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— Rašo A. Bimba —

Iš mūsų krašto sostinės 
sklinda į pasaulį pora rimtų 
gandų. Vienas sako, kad jau 
plačiai šnekama apie mažini
mų šaltojo karo įtampos tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos, kalbama net apie jų 
suartėjimą.

Tuo tik reikėtų pasidžiaug
ti, deja, prie žinios priduria
ma : to siekiama Tarybų Są
jungos ir Kinijos santykių kai
na.

Kitas pranešimas: mūsų vy
riausybė pradėjo spaudimą į 
Angliją, kad ji neduotų nepri
klausomybės savo kolonijai 
Gvianai, kad atšauktų jos 
konstituciją ir vėl tą šalelę 
paimtų į savo geležines ran
kas.

Anglijos imperialistai vei
kiausiai tokio “spau d imo’’ 
J^iip tik ir laukia. Tai duo
tų jiems naują progą Gviano- 
je vėl sustiprėti.

Pažangiųjų žydų dienrašty
je “Freiheit” skaitau praneši
mą, kad Izraelis yra pasiun
tęs į Vakarų Vokietiją pas 
nacius grupę karininkų pasi
tobulinimui masinio žttionių 
žudymo “profesijoje”!

Kad vokiškieji naciai tame 
amate yra puikūs specialistai, 
tai ypač žydai puikiai žino. 
Bet kur žydų valstybės galvų 
protas su tais bestijomis ką 
nors bendra turėti ?

•
Tegu eina mūsų nuošir

džiausi sveikinimai šauniems 
Anglijos pažangiečiams. Jie 
gerai kovoja už taiką. Jie ge
rai pasirodė demonstracijoje 
prieš Graikijos karalių ir ka
ralienę su reikalavimu, kad iš 
Graikijos kalėjimų būtų pa
leisti antifašistai, polit i n i a i 
kaliniai.

Graikijos monarchai tos pir
ties niekados nepamirš!

O vis tiek jau aiškiai apsi- 
i^iškia lietuviškųjų raketie- 
rių, “veiksniais” bei “vaduoto
jais” besimaskuojančių, biznio 
sutemos. Vis mažiau ir ma
žiau beatsiranda jų bizniui au
kotojų. Tai pastebėta “bai
siųjų birželio dienų” minėji
muose. Tie jų minėjimai bu
vo labai neskaitlingi, susmu
kę, nususę. Tik vienas kitas 
kunigėlis bei biznieriška da
vatkėlė išmetė po dolerį kitą.

Jų laikraščių koresponden
tai nebeslepia savo nusivyli
mo.

Taip ir reikia, taip ir gerai.

Norintiems mūsų Ameriką ir 
visą pasaulį giliau ir teisin
giau pažinti būtinai reikėtų 
gauti ir skaityti žurnalą “Po
litical Affairs.” Jo redakto
riumi yra įžymus veikėjas Hy
man Lumer.

Tai teorinis Amerikos Ko
munistų partijos organas. Jį 
leidžia New Century Publish
ers.

žurnalas turi antrosios kla
sės teises ir jį galima gauti 
per paštą. Jo adresas: 832 
Broadway, New York 3, N. Y.

Birželio mėnesio laidoje 
randasi visa eilė labai įdomių 
straipsnių. Štai tik keli iš jų:

HJall’o —“The Meaning 
of B i r m i n g h am”; Arnold 
Johnson — “Interna t i o n a 1 
Peace”; Betty Gannett-—“The 
People’s Encyclical”; Herbert 
Aptheker — “Marxism and 
Reality”; S. A. Kugel—“So-

jįTąsa 6-tam pusi.)

Anglai suorganizavo naujų 
Malay si j os valstybę

Londonas. — Po ilgų pa
stangų anglams pavyko su
daryti “neprikla u s o m ą” 
naują valstybę Mainysią. Ją 
suorganizavo iš buvusios 
Malajų federacijos, Singa
pūro teritorijos, Sarawak© 
ir Šiaurės Borneo. Sarawa- 
kas ir Šiaurės Borneo yra 
ant Borneo salos. Indonezi
ja tvirtina, pad tos terito
rijos jai priklauso.

Nauja valstybė su rug
pjūčio 31 diena gaus Bri-

Dalis telefonistų 
gavo kontraktą

Detroitas. —Communica
tions Workers unijos Mi- 
chigano skyrius jau susita
rė su Bell Telephone Co. ir 
atnaujino kontraktą 38 mė
nesiams. Per pirmus 14 mė
nesių darbininkų algos bus 
pakelta virš 13 centų per 
valandą, o per sekamus 14 
mėnesių dar apie 8 centais.

Atsitikime mirties dar
bininko artimiems bus iš
mokama pomirtinė lygi jo 
metų algai. Darbininkai 
gauna ir kitokių pagerini
mų. Numatoma, kad šis su
sitarimas pasitarnaus kom
panijos susitarimui ir kito
se valstijose. Telefonistų 
yra 750,000.

IŠ VISO PASAULIO
Stokholmas. — Švedijos 

mokslininkai paneigia gan
dus, leidžiamus Vakaruose, 
kad būk Tarybų Sąjunga 
pradėjus naujus atominių 
bombų bandymus. Jie sako, 
kad tiems gandams jokio 
pagrindo nesiranda.

Bombėjus, Indija. —JAV 
laivas “President Cool
idge”, 10,000 tonų įtalpos, 
buvo užplaukęs ant rifo, 
bet vandeniui pakilus jis 
atsiliuosavo.

Needham, Mass. — Po 
keturių metų pagyvenimo 
Tarybų Sąjungoje sugrįžo 
namo buvęs lakūnas Libero 
Ricciardelli, 46 metų am
žiaus. Nesako, kodėl jis su
grįžo.

Gibraltaras. — Susidūrė 
JAV laivas “Santa Emil- 
lia” su anglų laivu “Patri
cian”. Anglų laivas, 3,000 
tonų, nuskendo, o jo įgula 
34 žmonės išgelbėti.

Paryžius. — Prancūzijos 
Užsienio reikalų ministeri
ja atidarė parodą, kurioje 
išstatytos visos prancūzų 
sutartys su užsieniais. Pa
roda vyksta Versalio palo- 
ciuje.

Ženeva. —Swissair (Švei
carijos oro linija) ketina 
numušti keleiviams kainas 
skrajojimui per Atlanto 
vandenyną.

tanijos imperijos “common- 
wealtho” teises.

Malaysia užima 128,550 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi virš 10,000,000 gyven
tojų, kuriuos sudaro mala- 
jiečiai, kinai, indonezai ir 
kitu tautu žmonės.

Anglai dėjo pastangų, 
kad į naują valstybe įtrau
kus ir Brunei kalaniją, kuri 
yra ant Borneo salos tarpe 
Sarawak© ir šiaurės Bor- 
nejo, bet kolonijos vadovy
bė laikinai atsisakė įstoti.

370,000 vyrą armija 
prieš partizanus

Washingtonas. — Dabar
tiniu metu Pietų Vietname 
prieš partizanus veikia 370,- 
000 vyrų armija. Pietų 
Vietnamo valdžios veikia 
200,000 vyrų armijoje ir 
150,000 milicijoje. Jungtinės 
Valstijos ten turi virš 12,- 
000 karininkų, patarėjų, 
marininkų ir lakūnų. JAV 
kiekviena diena karas atsi
eina virš milijono dolerių.

Apsaugojimui JAV mili- 
taristų kojų jau pagaminta 
nauji batai su nerūdijan
čio plieno padais. Mat, par
tizanai prikaišioja aštrių 
iešmų į žemę, ant kurių 
amerikiečiai pavojingai su
sižeidžia kojas.

Londonas. — Dviejuose 
distriktuose įvyko rin
kimai atstovų į parlamentą 
ir abiejuose laimėjo darbie- 
čiai, o konservatoriai pra
kišo. Tai didelis smūgis 
premjerui Macmillanui.

Ženeva — Kilo didelis 
triukšmas Jungtinių Tautų 
apšvietos komisijos sušauk
toje konferencijoje. Dvide
šimt septynios Afrikos ša
lys pareikalavo, kad iš kon
ferencijos būtų išmesti 
Portugalijos atstovai.

Fort Lauderdale, Fla. — 
Mrs. Connor, 30 metų, nuė
jo į ligoninę su skaudančiu 
pilvu. Kaip nustebo, kai su
rado, kad ji jau per 9i mė
nesius nėščia ir gimdo kū
dikį. Nieko apie tai nežino
jus. Gimė 7 svarų berniu
kas!

Lisbonas. —Vienai mote
riškei greitai supratus pra
nešti amunicijos fabriko 
darbininkams apie kilusį 
gaisrą, išsigelbėjo 220 dar
bininkų.

Roma. — Komisija ren
giasi sudaryti naują darbo- 
tvarkį dėl Visuotinio ka
talikų bažnyčios suvažiavi
mo, kuris prasidės rugsėjo 
29 d.

Miami, Fla. — Kubos ka
rinis laivelis nuskandino 
piratišką pabėgėlių laivelį.

Washingtonas. — Pa
stangomis prezidento Ke
nedžio geležinkeliečių strei
kas atidėtas iki liepos 29 
dienos. Geležinkelių kom
panijos sutiko iki tos die
nos neatleisti darbininkų 
nuo darbo, o penkios darbi
ninkų unijų brolijos sutiko 
per tą laiką neskelbti strei
ko.

Kenedis paskyrė šešis 
žmones, kurie, iki liepos 22 
dienos, surinks visus fak
tus iš abiejų pusiu ir pa
teiks jam, o jis tada kreip
sis Į Kongresą, kad pada
rytų nutarimą reikale gin
čo tarp geležinkelių kom
panijų ir darbininku unijų. 
Jeigu Kongresas iki liepos 
29 dienos padarys nutari
mą, tai, galimas daiktas, 
kad streiko bus išvengta.

VAKARAI KURSTO 
INDONEZIJĄ

Jakarta. — Vakarų dip
lomatai kursto Indoneziją 
prieš Kiniją ir l^pmunisti- 
ni judėjimą. Nors Indone
zija gauna daug pagalbos 
iš Tarybų Sąjungos, bet 
Vakaru diplomatai naudo
jasi TSRS ir Kinijos kamu- 
nistų nesutikimais.

JAV prisiuntė 50 armijos 
inžinierių, suteikė jai eko
nominės pagalbos ir žada 
teikti jos daugiau, kad In
doneziją patraukus į savo 
pusę.

PER ŠVENTES ŽUVO 
VIRŠ 800 ŽMONIŲ

Chicago — National Sa
fety Council paskelbė, kad 
per liepos 4-osios šventes 
Jungtinėse Valstijose auto
mobilių nelaimėse buvo už
mušta 557 žmonės, o su pri
gėrusiais ir žuvusiais kito
kiose nelaimėse, tai susida
rė virš 800.

PASTATĖ MILŽINIŠKĄ 
BOMBONEŠĮ

Washingtonas. •—Po dau
gelio metų bandymų Kali
fornijoje jau pastatytas 
naujas milžiniškas bombo
nešis “B-70”. Numatoma, 
kad jis galės per valandą 
skristi po 2,000 mylių grei
čiu. Jo pagaminimui buvo 
išleista $1,300,000,000. Į iš
bandymus išvyko JAV gy
nybos sekretorius R. Mc
Namara.

NUŽUDĖ DAR 11 
KOMUNISTŲ

Beirut, Lebanonas. — Čia 
gautas pranešimas, kad 
Irake tapo sušaudyta dar 
11 žmonių. Jie buvo kalti
nami ir nubausti kaip ko
munistai.

Lima. — Oficialiai rinki
mų taryba paskelbė, kad 
rinkimus laimėjo ir tampa 
Pęru prezidentu Fernando 
Belaunde Terry. Jis buvo 
Popular Action partijos 
kandidatas, skaitomas de
šiniuoju. Jis prezidentaus 
iki 1969 metų.

NATO organizuoja 
atominį laivyną

Paryžius. — Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir Vaka
rų Vokietijos admirolai jau 
paruošė planą suorganiza
vimui atominio karo laivy
no. Jie apgailestauja, kad 
Prancūzija nepri s i d e d a 
prie bendro laivyno.

Vakarų vokiečiai dau
giausiai kreipia dėmesio į 
Baltijos jūrą. Pirmiau NA- 

I TO vadai buvo pavedę Va- 
i karų Vokietijai ruošti savo 
i karo laivyną, kuris veiktų 
I Baltijos jūroje. Bet vokie- 
i čiai argumentavo, kad ims 
I daug laiko, kol jie baigs 
statyti naujus karo laivus 
ir išlavins jiems įgulas, o 
sudarius bendrą laivyną, 
tai į Baltijos jūrą bus ga
lima pasiųsti Anglijos ir 

; Jung. Valstijų karo laivų.

PO RINKIMŲ 
ARGENTINOJE

Buenos Aires. — Argen
tinoje įvyko neva parla
mento rinkimai. Perono ša
lininkai neturėjo kandida
tų. Į prezidento vietą buvo 
septyni vienas kitam pa
našūs kandidatai. Daugiau
siai balsų gavo Dr. Arturo 
Illia’s, radikalu kandidatas. 
Parlamente jo užtvirtini
mas įvyks liepos 31 dieną. 
Radikalų partija neturi pa
kankamai deputatų, bet ti
kisi gauti paramos iš kitų 
partijų prezidento užtvirti
nimui.

