam, kad 
išardytų suvažiavimą.

Rytojaus dieną suvažiavu
sieji darbininkų atstovai pa
siuntė delegaciją pas minis- 
terį pirmininką Grinių. Jis 
delegacijai atsakė, kad ne
galįs nieko padaryti, kadan
gi toji įstaiga, kuri šaukusi 
suvažiavimą , esanti likvi
duota, tai nesą juridinio as
mens, atsakingo už suvažia
vimą. Bet principialiai prieš 
patį suvažiavmią ministras 
nieko neturįs.

Čia prisiėjo įsikišti seimo 
socialdemokratų frakcijos 
nariams. Pasitarus su at
važiavusiais delegatais bu
vo sutarta kreiptis antrą 
kartą tai pačiai delegacijai, 
į ministrą Grinių, dalyvau
jant trims s. d. seimo frak
cijos nariams. Tuomet Gri
nius sutiko leisti suvažiavi
mą atidaryti, jeigu s. d. 
frakcijos nariai ima sau at
sakomybę už suvažiavimą. 
Iš delegacijoj buvusių s. d. 
frakcijos narių pusės buvo 
oareikšta, kad tokia atsa
komybė už suvažiavimą 
imama ligi tolei, kol suva
žiavimas nebus išrinkęs sa
vo prezidiumo, kuris toliau 
faktinai ir bus atsakomin- 
gas už suvažiavimą. Su tuo 
Grinius sutiko ir, kad pa
greitinus suvažiavimo leidi
mą, patarė su tam tikru 
min. pirmininko pasirašytu 
raštu nueiti pas miesto vir
šininką. Du s. d- seimo na
riai, nuėję pas Kauno mies
to viršininką ir įteikę jam 
tą raštą gavo atsakymą, 
kad jis, miesto viršininkas, 
negalįs ir teisės neturįs su
važiavimą leisti, reikią, gir
di, kreiptis į vidaus reikalų 
ministrą. Palikus raštą pas 
miesto viršininką, buvo iš 
naujo kreiptasi į min. pir
mininką Grinių, čia Gri 
niaus buvo pasakyta, kad 
jis pasikalbėsiąs su kuo rei
kią ir suvažiavimas galė
siąs įvykti 7 vai. vakare.

Iš tikrųjų, apie 4 ar 5 vai, 
buvo pranešta, kad suvažia
vimas leistas ir, patikrinus 
atsivežtus delegatų manda
tus, jis ir buvo atidarytas 
apie 8 vai. vakare, birželio 
20 dieną. Tą dieną tebuvo 
suspėta išrinkti prezidiumą 
ir išklausyti įvairių darbi
ninkų organizacijų suvažia
vimo sveikinimus, o t aip 
pat buvo išrinkta tam tik
ra delegacija į min. pirmi
ninką reikalauti paliuosavi- 

mo suimtųjų Centro biuro 
narių.

Tuomet tos dienos posėdis 
ir buvo užbaigtas, sutarus 
pradėti sekantį posėdį bir
želio 21 d. devintą valandą.

• *” • • 
Užpuolimas >.

Ant rytojaus posėdis pra
sidėjo kiek vėliau, negu de
vintą valandą. Vykstant po
sėdžiui, maždaug apie 12 
vai., staiga ginkluota mili
cija užėmė visas darbininkų 
klubo duris ir pareikalavo 
pusvalandžiui per traukti 
posėdį, nes esąs reikalas 
peržiūrėti ir patikrinti su
važiavime daly vau j ančių j ų 
pasus. Paklausus, kieno pa
rėdymu tai daroma, buvo 
atsakyta, kad miesto virši
ninko įsakymu jie turį tuč 
tuojau perkontroliuoti visų 
pasus- Kuomet milicijos at
stovui buvo pasiūlyta luk
terėti, kol bus susižinota su 
Grinium, milicijos atstovas 
iš karto nenorėjo sutikti, 
bet pagalios sutiko pusę va
landos palaukti, kol bus 
gautas atsakymas iš min. 
pirmininko. Apie tai buvo 
pranešta Griniui, kuris ne
trukus atvažiavo į darbi
ninkų klubą. Jo įsakymu 
tuojau buvo nuimta sargy
ba ir milicijos atstovas suti
ko pasitenkinti atvykusių 
delegatų sąrašo peržiūrėji
mu, nedarant pasų kont
rolės.

Vėliau Grinius, įėjęs į su
važiavimo salę, paprašė žo
džio. Prezidiumas užklausė, 
kokiu reikalu min. pirmi
ninkas nori kalbėti, ar jis 
nori suvažiavimą sveikinti, 
ar tik painformuoti. Gri
niui pasakius, kad jis norįs 
suvažiavimą ir sveikinti, ir 
kartu painformuoti, prezi
diumas kreipėsi į suvažiavi- 

’ mą klausimu, ar duoti min. 
pirmininkui žodį, ar ne. Vie
nas iš suvažiavimo delega
tų pasakė, kad geriausias 
būtų suvažiavimo pasveiki
nimas, tai paliuosavimas te
besėdinčių kalėjime Centro 
biuro narių, ir kol jie ne
bus paliuosuoti, suvažavi- 
mas negali priimti iš min. 
pirmininko jokių sveikini
mų. Didele balsų dauguma 
nutarta duoti min. pirmi
ninkui balsą tik informaci
jos tikslams. Grinius kal
bėjo, kad Lietuva ne tik de
mokratinė, bet ir teisių res
publika, ir tuo norėjęs pa
brėžti, kad jis negalįs pa
daryti to, kas prieštarauja 
veikiantiems įstatymams. 
Jo kalba buvo ramiai iš
klausyta ir po to pereita vėl 
prie dienotvarkės punktų.

Kitas užpuolimas
Darbas ėjo ramiai iki pat 

prievakario, bet prievaka
ryje vėl kieme ir prie visų 
durų atsirado gin k 1 u o t a 
sargyba iš kareivių ir mili
cijos, ir iš kiekvieno išei
nančio iš darbininkų klubo 
buvo reikalaujama paso. 
Nors buvo kreiptasi vėl į 
min. pirmininką, bet jis nu
rodė tuo reikalu kreiptis į 
vidaus reikalų ministrą. Vi
daus reikalų ministras, už
klaustas, ar su jo žinia ir 
sutikimu darbininkų klubas 
apstatytas ginkluota sargy
ba ir kontroliuojami suva
žiavusių darbininkų atsto
vų pasai. Gavus atsakymą, 
kad su jo žinia ir sutiki
mu, teko nušilę isti prieš 
ginkluotąją jėgą.

Kontroliuojant pasus bu
vo sulaikyti trys delegatai, 
bet jie nebuvo areštuoti, ta
čiau laike paties suvažiavi
mo buvo areštuoti keli dar
bininkai kauniškiai.

• ""* • •
Iš to, kas čia atpasakota,

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., Liepos (July) 5, 1963

San Francisco, Calif.
Piknikas liepos 14 dieną
Birželio 23 d. įvyko LLD 

ir LDS susirinkimas drau
gi! Sutkų bute. Dienos gro
žis sulaikė nekurius narius 
nuo susirinkimo pareigų. 
Tačiau susirinkimo eiga 
buvo gyva ir konstruktyvė. 
Tarp kitų tarimų, nutarta 
turėti pietus bei pikniką 
Geln Ellen, Cal. liepos 14 d., 
pas svetingus Zalogus. Za- 
logų sodyba jauki, ot, ro
dos, ten esant, kad esi kur 
nors vasariniame kurorte. 
Prie to, mūsų darbščios vi
rėjos pažadėjo paruošti pie
tus, kurie bus neužmiršta
mi. Jau žinome iš praeities, 
kad pas mūsų darbščias 
moteris randasi daug gabu
mų patiekalų ruošime. Tuo 
būdu kviečiame ir ragina
me, kad visi atsilankytu- 
mėt!

J. Ginaičiui palinkėjome 
ilgų metų

Mūsų Valė Sutkienė, kuri t 7
visada pilna įvairių planų, 
kažkaip sužinojo, kad mūs 
darbštaus Jono Ginaičio 
gimtadienis birželio 21 d. 
Tad jinai ta proga paruošė 
dėl jo puotą ir palinkėjome 
jam sveikų ilgų metų. Po 
skanių vaišių draugai su
metė 20 doleriu “Laisvės” 
ir “Vilnies” reikalams, 
abiem po 10 d. Taip užsibai
gė gražioje nuotaikoje gra
ži birželio 23 dienos popie
tė.

Mūsų išvykos
Pas mus išvykų bei poky

lių nestoka, nepaisant to, 
kad didelės publikos ir ne
turime. Pav., gegužės 19 d. 
įvyko sėkmingas išvažiavi- 
vimas į Santa Cruz, Cal., 
tai mūsų gerųjų draugų 
Karosų vasarnamyje, kur 
milžinai raudonme d ž i a i 
veik siekia padangę. O bir
želio 16 d. įvyko taip pat 
sėkmingas išvažiavimas į 
Santa Cruz, Cal., tai gera
širdžiu Mačiuliu šeimos va
sarnamyje, kur irgi Kali
fornijos raudonmedžiai tu
ri apjuosę jų visą jaukų 
narna.

Apgailėtina, kad mūsų 
Jonas Benekeraitis - Baker 
skundžiasi su savo sveika
tos negailimais. Mes jo vi
sada pasigendame sueigose. 
Tačiau, kad jis dažnai ir ne
gali atvykti į sueigas, bet 
dažnai prisiunčia dovanų 
parengimams ir kartu šir
dingu patarimų draugams. 
Linkime jam greit Šu
švei kti.

> S. F.

UNIVERSITETAS PA
KEITĖ NUSISTATYMĄ

Per paskutinius dvyliką 
metų stambusis Californi- 
jos valstijos universitetas 
buvo uždraudęs s t u d e n - 
tams kviesti komunistus 
kalbėtojus. Dabar univer
siteto vadovybė tą nepro
tingą nusistatymą pakeitė. 
Nuo dabar ir šio universi
teto studentai turės pilną 
laisvę išgirsti ir komunistus 
kalbėtojus. Tai didelis lais
vės laimėjimas.

Bostonas. — Trečiu kar
tu narūnai buvo nusileidę 
giliai į jūrą, bet nepaste
bėjo submarine “Tresher” 
jokių pėdsakų.

galima maždaug teisingai 
įsivaizduoti, kokiom sąly
gom dirbo profesinės są
jungos Lietuvoje anais lai-, 
kais, o taip pat kokie buvo 
santykiai tarp darbininkų 
ir lietuviškos buržuazinės 
valdžios.