ĮVYKO SPROGIMAS 
PARAKO FABRIKE

Kenvil, N. J. — Čionai 
Hercules Powder Co. para
ko gaminimo fabrike įvyko 
didelis sprogimas. Vienas 
darbininkas užmuštas, o 
apie 10 sužeista. Namų 
stiklai išbyrėjo už 10 mylių, 
o trenksmas buvo girdimas 
už 30 mylių.

5,000 POLICININKŲ 
SAUGOJO KARALIŲ
Londonas. — Čionai lan

kėsi Graikijos karalius Po
vilas ir jo žmona Frederi
ka. Anglai ir graikai dar
bininkai suruošė demon 
straciją. Graikai nešiojo 
plakatus su užrašais: “Pa- 
liuosuokite politinius kali
nius!” Graikijoje yra virš 
10,000 politinių kalinių dar 
nuo 1945 metų. Karalių ir 
karalienę saugojo virš 
5,000 anglų policininkų.

TARYBŲ SĄJUNGA VĖL 
UŽSTOJO KURDUS

Maskva. — A. Gromyko, 
TSRS Užsienio reikalų mi
nistras, įteikė protestą Ira
ko valdžiai užstojant kur
dus. Taipgi jis įteikė per
sergėjimus Sirijai, Turki
jai ir Iranui, nes jų teikia
ma pagalba Irakui slopini
mui kurdų tautos—sudaro 
taikai pavojų.

Tokio. — Japonijos par
lamentas nutarė, kad nauji 
namai neturi būti aukštesni 
102 pėdų.

Jungtines Valstijos užšaldė 
visus Kubos indėlius

Washingtonas. — Jau 
Į nuo pirmiau Jungtinės Val
stijos yra įvedę prekybos 
draudimą (“embargo”) su 
Kuba, o dabar įvedė drau
dimą ir bent kokio veikimo, 
kurio pasekmėje į Kubą 
patektų JAV dolerių, taip
gi užšaldė Jungtinių Valsti
jų bankuos $33,000,000 Ku
bos indėlių, kurie buvo įdė
ti prekybos reikalais.

Naujas JAV valdžios pa
tvarkymas draudžia ban

Anglija susitarė 
su J. Valstijomis

Londonas. —Harlan Cle- i 
velandas atstovavo Jungti- ! 
nes Valstijas pasitarimuo- į 
se su Anglijos valdininkais.

1Abidvi šalys susitarė j 
priešintis Afrikos 14-ių ša-1 
lių komiteto pasiūlymui, 
kad reikia bausti Portuga
liją už nevykinimą Jungti
nių Tautų nutarimo —pa- 
liuosavimui Angolos ir Mo- 
zambikos, taipgi Pietų Af
rikos Sąjungą už rasizmą:

Taipgi jos susitarė dary
ti spaudimą, kad Tarybų 
Sąjunga sumokėtų dalį lė
šų, kurios buvo padarytos 
Kongoje ir Artimuose ry
tuose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jackson, Miss. — Guber

natorius Barnettas ketina 
kreiptis į valstijos Apšvie
tos tarybą, kad ji išmestų iš 
nuniversiteto negrą studen
tą James Meredith.

Chicago. — Amerikinis 
Advokatų susivienijim a s 
paskyrė komisiją iš 17 na
rių, kurios pareiga rūpintis 
kova už civilines laisves.

Baltimore, Md. — Katali
kų laikraštis “Catholic Re- 

| view” ragina, kad Ameri
kos vyriausybė užmegstų 
diplomatinius ryšius su Va
tikanu.

Pekinas. — čingčiango 
kalnuose atidarytas muzie
jus pagarbai kovotojų už 
Kinijos laisvę.

Viena. — Austrijos par
lamentas nutarė, kad mo- 
narchistas Otto Hapsburg 
yra nepageidaujamas ir ne
turi teisės sugrįžti į Aust
riją.

Berlynas. — Jungtinių 
Valstijų karys iš vakarinio 
Berlyno sušaudė keturias 
lempas rytų Berlyne.

Sandusky, Ohio. —Sulau
kęs 85 metų amžiaus mirė 
generolas F. .P. Lahmas.

Saigonas. — Partizanai 
ištaškė valdžios armijos da
linį ir užėmė Račgo mieste- 
ii-

kams, jų skyriams ir atski
riems asmenims turėti bent 
kokį reikalą su Kubos val
džia, įstaigomis ir atskirais 
asmenimis, kurio rezultate 
patektų JAV dolerių į Ku- 
ba.

Po priedanga “sulaiky
mo iš Kubos “subversyvio” 
veikimo” yra siekiama pa
kenkti Kubos prekybai su 
kitomis Lotynų šalimis, nes 
JAV doleriai tarnauja pre
kyboje.

Kenedis atsisakė 
pagelbėti Gvianai

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis atmetė Gvi- 
anos premjero Cheddi Ja- 
gano prašymą pagelbėti 
Gvianai. Washingtone yra 
susidariusi mintis, kad jei
gu ilgiau išsilaikys progre
syvi Dr. Jagano valdžia, tai 
Gviana kryps prie Kubos.

Gviana yra šiaurinėje 
Pietų Amerikos dalyje. Ji 
užima 83,000 kvadratinių 
mylių plotą ir turi apie 
600,000 gyventojų. 1962 m. 
rugpiūčio 13 d. ji gąvo Bri
tanijos imperijoje “valsty
bines” teises. Reakcininkai 
kenkia šalies susitvarkye- 
mui, o vėlesniais laikais iš
šaukė nesutikimus tarp 
negrų ir indėnų.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis ruošiasi ap
dovanoti 31 amer i k i e ti 
“Laisvės medaliu”. Jų tar
pe randasi ir Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas George Meany.

Londonas. — Jungtinės 
Valstijos reikalauja Angli
jos, kad ji suspenduotų 
Gvianos konstituciją, paša
lintų Jagano valdžią, o šalį 
pradėtų vėl valdyti kaip ko
loniją.

Miami, Fla. —JAV Kraš
tų apsaugos laivelis suėmė 
tryliką Kubos pabėgėlių, 
kurie laiveliu jau vyko už
puolimui ant Kubos pa
kraščių.

Passau, Vakarų Vokieti
ja. — JAV raitelis Ed. 
Manns nušovė policininką 
ir pabėgo per Dunojaus 
upę į Austriją.

Washingtonas. — O. L. 
Freeman’s, JAV Agrikul
tūros sekretorius, vyks į 
Tarybų Sąjungą studijavi
mui kaip ten kovoja prieš 
žalingus vabzdžiui

Gladbeckas, Vakarų Vo
kietija. — Chemikalų fab
rike įvyko sprogimas. Ne
laimėje žuvo 3 darbininkai.

Londonas. — Sulaukęs 
74 metų amžiaus mirė ge
nerolas Freybergas.
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Po Tarptautinio 
moterių kongreso

NETENKA NEI SAKYTI, kad Tarptautinis Mo- 
terų kongresas, įvykęs Maskvoje š. m. birželio 24—29 
dd., turi milžiniškos reikšmės viso pasaulio žmonėms, 
kovojantiems už taiką, už šviesesnį gyvenimą dirban
tiesiems.

Kreipiame skaitytojų dėmesį į Kongreso atsišauki
mą, telpantį šiame “Laisvės” numery. Tai įkvepiantis 
dokumentas!

Kas ką rašo ir sako
MENŠEVIKŲ 
PECKELIAI

Čikagos menševikų orga
nas savo pirmajame pusla
py išspausdino , “žinią” su 
tokia antrašte: “Sovietų 
Sąjungos valdžia ištrėmė 3 
komunistinės, Kinijos dip
lomatus. ...”

Kur juos ištrėmė? Į Sibi
rą? O gal iš Maskvos j Lie
tuvą? Jų niekas niekur ne- 
trėmė, o tik tarybinė val
džia pasakė, kad jie išvyk
tų iš Tarybų Sąjungos at
gal į Kiniją . Tai ir viskas.

Bet nemokšos menševikų 
rašeivos pliauškia savaip!

Jų tikslas—vėlinti
PREZIDENTO KENEDŽIO sumanymas - pasiūly

mas, kad JAV Kongresas priimtų įstatymą negrų tei
sėms ir laisvėms (Civil Rights) ginti, pradėtas disku- 
suoti Kongreso komitetuose. Bet kada Kongresas šį 
projektą padarys įstatymu, nieks tikrai negali pasaky
ti.

Kai kurie politiniai stebėtojai mano, kad, jei Kon
gresas ir priims prezidento projektą (kad ir apkarpy
tą), tai negreit; esą, tik kada nors rudenį.

Rasistai Senate nusitarę daryti visokias kliūtis to
kio įstatymo pravedimui.

Kaip žinia, prieš šimtą metų panašus įstatymas 
buvo pravestas, buvo suteiktos negrams pilietinės teisės. 
Bet 1883 metais šalies Aukščiausiasis teismas pareiškė, 

' " būk tas įstatymas nebuvo konstitucinis; jį atmetė! Aiš
kus daiktas, jei Kongresas priims prezidento projektą, 
tai dabartinis šalies Aukščiausiasis teismas jį užgirs.

— o —
TOLYDŽIO istorinė negrų kova plečiasi per visą 

šalį. Tai kova, kokios Amerika ligi šiol nebuvo mačiusi.
Apie 100 įvairių organizacijų nūsitatė' šaukti •ftiil- 

žinišką sambūrį į Washingtoną š. m. rugpjūčio mėnesio 
28 d. Tam didžiajam žygiui pritaria eilė visokių pažiūrų 
ir tikybų organizacijų.

Tiesa, randasi ir tokių, kurie šūkaloja, būk masi
nis žygiavimas į Washingtoną galįs “visam reikalui pa
kenkti”. ti .

Koks gi to masinio žygio į Washingtoną tikslas?
• Tikslas toks: reikalauti, kad Kongresas priimtų 

įstatymą, suteikiantį negrams teises ir laisves, kokias 
turi baltieji.

Spėjama, kad tame didžiuliame žygyje dalyvaus 
koks šimtas tūkstančių žmonių. Tai bus, ko mūsų šalis 
dar nėra mačiusi.

O reikėtų, kad Kongreso vadovai, kad abiejų butų 
deputatai—kongresmanai ir senatoriai—nelauktų rug- 
piūčio 28 dienos. Kongresas turėtų paskubinti savo “de- 
liberacijas”; turėtų jis greit padaryti prezidento suma
nymą įstatymu.

‘Tarką.” 
maždaug 
Maskvos

ir su ta- 
teigimu: 

kad mūsų 
nerieda

mą, jos darbo žmonių kovų, 
Straipsnių apie JAV gyveni- 
apie Amerikos lietuvius.

A. B. Salįęti^' puikiai pas 
žįsta šalį, kųrįą aprašinėja. 
Jis turį teisę pašyti, kad “ka
pitalistinė’Amerika nėra že
mės rojus visiems jos žmo
nėms J’: ■, Publicistas mato ir 
jaučia visa tai, kas šiandien 
skaudžiausia ir baisiausia at
gyvenusioje ir reakcinėje ka
pitalistinėje stovykloje.

Laiškai iš 
no parašyti 
kai ir labai 
rašiniai žmogaus, mylinčio sa
vo šalį, jos žmones, nuošir
džiai pergyvenančio tai, kad 
kapitalizmo atmosferoje nėra 
kuo kvėpuoti tam, kas trokšta 
taikos ir laisvės, tam, kas ko
voja už liaudies laimę.

Autoriaus širdy gyvas seno
sios Tėvynės — Lietuvos —- 
atminimas. Jis nuošir d ž i a i 
džiaugiasi mūsų respublikos 
pasiekimais, lygina JAV dar
bo žmonių gyvenmią su mū
siškiu.

Tai nenuilstamo kovotojo 
už taiką, už taikų sambūvį 
tarp JAV ir Tarybų Sąjun
gos laiškai. Reikia manyti, 
kad šią knygą iš dabartinio 
Amerikos gyvenimo, pateiktą 
patrauklia ir įdomia forma, 
mielai preskaitys mūsų skai
tytojai.

baigiama rengti filologijos 
mokslų kandidato L. Gineičio 
stambi monografija “K. Do
nelaitis ir jo epocha,” kurią 
Politinės ir mokslinės literatū
ros leidykla išleis 1 9 6 4 m. 
Valstybinė Grožinės literatū
ros leidykla ruošia spaudai 
rinkinį, kurį sudarys K. Do
nelaičio “Metų” bei pasakėčių 
vertimų į kitų tautų kalbas 
pavyzdžiai.

IŠ LAIŠKŲ
Mielas Drauge Antanai!

Skaitau ir matau: kaip 
mes Amerikos lietuviai 
esam laimingi, kad turim ir 
galim išlaikyti savo spaudą, 
kaip tai “Laisvę,” “Vilnį” ir 
kitus laikraščius, kurie

Jubiliejaus minėjimo plane mums atneša žinias į na-

anapus vandeny- 
aistringai, kritiš- 
objektyviai. Tai

dar numatyta nemaža kitų 
priemonių poeto atminimo po
puliarinimui — pagaminti K. 
Donelaičio jubiliejinį medalio
ną, parengti plokštelę su dek
lamacijomis iš poeto kūrybos, 
išleisti mokyklinius sąsiuvi
nius, vokus ir atvirukus su po
eto atvaizdu ar jo kūrybos 
motyvų iliustracijomis.

K. Donelaičio gimimo su
kaktį taip pat numatyta pla
čiai paminėti per radiją ir 
televiziją, be to, bus pagamin
tas dokumentinis filmas apie 
jubiliejaus minėjimą.

Donelaičio jubiliejus bus 
paminėtas ir visasąjun g i n i u 
mastu.

K. Donelačio gimimo sukak
tis bus minima, kaip visaliau
dinė kultūros švente.

Miami, Fla.

Busimoji konferencija Maskvoj
SEKAMĄ SAVAITĘ Maskvoje įvyks svarbi kon

ferencija, kurioje dalyvaus TSRS, JAV ir Britanija. 
Konferencijoje vyriausias klausimas bus: sulaikyti 
branduolinius bandymus. Kokios bus tos konferencijos 
.pasekmės, sunku pasakyti.

Š. m. liepos 2 d. N. Chruščiovas, kalbėdamas Rytų 
Berlyne, lyg ir pateikė susitarimui projektą. Štai jis:

“Kruopščiai išnagrinėjusi susidariusią padėtį, Ta
rybų Sąjungos vyriausybė, jausdama didelę atsakomy
bę dėl tautų likimo, pareiškia, jog, kadangi Vakarų val
stybės trukdo susitarti, kad būtų uždrausti visi bran
duoliniai bandymai, Tarybų Sąjungos vyriausybė yra 
pasiryžusi susitarti, kad būtų nutraukti branduoliniai 
bandymai atmosferoje, kosminėje erdvėje ir 
vandenyje. Mes ir anksčiau kėlėme šį pasiūlymą, bet Va
karų valstybės neleido susitarti, keldamos papildomas 
sąlygas, kurios numatė plačią inspekciją mūsų teritori
joje.

Jeigu dabar Vakarų valstybės sutinka su šiuo pa
siūlymu, tai inspekcijos klausimas visiškai atpuola. Juk 
Vakarų valstybės yra pareiškusios, kad, norint tikrinti, 
kaip valstybės vykdo savo įsipareigojimus nutraukti 
branduolinius bandymus atmosferoje, kosmose ir van
denyje, nereikia jokių inspekcijų. Vadinasi, kelias klau
simui išspręsti atviras. Tarybų Sąjungas vyriausybė ti
kisi, kad Vakarų valstybės, patenkindamos tautų lūkes
čius, teigiamai žiūrės į šį Tarybų Sąjungos vyriausy
bės pasiūlymą.

Bandymų nutraukimo sutartis pašalins pavojų, kad 
atmosfera bus užteršta radioaktyviomis medžiagomis, 
pašalins grėsmę, kuri yra iškilusi dabartinės ir busi
mųjų kartų i sveikatai. Toks susitarimas, be abejo, padės 
gerinti ir visą tarptautinį klimatą, mažinti įtempimą, 
o, vadinasi, gali palengvinti abiem pusėms priimtinu bū
du išspręsti ir kitus tarptautinius klausimus.

Suprantama, branduolinių bandymų nutraukimo 
sutartis, nors šis žymus aktas būtų ir labai reikšmin
gas, negali sustabdyti ginklavimosi varžybų, negali pa
šalinti arba net iš esmės sumažinti termobranduolinio 
karo grėsmės.

Todėl Tarybų Sąjungos vyriausybė mano, kad rei

VA, KAIP!..
Brooklyno “Vienybėje” 

Girnakalis rašo:
Prieš kurį laiką (kovo 21) 

vienas laikraštukas išdidžiai 
pranešė, kad “kurie bendra
darbiauja Brooklyno Vienybė
je. . . jų raštų., nespausdin
sime.” žinoma, nėra jokio rei
kalo spausdinti po to, kai tas 
laikraštukas įsivedė “Vieny
bės” skyrių, kurį užpildo Vie
nybės citatomis ir komenta
rais. Komentarai savo lygiu 
labai primena 1911-12 metais 
Amerikoje ėjusią ‘ 
Mes jais gėrimės 
taip, kaip Puškinas 
zvosčikų pokalbiu.

Visiškai sutinkame 
me leidiny surastu 
“reikia pasakyti,
politinis gyvenimas 
tais keliais ir, pagaliau, taip 
sparčiai, kaip to reikalautų 
gyvenimo dabartis. Mūsų vi
sos politinės veiklos didžioji 
nelaimė ir veiklai kliūtis yra 
susiskaldymas.”

Taigi, nerieda nei gerais ke- 
liąis?‘nei geijąį^Jtemh^^- . Gu
lėtų būti Ą blogiau^ geri lem
pai ir blogi keliai. O mes ta
riamės .žiną susi s k a f d y m o 

Susiskaldymas 5 yra 
liga, kur ligoniai! nė patys gy
dosi, bet visi baydo gydyti, ki
tus. Svarbiausias susiskaldy
mo simptomas — dešimt vyrų 
įsteigia partiją ir tariasi turį 
lemiamos reik š m ė s pasaulio 
tvarkyme.

Kas tas do laikraštukas, 
kuris atsisako bendradar- 
biąujan č i ų j ų “Vienybėje” 
raštus spausdinti? Girna
kalis nepasako. Bet tai ir 
nesvarbu. Svarbu pabrėžti 
tai, kokių suidiotėjusių ele
mentų randasi tarp Ameri
kos lietuvių. Kokių didelių 
glušų priviso! Jie, supras
kite, net Brooklyno “Vie
nybę” skaito “ne ko še r,” 
“parsidavusią,” ir jei kas į 
“Vienybę” parašo žodį kitą, 
tąi ir jis jau “parsidavėlis,” 
no good!

Kokie tie “veiksniai” be
pročiai !

KAIP BUS PAMINĖTOS 
DONELAIČIO 250-OSIOS 
GIMIMO METINĖS

Vilniaus “Tiesoje” skaito- 
me:

Lietuvių literatūros klasiko 
Kristijono Donelaičio gimimo 
250-ųjų metinių jubiliejaus 
respublikinis komitetas j a u 

šios reikšmingos su-priėmė

Sunkiai pareina 
milijonas dolerių

Mano buvo rašyta “Lais
vėj,” prieš 5 metus, kaip 
tais laikais milijonierius 
senbernis ponas Arthur V. 
Davis išb u d a v o j o biznio 
centrą su apie 50 departa- 
mentinių ir mažesnių krau
tuvių. Vieta atrodanti į ma
žą miesčiuką ant 27th Ave. 
ir 79-tos gatvės,, kuris lėša- 
vo 55 milijonus dolerių. Ki
ti leido paskalus, kad lėša-

priežastį.

A. B. SALIEČIO 
BROŠIŪRA LIETUVOJE

Vilniaus “Tiesa” prane
ša:

Laikraščių ir žurnalų lei
dykla išleido A. B. Sal i e č i o 
knygutę “Po Amerikos dan
gum.” Tai pluoštas laiškų iš 
JAV. Jų autoriaus pavardė 
mūsų periodinės spaudos skai- 
t y t o j a m s gerai žinoma iš

kaktieš minėjimo priemonių vo d daugjau. Pamena- 
D 1 ŽIU H fAYYl 1 m vm bi 111 Ir n o i .
K. Korsakus. s u t ę į e ipųsy ' 

išsamesnę informaciją.
—Didžiojo lietuvių poeto 

K. Donelaičio gimimo sukak
tis —u reikšmingas mūsų kul- 
Jųrinio. gyvenimo faktas, kurį 
numatoma pažymėti ypač pla
čiu mastu. ‘ kadangi sukakties 
data išpuola 1964 m. sausio 1 
dieną, yra apsispręsta K. Do
nelaičio jubiliejaus minėjimą 
pratęsti ir vėliau —visą pir
mąjį ateinančių mėtų pusmetį.

Poeto girnihio1 jubiliejus bus 
pradėtas iškilmingu respubli
kiniu minėjimų Vilniuje, daly
vaujant svečiams rašytojams 
iš broliškų respublikų. Be to, 
iškilmingi minėjimai numaty
ti surengti Kaune ir Klaipė
doje. Taip pat visa eilė jubi
liejinių minėjimų bus sureng
ta respublikos aukštosiose ir 
Vidurinėse mokyklose, institu
tuose, visuomeninėse bei kul
tūrinėse organizacijose.

LTSR Mokslų akademijos 
Visuomeninių mokslų skyrius 
surengs plačią, mokslinę kon
ferenciją, skirtą K. Donelai
čio epochai, jo literatūrinio 
palikim;© reikš mei tyrinėti. 
Konferencijos pranešimai bus 
išspausdinti atskiru leidiniu.

Vilniaus Dailės muziejuje, 
talkininkaujant LTSR Mokslų 
akademijai ir Valst. V. Kap
suko vardo universitetui, bus 
surengta jubiliejinė paroda, 
skirta poeto gyvenimui, kūry
bai ir epochai nušviesti.

Ypač plačiai numatyta šį ju
biliejų pažymėti respublikinė
je spaudoje ir atskirais leidi
niais. Lietuvių kalbos ir li
teratūros institute šiuo metu

Komiteto pirmininkas i , r • ~ . „ . • ---- 4. „L i. x Ime, kaip pirmiau toj vietoj
laikraščiui apie tas priemonės buvo kąryiU ‘ S^hyklaį
It'O n no i yy Fawvi n ni i a *

kėtų, jau dabar, pasirašant brąhduolinių bandymų -nu
traukimo sutartį, taip pat žengti ir kitą didelį žingsnį, 
mažinant tarptautinį įtempimą ir stiprinant valstybių 
savitarpio pasitikėjimą, — sudaryti nepuolimo paktą 
tarp dviejų pagrindinių karinių valstybių grupuočių — 
tarp NATO ir Varšuvos sutarties šalių. Tarybų Sąjun
ga ir kitos socialistinės valstybės eilę metų siūlo suda
ryti tokį paktą. Mes su pasitenkinimu pažymime, kad 
šį psiūlymą vis labiau remia tarptautinė visuomenė, 
taip pat kai kurios NATO šalys. Dabar atėjo laikas šį 
pasiūlymą įgyvendinti.

Susitarus nutraukti branduolinio ginklo bandymus 
ir kartu pasirašius dviejų valstybių grupuočių nepuo
limo paktą, susidarys nauja tarptautinė padėtis, palan
kesnė spręsti svarbiausias mūsų laikų problemas, taip 
pat ir nusiginklavimo problemą.

Šios problemos liečia plačiausių liaudies masių inte
resus. Kaip tik todėl komunistai ragina visas tautas, vi
sus gyventojų sluoksnius, nepriklausomai nuo politinių 
pažiūrų ir įsitikinimų, susitelkti bendroje kovoje, kad 
būtų užkirstas kelias naujam pasauliniam' Karui, 
būtų užtikrinta, tvirta taiką tarp valstybini”

kad

Pereitais metais lapkričio 
17 dieną ponas A. V. Davis 
mirė.' Senis buvo ' virš ’ 9pj 
metų. , Buvo bandininkas ir 
kelių alumino. fabrikų savi
ninkas. Buvo viengungis, 
paliko turto virš keturių 
šimtų milijonų dolerių. Ki
ti sako, kad daug daugiau.

Testamente savo 
rei Miss Evelyn Mitchell 
užrašė-paliko savo 
palocių, riogsantį ant 42 
akrų žemės su daug kam
barių, raštine ir kitokių 
brangenybių, vertės kelių 
šimtų tūkstančių dolerių 
Coral Gables priemiestyje. 
Ir priedui dar vieną milijo
ną dolerių savo testamente 
užrašė jai.

Liepos 3 d. Miss Evelyn 
Mitchell antru kartu per 
vietinę spaudą nusiskun
džia, kad pakol kas ji to 
milijono dolerių dar nega
vo. O kas liečia tą palocių, 
kuriame ji dabar gyvena, 
tai ji turi daug vargo, nes 
taksų į metus reikia sumo
kėti 17 tūkstančių dolerių 
ir dar kitokių visokių išal- 
dų susidarą. Na, ir nusi
skundžia, kad baigianti iš
leisti visas savo turėtas 
santaupas. O parduot tą 
palocių su žeme taipgi ne
galinti, nes su testamentu 
biznis nėra baigtas. Tai 
mergužėlė pakol kas pusėti
nai “vargsta”, ir jos planas 
kelionės aplink visą pasaulį 
pakol kas susmuko.

Dar žodis kitas kas lie
čia tą magnatą poną A. V. 
Davis. Jis mylėdąvo nuo 
savo darbininkų pasiteirau
ti, kiek valandų jie dirba 
per dieną. Kai jam atsaky
davo, kad dirba po 8 valan
das, tai atšaudavo, kad jis 
su savo sekretore dirba po 
16 valandų į pąrą. čia jis 
duodavo suprasti savo dar
bininkams, kad jie dirba 
per trumpas valandas, kad 
jie turėtų dirbti po 16 va
landų į parą ir už tą pačią

sekreto-

puosnų

mus iš plataus pasaulio, ži
nias apie įvairius įvykius, 
žinias apie draugų gyveni
mą, keliones, veikimą ir tt. 
Be tos spaudos, be tų ži
nių koksai būtų tamsus, 
nuobodus mūsų gyveni
mas ...

Tiesa, ne visados spaudo
je skaitai geras žinias. 
Liūdnos tos žinios, kurios 
yra apie mūsų draugų atsi
skyrimą iš gyvųjų tarpo. 
Tai yra ląbai skaudūs pra
nešimai.

Ne ta?' seniai pirmajame 
“Laisvės” puslapyje skai
čiau apie Domininko Ju
slaus mirtį. Domininkas 
Jusius man buvo gerai ži
nomas dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą socialisti
niam veikime, ir daug sy
kių susitikdavom seimuose. 
Bet į artimesnę pažintį su
siėjome per kelionę į Tary
bų Lietuvą su pirmąja A- 
merikos lietuvių grupe. Bū
nant Maskvoje savaitę lai
ko, su Domininku Jusium 
turėjom vieną kambarį, kur 
turėjom progą giliau išsi
kalbėti apie mūsų asmeninį 
gyvenimą, kuriame buvo 
daug panašumo...