M. Sluckis

Jeigu turėtumei mano akis!
(Pabaiga)

“Ačiū dievui!”—atsikvėpė kai kas, la
bai jau nemėgęs ramybės drumstėjo Be
nedikto. “Dievas visagalis!”—džiaugėsi 
davatkos moterys bedievės Aldonos pa
žeminimu. Kai]) nuodėgulis pelenuose 
ėmė rusenti viltis ir tėvų širdyse. Gal 
dabar, kai to kreivuolio, to Benedikto 
nebėra, duktė, nors ir pavėluotai, sugrįš 
į protų? Juo labiau kad Ilgūnas, prie vo
kiečių spekuliuoti ėmęs, vis dar nevedė 
ir po senovei kėlė skrybėlę.

Saldžiai pas tėvus valgiusi, minkštai 
gulėjusi, netgi savo plikio Benedikto le
pinta,—įsivaizduojat, kad jai lyg mažai 
mergytei pirkdavęs — Aldona juodžiau
sių darbų nesibijo. Nieko nepadarysi, 
su karu iš tikrųjų žemėje visa kitaip ap
sivertė, nors žmonės ir nepradėjo gal
vomis vaikščioti. Baltos Aldonos ran
kos ,rodos, tik glamonėms sutvertos., ei- 
žėjo nuo šalčio, pūslėj o nuo kastuvo ko
to. O ji nesiskundė, neaimanavo, lyg vi
sų gyvenimų būtų žlugtų velėjusi, mies
telėnų daržus smaigsčiusi. Išeidavo net 
pas ūkininkus uždarbiauti, bulvių, run
kelių kasti, linų rauti. Sunkus darbas 
jos neįveikė. Grožio, sveikatos buvo 
sklidina kaip medaus korys. Krautuvi
ninkas Ilgūnas laižėsi, į tų medų žiūrė
damas, dovanų jai pasiųsdavo. Na, ko
kios karo metais dovanos? Visa, kas 
valgoma ir nuodėminga kūnų pridengia. 
Aldona vis tik nepaliesdavo Ilgūno ry
šuliukų. Nuspirdavo juos į šalį, lyg tai 
būtų pramuštgalvių prievilas, numestas 
viduryje gatvės lengvatikiams išjuokti.

—Ko gi tu spyriuojiesi kaip ožka? — 
įkalbinėjo Aldonų moterėlės iš didelio 
širdies gerumo. — Džiaugtumeis, kad 
ponas Ilgūnas dar sutinka gerti iš šuli
nio, į kurį tas “zimagoras” prispiovė...

Kai negelbėjo šita gudrybė, moterys 
griebėsi kitos.

—Ilgai čia moteris žydi? Kaip ta obe
lis pavasarį. Nepamatei, jau ir pabiro 
lapeliai... Kam taupai save lyg cukrų? 
Benediktas vis tiek po velėna, jam ne
bereikalinga. ..

Aldona, keista, -nepyko, tik juokėsi. 
Jeigu iškoliotų, į plaukus kibtų, dar bū
tų suprantama. Žiūrėk, ir vėl ji kaip 
ta katė su pele dantyse:

—Jeigu turėtumėt mano akis!
Na, tokių akių, kurios kiaurai velėnų 

matytų, dar niekas neturėjo ir neturės. 
O jeigu su velnio pagalba tenai ir žvilg
telėtų kas, tai Benedikto tikrai neatgai
vintų.

Taigi Aldona vėl visus piktino. Ir ne 
tik tuo, kad negrįžta pas tėvus, kad ne
rodo jokio palankumo Ilgūnui, kiek sa
vo nenoru gyventi taip, kaip visi.

Vis dėlto, matyt, neapsiėjo be raguo
tojo pinklių, nesr—įsivaizduokite!—Aldo
na tikrai matė, ko nematė visas mieste
lis. Vienų dienų žmonės išgirdo Bene
dikto balsų. Išgirdo iš labai toli, iš Mask
vos, uždarę visas langines ir užgesinę vi
sas šviesas. Benediktas kalbėjo ne kam 
nors kitam,—jai, savo Aldonai. Tartum 
nieko pasaulyje nebūtų—tik jiedu, ran
komis susitvėrę.

—Gyvas aš ir sveikas, Aldute, nesirū
pink,—pasakė jis, lyg regėtų jų iš tolių 
toliausių ir kaip mat galėtų ta savo 
trumpa koja atstriksėti. — Kariauju, tai 
yra tam žvėriui fašistui duobę rausiu. 
Daug jų esu iškasęs, įveiksiu ir šitų. 
Glaudžiu prie kareiviškos krūtinės ir bu
čiuoju.

Kų kų, laižytis tikrai mėgo tas Bene
diktas. Koks buvo, toks ir paliko. Tiktai 
kalbėjo jis sklandžiai, kaip iš rašto. Te
nai jį gerokai, matyt, pakaustė.

—Gyvas tai gyvas, bet parsiveš ruske- 
lę,—savaip išsivertė jo žodžius moterė
lės, perduodamos naujienų Aldonai.

Nuo tos žinios, kad Benediktas ap
siskelbė, Aldona dar labiau sužydėjo. 
Niekad anksčiau tokia smagi neplušėjo, 
niekad eidama taip plaukte neplaukė, 
nors dėvėjo sučiurusių suknelę ir braukė 
grindinį medpadžiais. Nei jai karas, nei 
jai kokios panikos. Lėktuvais danguje, 
kurie šaudo ir mėto bombas, lyg kokiais 
balandžiais džiaugėsi, žiūri sau aukš
tyn, užvertusi galvų, pražiojusi dailias 
lūpas, rodos, tuoj ims mana snigti. Vi
si spėlioja: karo priešininkus lygina, 
vieni vienu, kiti kitu abejoja, o ji šypso
si kaip rasos nupraustas obuolys, ir tiek.

Vis dėlto Aldona per anksti džiūgavo 
ir tuo savo džiūgavimu žmones erzino. 
Gyvas tai gyvas liko Benediktas, sveti
mos moters irgi neparsivedė, bet koks

ten jo ir parėjimas. Parklibikščiavo su 
ramentu!

Juk ir anksčiau buvo ne koks galin
čius, ne koks gražuolis — tikras kreiva
kojis. O čia karas, matyt, norėjo jo 
koja prailginti, bet ne tų pačiupo. Kai
rės kojos, tos sveikosios, vien kelnių kiš
ka liko. Jeigu pamatysit jį su abiem— 
netikėkit. Tai odinė girgžda. Tyliai, ty
liai, vos gali išgirsti. O ir veide, dešinia
jame skruoste, melsva gėlė žydi. Mat, 
skeveldros skruostų sukapojo. Štai koks 
grįžo Benediktas! Tiesa, žvanga jam 
ant krūtinės medaliai. Bet kokie meda
liai, sakykite, atstoja žmogui sveika ko
jų ir nesužalota veidų? Beje, gražus jis 
ir taip niekuomet nebuvo.

O Aldona? Kų Aldona? Gal nustėro 
iš siaubo, gal pabėgo pas tėvus, į protų 
sugrįžo? Kur tau! Myli jį dar karščiau, 
popinasi kaip su mažu ir, net žmonėms 
žiūrint, bučiuoja. Kų jūs galvotumėt, 
bučiuoja? Ogi ta biaurių žaizda ant 
skruosto. Sako, namuose ji sėdasi ant 
grindų ir glosto, myluoja jo negyvų ko
jų, jo odinį protezų. O jeigu koja gyva 
būtų, sakykite, būtinai reikia jų laižyti?

Miestelyje po karo daug kas pasikeitė. 
Namai kitokie, senų daug išgriauta, nau
jų daug pastatyta. Nepasakysi, pakito 
ir žmonės. “Zagso” niekas nesibaido ir 
vaikus be didelio sųžinės graužimo met
rikuoja. O vis dėlto pasitaiko nemažai 
ir tokių, kurie dar sprendžia vis ta pa
čių mįslę ir patyliukais kvočia jų, ta Al
donų: kaip galinti su tokiu invalidu, su 
tokia lūžena gyventi—ji, tokia dar graži, 
tokia sveika moteriškė?

Ir žinote, kų Aldona atsako, nors dan
gus ja ne karta už tuos žodžius baudė. 
Šiaip ar taip, tie žodžiai juk šventva
giški :

—Jeigu turėtumėt mano akis!
Na, iš tikrųjų pasakykite kas nors pa

galiau, kokios gi jos, tos nuostabios Al
donos akys?

Nurimti negaliu
Negaliu prisiminimuos skęsti,—
Į rytojų nukeliu svajas.
Ką aš rytdienai galiu atriesti?
O rytojus—ką jis man atneš.

Vakar šios dienos nekantriai laukiau, 
Šiandien audžiu dainą ateities.
Man vis maža laimės, juoko, džiaugsmo.
Noriu rytdienon rankas ištiest.

Vakarykštės laimės neieškosiu,—
Nuostabesnę ateičiai kuriu.
Jeigu laimei neturiu aš soties—
Ir nurimti teisės neturiu.

Elvyra Kubiliūtė

Galingi svertai
Virs uosto rankom iškeltom palinkę, 
Gimnastikuojasi kranai.
Šiaip tuščia... Vien tik kroviniai aplinkui,— 
Prie pulto sėdi sau žmogus ramiai.
Dangoraižius sukrauta—plokštė paskui 
Plieninės gervės ilgakakles; [plokštę
Iš kolei kas neleistinų regėti bokštų 
žvalgyt dangaus raketos pajuda atkaklios. 
Dar penkmetis, septynmetis.. Gyventi verta!.. 
Virs rojum Šalys, kur nūn karstos meškos; 
Planetos ašį suktcls geležiniai svertai 
Ir švystelės gal šiaurės polių už Aliaskos?

J. Subatavičius
1963. III. 7

Liaudies meno meistrų tobulinimo univer
sitetas, veikiantis prie Kauno profsąjungų 
kultūros rūmy, yra vienintelis Tarybų Lie
tuvoje. Universitete makosi 130 liaudies 
meistrų. Daug naujų ir naudingų žinių įgy
ja klausytojai užsiėmimų metu, čia ren
giami bendri ir sekciniai užsiėmimai tapy
bos, dailiosios tekstilės, keramikos, medžio 
raižybos temomis.

Nuotraukoje: liaudies meno meistrų to
bulinimo universiteto klausytoja Marija 
Palionienė (centre) apžiūri darbus.