Žinios apie atidengimą 
paminklo ant Leono Prūsei- 
<ps kapo: Skaitai tas ži
nias,. įdomauji, kaip tenai 
viškaš ntyfco, 5 škaifai i viso 
įvykio ? programą, skaitai 
pasakytas kalbas prie L. 
Prūseikos kapo. Labai ge
rai,* kad tilpo “Laisvėje” ir 
“Vilnyje” Jūs, draugę, pa
sakyta kalba, nes labai bu
vo įspūdinga kalba. Chica- 
gos draugų surengtas ban
ketas pagarbimui Jūsų irgi 
buvo gražus darbas.

Skaitant mūsų spaudą, 
skaitai laiškus ir praneši
mus iš Lietuvos žmonių gy
venimo ir veikimo. Skaitai 
laiškus Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumo pirminin
ko J. Paleckio, kuris plačiai 
rašo iš savo kelionių po Ta
rybų šalį ir užsienių kraš
tus; rašo apie tarptauti
nius suvažiavimus, tų suva
žiavimų tikslus, atliktus 
darbus sųvaži avimuose ; 
duoda patarimus ir tais sa
vo patarimais dalinasi su 
užsienyje gyvenančiais lie
tuviais. Kaip tai yra įdo
mu skaityti tuos raštus gy
venančiam toli nuo sąvo 
gipitojo krašto!

Drg. J. Kaškaičio gražūs 
ir draugiški pagyrimai-pri- 
siminimai tų, kurie rašo 
straipsnius, korespondenci
jas į ‘L.’ ir “V.” Toki ma
lonūs prisiminimai apie se
nus draugus, gyvenančius 
Amerikoje ir kitur, su ku
riais jis gyveno ir dirbo ap
švietos. darbą per daug me
tų. Mes amerikiečai lietu
viai irgi dažnai prisimenam 
drg. J. Kaškaitį: kaip daug 
knygų parašiusį, kaip dau
gelio raštų, tilpusių “Lais
vėj” ir “Vilny” apie sveika
tos. užlaikymą autorių ir t. 
t. O kiek miestų ir mieste
lių jo buvo apvažinėta su 
prakalbomis, kiek tų pažin
čių ir draugiškų pasikalbę-

savo darbininkams. Visi to 
paties plauko milijonieriai: 
niekad nebūna prisotinti 
milijonais dolerių.-

V. J. Stankus

pąąiūiydąvu pakėlimo algos

j i mų... No rs j au p ra bėgo 
keletas metų, kaip drg. J. 
Kaškaitis persikėlė gyventi 
į gimtąjį kraštą Tarybų 
Lietuvą ir tenai dabar dir
ba apšvietos darbą, mes A- 
merikos lietuviai, prisimin
dami jį linkime jam daug 
geros sveikatos ir dar per 
daug metų dirbti prakilnų 
darbą!

Koksai didelis šaltinis ži
nių ateina iš miestų ir mies
telių, kur tik yra lietuvių. 
Jas gauni per spaudą, per 
korespondencijas. Pakartok 
totinai sakau: be spaudoj 
be pažangiosios lietuvių 
spaudos-laikraščių, koks tai 
būtų tamsus mūsų ameri
kiečių lietuvių gyvenimas!

Linkiu Jums viso geriau
sio ! Linkiu Jūsų žmonai po 
ilgos ir įdomios kelionės lai
mingai sugrįžti į namus!

J. K. Mažukna 
Pittsburgh, Pa.

Gerbiam Redakcija,
Liepos 2 dienos pirmaja

me puslapyje pas akyta 
taip: “Sesija baigėsi sui
rutėje ir pasidalijime”. Ką 
tai reiškia? Kokia išvada? 
Labai nesuprantama.

Draugiškai,
J. J. Ynaniaitis 

Nuo redakcijos: Rodosi, ži
nioje aiškiai pasakyta, kad 
Tarptautinės Darbo Orga
nizacijos posėdis baigėsi- 
užsidarė nieko nenutarda
mas, jokiu klausimu nepasi
sakydamas, baigėsi nelaiku 
ir 1.1., kai Afrikos ir Ari
jos šalių atstovai iš jo pa s L 
traukė. •

Gerbiamoji Redakcija!
Aš labai norėčiau susira

šinėti su moterimi iš jūsų 
šalies, jūsų miesto, prašau 
man padėti šiuo reikalu. Iš 
visos širdies jums būsiu dė
kinga.

Man 22 metai amžiaus. 
Dirbu Vaikų darželyje. La
bai myliu vaikučius. Pati 
auginu sūnelį Rimutį. Jam 
dabar du metukai ir penki 
mėnesiai.

Aš noriu keistis fotonuo
traukomis, knygomis, atvi
rutėmis.

Prašau jus, padėkite man.
Su pagarba

Irena Kerulienė
Lietuva
Ukmergės miestas 
Vilniaus g-Vė 110 

P.S. Labai apgailestau- 
anglų kalbos nemo-

va-
j u, bet 
ku. Mokykloje mokiausi

Rašysiu eiles
Rašysiu eiles
Ir pinsiu dainas
Iš liaudies sunkių 
vargų ir kovų— 

jos tikro ir ilgo gyvenimo.
Dainuosiu dainas 
Ir šauksiu mases, 
Kad duotų jėgų 
Dėl liaudies kovų— 
jos visiško pasiliuosavimo. 
Kai liaudis laimės 
Ir laisvę turės, 
Tada jau kitas 
rašysiu eiles—

Gaidas pinsiu dėl liknsmo 
dainavimo.

Tada jau linksmai, 
Be baimės laisvai 
Dainuosim visi, 
Didi ir maži—

Švęsim šventę varguolių 
ląimėjimo.

Jonas Juška

Dėl

Oslo. — Norvegijos lai
vyne yra virš 4,000 motcA 
riškos lyties tarnaujančių. 
Iš jų 225 tapo nėščiomis.
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*, Pasaulinio Motery kongreso 
KREIPIMASIS

Visu saliu, visut žemynų moterys, motinos, brangios seserys, brangios drauges!

Ieva Mizariene apie Motery Kišenvaginis moralizavimas
kongresą Maskvoje

Mos, Pasaulinio motoru kongreso daly
vės, kreipiamės i jus visas. <

Mos, 110 šalių Šmitų milijonų moterų 
atstovės, atvykome i Maskvą iš visų žemės 
rutulio vietų : iš Europos, Azijos, Afrikos, 
Australijos, iš visų Amerikos žemyno šalių, 
kad pasidalytume savo patyrimu, savo būkš- 
tavimais, savo viltimis ir bendrai išsiaiškin
tume, ko reikia imtis, kad būtų padarytas 
galas mūsų nerimui ir Įgyvendintos mūsų 
viltys.

Mus vienija bendras siekimas tvirtos tai- 
ykos visoms žemės rutulio tautoms, nors mū- 
ipii šalys, yra skirtingo išsivystymo lygio, nors 
yra skirtinga mūsų socialinė kilmė, politinės 
pažiūros ir religiniai Įsitikinimai.

Mes vieningos savo siekimu iškovoti dar
bininkėms, valstietėms, namų šeimininkėms, 
inteligentijos atstovėm garbingą ir teisin
gą vietą visuomenėje ir šeimoje, teisių ir 
pareigų lygybę, kuri Įgalins mus pilnutinai 
išvystyti savo sugebėjimus, dalyvauti viso
se žmonijos pažangos srityse. Milijonai mo
toru padeda kurti naują visuomenę visiš
kos lygybės su vyrais pagrindu.

Valentinos Tereškovos ir Valerijaus By- 
kovskio žygdarbis puikiai Įrodo, kad mūsų 
svajonės gali tapti tikrove.

Mes vieningos tvirtu pasiryžimu iškovo
ti laimę savo vaikams, duoti visiems žemės 
rutulio vaikams sveiką, laimingą, vaisingą 
gyvenimą.

Moteris—visų pasaulio vaikų motina. Mes 
negalime taikstytis su tuo, kad mokslinės 
ir socialinės pažangos amžiuje, kuriuo mes 
g y v e n a m e , iš milijonų vaikų atimtas 
džiaugsmas, jie badauja, lieka neraštingi, 
yra išnaudojami, bedaliai, pasmerkti mirti 
prieš laiką.

Mes negalime taikstytis su vaidų ir nea
pykantos propagavimu tarp rasių ir tautų, 
su tuo. kad reakcijos ir karo jėgos gali nuo
gti jaunimo protus ir demoralizuoti’ jų 
dvasią.
* VISŲ ŠALIŲ, VISŲ ŽEMYNŲ

MOTERYS!
Mes raginamo jus nenuilstamai kovoti, ne

bijant sunkumų ir aukų, kad būtų iškovo
to.1’. ir apgintos moterų teisės visose srityse— 
teisės Į darbą, sveikatos apsaugą, poi'lsj, 
kultūrą, ekonominės, pilietinės ir politinės 
teisės, kad mūsų šalyse ir visoje žemėje bū
tų sudarytos kiekvienos šeimos laimingam 
gyvenimui būtinos sąlygos, Įgalinančios auk
lėti vaikų kartas, Įkvėptas didžiojo taikos 
ir tautų draugystės, socialinės pažangos, 
humanizmo idealo.

Šiam pagrĮstam laimės siekimui Įgyven
dinti būtina taika ir tautų draugystė.

BRANGIOS VISOS ŽEMĖS SESERYS, 
BRANGIOS DRAUGĖS!

Mes susirūpinusios didėjančiu pavojumi, 
kurį kelia ginklavimosi varžybos, galinčios 
atvesti Į termobranduolinę katastrofą, kuri 
turės labai rimtų padarinių visai žmonijai.

Milžiniški ištekliai metami Į bedugnę, 
juos suryja griovimo ir naikinimo priemonių 
gamyba.

Suprasdamos savo atsakomybę už mūsų 
vaikų ateiti ir už pasaulio likimą, mes ku- 
ninos rimto pasiryžimo vis didesniu indėliu 
Kovoti prieš karo grėsmę.

Mes norime sukurti tvirtą taiką. Mes 
nenorime karo, ir mes Įsitikinusios, kad vals
tybių konfliktai gali būti išspręsti taikiomis 
derybomis.

Mes norime dirbti, kad visame pasauly

je Įsiviešpatautų taikus sambūvis tarp vals
tybių, turinčių skirtingą socialinę santvarką, 
remiantis savitarpio pagarba, teritoriniu 
vientisumu ir suverenumu, nepuolimu, nesi
kišimu, lygiateisiškumu ir savitarpio nau
da. Mes norime, kad būtų griežtos kontro
lės sąlygomis visuotinai ir visiškai nusigink
luota, pirmiausia atsisakyta termobranduo
linio ginklo.

Mes raginame jus:
kovoti kartu su mumis be poilsio ir ato

kvėpio, kad būtų nutraukti branduoliniai 
bandymai, sudarytos neatominės zonos, lik
viduotos karinės bazės ir atšaukta kariuo
menė iš užsienio teritorjių;

remti veikėjų, organizacijų, vyriausybių, 
visų tų, kas veikia šia kryptimi, veiksmus;

labiau Įtraukti moteris Į kovą už taiką, 
taikų sambūvĮ, nusiginklavimą.

Nusiginklavimas bus viena iš didžiausių 
takingųjų žmonių pergalių. Jis padės nu
statyti visuotinę taiką, sudarys sąlygas tik
rai tautų lygybei, išlaisvins didžiulius ma
terialinius ir žmonių išteklius taikiam dar
bui, privers mokslą tarnauti žmonijai.

Nusiginklavimas neišspręs visų neišspręs
tų socialinių ir kitų problemų, bet jis suda
rys sąlygas, atitinkančias tautų interesus.

Nusiginklavimas ir taika neatskiriama 
nuo tautų, kovojančių už savo nacionalinę 
nepriklausomybę, reikalo.

Neleistina ir gėdinga žmonijai, kad mili
jonai vyrų, moterų ir vaikų dar tebėra ko
lonijinėje vergovėje, kad daugelis Afrikos, 
Azijos, Lotynų Amerikos šalių tebėra eko
nomiškai priklausomos nuo imperialistinių 
valstybių, kad, praėjus 18-kai metų po Hit
lerio sutriuškinimo, dar tebeegezistuoja fa
šistinės diktatūros.

Visos tautos privalo turėti galimybę gy
venti laisvos ir nepriklausomos, pasirinkti 
savo gyvenimo būdą ir visuomeninę san
tvarką.

Mes solidarizuojamės su moterimis, su 
tautomis, kovojančiomis prieš visokią im
perialistinę priespaudą, visų formų kolonia
lizmą ir feodalizmo liekanas, už savo išsi
vadavimą ir nacionalinę nepriklausomybę.

Mes solidarizuojamės su moterimis, ku
rios kovoja ir kenčia baisiomis fašizmo są
lygomis. Ir mes kovojame dėl to, kad nė 
viena moteris nebūtų kalinama už tai, kad 
ji gynė savo vaikus, laisvę, taiką.

MOTERYS, MES, DUODANČIOS 
GYVYBĘ, TURIME JĄ APGINTI
Mums tenka didelė atsakomybė, ginant 

savo teises, savo vaikų laimę, ginant taiką 
ir tautų teisę j nepriklausomybę, bet mes 
tvirtai tikime savo jėgomis.