Justas- Paleckis .1

Kova už demokratiją —kova už socializmą
Šiais laikais pasaulyje nė

ra tokių jėgų, kurios ne
skelbtų save demokratiško- 
komis. Net Ngo Din Dje- 
mas, net Salazaras nepra
leidžia progos susieti demo
kratijos sąvokų su savo val-

Tema apie demokratijų 
turi didelę reikšmę tiek ša
lyse, einančiose socialistiniu 
keliu, tiek kapitalistinėse 
šalyse, kur demokratijos ir 
laisvės šūkiais dangstosi 
įvairiausi reakciniai reži
mai ir reakcingiausios par
tijos bei grupės. Tad dis
kusijos apie demokratijų, 
jos sąvoką ir esmę visada 
yra aktualios.

Šį kartų kalbėsiu apie 
i Suomijos draugų pasiūlymu 
surengta tarptautinį nuo
monių pasikeitimų t e m a 
“Komunistai ir demokrati
ja,” įvykusį š. m. sausio mė
nesį Prahoje, kuriame man 
teko dalyvauti. Jį organi
zavo komunistu bei darbi
ninkų partijų teorinis ir in
formacinis žurnalas “Tai
kos ir socializmo proble
mos.” Diskusija, kurioje da
lyvavo daugiau kaip 20 ša
lių kompartijų atstovai, vy- 

Iko trimis aspektais: 1) Ko
va už demokratija ir socia.- 
lizinų kapitalistinėse šalyse, 
2) Tariamoji ir realioji lais
ve; visuomenės ir asmens 
laisvė dabartinėje ideologi
nėje kovoje, 3) Socialistine 
demokratija: pasiekimai ir

Pranešimuose, ir kalbose 
tais klausimais buvo',išdės
tyti teoriniai apibendrini
mai, apžvelgta konkreti pa
dėtis įvairiose šalyse ir iš
kelti praktiniai komunistų 
partijų uždaviniai toje ko
voje. i

Bendroji nuomone
Visas tarptautinis komu

nistinis judėjimas šiandien 
vieningai p r i p a žįsta, kad 
kova už demokratija yra 
“kovos už socializmų sudė
tinė dalis,” kaip pasakyta 
TSKP Programoje.

Apie įvairumų sąlygų, ku
riomis buržuazinė - demo
kratinė revoliucija gali per
augti į socialistinę revoliu
cijų, plačiai parašė V. Dže- 
ratano (Italija), kurio pra
nešimas buvo gautas ir per
skaitytas simpoziume. Jis 
pažymėjo, kad buržuazijos 
socialinės jėgos, siekiančios 
sau naudingos buržuazinės 
revoliucijos, visada ieško 
kompromiso su reakcingo
mis grupėmis ir nenori iki 
galo vykdyti demokratinius 
reikalavimus. Todėl revoliu- 
joje, kuri savo pabūdžiu bu
vo buržuazinė - demokrati
nė, Leninas skyrė darbinin-

jkų klasei avangardinį vaid
menį ir kėlė uždavinį būti 
hegemonu kovoje už demo
kratijų. Spręsdama tų už
davinį ir vykdydama iki ga
lo buržuazinę - demokratinę 
revoliucijų, Rusijos darbi
ninkų klasė užtikrino sau 
socialistinės revo 1 i u c i j o s 
prielaidas ir atvėrė į jų du
ris. Nors /Leninas darė 
skirtumų tarp tų dviejų re
voliucijų, jis tuo pat laiku 
matė tarp jų nenutraukia-, 
mų ryšį.

Tokiomis tarptautinėmis 
sųlygomis, kai pasaulinė so
cializmo sistema pasidarė 
žmonių visuomenės vysty
mosi lemiamu faktoriumi, 
tas nenutraukiamas ryšys 
tarp demokratinės ir socia
listinės revoliucijų turi dar 
labiau sustiprėti ekonomiš
kai atsilikusiose šalyse, ku
riose dar gajiwa vykdy ti

buržuazinių - demokratinių 
revoliucijų uždavinius.

Skirtumas sąlygose
Tačiau kitoks tos proble

mos pobūdis išsivysčiusioje 
kapitalistinėje šalyje, kokia 
yra Italija. Ten jau seniai 
išsemtos buržuazinės - de
mokratinės revoliucijos tei
kiamos galimybės. Vienin
tele pribrendusia ekonomi
niu atžvilgiu revoliucija to
kioje šalyje gali būti tik so
cialistinė revoliucija. Kai 
kalbama, kad kova už de
mokratija yra sudėtinė da
lis kovos už socializmų šio
se šalyse, negalima vien 
remtis teze apie nenutrau
kiama ryšį tarp buržuazi
nės - demokratinės ir socia
listinės revoliucijų.

Kovoje prieš fašizmų Ita
lijoje įvyko liaudies demo
kratinė revoliucija, buvo iš
vaduota liaudis, iškovota 
respublikinė konstit u c i j a, 
atidaranti kelia į gilius soci
alistinius pertva r k y m u s. 
Tos demokratinės revoliuci
jos turinys dar nebuvo tie
sioginis socializmo laimėji
mas, bet tai nebuvo ir bur
žuazines demokratijos pa
prastas atkūrimas: tos re
voliucijos turinys buvo de
mokratinis pasistūmėjimas 
socializmo link.

Tuo būdu demokratinė ir 
socialistinė perspektyvos 
p a s i rodė glaudžiai susiju
sios tarpusavyje, jos susilie
jo į vieningų revoiųęįnę per- 
spęįityvų. Kalba ėjo ne apie 
dvi revoliucijas, o apie vie
ninga revoliucinį procesų, 
kuris nuėjo žiauraus pilieti
nio karo išbandymus ir da
bar galėjo išsivystyti taikiu 
būdu per masinį judėjimų, 
kuriame dalyvauja įvairios 
politinės jėgos, besiremian
čios darbininkų, valstiečių, 
inteligentų ir vidutinių 
miestelėnų sluoksnių sąjun
gą. Italijos komunistų par
tija sugebėjo išsilaikyti to 
demokratinio judėjimo 
priešakyje, nepaisant reak
cijos siautėjimo. Socializ
mui stiprėjant pasaulyje, 
socialistinėms šalims vyk
dant taikaus sambūvio poli
tikų, Italijos eko n o m i k a i 
vystantis kapitalistinės kri
zės naujos fazės sųlygomis, 
susidaro naujos galimybės, 
palankios pasistūmėjimui į 
socializmų.
Apie padėtį .Prancūzijoje.
Kalbėjęs apie kovos sųly- 

gas savo šalyje, Prancūzijos 
parlamento deputatas R. 
Blanže primine apie Liau
dies fronto reikšmę, ginant 
demokratijų prieš fašizmų 
antrojo pasaulinio karo iš
vakarėse ir apie šlovingas 
Prancūzijos liaudies tradi
cijas kovoje už demokrati
jų, pažangų ir socialinį tei
singumų.

Prancūzijos burž u a z i j a 
savo interesais išna u d o j o 
valstiečių ir vidutinių mies
telėnų paramų. Bet auganti 
kapitalų koncentracija mo
nopolijose vis labiau paker
ta tų sluoksnių ekonominį 
pagrindų, ir buržuazija ne
tenka jų paramos. Darbi
ninkų masės, nepaisant visų 
buržuazijos pastangų, lieka 
ištikimos komunistų parti
jos politikai. Užtat Prancū
zijos buržuazija griėbiasi 
diktatūros priemonių. Fal
sifikacijų ir machinacijų 
pagalba ji sumažino darbi
ninkų klasės, o taip pat 
valstietijos ir vidutinių 
sluoksnių įtakų parlamente.

T okiomis sųlygomis Pran-

tęsia kovų už demokratijų, įvedimo. Kalbėdamas prieš 
panaudodama parlamentinį ypatinguosius įst a t y m u s, 
kelių, o kartu ir telkdama į 
kovų už demokratijų liau
dies mases. Stiprėja ryšiai 
tarp demokratinių jėgų, pa
siryžusių kovoti prieš de Go- 
lio vienval d y s t ė s režimų.
Prancūzijos Kompartija lai
kosi to nusistatymo, kad 
bendradarbiavimas tarp ko
munistų ir kitų demokrati
nių partijų galimas ir rei
kalingas ne tik naujam de
mokratiniam režimui įkur
ti, bet ir kovai už socializ
mų.

Draugas R. Haks iš Olan
dijos kalbėjo apie žymius pa
sikeitimus Vakarų Europos 
šalių liaudies masių kovoje 
prieš monopolistinį kapita
lų. Kubos krizė žmonėms 
parodė, kad Tarybų Sųjun- 
ga ir apskritai komunistai 
nenori karo. Tarybų Sąjun
gos ir asmeniškai N. Chruš
čiovo veiksmai laimėjo dau
gybę naujų šalininkų tai
kaus sambūvio idėjai. Liau
dies masės vis garsiau rei- 
kalau j a nusigi n k 1 a v i m o, 
“šaltojo karo” likvidavimo, 
santykių su socialistinėmis 
šalimis pagerinimo. Tai rim
tas smūgis antikomunizmui.

Tų įvykių akivaizdoje di
dėja ir Olandijos liaudies 
masių aktyvumas, kovojant 
už demokratijų. Keliami 
reikalavimai, kad Olandija 
išeitų iš NATO ir pasi
rinktų, neųtpaluųio politiką, 
Mlitųsi dalyvavus ginklavi
mosi varžybosę. .Diskusija, 
ku ri ' vyko: dėl karo i r tai
kos, problemų Olandijos so
cialdemokratų partijoje, ro
do, kad jos masėse didėja 
nepasitenkinimas antikomu
nistine tos partijos vadovy
bės politika ir .auga prita
rimas taikaus sambūvio 
idėjai.

metalistų profsąjungos pir
mininkas pasakė: “Ypatin
gieji įstatymai siekia to fa
liškai pajungti gyventojus 
totaliniam karui, kuriam, 
kaip matyti, vykdomi pasi
ruošimai.” Reikšminga bu
vo taip pat plačių sluoks
nių reakcija į vyriausybės 
priemones prieš žurnalą 
“Der Špiegel,” dėl ko teko 
pašalinti karo ministrą 
Štrausą. Susirūpinimas dųS 
militaristų provokacijų 
demokratinių teisių varžy
mo apima vis platesnes so
cialdemokratų mases. Va
karų Vokietijos darbinin
kams žymių įtakų daro soci
alistinės statybos pasiekimai 
Vokietijos Demokrati nėję 
Respublikoje, p a r o dantys, 
kad žymi dalis vokiečių tau
tos sugeba tvarkytis be ka
pitalistinių monopolijų, be 
dvarininkų ir kitokių išnau
dotojų.

Ir Ispanijoje
Apie reikšmingus pasikei

timus Ispanijos politinėje 
būklėje kalbėjo M. Azkara- 
te. Prieš frankistinę dikta
tūrų jungiasi plačių antife- 
odalinių ir antimonopolisti- 
nių sluoksnių jėgos. Įdomus 
ir svarbus reiškinys yra 
tas, kad gausiai į antifran- 
kistinę kovą stoja toji ispa
nų karta, j kurio j e susimaišė' 
“pūgai ė to jų vaikai” ir “/nu
galėtųjų vaikai.” Jiems pi
lietinis karas teturi tik is
torinę reikšmę, o < frūnkisti- 
nė diktatūra'— tai tragiška 
dabarties realybė, kuri už
daro kelią į ateitį. Mieste 
ir kaime, fabrikuose, uni
versitetuose, dvarų kume
tynuose — visur jaunimas 
keliasi prieš frankizmą, ro
dydamas drąsos ir pasiryži
mo pavyzdį. Teisinga Is
panijos komunistų partijos 
politika užtikrino darbinin
kų klasės vadovaujamą 
vaidmenį antifrankistinėje 
santarvėje. Apie tai liudi
ja grandioziniai streikai, 
įvykę praėjusių metų balan
džio ir gegužės mėnesiais. 
Ne tik socialistų tarpe stip
rėja srovės, siekinačios ben
drauti su komunistais, bet 
sąjungininkų atsiranda ir 
tarp pažangesnių buržuazi
nių veikėjų bei grupių, o 

Ktaip pat nepatenkintų dik- 
tatoriniu režimu kai kurjfrų 
katalikiškų sluoksnių. .

Draugai E. Tuomeninar 
T. Lechen pasakojo apie ko
vą už demokratijų Suomijo
je, kur įmonių savininkai ir 
buržuazijos bei oportunistų 

’vykdoma skaldymo politika 
trukdo darbininkams vie
ningai kovoti už savo tei
ses. Kur darbininkams pa
siseka veikti išvien, jie lai
mi. Taip buvo pasiekta, kad 
būtų priimtas įstatymas apie 
darbininkų įgaliotinius ir 
darbininkų komitetus įmo
nėse. Tačiau savininkai ne
paiso to įstatymo ir nelei
džia rinkti įgaliotinių bei 
steigti komitetus. Buržua
zinės ir oportunistinės par
tijos trukdo parlamente pri
imti -darbininkams ir darbo 
valstiečiams naudingus įsta
tymus. Komunistai ir liau
dies demokratai turi apie 
trečda1] vietų parlamente ir 
daug vietų municipalitetuo-

(Bus daugiau) ’<

Vokietijoje
Vakarų Vokietijos Kom

partijos atstovas nupiešė 
šiurpų reakcijos, militaris- 
tų ir už jų nugaros stovin
čių kapitalistinių monopoli
jų siautėjimo vaizdų Ade
nauerio viešpatijoje. Šian
dien kapitalo koncentracija 
monopolijų rankose ir tų 
monopolijų įtaka valdžiai 
dar didesnė, negu hitlerinio 
režimo laikais. Šiandien 200 
stambiausių akcininkų gru
pė valdo daugiau kaip 85% 
akcinio kapitalo. Ši grupė 
diktuoja vidaus ir užsienio 
politikų, ji išnaudoja eko
nominę, mokesčių ir finan
sų politikų savo turtams di
dinti kitų gyventojų sluoks
nių sąskaita. Su ta politi
ka susijęs ir liaudies demo
kratinių teisių likvidavi
mas, visų pažangesnių jė
gų persekiojimas. Policijos 
ir šnipų aparatas pralenkia 
hitlerinį aparatų. Gestapi
ninkai užima vadovaujan
čias pareigas policijoje, o 
teismuose vyrauja kruvinie
ji hitleriniai teisėjai.

Padėtis Vakarų Vokieti
joje dabar būdinga tuo, kad 
iš vienos pusės, Adenauerio 
vyriausybė dar labiau stip
rina agresyvių užsienio ir 
vidaus politikų, stengdama
si įgyti atominį ginklų, no
ri įkurti atvirų klerikalinę 
diktatūrų, bet, iš kitos pu
sės, plinta judėjimas už de
mokratijos gynimų.

Antai, Vokietijos profsą
jungų susivienijimo VI su
važiavimas priėmė nutari
mus už demokratinių teisių 
gynimų ir prieš įstatymus 
dėl nepaprastos padėties

Richmond, Va. — Čionai 
didesnėse valgyklose j a u 
patarnauja, negrams.

Voąij gulinu lld.ll-
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<■ PHILADELPHIA, PA. Yucaipa, California
Mano ir visų gerai pažįs

tamas ir mylimas Pranas 
Buknys jau 75 metų am
žiaus. Tai gražus skaičius 
metų. Buknį pažįstu per 
daugelį metų, tai tykaus 
būdo žmogus, mokantis su
gyventi draugiškai su vi
sais, per eilė metų “Lais
vės” gaspadorius, tinkamai 
einąs savo pareigas.

Jonas Gasiūnas, 70 metų, 
ilgametis LDS prezidentas, 
“Laisvės” bendrad a r b i s. 
Plačiai abu žinomi mūsų 
j^fenos kartos veikėjai. Tad 
p£iim kite nuo manęs 
Jums abiem širdingus, 
draugiškus, linkėjimus.

Robert Kennedy kalbėda- 
mas Philadelphijoje 175 
metų konstitucijos priėmi
mo proga pasakė: Mes per 
daugelį metų raminome 
mūsų juodspalvius žmones 
civilėmis teisėmis, bet neiš
tesėjome jas duoti. Jų kant
rybė išsisėmė ir jie kovoja 
už savo teises. Kam patin
ka ar nepatinka, bet laikas 
skaitytis su gyvenimu, su
teikiant jiems civiles lais
ves.

Plieno darbininkų unijos 
kontraktas su kompanijom 
sutiktas nevienodai. Vieni 
džiaugiasi, kad išvengta 
streiko, bus daugiau darbų, 
bet dalis sako, uždarbis ne
pakeltas, tuo tarpu reikme
nų kainos kyla, taksai kyla, 
tik uždarbis ne.

<New York Shipbuilding 
Corp., Camden, N. J., pasi 
rašė dvejų metij kontraktą 
su International Brother
hood unija, pakeliant pir
mais metais 7 centus, ant
rais 9 centus valandai ir 
duodant teisę pasitraukti į 
pensiją sulaukusie m s 62 
metų.

Kolsman Motor kompani
jos darbininkai randasi ko
vos lauke jau šešios savai
tės. Kompanija nelinkus de
rybų keliu rišti nesutiki
mus ir sako kelsianti dirb
tuvę į kitą miestą. Streikui 
vadovauja Internati o n a 1 
Association of Machinists 
unija.

Kelio 611 vedimo darbi
ninkai kovoja už streiko 
laimėjimą 8-nios savaitės. 
Streikui vadovauja inžinie
rių lokalas 542.

! I I I

%iais metais mirė du LLD 
lO^tos kuopos nariai. Dides
niuose parengimuose visi 
užimti darbais, nėra progų 
verbuoti naujus narius, bet
verta kuopiečiams kreipti 
dėmesį į tai. Mažai yra to
kių, kurie patys įsirašo ne
pakalbinus.

Negrų kova plečiasi. Bir
želio 21 d. jie nedirbo pa
gerbdami žuvusį Medgar 
Evers, ir suruošdami eise
ną prie miesto rotušės. Lik
vidavimas segregacijos ne
vyksta. Padėtis rimta.

Atlantic City, N. J., lai
mėjo demokratų 1964 metų 
suvažiavimui vietą. Phila
delphia norėjo, kad suva
žiavimas įvyktų Philadel
phia oje, bet nepavyko, ne
pasitenkinimas politiniuose 
rateliuose.

Birželio 24 d. Convention 
svetainėje įvyko kumšty
nes, ėmėsi Sugar Ray Ro- 
bmson su Gai r dello. Gair- 
deMo laimėjo

Draugė S. Matulienė viiš 
keturių savaičių randasi 
University of Pennsylvania 
ligoninėje. J a i padaryta 

rimta operacija, dešinėje 
kojoje kraujo cirkuliacija 
neveikė; sudarydavo skaus
mus, negalėdavo vaikščio
ti. Operacija nebuvo leng
va, kuomet jos širdis silpna, 
bet sunkumai nugalėti ir li
gonė laipsniškai eina ge
ryn.

Draugų Puodžių sūnus, 
44 metų amžiaus, birželio 
24 d. mirė, palikdamas mo
terį ir du vaikus. Užuojau
ta tėvams ir likusiai našlei.

Miestas įteikė ultimatu
mą kontraktoriam, turin
tiem miesto statybos dar
bus, panaikinti diskrimina
ciją, kitaip panaikins pada
rytus kontraktus ir ateity
je negalės gauti miesto dar
bų. Kontraktoriai sako: 
Jeigu tas bus vykinama, tai 
jie eis į teismą.

Budd kompanija statys 
600 “stainless” plieno po
žeminiams traukiniams va
gonų New Yorko miestui, 
vertės 68 milijonų dolerių. 
Bus keliem šimtams darbi
ninkų darbų per ilgą laiką.

Philadelphiečiai pasiten
kinę vykimu į Baltimorės 
pikniką birželio 23 d. Bu
vusieji piknike sako, kad 
kelionė ir piknikas patiko. 
Tai tradicinė, metinė phila- 
delphiečių išvyka į baltimo- 
riečių gegužinę “Laisvės” 
paramai.

Pilietis

Rochester, N. Y.
Rochesteriečiai labai pa

sitenkinę, susilaukę taip il
gai laukto koncerto. Kon
certas visais atžvilgiais bu
vo sėkmingas. Rochesterie
čiai niekados neužmirš 
Brooklyno dainininkų, nes 
jie neapvylė fochesteriečių 
lūkesčio.

Apie programą nerašysiu, 
nes bus kam ir be manęs 
parašyti. Aš tik noriu at
kreipti Rochesterio lietuvių 
dėmesį į tai, kas buvo sklei
džiama tūlos “taradaikos” 
tarp vietos lietuvių prieš 
koncertą. Minima “taradai- 
ka,” kai tik sužinojo, kad 
yra rengiamas koncertas 
Gedimino svetainėje, pra
dėjo skleisti propagandą, 
kad koncertas nebus sėk
mingas, nes bus pikietuoja
mas. Bet, matydama, kad 
ji neturi pasekėjų, pradėjo 
lakstyti po karčiamas ir 
ieškoti pikietuotojų, ypač 
dipukų tarpe. Tūliems siū
lė net po dešimkę. Bet di
pukai iš “taradaikos” tik 
pasijuokė, nes ją visi gerai 
pažįsta ir nesutiko nei vie
nas eiti pikietuoti.