Mes atstovaujame didesnei žmonijos pu
sei. Mūsų galia—mūsų vienybė, kuri Įgalino 
iki šiol išvengti trečiojo pasaulinio karo bai
sybių.

Tai, kas mus vienija, sudaro didelę jėgą: 
tai meilė mūsų vaikams, viso pasaulio mo
terų ir tautų draugystė bei solidarumas, tai 
mūsų siekimas taikos, teisingumo, visos 
žmonijos pažangos ir laimės.

Mes susivienijome, kad sutelktume ir pa
naudotume visas jėgas prieš karo pavojų, 
kad užtikrintume tvirtą taiką visame žemės 
rutulyje.

JEIGU PANORĖSIME, 
GYVENIMAS NUGALĖS!

Maskva, 1963 m. birželio 24-29 d.

4 Vilniuje Įvyko Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos šeštojo šaukimo pirmoji sesija.
Štai kaip atrodė salė posėdžių metu. Tri

būnoje — Tarybų Lietuvos prezidentas Jus
tas Paleckis.

Aš atiduočiau kažin ką
Aš atiduočiau kažin ką, 
Kad karo šmėkliška ranka 
Virš lopšio kūdikio brangaus, 
Virš mūsų mėlyno dangaus 
Nebepakiltų niekada.
Kad laimė šviestų visada, 
Aš atiduočiau kažin ką.

Aš atiduočiau kažin ką, 
Kad būtų žemėje taika, 
Nekeltų vėjas pelenų 
Virš miestų, degančių kaimų. 
Kad juodaodė ar balta 
Neverktų motina sena, 
Aš atiduočiau kažin ką.

Gyvenimo nebūtų gaila 
Dėl savo gimto kaimo laimės, 
Dėl vaiko juoko, dėl akių, 
Nerūpestingų ir linksmų, 
Dėl jūros plaukiančių javų 
Ir dėl linksmų taikių dainų— 
Gyvenimo nebūtų gaila.

Aš širdį atiduot galiu
Už mūs planetą be ginklų, 
Už besišypsančią jaunystę, 
Kad ji lyg žiedas nenuvystų, 
Nuskintas rankų negerų. 
Kad žemėje nebūt karų, 
Aš širdį atiduot galiu.

Elvyra Pilkau«kaite

; šešias -dienas Maskvoje, 
į Kremliaus Suvažiavimų ru
imuose ,vyko Pasaulinis mo- 
iterų kongresas, šešias die- 
inas 113 šalių delegatės, at
vykusios iš visų žemynų, 
dalijosi savo patyrimu, sa
vo siekiais, lūkesčiais ir ne
rimu. Buvo jų tarpe ir 

i brangi mūsų respublikos 
viešnia, įžymi JAV visuo
menės veikėja Ieva Miza- 
rienė. Štai ką ji papasako
jo, grįžusi iš Maskvos, “Tie- 
tsos” korespondentui.

Ta savaitė praėjo kaip 
viena diena. Tai buvo di
džiulė viso pasaulio moterų 

ffcėntė. Buvo joje niekad 
heužmirštamų valandų, vi- 
mm gyvenimui atminty li
kusių veidų, kalbų ir susiti
kimų, buvo begalės įspū
džių.

Kartu su Kauno miesto 
pykdomojo komiteto pirmi- 
linko pavaduotoja Janina 
Narkevičiūte mes pergyvė
lom vieną ypač džiaugs
mingą akimirką. Mudviem 
atiteko garbė įteikti pirma
jai pasaulyje moteriai-kos- 
monautei Valentinai Tereš- 
kovai Nemuno krašto liau
dies dovanas — gintaro ka
rolius ir apyrankę. Aš ap
kabinau ją kaip mylimą, se
niai matytą seserį. Ji man 
pasirodė labai sava ir nuo
širdi.

Net sunku įsivaizduoti, 
kad prieš kurį laiką jos vai
ruojamo kosminio laivo sig
nalų klausėsi visas pasaulis 
—tokia ji buvo žemiška ir 
paprasta. Pasakodama kon
greso dalyvėms apie savo 

' kūdikystę, apie savo gimti
nę, apie brangiausią jai 
žmogų pasaulyje — motiną, 
apie savo žygdarbį Valenti
na buvo labai kukli. Rytą 
ir vakarą ji būdavo apsup
ta forumo delegačių ir da
lyvių. Visada maloniai besi
šypsanti. ji mielai duodavo 
autografus, kalbėdavosi su 
moterimis, dėkodavo už su
venyrus. Tokia, matyt, ji 
buvo ir tą minutę, kai užsi
dėjo skafandrą ir trumpam 
paliko mūsų žemę, kad šlo
vė apie moterį nuskambėtu 
per visą pasauli visiems lai
kams. žvaigždžių mergaitė 
grįžo į žemę ir dabar mums 
visiems žvaigžde šviečia.

Tiesiog nerandu žodžių 
apsakyti, kokiu nuoširdu
mu mus visas salėje buvu
sias gaubė Nina Chruščio
vą. Ji kartu su mumis 
klausėsi iš tribūnos sklin
dančių viso pasaulio mote
rų žodžių apie taiką, 
apie draugystę, apie vai
kų laimę. Ji kartu vaikščio
jo fojė, noriai šnekėdavo 
pertraukų metu su prie jos 
priėjusiomis kongreso dele
gatėmis. Nuolat moterų 
pulke galima buvo pamaty
ti ir Tarptautinės moterų 
federacijos prezidentę Eu
genie Cotton.

Mūsų širdys tąsyk plakė 
vienu dideliu troškimu -— 
taika visam pasauliui. Tai
ka — tai brangiausias iš vi
sų, visų suprantamiausias 
ir visų reikaligiausias žo
dis. Jisai aidėjo tomis die
nomis po didingais salių 
skliautais kaip reikalavi
mas, kaip viltis, kaip prie
sakas . Jis rodė kelią, ku
riuo mes turime eiti, norė
damos, kad visi dorieji pa
saulio žmonės matytų karo 
dūmų neužgožtą saulę ir 
giedrą dangų. Jis buvo vie
nodai brangus Azijos, Afri
kos ir Europos, Australijos 
ir Amerikos atstovėms.

Pirmą kartą aš mačiau

nuostabius Suvažiavimų rū
mus, pilnutėles posėdžių sa
les, perpildytus balkonus.. 
Kaip bičių avily dieną va
karą gaudė šie rūmai. Nė 
vienos tuščios vietos juose, 
pilna žmonių gatvėse, prie 
įėjimo į Kremlių. Kaip upė 
pavasarį maskviečiai už
tvindė visus praėjimus į 
rūmus — jie norėjo pama
tyti, paspausti rankas, iš vi
so pasaulio suvažiavusioms 
kongreso dalyvėms. O visa 
tai juk rodo, kaip rūpi žmo
nėms taika, kaip jie pasiry
žę savo idėjomis ir darbais 
ją išsaugoti ir apginti.

Aš klausiau žodžių apie 
taiką ir galvojau — kiek 
daug dar reikia padaryti į 
savo kraštą grįžus! Kiek.
daug dar reikia pastangų, 
kad kova už taiką dar la
biau sustiprėtų.

Šitos dienos mus visas su
rišo nematomomis gijomis, 
dvasiškai suartino ir įkvė
pė daugiau ryžto kovoti. 
Kažkur salių gilumoje ta
rytum degė nematoma ug
nis, kurios liepsna pasiekė 
kiekvienos mūsų širdis, 
įžiebdama jose po kibirkš
tėlę bendro didelio troški
mo . Kongreso dalyvės pri
ėmė Kreipimąsi į viso pa
saulio moteris, ragindamos 
negailėti jėgų kovoje už 
taiką, už nusiginklavimą, 
už pažangą, dėl moterų tei
sių ir vaikų laimės.

Mus visas labai pradžiu
gino vaikučių koncertas — 
šokiai, žaidimai ir dainos. 
Žiūrėdamos į juos, į mūsų 
mažuosius, mes dar labiau 
jautėm savo atsakomybę, 
kad jie negirdėtų bombų 
sprogimų, nematytų karo 
baisumų.

Parsivežiau širdy be galo 
didelį dėkingumą Maskvai.
Ir vėl visas pasaulis atkrei
pė į ją savo žvilgsnius, ir 
vėl ji tapo tautų kovos už
taiką centru. Joje aš jau
čiausi lygiai tain, kaip ir 
Lietuvoje. Čia pirmą kartą 
pamačiau už dirigento pul
to savo drauge Margaritą 
Dvarionaitę. Ir visos, tos 
dienos man atrodė tarytum 
didžiulė dovana, kurią ga
vau laisvoje tarybinėje ša
lyje.

Juk net sapne niekad ne
sapnavau, kad pamatysiu 
savo akimis bent vieną gy
vą kosmonautą. Lenino kal
nuose į susitikimą su žur
nalistais jie atėjo visi šeši.

Labai šiltai su drauge J. 
N a r k e v ičiūte mus sutiko 
“Izvestijų” redakcijoje.

Liko Raudonoji aikštė, li
ko mūsų padėtos gėlės prie 
V. Lenino mauzoliejaus, ant 
V. Kapsuko, Z. Kosmodem- 
janskos kapų. Visos kon
greso dalyvės išsiskirstėme 
kupinos begalinio pasiryži
mo dirbti, kovoti visos žmo
nijos labui.

Nebeužilgo aš paliksiu ir 
Lietuvą. Ir visus įspūdžius., 
kurių šiandien sklidina ma
no širdis, parvešiu savo 
draugams ir bendramin
čiams į JAV. Mes visi kar
tu dar kartą viską aptarsi
me, dar kartą pergyvensim 
ir apgalvosim, ką reikia pa
daryti, kad kovotojų už tai
ką eilės būtų tankesnės ir 
tvirtesnės.

Aš tikiu, kad visos lieps
ningos kalbos, kurias girdė
jau Suvažiavimų rūmuose, 
duos savo vaisius. Aš tikiu, 
kad moterų balsas kovoje 
už taiką bus išgirstas, mili
jonų taikingųjų darbo žmo
nių valia nugalės.

(Vilniaus “Tiesa”)
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Kadaise dirbęs su mani
mi darbovietėje jaunuolis
rūgojo: kokią, girdi, teisę 
turi policininkai vaikyti ir 
gaudyti išdykusius jaunuo
lius, kada jie naktimis įsi
laužia į krautuves ir jas 
apkrausto, apvagia?

Vagysčių formų ir būdų 
galima priskaityti tūks
tančius pavyzdžių, nes jos 
vyksta kas dieną visame 
pasaulyje ir kartojasi per 
tūkstančius metu. Nei ti- i 
kybą, nei civilizacija vagys
čių nesustabdė. Nors mes 
turime įstatymų kodeksus, 
policiją, teismus, kalėjimus 
ir bausmes, o vagių kaip 
buvo, taip ir yra.

Pastaruoju laiku, Wall 
Stryto Žurnale p a s i r o d ė 
editorialas, gvildenąs va
gysčių klausimą. Nors edi- 
torialo rašėias sakosi ne
pritariąs bile kokioms va
gystėms, bet iš ekonominio 
atžvilgio nematąs tame di
delės blėdies. Va, sako, ką 
vienas prarado, tai kitas 
laimėjo, ir šalies ekonomija 
dėl to nieko nenukentėjo, o 
gal dar pagerėjo, nes pas 
apyogtąji tai buvo ne pas
kutinis turtas, o apvogė j as 
paprastai yra išlaidus, ir 
jis tą savo laimiki labai 
greitai leidžia į apyvartą. 
Kuo gyvesnė apyvarta, tuo 
šalies, ekonomijai geriau.

Neatsižvelgiant kaip kas 
į tai žiūri, bet nūdienių eko
nomistų, valdžios ir priva
tinių kompanijų gamybos 
ir apyvartos planuotojų 
galvosūkis yra, kaip sėk
mingiau pagreitinti pinigų, 
produktu ir kitų vertybių 
cirkuliacija, nes nuo to pri
klauso abelnas pa kilimas ar 
nupuolimas visos šalies ga
myboje. Arba, kitaip sa

LAWRENCE, MASS.
Aplankiau sergantį Au

gustą Kazlauską. Pasikal
bėjome apie visokius daly
kus. Draugas Kazlauskas 
po keturių operacijų sun
kiai nukentėjo, ilgai nega
lėjo miegoti. Smagu, tačiau, 
kad jo sveikata eina geryn.

Bet štai vienas dalykas. 
Jam reikalingas kraujas; 
ligoninė už puskvortę krau
jo ima $100. Pats ligonis 
ir jo žmona, M. Kazlauskie
nė, kreipiasi į draugus, kad, 
kurie išgali, paaukotų jam 
kraujo. Kraujo davėjas ta
čiau turi būti nesenesnis 
kaip 45 metų amžiaus.

Kurie išgalite duoti krau
jo, nuvykite į Raudonojo 
kryžiaus (Red Cross.) raš

ytinę ,nežiūrint, kur begy
ventumėte, paduokite ligo
nio vardą ir pavardę—Au
gustas Kazlauskas, Peter 
Bent Brigham Hospital, 
Huntington Ave., Bostone, 
ir pasakykite, kad kraują 
duodate jam, A. Kazlaus
kui.

•

Nelaboji mirtis kirto smū
gį mūsų moterims. Tik per 
vieną savaitę mirė trys mo
terys: Lena Gross, Domicė
lė Savickienė ir Čalkūnienė. 
Iš vyrų mirė A. Remeika.