Galima sakyti, kad mūsų 
miesto dipukai žymiai žmo
niškesni už čikagiškius, ku
rie redakcijoms langus dau
žo.

Koncertas buvo vienas iš 
pasekmingiausių. Svetainė 
buvo perpildyta klausyto
jų, net buvo ir dipukų, ir 
visi koncertą gyrė.

Dabar mūsų “taradaika” 
nežino nei ką daryti. O 
Rochesterio progress y v i a i 
lietuviai laukia kito tokio 
parengimo. Ir aš manau, 
kad mūsų darbštieji drau
gai ir draugės mūs neap
vils.

Gaila, kad draugas Ba
rauskas susirgo.

Dailės Mylėtojas

Bagdadas. — Irako val
džia sako, kad ji smarkiai 
sumušė kurdus ir iš jų atė
mė penkis miestelius.

Levanai atžymėjo 
auksinę sukaktį

Birželio 23 d. Ignas ir 
Anna Levanai puikiai atžy
mėjo savo 50 metų arba 
auksinę ženybinio gyveni
mo sukaktį.

Levanai gyvena Redon
do Beach, Calif., ant kran
to Pacifiko. Jubiliejaus 
puotą surengė jų sūnūs ir 
jų šeimos Torrance, Calif., 
sūnaus Leo rezidencijoje. 
Buvo sukviesta svečių ir 
viešnių iš plačios apylinkės. 
Visi buvo puikiai pavaišin
ti. Anna Levanienė pakvie
tė savo sūnų pianu akom
panuoti, o ji puikiai sudai
navo porą amerikoniškų 
ir porą lietuviškų dainų. 
Kadangi radosi buvę geri 
dainininkai, Alfonsas Cas
per, Los Angeles laidotu
vių direktorius, ir gerai ži
nomas operetes “Kada kai
mas nemiega” rašytojas 
Walteris Raila, tai Levanie
nė nepraleido progos ir su 
jais sudainavo porą duetų. 
Įdomu ir tas, kad Levanie- 
nės sūnus puikus pianistas, 
o motina atsižymėjus daini
ninkė. Pažmonyje dalyva
vo iš Chicagos Dr. Prusis 
su šeima ir A. Levanienės 
sesutė.

Trumpai apie Levanų 
praeitį

Pradžioje 1946 metų, nu
vykus į Los Angeles, pirmu 
syk man buvo proga susi
tikti su drgg. Levanais. 
Nors aš jau buvau girdėjęs 
apie jų veiklą pirmiau, bet 
nuo tada suėjom į glaudes
nę pažintį. Meno veikloje, 
aš juos pamačiau vaidinant 
operetę “Kada kaimas ne
miega”. Vėliau dažnai susi- 
durdavom Laisvės choro 
pamokose ir kt. Per eilę 
metų d. Levanienė buvo 
losangeliečių žvaigždė kon
certuose ir veikalų vaidy
boje. Abu jie yra nariai. 
LDS ir LLD. Niekuomet 
neatsisakydavo p a r e m ti 
darbininkišką spaudą ir ki
tokius svarbius darbinin
kiškus reikalus.

Vėlesniu laiku, gyvenimo 
aplinkybėms susidėjus, gy
vena nuošaliai nuo lietuvių, 
todėl negali taip veikti, 
kaip veikė pirmiau. Kadan
gi jiedu atžymėjo 50 metų 
ženybinio gyvenimo, tai ga
lim žinoti, kad jau ne jau
nuoliai. Bet Onutė dar gan 
energinga, visados linksma, 
mėgsta dainas, muziką. Ig
nas Levanas yra turėjęs 

WORCESTER, MASS.
Mirus

Jonui Valenčiui
Gamta nesulaikomai, nepermaldaujamai viską 

keičia, ne vien tik sugrąžinamus gėlių žydėjimus, 
žalius medžių rūbus-lapus. O gamtai pašaukus žmo
gų amžinam poilsiui į kapus, nemirštamai atminčiai 
lieka tai, ką gyvenimo labui—jo gerinimui, gražini
mui jis suspėjo atiduoti žmogui. Ilsėkis, Jonai, savo 
pasirinktos tėvynės žemėj, nemirštamą, pavyzdingą 
atmintį mums palikęs. Liūdime, gailimės Tavęs ne
tekę.

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 
ANTROJI APSKRITIS

skaudžią auto nelaimę, tai 
tas jam atėmė daug energi
jos ir sveikatos.

Dėl gražesnio atžymėji- 
mo savo auksinio jubilie
jaus, drg. Levanai aukojo 
$25 “Vilniai”, taipgi nepa
miršo ir ateivių gynimo. 
Prie jų prisidėjo ir kiti pa
vieniai, aukojo ateivių gy
nimui :

Onutė   .............. $5.00
J. ir M. Dementis .. 5.00 
Chas Pečiulis ....... 2.00
M. ir A.'Pūkiai .... 1.00 
J. ir M. Alvinai .... 1.00 
W. R. .................... 1.00
M. R......................... 1.00

Viso .............. $16.00
Nuo savęs linkiu Leva- 

nams linksmaus gyvenimo 
ir geros sveikatos.

Ligonis
Neseniai staigiai susirgo 

Jokūbas Aidukas, San Ber
nardino ligoninėje jam pa
daryta operacija. Dabar li
gonis laipsniškai sveiksta, 
ir trumpoje ateityje mano 
vykti į namus.

M. Alviniene

Miami, Fla.
Politikieriai skuta piliečius

Makartizmo laikais pas 
mus buvo mada, skiriant ar 
renkant asmenį į valdinin
kus, kad patirti, ar jis tin
ka tai vietai, užteko kan
didatui gerai iškolioti So
vietų Sąjungą ir abelnai 
komunizmą, tai ir buvo 
skaitomas tinkamu.

Dabar prigijo kitokia tak
tika. Dabar dideli ir maži 
kandidatai pripažįstami tin
kamais, kurie daugiau pri
žada visokių pagerinimų 
piliečiams, jei jie bus iš
rinkti. Atsiminkime, kiek 
visokių pagerinimų priža
dėjo Kenedis: ir seno am
žiaus ligoje pagalbą, ir nau
jų darbų ir mokyklų, ir 
naujų kelių ir panaikinti 
segregaciją.

Dabar jis jau atbuvo tris 
ketvirtadalius savo termi
no, o ką gi jis mums da
vė? Absoliučiai nieko. Jis 
Vokietijoje su hitlerinin
kais sveikinosi ir rėkavo, 
kad jis gins nacius visomis 
jėgomis, o mums — didelė 
špyga...

Jį, matomai, pagal “Ame
rikos gyvenimo būdą,” seka 
visi kiti politikieriai. Tie 
valdininkai daugiau niekuo 
ir nesirūpina, kaip tik ieš- 

k’oti būdų, kaip daugiau ap- 
taksuoti piliečius.

Imkim Floridos valstiją 
ir Miamės miesto valdinin
kus. Prieš rinkimus jie 
šaukė piliečius balsuoti už 
“gerus žmones,” už geres
nę valdžią. Piliečiai balsuo
ja už vietos didlapių pata
riamus “gerus” žmones, o 
miesto valdžia vis eina blo
gyn. Kodėl? Todėl, kad 
žmonių didžiuma neturi sa
vo kandidatų; tie, kuriuos 
jiems pakiša kaip “gerus” 
žmones, yra ne jų, o didžių
jų biznierių žmonės ir jie 
rūpinasi anų reikalais.

Geras pavyzdys: Miamės 
miesto politikieriai, norėda
mi padaryti daugiau mies
to valdžioje vietų savie
siems, sugalvojo įsteigti va
dinamą “Didįjį Metro” — 
padarė du naujus distrik- 
tus ir nuo jų pasiuntė du 
atstovus į Kongresą, vals
tijoj net kelis daugiau at
stovus į seimelį. Na, tai, 
kad visiems būtų iš ko mo
kėti riebias algas, kaip 
valstijos seimelis, taip Mi
amės miesto komisionieriai 
nustatė rekordinius biudže
tus ir dabar džiaugiasi “ge
rą” darbą atlikę.

O kas sudės tą biudžetą? 
Darbo žmonės. Tuo jau pa
sirūpino tie patys ponai val
dininkai, apdėdami visokias 
reikmenis taksais. Rodos, 
jau ir pirma viskas buvo 
brangu, o dabar viskas dar 
pabrangs ir pabrangs taip 
greitai, kaip po įstatymu 
spės nudžiūti ponų valdi
ninkų parašai — su liepos 
1 d.

Na, ir ką gi, argi galima 
sakyti, kad mūsų išrinkti 
valdininkai nesirūpina mū
sų piliečiais ?.. Bet pagal 
“amerikonišką gyvenimo 
būdą” ir “laisvąjį pasaulį” 
turime džiaugtis, kad di
džiosios kompanijos kasmet 
daro vis didesnius ir dides
nius pelnus ir geresnės 
tvarkos anaiptol nenori.

žilas Juozas

Philadelphia, Pa.
Birželio 5-tą staigiai mi

rė Jurgis Chepelis, 75 me
tų. Palaidotas birž. 11 d., 
Oakland kapinėse. Buvo pa
šarvotas Paul P. Norkas 
šermeninėje.

Velionis buvo “Laisvės” 
skaitytojas per ilgus laikus 
ir visuomet lankydavo pa
žangius parengimus. Jis bu
vo turėjęs du priepuolius 
(stroke), po jų kiek pasir
gęs dalinai pasveiko, bet 
rankos jau gerai nevaldė, 
tačiau ir sirgdamas ateida
vo į parengimus. Šis pasku
tinis “stroke” atėmė jam 
gyvybę: jį jo šeimininkė iš 
po nakties rado mirusį.

Velionio brolis L u j u s 
Chepelis su žmona gyvena 
St. Petersburg, Fla. Jiedu 
buvo apleidę namus birželio

PAIEŠKOJIMAI
Aš, Ona Grigaliūnaitė-Laučunaitč, 

Martino, paieškau savo sesers Ievos 
Laučunaitės - Abramavičienės, gimu
sios 1887 m., Slabados kaime, Žas
lių valse., Trakų rajone. Jos šeima 
susideda iš 4-ių vaikų ir vyro, dvie
jų. sūnų ir dviejų dukrų. Iki karo 
aš su ja susirašinėjau. Ji gyveno 
Dubojaus mieste, turėjo savo nuo
savų namą. Mano adresas: Ona 
Grigaliūnienė, Kauno apskr., Kaišia
dorių rajonas, Palovienes paštas, 
Medinų kaimas, Lithuania, USSR.

Mano brolis Morkevičius Juozas 
gimė 1900 m. Lietuvoje, Pakuonio 
vaisė., Pogirmuonio dvare. Iš Lie
tuvos emigravo į Braziliją 1927 m. 
Brazilijoje gyveno San Paulo mies
te, dirbo Fazendoje Nova Europa, 
kirto cukrines nendres. Nuo 1934 
m. jokių žinių iš mano brolio netu
riu. Mano brolis buvo vedęs—turė
jo žmoną ir tris vaikus: Marytę, 
Praną ir Onutę. Marytė gimė Lie
tuvoje, kiti du vaikai—jau Brazili
joje. Prašau jį patį ar jo šeimos 
narius rašyti man: Ona Sūnelaitic- 
nė-Morkevičiūtė, Kaunas-Julijąnava, 
Žemoji g. 22-1, Lithuania, USSR.

5-tą, vyko atostogų į Phila
delphia atlankyti brolį 
George ir draugus, bet bro
lį rado jau mirusį, tad Lu- 
jus‘rūpinosi palaidoti brolį 
gražiai ir tinkamai kaip ve
lionis gyveno, laisvai. Išly
dint iš šermeninės d. R. 
Merkis pasakė gražią kal
bą. Kalbėjo ir ant kapinių, 
apibūdindamas velionio gy
venimą. Palydovai buvo pa
kviesti užkandžių pas d. 
Mikaitienę, 404 Friendship 
St. Reiškiu broliui Luis 
ir jo žmonai, taipgi kitiems 
velionio artimiesiems užuo
jautą, o tau, George, ramiai 
ilsėtis.

Serga Antanas Žalis, 
randasi Nazareth Hospital, 
2601 Holme Ave., jau ant
ra savaitė, gydosi nuo šir
dies sunegalavimo. Lanky
tojų nepageidaujama, su ta 
liga turi ramiai ilsėtis. Jau 
jaučiasi kiek geriau. Drau
gai pasiųskite atvirutes su 
gerais linkėjimais pasveik
ti: Būna Room 415.

Linkiu d. Žalis laimingai 
susveikti ir vėl su mumis 
sykiu dalyvauti parengi
muose ir LLD 10 kp. susi
rinkimuose.

Birželio 23 d. staigiai mi
rė John Puodis, 45 metų, 
gyv. 8412 Cedarbrook St. 
Palaidotas birž. 27 d., Glen
wood Memorial Gardens 
kapinėse. Pašarvotas buvo 
Wm. H. Battersby šermeni 
nėję, laisvai, be jokių kry
želių bei tikybinių abrozė- 
lių. Karstas skendėjo dau
gybėje gėlių vainikų ir dau
gybė jo draugų ir pažįsta
mu atlankė.

Išlydint iš graboriaus ir 
ant kapinių maldas atliko 
velionio žmonos tikybos ku
nigas. Į kapines palydėjo 
7-niais automobiliais.

Velionis John buvo lais
vai išaugintas, sūnus mūsų 
pažangių d.d. Petro ir Apo
lonijos Puodžių. Didžiai nu
liūdę liko žmona Betty E. 
Puodis ir jo tėveliai.

Jis turėjo širdies ligą (en
larged heart). Gydytojai 
jam patarė dirbti mažiau. 
Jis dirbo Midvel fabrike 
mašinistu. To jam neužte
ko, turėjo namų rūsyje ma
šineriją, pirkdavo senus 
šautuvus ir, pataisęs, par
duodavo. Tai buvo jo“hob- 
by” — liuoslaikiu užsiėmi
mas. Tą mirties dieną jis 
buvo nuvykęs į Easton, Pa., 
ten koks tai klubas vykdė 
senų šautuvų išpardavimą. 
Jis ten staigiai ir'mirė.

Draugai Puodžiai išaugi
no sūnų ir dukterį Helen 
(gimusius dvynukais), ve
lionio sesutė nevedus, gyve
na Los Angeles, Calif.

Gaila pačiam gyvenimo 
gražume mirusio žmogaus 
ir didžiai liūdinčių jo arti
mųjų, bet gamtoje taip jau

SHENANDOAH ir MAHANOY CITY, FA.

ŠAUNUS PIKNIKAS
Rengia bendrai LLD ir LDS Kuopos

Liepos 14 July
B Hosensack ant Martishin Grove ®
(1 B
| Netoli nuo Lake wood Parko, prie kelio 45

; Parkas labai gražus ir tinkamai įrengtas piknikams. ■

Puiki vieta atsivėdinimui ir pasilinksminimui. 
Širdingai kviečiame vietinius ir iš toliau atsilankyti. 
Ne per toliausia ir iš New Jersey valstijos atvykti. 
Keliai dabar geri, automobiliais puikus atvažiavimas.

Rengėjai

——■ I I ....................
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PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

REFRIGERATION ENGINEER.
Must have New Jersey Blue Seal
Operator’s license. Apply at office.

HADDON ICE & COAL CO.
Pennsylvania & Reading* Railroad
Redman Ave., Haddonfield, N. J.

(50-56)

Help Wanted — Female

WOMAN. For housework and 
ironing. Must live in. Own room & 
TV (private). Fond of children. 
Refs. For summer home in Ocean 
City, N. J. Winter residence in 
country (So. Jersey). $45.00weekly. 
Write: A. Iinbesi, Estelle Manor, N. J.

(50-54)

yra surėdyta, kad, seni ir 
jauni, ištikti ligos turėsime 
mirti. Jo žmonai Betty, tė
veliams, sesutei Helen lin
kiu ramintis šio širdies 
skausmo valandoj, taipgi 
reiškiu užuojautą ir vi
siems kitiems velionio arti
miesiems. Tau, John, ra
miai ilsėtis.

P. Walantiene

Oakville, Conn.
Birželio 30 d. LDS 31 

kuopos įvyko pietūs draugų 
Theodore Morris gražiame 
darže, po dideliais medžiais, 
kurie svečiams darė pavėsį. 
Draugės moterys pagamino 
gerus pietus, o draugai vy
rai davė troškuliui nura
minti. Ir taip popietis grei
tai ir linksmai praėjo.

Reikia pasaky t i, kad 
draugai oakvilliečiai darbš
tūs ir draugiški. Nors kuo
pa nariais neskaitlinga, bet 
pasirodo, kad ir maža gru
pė žmonių, turint noro ir 
tvirtą pasitikėjimą, gali at- 

i likti didelį darbą.
Labai geras pavyzdys ki

tų miestų LDS veikėjams. 
Visur galima veikti, tik tu
ri būt noras ir tvirtas nu
sistatymas. Aš tikiu, kad 
LDS 74 kp. pas d.d. Murei- 
kus Milforde turės tokį pa
rengimą, tik dar diena nė
ra nuskirta.

O apie rugsėjo 15 d. wa- 
terburiečiai žada surengti 
pietus pas daktarą Stanis- 
lovaitį. Vėliau d.d. hartfor- 
diečiai žada suruošti gra
žų parengimą.

J. Strižauskas

GREETINGS
Įsteigta ]<)02 

THE MURRAY
FUNERAL HOME

408 Cooper St.
Camden, N. J. ....

Tel. WO. 3-1460
WM. J. PARADEE, Mgr. 

RICHARD G. WARD

POTTS
ICE CREAM CO.
630 N. 20th Street

Philadelphia, Pa.
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ROCHESTER, N. Y. Baigėsi Jimgt. Tautų sesija
Birželio 15 d. įvyko ilgai 

lauktas koncertas, kurį 
rengė LLD moterų ir vyrų 
kuopos. Dainininkai —Aido 
choro ansamblis—buvo at
vykę iš Brooklyn, N. Y. Ka
dangi B. č. jau aprašė apie 
dainininkus, aš paantrin
siu tik tai, jog tie mūsų 
sveteliai ir viešnelės taip 
puikiai viską atliko,, kad 
nėra žodžių išreikšti tokį jų 
gražų dainavimą ir drau
giškumą iš taip toli atve
žant mums dainą. Mes jūsų 
nepamiršime ir labai norė
tume dar nors kartą vėl jū
sų skambias dainas išgirs
ti: Visi klausia: kada kitas 
toks puikus koncertas bus?

Nuoširdi padėka mielai d. 
Mildred Stensler, Aido cho
ro ir jo grupių mokytojai, 
ir visiems dainininkams, 
kurie pasiaukojo atkeliau
ti mus palinksminti. Rodos, 
pasidarėm jaunesni ir gy
vesni. Ir ačiū d. Sasnai už 
padėjimą koncertą garsinti 
spaudoje.

Turėjom daug svečių. Iš 
Binghamton, N. Y., atvy
ko: P. Jasilionienė, Mille- 
riai, Kazlauskai, Degutis, 
Stroliai, Žolynai, Vaineikis. 
Iš Cleveland dalyvavo Gen- 
drėnai, jų sūnus ir du anū
kai, kurie gražiai pagrojo 
programoje ir šokiams. Iš 
Toronto —Antanavičiai, jų 
dvi jaunuolės dukterys ir 
dar 1 svečias (kai kurių 
svečių nespėjau sužinoti pa
vardes, malonėsite atleisti).

Baigiant programą buvo 
pranešta, kad susirgo d.d. 
R. Barauskas ir K. Žukaus
kas. Drg. Barauskas daug 
dirbo prirengdamas estra
dą koncertui. Buvo papra
šyta dainininkų padainuoti 
už jų sveikatą. Dainoriai ir 
visa publika užtraukė “Ar 
aš tau, sese, nesakiau”.

Mes visi linkime jums, 
draugai, greitai pasveikti.

Mielus svetelius mes pa- 
sitikom rožėmis išpuoštoje 
svetainėje ir įteikėm daino- 
riams po puokštę gėlių po 
programos. Jas dovanojo 
Magrit Vinikas, V. Bullie- 
nė, O. Vilimaitienė, L. B., 
A. Usavičienė, E. Čereškie- 
nė, J. Totoriai, o korsažus 
mokytojai Stensler ir Sas
nai—E. Duobienė ir H.Ve- 
likienė.