Apie materis jau buvo ra
šyta, tai dabar parašysiu • 
apie A. Remeiką. Jis buvo 
laisvamanis, prigulėjo prie 
Maple Parko bendrovės nuo 
pat pradžios, ir čia pusėti
nai darbo įdėjo jaunystės 
laikais. Vėlesniais laikais 
dalyvavo ir komitete. Kai 
sirgo, niekam nesiskundė; 
nenorėjo, kad kas žinotų.

kant, ekonominis šalies au
gimas.

Valdžios dedamos pastan
gos leisti kuo daugiausia 
pinigų į apyvartą ir tuo 
greitinti prekių išpirkimą, 
yra niekas kita, kai]) aki
vaizdinė priemonė dirbtinai 
smarkinti sukimąsi industri
nio rato ir, savaime supran
tama, sudarymo daugiau 
darbų didesniam skaičiui 
žmonių. Bet kadangi val
džios. leidžiami i apyvartą 
pinigai yra surinkti mokes
čiais iš visų šalies piliečių, 
tad ta fiktyvi gerbūvi pa
tys piliečiai savo sudėtais 
pinigais, mokesčių formoje, 
sau nuperka.

Visos šalies ekonomikos 
klausi mas yra daug dau
giau sudėtingesnis, negu 
čia paliesta. Vienok faktas 
pasilieka faktu, kad per ei
lę metų mūsų valdžia turi 
stambų deficitą, kurio pa
dengimui valdžia vis dau
giau ir daugiau lenda i sko
las.

Valdžios prasiskolinimas 
automatiškai muša žemyn 
dolerio vertę ir kelia pro
duktų kainas, kas yra va
dinama “infliacija,” arba, 
kitai]) sakant, visai mato
mai nekaltas žmonių kiše
nių apkraus tymas, per val
džia ir šalies ekonomijos 
diriguotomis.

Paprastus kišenvagius po
licija gaudo ir teismui bau
džia, bet didieji šalies ki
šenvagiai ,prisidengę lega- 
lizmo skraiste, ta patį da
ro, ka ir paprasti kišenva
giai, ir dėl to niekam nė 
vienas plaukas nuo galvos 
nenukrinta.

Kiekviena ekonominė kri
zė šalyje pagimdo vis nau
jesnius būdus žmonių kiše
nėm patuštinti.

Arėjas

Jaunas būdamas prigulėjo 
prie Liaudies choro. Skaitė 
“Laisvę,” tik gaila, kad ne
prigulėjo prie mūsų organi
zacijų — LDS 37 kuopos, ir 
LLD 125 kuopos. Bet spau
dą jis paremdavo .aukomis.

Būdamas jaunas priklau
sė prie Socialistų partijos, 
per ilgus metus priklausė 
ir Gedimino klubui, Haver
hill, Mass.

Prieš mirdamas pasakė 
savo žmonai, kad jį palai
dotu laisvai. Žmona su sū
num ir išpildė jo pageidavi
mą. Palaidotas Gedimino 
klubo kapinėse Bradford, 
Mass.

Liūdesyje liko žmona Ne
lė ir sūnus Algirdas.

Reiškiu užuojautą N. Re
meikienei ir sūnui, neteku
siems vyro ir tėvo, taipgi ir 
giminėms. O jam pačiam— 
ramiai ilsėtis.

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Mirtys

Frank Jaruševič, 45 m. 
amžiaus, mirė birželio mėn. 
pradžioje. Buvo dipukas. 
Palaidotas Melrose kapinė
se miesto lėšomis.

Jonas Gręžė, 78 m. am
žiaus, mirė Phaneuf ligoni
nėje liepos 2 d. Priklausė 
Roko draugijai ir Liet. Pi
liečių pašalpiniam klubui. 
Liko sūnus Jonas, gyvenan
tis Chatham, N. J., ir anū
kas John — Hope kolegijos 
studentas, Holland, Mich.

Mirė Veronika Čirikas, 
84 m. amžiaus. Gyveno ant 
farmos. Paliko du sūnus, 
dvi dukteris ir daug anūkų.

Geo. Shimaitis
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M. Katkus: ‘Balanos gadynes’ 
autorius
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(Pabaiga)
Katkus sėdi suimtas nuo- 

vadijoje ir laukia, kada jį 
etapu varys į Kėdainius. 
Jis nugirdo policininkus, 
besitariančius, kaip jį kely
je primušti arba užmušti. 
Katkus etapu buvo varinė
tas cariniais laikais, žinojo, 
kuo tas kvepia, ir pėsčias 
pasiryžo neiti. Reikalavo 
duoti pastotę. Jau pradė
jus temti, du policininkai, 
paėmę senį (jam buvo jau 
70 metų) už pažastų vilkte 
išvilko į gatvę ir liepė eiti. 
Kada jį ėmė stumdyti, jis 
krito žemėn ir guli. Pradė
jo rinktis žmonės ir piktin
tis. Nuovados viršininkas 
buvo priverstas duoti pa
stotę, bet už tai nusprendė 
senį dar daugiau pamokyti.

Žinia, kad aušrininkas, 
knygnešys, Vilniaus seimo 
dalyvis nežinia už ką užda
rytas į koncentracijos sto
vykla, buržuazijai buvo la
bai nemaloni. Be to, Kat
kaus giminės drauge su 
seimo nariu advokatu B. 
Girtautu ėmė varstyti vy
riausybės narių duris. 
Krašto apsaugos ministeris 
įsakė Katkų paleisti nesuė
jus trims mėnesiams.

Grįžusį į Kėdainius, Čap
likas pasišaukė ir pareika
lavo iš jo raštu atsisakyti 
savivaldybės narių pareigų. 
Jeigu Katkus to nepadary
siąs, jis, komendantas, ra
šąs įsakymą ištremti į kitą 
apskritį. Katkus reikalau
jamą atsistatydinimo iš sa
vivaldybės pareiškimą pa
rašė ir grįžo į savo namus. 
Bet ramybės ir čia nerado. 
Apskrities viršininkas iškė
lė jam net dvi bylas: vieną 
už policininko kepurės nu-1 
mušimą ir antrą už atsisa
kymą eiti etapu.

Už pirmąjį “nusikalti
mą” buvo nuteistas mėnesį 
arešto, po apeliacijos —7 
parom. Katkus vėl pateko į 
nuovados viršininko ran
kas, kada reikėjo atlikti 
teismo skirtą bausmę. Poli
cininkas turėjo varyti Kat
kų į Grinkiškį raitas, virve 
prisirišęs suimtąjį prie bal
no. Katkus vėl nejudėjo iš 
vietos, kol jam nedavė pa
stotės. Atlikus šią bausmę, 
Katkus buvo tempiamas į 
teismą už pasipriešinimą 
policijai. Gindamasis j i s 
įrodė, kad jam 73 metai ir 
todėl pėsčias toli negali ei
ti. Bausmė vėl sumažina
ma.

Teisme paaiškėjo, kad 
1852 m. rusų kalba surašy
tuose gimimo metrikuose 
Katkus vadinamas Katke
vičium. Sužinojęs tai, Kė
dainių apskrities viršinin
kas reikalavo atiduoti turi
mą pasą, išsiimti naują su 
Katkevičiaus pavarde arba 
gauti vizą, priešingu atve
ju grąsindamas Katkų iš
tremti iš Lietuvos. Kiek dėl 
lietuviškos pavardės, kurią 
jis dar caro laikais sau bu
vo išsikovojęs, “nepriklau
somoje” Lietuvoje buvo 
tampomas!

Nors Katkus žemės turė
jo nemažai, bet kol išugdė 
8 vaikus, vos-ne-vos bepajė
gė sudurti galą su galu, o 
kai kada pavasarį ir duo
nos pristigdavo. Jo priešai 
juokėsi, sakydami, nors 
Katkus esąs agronomas, 
nors jis seniai susidėjęs su 
velniu, bet aitvaras gėrybių 
jo namams nenešąs. Vai
kams suaugus, prisidėjo 
darbo rankų, ūkis ėmė tai
sytis. Klebono žodžiais ta

riant, aitvaras Katkui pra
dėjo nešti. 1940 m. balan
džio 15 d. vidurdienį, kada 
Katkaus sūnus ir marti bu
vo Krakėse, ir namuose bu
vo likę tik seniai, suliepsno
jo fanatikų padegta Kat
kaus sodyba. Sudegė tvar
tai su galvijais, daržinė su- 
pašarais; subėgę žmonės te
įstengė išgelbėti apdegu
sias gyvenamojo namo sie
nas.

Visų Katkaus bėdų ir ne
laimių šaltinis buvo jo pa
žiūros. Jis rašė ir spausdi
no laikraščiuose Kaimiečio 
ir Tabro slapyvardžiais pa
sirašytus straipsnius, nu
kreiptus prieš religinius 
prietarus ir klerikalizmą. 
Jis drauge su savo kaimy
nais aptvėrė apleistas Ažy- 
tėnų—Lenčių kaimų kapi
nes ir pavertė jas laisva
manių kapais. Jis prisidėjo 
prie laisvamanių kapiniu 
įsteigimo Kruopių kaime. 
Jis nekentė nacionalizmo ir 
šovinizmo.

Maža to, jis tvirtino, kad 
buržuazinės Lietuvos vals
tybės santvarka valstie
čiams ir aplamai eili
niams piliečiams esanti 
blogesnė už carinės Ru
sijos santvarką. B i u r o- 
kratizmas ir valstybės 
pareigūnų savivaliavim a s 
pasidaręs šlykščiausias. Tą 
jis buvo įrašęs ir į savo au
tobiografiją, kuria naudo
josi Vaižgantas, ir kurią 
žadėjo išspausdinti, bet ne
paskelbė ir negalėjo pa
skelbti. Cenzūra būtų ne
praleidusį, jeigu Vaišgan- 
tas ir būtų mėginęs ją 
spausdinti.

Buržuazinės valdžios nu
vertimą 1940 metais M. 
Katkus vertino kaip didelį 
liaudies laimėjimą. Jis ra
šė: “Mes privalome džiaug
tis, kad Tarybų Sąjunga 
priėmė mus į savo globą. 
Mes galėsime plėtotis savo 
tautybėje ir gerinti savo 
darbą”. Jis kaip valstiečių 
delegacijos narys važiavo į 
Maskvą ir grįžęs apylinkės 
valstiečiams papas akojo 
savo įspūdžius.

Pasibaisėtinus įvykius 
hitlerinės okupacijos metu 
jis norėjo aprašyti, bet jau 
nebepajėgė. “Balanos gady
nę” jis rašė saulėtomis pa
vasario ir vasaros dieno
mis, kad nepagadintų akių. 
Jo regėjimas ėjo vis silp
nyn ir silpnyn, ir okupaci
jos metais jis visai apako. 
Yra išlikęs tik planas, apie 
ką jis norėjo rašyti. Mirė 
M. Katkus būdamas ištiki
mas savo liaudiškoms pa
žiūroms.

Prieš pat mirtį dukterys 
siūlėsi parvešiančios kuni
gą. Katkus nesutiko. Tada 
jos maldavo nusileisti, nes 
būsianti joms didęlė negar
bė. Katkus atkirto: “Dėl 
jūsų garbės aš savosios ne
išsižadėsiu.”. Mirė kaip 
ateistas. Palaidotas Ažytė- 
nų laisvamanių kapinėse 
šalia savo draugo valstie
čio Prano žvėgždos kapo.

M. Katkaus veikalą ”Ba- 
lanos gadynė” 1949 m. Lie
tuvos TSR Valstybinė gro
žinės literatūros leidykla 
išleido atskira knyga.

Mikalojus Katkus — švie
si asmenybė Lietuvos vi
suomenėje ir lietuvių lite
ratūroje. Rusų narodnikų 
revoliucinių idėjų paveik
tas, jis pasiryžo eiti į Lie
tuvos liaudį, ėjo kovodamas 
su nacionalizmu ir klerika
lizmu, siekdamas ne asme
ninės, o visuomeninės nau-

Paukščiu kelionės
••• '- v- .«

Sezoninės paukščių kelio
nės —- vienas įdomiausių 
gamtos reiškinių. Praleidę 
vasarą, išsiperėję vaikus, 
daugelis mūsų paukščių ru
deniop palieka savo gimtinę 
ir traukia į pietus, nuplas
nodami tūkstančius kilome
trų. Pavasarį jie keliauja 
vėl priešinga kryptimi. Kas 
verčia paukščius keliauti? 
Kokia tu kelionių kilmė? 
Šie klausimai nuo seno do
mina zoologus.

Pastaruoju laiku paukš
čių migracija pradėjo do
mėtis ir techniškųjų moks
lų specialistai. Manoma, 
kad, išaiškinus kai kurias 
paukščių kelionių paslap
tis, bus galima jas panau
doti, sprendžiant sudėtin
gas technines problemas, 
pavyzdžiui, net tokias, kaip 
raketų valdymas ir kosmo
nautų orientacija būsimų 
tolimųjų skridimų metu. 
Paukščių migracija, atrodo, 
bus vienas bionikos tyrinė
jimo objektų, kadangi ši 
mokslo šaka kaip tik ir sie
kia biologinius dėsningu
mus pritaikyti šiuolaikinė
je technikoje.