Sekmadienio rytą visų 
miestų svečiai buvo su
kviesti išleistuvių pusryčių. 
Daugiausia maisto dovano
jo d.d. P. O. Malinauskai— 
tai tikri svotai, neapsako
mai skanių valgių buvo, o 
svečiai jiems sudainavo “Il
giausių metų!” Clevelan- 
diečiai Gendrėnai dovanojo 
didelį sūrį, torontiečiai An
tanavičiai—bapką ir morkų 
keksą, L. B.—kitokio mais
to, kitko pridėjo rengėjai. 
Marytė Kazlauskienė, bing- 
hamtonietė, dovanojo gra
žią rankų darbo paduškai- 
tę, už kurią (išleidus) pel- 
nėm $11. Moterys širdingai 
dėkojam Marytei už dova
ną.

Pusryčių metu buvo pa
kviesta tarti žodį N. Buk- 
nienė, kuri visiems malo
niai padėkojo. S. Sasna pri
minė pirmesnį gražų ro- 
chesteriečių meno veikimą 
ir dėkojo dainininkams, vi
siems dirbusiems ir sve
čiams už šią gražią sueigė- 
lę.

Na ir atėjo laikas atsi
sveikinti. Kiek tų bučkių! 
Ir ašarų ... iš džiaugsmo dėl 
malonaus pasimatymo ir iš 
gailesčio, kad vėl išsiskiria
me. Drg. Buknienė man sa
ko—rodos, kad važiuoju iš 
Lietuvos...

Sudie, mieli sveteliai, mes 
jūsų lauksime dar nors kar
tą mus atlankant!

šiame, parengime dirbo:
H. Velikienė, K. Žemai

tienė, J. Kontenienė, V. Ba
lienė, L. B., A. Usavičienė, 
Ona Malinauskienė. Vyrai 
dirbo: R. Barauskas, J. 
Stančikas, F. Kontenis, S. j 
Gendrėnas, G. Daukas, P. 
Malinauskas.

Širdinga padėka tikietų 
pardavėjoms, nakvynių da
vėjams ir visiems, kurie Į 
kuo nors prisidėjo prie šio i 
parengimo ir visiems už at
silankymą, o labiausiai P. 
O. Malinauskams už tokius 
brangius valgius ir drau
giškumą, ir didelis ačiū 
Keidukei Žemaitienei už 
valgių suvežimą ir virėjų 
suvežiojimą. širdingas ačiū 
d. R. Barauskui už tikietų 
padarymą ir daugelio dar
bų dirbimą.

L. Bekis

Philadelphia, Pa.
Iš kelionės į Baltimores 

pikniką
Jau buvome nusitarę, kad 

į baltimoriečių pikniką ne- 
važiuosme. Busas buvo jau 
nusamdytas, tik reikėjo va
žiuotojų. Sužinojau, kad 
daug man pažįstamų neva
žiuoja, pradėjau šaukti per 
telefoną artimus draugus— 
ir tie nevažiuoja. Paskam
binau draugams Kaspariū- 
nams; atsakė, kad važiuoja 
busu. Gerai, mes irgi va
žiuosime busti, tai dapildy- 
sime busą. Paskambinau 
komisijos narei draugei A. 
Žalnieraitienei, ir ji atsakė, 
kad buse vietos jau nėra. 
Patarė ir prašė, kad va
žiuotume ir paimtume 
draugus Kaspariūnus. Taip 
ir padarėme.

Oras labai gražus iš pat 
ryto, viliote viliojantis vyk
ti kur nors į laukus.

Walantis prirengė auto
mobilį, patepė kur reikia, 
kad per daug nespygčiotų, 
ir 11 vai. ryto jau buvome 
piknikinėje. Tik sveikina
mės su draugais baltimorie- 
čiais, pikniko rengėjais.

Štai ir antras automobi
lis iš Pennsylvanijos, tai 
draugai ir Readingo — tai 
Zambusevičiai, R o m i k a i - 
tienė, Menčenskai. Šiems I 
draugams irgi niekur nėra' 
per toli, jie visur atvyksta.]

Prasideda pasisveikini
mai, draugiški pasikalbėji
mai.

Vėliau sutinkame jau se
niai matytą “Laisvės” knyg- 
vedę draugę Liliją Kava
liauskaitę. Buvo malonu 
pasikalbėti. O štai Jonas 
Grybas ir “Laisvės” redak- 
tanas Bimba. Seniai buvo
me besimatę, malonu buvo 
susitikti, ir trumpai pasi
kalbėjome.

Galop susitinkame ir ma
lonius draugus iš Wash- 
ingtono — V. Zenkevičių su 
žmonele. Pirma pažintis.

Diena eina prie užbaigos 
po smagių pasimatymų su 
mielais draugais, su kuriais 
tenka susitikti kaip su bro
liais ir sesutėmis kartą per 
metus. Jau 7 valanda, rei
kia su mielais draugais 
skirtis ir laukti progos kur 
kitur susitikti. Grįžtame į 
namučius 100 mylių kelio
nėj. pilni gražių įspūdžių, 
ir džiaugiamės, kad į pikni
ką atvykome.

P. Walantiene

Ottawa. — Kanados ap
sigynimo ministras ponas 
Paul Hellier žada pilniau
sią kooperaciją Jungtinėms 
Valstijoms dėl apginklavi
mo NATO jėgų atominiais 
ginklais. v

United Nations, N. Y.— 
Praėjusios savaitės pabai
goje baigėsi nepaprastoji 
Jungtinių Tautų Generali
nės asamblėjos sesija. Ji 
plačiai apsvarstė tik vieną 
klausimą, būtent, finansa
vimą Jungtinių Tautų mi- 
litarinių jėgų Viduriniuose 
Rytuose ir Konge. Po karš
tų ir ilgų diskusijų nuta
rė paskirti $42,000,000 pa
dengimui kaštų per pasku
tinius 1963 metų šešius mė
nesius. Rudeninė Asamblė
jos sesija, kuri prasidės 
rugsėjo mėnesį, apsvarstys

įvairios♦

Padidins pagalbą krizės 
paliestoms sritims

Washingtonas. — Senatas 
nutarė padidinti federalinę 
pagalbą krašto sritims, ku
rios daugiausia kenčia nuo 
nedarbo. Viso suma sieks 
$455,000,000. Manoma, kad 
ir Atstovų butas pakeis sa
va nusistatymą ir Senato 
nutarimą parems.

Jeigu kraujo bankai, 
kodėl ne dantų?

Chicago, Ill. — Vengriš
kos kilmės dr. Cserepfalvi 
sako, kad dantų persodini
mas yra galimas, iš 50 per
sodinimų net 48 prsodini- 
mai pavyko. Jis teigia, kad 
greitoje ateityje bus stei
giami dantų bankai. Juk 
šiandien plačiai visoje Ame
rikoje veikia taip vadinami 
kraujo bankai, tai kodėl to 
paties negalima tikėti su 
dantimus? Galima, girdi, ir 
taip bus...

Respublikonas bus 
Ambasadoriumi Saigone

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis paskyrė 
bostonietį respublikoną H. 
Cabot Lodge Jungt. Valsti
jų ambasadoriumi Pietinia
me Vietname. Manoma, kad 
paskyrimas turi politinius 
sumetimus.

Tiranas.—Albanijos laik
raštis “Zeri o Popullit” 
smerkia tiesioginį telefonu 
susisiekimą tarp Maskvos 
ir Washingtono. Tai esąs 
Tarybų Sąjungos nusileidi
mas Amerikos imperialis
tams.

Varšuva. — Lenkijos val
džia paskelbė, kad su at
einančių metų pradžia pra
dės veikti naujoji socialisti
nio pasaulio prekybinė su
tartis. Jos tikslas smar
kiai išplėsti prekybą.

Belgradas. — Jugoslavi
jos valdžia pasiuntė Kinijai 
protestą prieš pareiškimą, 
kurį išleido bendrai Kini
jos ir Šiaurinės Korėjos 
komunistų vadai. Tame pa
reiškime jugoslavai yra la
bai aštriai smerkiami.

Chicago, Ill. — Išradėjas 
vaisto “prieš vėžį” dr. Du- 
rovic traukia teisman ša
lies Sveikatos ir Apšvietos 
sekretorių Celebrezzę, kam 
jis kenkia jo vaisto parda
vinėjimo bizniui.

Bona. —-- Vak. Vokietijos 
parlamente kilo triukšmas, 
kai socialdemokratai už
protestavo prieš prezidentą 
Lubk, kam jis nelegališkai 
pasirašė po biudžetiniu įsta
tymu.

Washingtonas. — Daili
džių darbo unija išleido 
patvarkymą, kad visuose 
jos lokaluose tuojau būtų 
panaikinta visokia rasinė 
diskriminacija.

tolimesnį tų operacijų fi
nansavimą.

Kaip žinia, Tarybų Sąjun
ga ir kitos socialistinės ša
lys atsisako toms operaci
joms asesmentus mokėti. 
Jos teigia, kad tos išlaidos 
yra nelegalios, nes daromos 
ne pagal organizacijos įsta
tymus. Visas tokias ope
racijas ir jų išlaidas turi 
užgirti Saugumo taryba, o 
dabar jas veda Asamblėja.

Kaip tas visas reikalas 
galų gale išsispręs, dabar 
dar sunku pasakyti.

Žinios
Britai atmeta Tarybų 
Sąjungos pasiūlymus

Londonas.—Anglijos val
džia kategoriškai atmeta 
Tarybų Sąjungos ,pasiūly
mą, kad apie Viduržemio 
jūrą būtų įvesta be atomi
nių ginklų zona. Britai sa
ko, kad tokia zona pakenk
tų Vakarų militarinėms jė
goms.

Londonas. —Anglija kal
tina Tarybų Sąjungą .už 
nebuvimą taikos Laose. Gi 
Tarybų Sąjunga nurodo, 
kad kaltos yra Amerika ir 
Anglija, kurios pastovios 
taikos toje valstybėje neno
ri.

Jackson, Miss. — Čionai 
piktadarių padėta bomba 
sprogo dvejų aukštų negrų 
name. Namas apgriautas, 
bet niekas rimtai nesužeis
ta.

Karakas. — Venezuelos 
partizanai nudėjo keturis 
valdžios žandarus.

Seoul. — Audrose Pieti
nėje Korėjoje žuvo 186 
žmonės.

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE PARK, N. J.

LLD 77 kuopos ir LDS 115 kuo
pos susirinkimai įvyks liepos 9 d., 7 
vai. vak., J. Bakūnų namuose, 316 
3rd St. Kviečiame visus narius da
lyvauti. Bus LLD Centro Komiteto 
nominacijos . Taipgi aptarsime at
einantį “Laisvės" pikniką, kuris 
įvyks liepos 21 d. Irgi LDS 3-čios 
apskr. pikniką, kuris įvyks rugsėjo 
menesį, ir kitus kuopų reikalus.