Įdomiausia ir kartu sun
kiausia išaiškinti, k a i p 
paukščiai orientuojasi savo 
kelionių metu, kaip jie su
geba rasti jiems reikalingą 
vietą. N a u j ausi žieda- 
vimo duomenys rodo, jog 
kiekviena paukščių rūšis 
traukia tam tikra, jai bū
dinga linkme, turi pasto
vias žiemojimo ir perėjimo 
vietas. Dauguma Lietuvos 
paukščių keliauja pietva
rių, rečiau pietų bei pietry
čių kryptimis; vienos rūšys 
jau žiemoja Vakarų Euro
poje, o kitos pasiekia net 
pietinę Afriką. Pavasarį 
paukščiai grįžta į tas pa
čias vietas, iš kurių rudenį 
iškeliavo. Iš žiedavimo duo
menų paaiškėja, kad po žie
mos paukščiai grįžta net į 
tą pačią apylinkę, mišką, 
ežerą ar pelkę, nors buvo 
nukeliavę nuo savo gimti
nės tūkstančius kilometarų.

Įvairūs bandymai patvir
tina jau seniai žinomą da
lyką, kad veisimosi metu 
paukščiai taip pat sugeba 
grįžti prie savo lizdo ar 
jauniklių iš labai toli.

Prie lizdų sugautos ir 
atitinkamai pažymėtos žu
vėdros buvo paleistos už 
800—1200 kilometrų. Po ke
lių dienų jos grįžo atgal. 
Prof. T. Ivanauskas Daugų 
apylinkėse atliko bandymus 
su varnėnais. Kai lizde jau 
buvo paūgėję jaunikliai, pa
gauti seni paukščiai tam
sioje dėžutėje buvo išvežti * 
į Kauną. Sekančios dienos

PROF. BUDRIU!—60 METŲ
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto Eko

nomikos mokslų fakulteto politinės ekonomijos katedros pro
fesorius, Lietuvos TSR Mokslu akademijos tikrasis narys Dzi-

rytą jie buvo paleisti, O po das Budrys atšventė savo 60-ąjį gimtadienį. Ta proga iškil-
keliolikos valandų beveik mingame fakulteto Tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo Lie- 
visi varnėnai sugrįžo prieituvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas 

" ' J. Paleckis, Lietuvos TSR Mokslu akademijos akademikai K.savo lizdų.
Įdomus bandymas buvo 

atliktas Lenkijoje. Gandrai 
lėktuvais buvo nugabenti į 
Palestiną. Net iš tokio di
delio atstumo (tai ketvirta
dalis jų rudeninio trauki
mo kelio) gandrai po 12 
dienų grįžo atgal prie savo 
lizdų, nors po 1—2 mėnesių 
jiems vėl ta pačia kryptimi 
teko traukti į pietus.

Panašaus pobūdžio eks
perimentų atlikta gana 
daug. Paukščiai buvo ve
žami įvairiomis kryptimis, 
net priešingomis norma- 

dos, ėjo ir atėjo į liaudį. M 
Katkaus demokratinių įsi
tikinimų tvirtumas ir at
kaklumas juos ginant nusi
pelno tarybinių žmonių pa
garbose 

liai jų perskridimų linkmei, 
išleidžiami į v a i r i a tįsiose 
vietose. Dažniausiai paukš
čiai sugrįžta prie lizdų, 
esant įvairiausiems orams, 
paros laikui, transportavi
mo trukmei bei būdui. Taip 
pat buvo nustatyta, kad se
ni paukščiai orientuojasi 
geriau už jaunus, o paukš- 
čiai-keleiviai — už sėsliuo
sius.

Visi šie pavyzdžiai rodo, 
kad paukščiai gerai orien
tuojasi nepažįstamoje ap
linkoje. Tačiau kaip jie 
randa savo lizdus, veisimo
se ir žiemojimo vietas, nu
stato traukimo kryptį, pa
gal ką jie orientuojasi?

Anksčiau buvo manoma, 
kad kelionių metu jaunik
lius (ypač tų paukščių, ku
rie skrenda būriais: žąsys, 
gervės, gandrai) veda seni 
paukščiai. Šiam spėjimui 
patikrinti buvo atliktas 
bandymas. Grupė sužiedotų 
jaunų gandrų buvo išleisti 
į laisvę, visiems gandrams 
jau išskridus. Pasirodė, kad 
jaunikliai savarankiškai iš
skrido į pietus ir, kaip vė
liau paaiškėjo, skrido tei
singa linkme, nors nežy
miai ir nukrypo nuo nor
malaus kelio. Seni paukš
čiai, jeigu būtų skridę kar
tu, gal tik būti! padėję pa
sirinkti tikslesnę kryptį.

Be to, daugelio paukščių 
skirtingos lyties ir amžiaus 
individai traukia atskiro
mis grupėmis, o kai kurios 
rūšys keliauja po viena ir 
naktimis. Štai varnčmb jau
nikliai pidieka mūsų kraš
tą anksčiau už senius, o su
augusios gegutės išskrenda 
pirma jauniklių. Pavieniui 
žiemoti traukia pečialindos, 
nendriukės, devynbalsės. 
Todėl visais šiais atvejais 
negali būti jokio suaugusių 
vadovavimo.

Svarbu nustatyti, kokiais 
jutimo organais bei pagal 
kokius išorinės aplinkos 
veiksnius paukščiai orien
tuojasi.

Dar praėjusį šimtmetį 
rusų ’ornitologas Midendor- 
fas spėjo, kad paukščių 
orientacijai turi įtakos ele
ktromagnetinės bangos ir 
Žemes magnetizmas. Pa
gal šią hipotezę, keliaujan
čių paukščių organizme at
sirandančios ypatingos ele
ktrinės srovės, kurios pa
deda orientuotis; pavasarį 
paukščiai skrenda į šiaurę, 
nes juos “traukia.” Žemės 
šiaurinis magnetinis polius.. 
Tačiau ši hipotezė nepaaiš

Lic-

dės-

Korsakas, K. Meškauskas, J. Kubilius, jam buvo įteiktas 
tavos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo pažymėjimas, 
biliatą šiltai pasveikino kolegos mokslininkai, universiteto 
tytojai, studentai.

Nuotraukoje: iškilmingam, posėdžiui baigiantis, koloną 
salėj e skamba- “ I Igiąusią metą!”

kino paukščių traukimo 
krypčių įvairumo ir dauge
lio kitų su orientacija susi
jusių problemų ir todėl bu
vo atmesta. Vis dėlto kai 
kurie tyrinėtojai vėl grįž
davo prie jos.

Vokiečių ornitologas Štre- 
zemanas teigė, kad paukš
čių spėjimo magnetinio ju
timo organas esąs vidinėje 
ausyje, kurios otolitai rea
guoja i Žemės magnetizmą. 
Tačiau atlikti bandymai šių 
spėjimo nepatvirtino.

Panašiai šią problemąį 
spręsti buvo bandyta ir A- 
merikoje. Bandymai su paš
to karveliais, kuriems prie 
galvos ir sparnų būdavo, 
pririšami maži magnetai, 
kad paukščiai nejustų Že
mės magnetinio lauko, davė 
gana prieštarai!jaučius re
zultatus.

Witi tyrinėtojai įrodinė
jo, kad paukščių orientacija 
turi Įtakos mechaninė Že
mės sukimosi jėga. Bet 
vargu ar paukščiai galėtų 
pajusti jos dydžio skirtu
mus palyginti nedideliuose 
atstumuose.

Visos šios hipotezės 
paukščių orientaciją aiški
na, remdamosios fizikos 
dėsni a is, prilygindamos 
paukštį lekiojančiam apa
ratui. Jau vien tas nuosta
bus faktas, kad paukščiai 
skrenda ne tiesia linija, bet 
dažnai vingiuotais keliais, 
rodo, kad čia negali būti ir 
kalbos apie grynai fizinę 
(elektrinę) įtaką. Įvairių 
paukščių rūšių traukimo 
trasos - nėra .‘vienodos ne 
vien tik iš pietų į Jįįąvu-ęvaįr 
atvirkščiai, . bet pasižymi 
įvairiausiais nukrypimais. 
Lietuvos paukščiai rudenį’ 
dažniausiai traukia pietva
karių linkme, bet įvairiose 
vietose, priklausomai nuo 
reljefo bei meteorologinių 
sąlygų, skridimo kryptis 
tam tikrose ribose kaitalio
jasi. Stebėjimai Ventės 
Rage parodė, kad per Kur
šių marias paukščiai trau
kia tik esant palankiems 
orams, o priešingu atveju 
skrenda aplinkiniais keliais.

Dabar manoma, kad svar
biausią vaidmenį visame 
paukščių orientavimosi me
chanizme vaidina regėji
mas. Paukščių regėjimas 
yra labai tobulas ir matyti 
vaizdai ilgai išlieka jų at
mintyje.

Iš lėktuvo stebint naujoje 
vietoje paleistus kai ku
riuos paukščius, pastebėta, 
kad jie iš pradžių skraido 
be pasirinktos linkmės, da
žniausiai ratu, iki pakliūva

į pažįstamas apylinkes, o 
tuomet lengvai grįžta į sa
vo gyvenvietes. Pašto kar
veliai taip pat randa kelią 
vadovaudamiesi regėjimu 
ir atmintimi.

Tačiau tuo naudojasi ne 
visi paukščiai. Kai kurie, 
pavyzdžiui, keliauja į pie
tus ir grįžta atgal naktimis. 
Toks paukštis, tik pavasa
rį ar vasarą užaugęs Lietu- i 
voje, rudenį savarankiškai, 
dažnai vienas, nukeliauja į 
Centrinę ar net Pietų Afri
ką, su stebėtinu tikslumu 
randa žiemojimo vietas, 
nors tos kelionės niekuo
met nėra atlikęs ir tuo pa
čiu savo atmintyje neturi 
jokių optinių vaizdinių.

Kai kurių stebėtojų nuo
mone, paukščiai traukimo 
kryptį nustato pagal saulę. 
Tokia išvada padaryta, ste
bint varnėnus laboratorinė
se sąlygose. Šį teiginį patvir
tina ir tas faktas, kad esant 
tirštam rūkui, paukščiai ne
traukia.

Yra duomenų, kad naktį 
paukščiai orientuojasi pa
gal žvaigždes. Rudųjų de
vynbalsių kiaušiniai Šveica
rijoje buvo perinami ir jau
nikliai auginami nelaisvėje, 
izoliuotose patalpose. Ru
denį ir pavasarį, kai vykda
vo šių paukščių traukimas, 
nelaisvėje augintos devyn
balsės pasidarydavo nera
mios, pradėdavo blaškytis, 
daužytis. Jos buvo laiko
mos apvaliuose narveliuose, 
iš kurių, galėdavo matyti 
tik dangaus skliautą. Visos 
devynbalsės veržėsi, blaškė
si bei tupėjo atsigręžusios į 
tą pusę, į kurią jos trauk
davo laisvėje. Pasukus nar
velį, jos’’Vėl atsigręždavo į 
traukimo kryptį. Esant de
besuotam dangui, bando
mieji paukščiai jokios pa
stovios krypties nesilaikė.

Panašūs bandymai buvo 
pakartoti planetariume. Ir 
jie parodė, kad devynbalsės 
entuojasi ir vengia skristi 
orientuojasi pagal žvaigž
des. Bet visas orientavimo
si mechanizmas dar liko ne
išaiškintas.

Pastaruoju metu Šveica
rijoje, Anglijoje ir Švedijo
je paukščių traukimas bu
vo stebimas radarais. Šie 
stebėjimai taip pat patvir
tino, kad apsiniaukus, kai 
nematyti saulės ir žvaigž
džių, paukščiai blogai ori
entuojasi ir vengia skristi 
per jūras.

Dauguma ornitologų 
paukščių orientacinius su
gebėjimus aiškina, remda
miesi ornitologo Promptovo 
nuomone, paukščių orienta
ciniai sugebėjimai priklau
so nuo paukšęio organizmo 
savybių, nuostabios visų 
fiziologinių ryšių koordina
cijos su aplinkos sąlygomis. 
Negalima tirti kokio nors 
organo vaidmens izoliuotai 
nuo viso organizmo. Net
gi regėjimas, turintis didelę 
reikšmę paukščių gyveni
me, padeda orientuotis erd
vėje tik dėl tampriausių šio 
jutimo organo santykių su 
visais kitais organais ir su 
visa sudėtinga skraidymo 
refleksų sistema.

Tačiau mūsų turimos ži
nios apie išorinių veiksnių 
įtaką orientacijai, apie spe
cialius organus, kurie pri
ima išorinės aplinkos dirgi-i 
nimus ir nustato traukimo 
kryptį, kol kas dar nepa
kankamos. Šiam. įdomiam 
klausimui išspręsti reikalin
gos bendros ornoitologų, fi
ziologų, anatomų ir fizikų 
pastangos.

V. Logminas
• Biolog. mokslų kandidatas 

(Iš “Mokslas ir 
gyvenimas”)

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad.. Liepos (Juy) 12. 1963

Scranton, Pa.
F

Prieš kelias dienas aplan
kiau laišką nuo binghamto- 
nietės drg. J. Navalinskie- 
nės, kuriame ji pasiskun
džia, kad josios Anta
nėlio sveikata dikčiai pa
blogėjusi ir kad vos pa
vaikščioja su lazdele. Aš 
gi su draugu Geniu susita
rėm jį aplankyti liepos ket
virtąją. Oras puikus, tik tu
rėk paukštelio sparnelius ir 
skraidyki mėlynąja, kaip 
žibučių žiedai, padangę. 
Tad mudu sėdam į mano 
baigiančią atgyventi savo* 
dieneles mašiną ir leidžia* 
mes naujuoju keliu, kuriuW 
tikrai kaip paukštis gali 
skristi. Bet tas vėjas, vėjas, 
tikrai nesigailėjo savųjų 
“lūpyčių” taip, kad mašina 
tik ir “šleivojo” nuo vienos 
pusės kelio j kitą, lyg ir 
girta būdama. Vienok Bing- 
hamtoną pasiekėme laimin
gai be jokio susitrukdymo.