G. S. (53-55)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
Liepos-July 12 d., 7:30 vai. Vakare, 
Vengrų klubo patalpose, 1144 North 
4th St. Išgirsite komisijos prane
šimą apie buvusį išvažiavimą au
tobusu į baltimoriečių pikniką.

Draugai ir draugės, atsilankykite 
į šį susirinkimą kuo skaitlingiau
siai, nes vasara tik prasidėjo, o 
.namuose nosis nukorę nesėdėsime. 
Pasitarsime apie tolimesnę veiklą.

Valdyba (52-54)

RICHMOND HILL, N. Y.

Pagarba Mirusiam

Jonui Valenčiui
Vieton gyvų gėlių, mes skiriame šitą užuojautos 

žodį, kaipo vainiką...
Ilsėkis, gerbiamas menininke, Tavo atmintis 

pasiliks pas mus ilgai, ilgai.
M. Klimas (N. J.)
K. Motėjūnienė (N. J.) 
E. ir W. Brazauskai
N. ir P. Ventai 
A. ir P. Aleknai 
J. ir J. Lazauskai 
A. Styrienė
L. Kavaliauskaitė 
V. ir V. Bunka 
A. Rainienė 
Jonas Gužas 
A. ir F. Yakščiai

> > i

Laiškas iš Palangos
Palanga, 1963. VI. 24 

Mielas Jonai ir 
Magdele Juškai!

Nuoširdžiai dėkojame už 
Jūsų labai gražų laišką. į

Mes visuomet džiaugia
mės Jūsų laiškeliais, kurie 
yra labai įdomūs, praneša 
naujienas apie menininkų 
veiklą, jų koncertus, pasi
rodymus, pobūvius bei pik
nikus.

Jūs labai gerai sugalvo- 
jate užrašinėti į juostelę 
svarbesnius įvykius, su
sirinkimus, minėjimus, tai 
bus labai svarbi istorinė 
medžiaga. O mane, kaip 
meno darbuotoją, ypač do
mina “Aido” choro koncer
tų ir vaidinimų užrašymas. 
Gal šiuo metu Jums neat
rodo, kad darant įrašus 
Jūs atliekate labai svarbų 
darbą.

Kadangi įrašai juostelė
se, tai bus gyvas metraš
tis, kuris pasiliks ne de
šimtmečiams, bet šimtme
čiams. Šiuo metu Jūsų ki
no juostos ir dainos saugo
mos, kaip svarbūs doku
mentai Institute pas drg. 
Šarmaitį. Juos parodo per 
susirinkimus mūsų meno 
ir literatūros darbuotojams 
ir plačiai visuomenei.

Jūs rašėte apie sutikimą 
poeto Justo Marcinkevi
čiaus. Jis grįžęs man per
davė eilę sveikinimų, už 
kuriuos esu labai dėkingas. 
Kai gavau Jūsų laišką, aš 
Marcinkevičiui jį perskai
čiau. Jis susijaudino ir 
sakė, kad laiškas jam pri
minė tą malonų pobūvį pas 
Jus, kurio jis niekada ne
pamirš. Jis prisimena, kaip 
Jūs, mielas Jonai, skaitėte 
savo eilėraščius, kurie jam 
patiko. ,
, Mes .iš “Laisvės” sužino
me Jūsų gyvenimo naujie
nas, bet norėtųsi, kad tarp 
mūsų šalių įtempimas su
mažėtų, tada ir turistų 
skaičius padidėtų.

Labai malonu, kad Jūs ir 
Magdelė ruošiatės vėl ap
lankyti savo Tėviškę, tai 
būtų didelis džiaugsmas su
sitikti. Aš dabar esu su 
Elenyte ir dukra Nijole 
Palangoje, kur išbusime 
atostogas. Grįžtam Vil
niun birželio 28.

Palanga labai pagražėjo, 
išdygo eilė naujų pastatų. 
Viską pamatysite, kai atva
žiuosite.

Bučiuojame Jus, Jonai ir 
Magdele. Viso geriausio!

Vytautas ir Elena 
Pečiūrai

Santo Domingo. — Val
džia sako, kad į Dominiką 
pribuvo 6,000 pabėgėlių iš 
Haiti respublikos.

S. Sasna
B. ir W. Keršuliai
N. ir P. Bukniai
J. Gasiūnas
Dr. A. ir M. Petrikai
I. ir A. Bimbai
I. ir R. Mizarai
S. Večkys
M. Grigas
J. ir K. Rušinskai
J. Siurba

Niujorkiečiai ir Niudžerziečial^ 
važiuokite į pikniką

Liepos 21 dieną bus pa- j 
silinksminimo ir malonių 
pasimatymų diena. Tą die
ną įvyks gražus piknikas 
Cliffside Parke, N. J., ku
riame dalyvaus Niujorko ir 
Niudžerzės lietuviai.

Iš Niujorko galima va
žiuoti busu. Pasamdytas 45 
pasažierių busas išeis nuo 
Lituanica Square, kampas 
Union Avė. ir Stagg Street, 
Brooklyne, 11 valandą ryto.

Kaina į abi pusi, kartu ir 
Įžanga Į pikniką, $2.50.

Kurie važiuosite automo
biliais ar miesto transpor- 
tacijos busais, įžanga į pik
niką 75c. Dėl kelrodžio nu

PADĖKA
June 29, 1963 

Laisve
Lithuanian Newspaper 
102-02 Liberty Avenue 
Ozone Park, L. I.
Dear Friends:

On behalf of the Ameri
can Committee for Protec
tion of Foreign Born, I 
wish to express our deepest 
appreciation and gratitude 
to your fine group for 
their excellent support of 
our 9th Annual All-Nations 
Picnic at Camp Midvale, 
Wanaque, N. J. Not only 
the large attendance of 
your membership, but the 
help of many individuals of 
your group on 
grounds helped 
this picnic such 
dous success.

a tremen-

This constant support of 
your membership through
out the years has been one 
of the contributing factors 
which made it possible for 
our Committee to pursue 
its stated purposes — the 
defense of the civil liber
ties and rights of the fo
reign born.

Our greetings to all of 
you,

Sincerely,
Annette Provinzano
Administrative Secretary

Londonas. — Sulaukęs 79 
metų amžiaus mirė marša
las V. Alanbrooke.

NEW JERSEY IR NEW YORKO APYLINKĖS

PIKNIKAS z
PARAMAI LAIKRAŠČIUI “LAISVEI” ±

Sekmadienį Liepos 21 July 
Pradžia 1-mą valandą dieną

Picnic Grove Park
207 Walker Street Cliffside Park, N. J.

Specialis busas eis iš Brooklyn© 
Išeis nuo Lituanica Square 11 vai. ryto

KAINA KARTU SU ĮŽANGA $2.50
Prašome iš anksto įsigyti buso bilietą ir prisirengkite 

vykti į pikniką. Yra visi patogumai piknikui.
Įžanga 75c. asmeniui. Busu važiuojantiems iš Brook

lyn©, užsimokėjusiems $2.50, įžangos nereikės mokėt.

Kelrodis važiuojantiems miestų transportacija:

Iš Brooklyno važiuokite Niujorkan į Port Authority 
busų stotį ant 8th Avė. ir 41 St. Ten užsikeikite auto
matiškais laiptais ant antro aukšto ir eikite į kairę pusę, 
kur pamatysite elektra apšviestą užrašą: Platform 50-55. 
Ten įėję matysite po dešinei numerį prie laiptų 50, ir 
tie laiptai užveža ant platformos, kur paimsite busą į 
Cliffside Park. Išlipkite ant Walker st. ir eikite į dešinę 
pusę iki Palisade Ave., kur rasite pikniko vietą.

Nuo Journal Square iš Jersey City imkite busą į Nun
gesser. Čia persėskite į Public Service busą No. 22; Cilffį| 
side išlipkite ant Walker st. ir eikite į dešinę iki parko.

6 p.—Laisve (Liberty)-—Penktad., Liepos (July) 5, 1963

važiavimui skaitykite skel
bimą 6-ajame puslapyje.

Brooklyniečiai, tuojau už
siregistruokite važiavimui 
busu. Prašome, kreiptis į 
“Laisvės” raštinę asmeniš
kai arba telefonu: MI. 1- 
6887.

Pripildykim busą. Rū
pinkimės visi, kad piknikas 
pavyktų, nes pelnas nuo šio 
pikniko yra skiriamas 
“Laisvės” paramai.

Labai kviečiame niudžer- 
ziečius atsilankyti, nds 
jiems patogiau atvažiųcii 
negu niujorkiečiams. Būtų 
malonu sulaukti svečių ir iš 
Pennsylvanijos.

“Laisvės” Administracija

MIRE
HARRISONO SENUTĖ
Sekmadienį, birželio 30 d. 

mirė Ona Labučiauskienė. 
Ji buvo žinoma kaip Harri- 
sono senutė. Gyveno 111 
John St., Harrison, N. J. 
Turėjo 81 m. amžiaus. Kū
nas buvo pašarvotas Con
don Funeral Home. Laido
tuvės įvyko liepos 3 d.. Gate 
of Heaven kapinėse, Hano
ver, N. J.

Velionė buvo gera rėmė
ja laikraščio “Laisvės”. Ji 
paliko nuliūdime dvi duk- 

! teris, Mrs Kasakitis ir Mrs. 
i Moritz, ir sūnų Mr. Char
les Labus.

Reiškiame velionės šei-
the picnic mai jr giminėms užuojautą 

to make liūdesio valandoj.

Saigon. — Lėktuvo nelai
mėje krito dar vienas ame
rikietis lakūnas. . • . •

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N.Y.

Lietuvių Namo Bendrovės (Lith. 
Bldg. Corp.) direktorių susirinkimas 
įvį/ks pirmadienį; liepos 8, savame 
name, i, Pradžia 7:30 vai. vakare.

— J. G.
(52-53)

PARDAVIMAI
Parduodu 3-jų kambarių rakan

dus. Pageidaujama, kad atsilieptų 
pavieniai moteris ar vyras. Nuo 
8 vai. ryto iki vai. dieną, ir nuo 
6 vai. vak. iki 8 vai. vak. Kiekvieną 
dieną. Anthony Litvaitis, 20 Stagg 
St., Brooklyn, N. Y. (Apt. 5, rear 
house, 2nd fl.)