Pribuvę prie Navalinskų 
butelio, Antaną radome pa- 
vėsiaujantį ant grįtelės 
priebutėlio, kur daug gra
žių žolynėlių, medelių, ir 
gero “plaukų” kirpėjo žo
lelė gražiai apdabinta.

Tiesiog nustebome, kada 
pamatėme drg. Navalinską 
taip menkai galintį vaikš
čioti. Labai gaila gerojo 
žmogaus-draugo, kad nela
boji liga jį taip labai susilp
ninusi! O kaip čia dar, ro
dos, neseniai jis toks buvo 
žvalus, pilnas jaunatvišku- 
mo, ir siejimuose ir pokal
biuose. O, štai, nelaboji 41- 
ga kaip sukoneveikė tą ge
rąjį draugą.

Senatvė, tai didžiausia 
žmogui nelaimė, nors, tie
sa, drg. Navalinskas dar 
nėra jau taip senas, tik • 
peržengęs septintą amžiaus 
kryželį.

Taisykis, mielas drauge! 
Juk tiek daug vyksta įdo
mybių visame pasauly, kad, 
rodos, norisi tik gyventi ir 
gyventi ir sekti tas visas 
permainas ir tuos įvykius. 
O tau, Juozafina, širdin
giausia užuojauta, kad lai
mingai ir ištvermingai pa- 
gydytum savo Antanėlį. Aš 
linkiu iš širdies.

Iki kitam pasimatymui.
I. Klevinskas

Norwood, Mass.
Liepos 4 d. atsibuvęs 

“Laisvės” piknikas Ramova 
parke, Montello, Mass., at
rodo, visais atžvilgiais pa
vyko gerai.

Kadangi oras tą dieną bu
vo labai gražus, nekarštas, 
biskį vėsus, todėl nereikėjo 
niekam prakaituoti.

Nors publikos suvažiavę 
buvo labai gražios, bet at
rodė, kad ji buvo šį kartą 
mažesnė už pereitų metų.

Čia noriu pažymėti, kiek 
norwoodieciai prisidėjo su pa
rama šiam piknikui. Drau
gės S. Budrevičienė ir B. 
Sarapienė aukojo po didelį 
kugelį, labai skaniai paga
mintus. N. Grybienė auko
jo 7^ svaro kumpį ir kvor
tą agurkų. Šis kumpis da
vė pelno $17. M. Uždavinis 
aukojo bonką agurkų.

Dovanų ir įžangos bilie
tų Norwoode buvo išplatin
ta už $42. Ir štai kas juos 
platino: L Trakimavičius., 
A. Zarul-a, M. Niaura, V. 
Žilaitu — pardavė po vie
ną knygutę; N. Grybienė-— 
dvi; M. Uždavinis — virš 
dviejų knygučių. *

Tariu visiems didelį ačiū 
už aukas ir bilietukų plati
nimą.

M. Uždavinis



« PHILADELPHIA, PA.
“Levittown Time” redak

torius George G. Gray lan
kėsi socialistinėse šalyse: 
Bulgar i j o j, Jugoslavijoj, 
Vengrijoje, Lenkijoje, Ru
munijoj ir Čekoslovakijoje. 
Savo įspūdžiuose rašo ma
tęs daug nepatinkamų da
lykų, bet negali paneigti ir 
daromo progreso. Piktai 
pasisako prieš nacių Lidičio 
sudeginimą.

Po ilgo streiko Kollsman 
kompanijos darbininkų 
streikas pasibaigė su pakė
limu 40 centų valandai ir ki- 

pagerinimais. Kompa
nija baugino streikuojan
čius dirbtuvės iškėlimu, bet 
nepasiekė tikslo. Įmonėje 
dauguma dirba moterys ir 
jos laikėsi pavyzdingai. 
Streikui vadovavo inžinie
rių lokalas 542.

RCA darbininkai buvo 
pasiryžę streikui atsitikime 
nesusitaikymo, lietė Cam- 
deną ir Morristown, N. J. 
Kompanija pereitais metais 
atleido 500 darbininkų ir 
gal ryžosi kitam užmojui, 
bet nepavyko. Kompanija 
sutiko su unijos sąlygomis 
ir streiko išvengta.

Respublikonų kontroliuo
jamas seimelis Harrisburge 
daro planus, kad kiekvienas 
pilietis mokėtų $10 taksų 
metams.

American Jewish suva
žiavime Atlantic City, N. 
J.,* Will Maslow pasakė: 
Philadelphia 32-ras mies
tas; kuriame aktyviai vei
kia John Birch pasekėjai. 
Suvažiavimas ragina prieš 
fašistinio nusistatymo bir- 
čistų organizacijas kovoti..

Prieplaukų unija kaltina
ma palaikyme diskrimina
cijos. Unijos pareigūnai pa
neigia kaltinimą.

Harrisburge daromi pla
nai pataisyti 89 metų vals
tijos konstituciją ir sako
mą, kad lapkričio rinki
muose piliečiai pasisakys už 
ar prieš.

Liepos 1-mą iškilmingai 
paminėtas 1863 metų civilio 
karo mūšis Gettysburge.

Rotušės skandalo Grand 
Jury apkaltino kelis kon- 
traktorius suktybėse, bet 
neturi teisės bausmes pa
skirti. Teisėjai tai padarys.

Gubernatoriui Scranto- 
nuT parūpo, kaip valstijos 
darbininkai atlieka savo 
pareigas darbe. Surado 16, 
Kurie turėjo dirbti, bet lošė 
golfą, keli pasidavė sergan
čiais, nedirbo, bet lošė gol
fą. Taisyklė nusako penkio- 
liką minučių poilsiui, kavos 
jsigėrimui, bet praleidžia
ma daugiau dviejų valandų.

Kokią dišcipliną ponas 
gubernatorius panau d o s, 
tai ateitis parodys.

Kontraktoriai, turintys 
piiesto statybos darbus, ne
norėdami prarasti kontrak
tų, pradėjo samdyti negrus.

Valstija parūpino busus 
tik į viešąsias mokyklas. 
Valstijos prokuroras Ale- 
sandroni sako valst i j o s 
konstitud j a neprieš i n g a 
katalikų ir privatinių mo
kyklų aptarnavimui busais. 
Gubernatorius Scrantonas 
sutinka su prokuroro nuo- 
sj^endžiu ir sakoma, kad 
sull964 bus duodami busai 
ir * atalikų bei privatinių 
mokyklų moksleivių nuve
žimui ir parvežimui.

Tymsterių lokalo 107 pir

mininkui Cohen ir sekreto
riui - iždininkui Edward 
Walker teisėjo Ralph C. 
Body įsakymu sulaikyta iš
mokėjimai kol užsistatys 
$30,000. Drausmę gavo opo
zicija, kuriai atstovauja 
Betterment komitetas, ar
gumentuodamas, kad lokalo 
pinigai yra eikvojami.

Congress svetainėje lie
pos 2'd. 74 gavo pilietybės 
popierius.

Rabin Hood Dell Fair
mount parke liepos 2 d. 
davė Sovietų muzikos kon
certą ir įvairių kompozito
rių kompozicijas.

Federalinė valdžia uždą- i 
re Mason McCloth trokų 
kompaniją už nesumokė j i- 
mą valdžiai darbininkų su
mokėtų $1,741 į Social Se
curity. Kompanija išrink
davo iš uždarbio, bet nesu
mokėjo valdžiai. Valdžia 
konfiskavo kompanijos tro- 
ką už nesumokėtus pinigus. 
Dalis darbininkų neteks 
darbo.

Šį penktadieni, liepos 12 
d., 7:30 vakare Vengrų sve
tainėje 1144 N. 4 St. įvyks 
LLD 10-tos kuopos susi
rinkimas. Kuopiečiai ir no
rintieji prisirašyti prašomi 
dalyvauti. Nauji planai at
eities veikimui bus svarsto
mi. Pilietis

Ocala, Fla.
Mirė J. ,Grinkus

: Birželio 6 d. mirė Jonas 
grinkus (Grinkevičius). Bu
vo palaidotas birželio 8 d. 
Gimęs Lietuvoje 1873 me
tais Jačiūnų kaime, Geguži
nės parapijoje. Atvažiavo į- 
Lawrence miestą. Dirbo 
fabrikuose, o vėliau užlai
kė krautuvę. Priklausė prie 
lietuvių progresyvių orga
nizacijų, skaitė laikraščius. 
Jau artinosi 61-ių metų su
kaktuvės ženybinio gyveni
mo, bet mirtis nutraukė jo 
gyvybę./

Padėka
Dabar, nors pavėluotai, 

kiek atsipeikėjus po sukrė
timo, tariame didžiausią ir 
nuoširdžiausią padėką vi
siems draugams ir drau
gėms, kurie ir kurios išreiš
kė mums užuojautą, sura
minimą, suteikė vainikus 
prie velionio karsto, o ypa
tingai didelis dėkui Law
rence ir Methuen draugams 
ir draugėms, taipgi Ocala 
draugams. Visa mūsų šei
ma širdingai dėkoja visiems 
ir visoms už žodžiu ir laiš
kais išreikštą užuojautą ir 
pagalbą. Visi velionio sū
nūs, dukros, anūkai taria 
ačiū!

M. Grinkevičienė

New Haven, Conn
New Haven geležinkelių 

kompanija sako, kad per 
vienerius metus vandalai 
išdaužė virš 4,700 langų, 
sutaisymas kainavo $150,- 
000. Vandalai yra padarę 
ir kitokių nuostolių.

Nedarbui galo nesimato, 
bedarbių eilės tirštėja. Dar
bo ieškančių, ypatingai jau
nimo, yra daug.

Yra ruošiama parengi
mai, vienas Ross Mill Rd., 
Milforde, o antras—netoli 
Waterburio. Apie juos bus 
parašyta daugiau.

Įvykusiame paren gimė 
Oakvillėje, birželio 30 die
ną, susirinkusių trečiadalį 
sudarė jaunimas. Tai pagir
tinas įvykis. J. Kunca

CLEVELAND, OHIO
Iš susirinkimo ir 

parengimo
Birželio 27 d. įvyko LLD 

22 kuopos susirinkimas. Jis 
buvo skaitlingas ir pasek
mingas. Padaryta gerų nu
tarimų. Nutarta surengti 
parodą rankdarbių, kurių 
gauta iš Lietuvos. J. Wer
ner daug jų turi. Jeigu kas 
kiti turite rankdarbių iš 
Lietuvos, tai atneškite į . 
parodą, o po jos daiktus pa
siimsite atgal. Paroda 
įvyks LDS klube, rugpjūčio 
17 dieną.

Nutarta paaukoti $25 j 
knygų fondą, $25 apšvietos 
reikalams, po $10 “Laisvei” 
ir “Vilniai” ir $5 “Liaudies 
balsui”. Tai bendrai išauko- 
ta $75.

Į kuopą įsirašė trys nauji 
nariai: O. Stam, O. Petrus- 
kienė ir Jonas Misiūnas. 
Šiemet jau gauta 6 nauji 
nariai, tai labai gera pra
džia.

Dėkui draugėms M. Rau- 
lusevičienei, M. Nikas ir A. 
Salan už maisto dovanas 
vaišėms. Tas sutaupė kuo
pai pinigų.

Iš parengimo dar nebuvo 
minėta kas ką aukojo. J. 
Werner $4 pinigais. Daik
tais—J. Stripeika, Andy 
Salin. A. Salin, O. Gendrė- 
nienė, bet daugiausjai M. 
Nikas—aukojo daiktų ir 
sulinktų aukų atnešė $25. 
Labai ačiū, nes tai kuopai 
buvo gera parama.

Parengimo šeiminin k u 
buvo J. Krasnickas; šeimi
ninkėmis—O. Gendrėnienė, 
B. Mikalajūnienė ir A. Sa
lin. Jeigu kurių pavardes 
praleidau, tai prašau atsi
liepti, Ačiū visiems ir vi
soms už dalyvavimą. '

A. S.

Lawrence, Mass.
A. Rameiką palaidojus
Velionį Rameiką prisime

nu iš tų laikų, kuomet L. 
Prūseika suorganizavo LSS 
64 kp. pabaigoj 1912 metų 
kovo m. iš septynių narių 
įskaitant ir A. Rameiką (iš 
jų tik du Večkiai yra gy
vais).

Iš sykio velioniui dau
giau rūpėjo šokiai, o ne ap
švietos reikalai. Tais laikais 
svarbiausias uždavinys bu
vo laikraščių platinimas, 
prakalbų ir teatrų rengi
mas, kad įgautų daugiau 
pritarėjų ir tuom pačiu lai
ko daugiau kuopai narių.

Vėliau ir Rameika įsijun
gė į tą darbą. Vienu kartu 
net bandė būt poetu, tik ne
labai sekėsi... Dar reikėtų 
primint, kad jis turėjo no
rą vaidinti teatruose, tik 
turėjo tokią įgimtą tarmę, 
kad negalima buvo išmo
kyt tikrų lietuviškų žodžių.

Kaip aukščiau minėjau, 
dirbo pagal savę išgalę so
cialistų kuopoj, Liaudies 
chore, Maple Park bendro
vėj. O didžią jame (antras 
po 1912 m.) streike 1919 m., 

CAMBRIDGE, MASS.t
Liūdnas Prisiminimas

JONAS GRICIUS
Mirė Liepos-July 27, 1961

Su pagarba ir liūdesiu prisimename mūsų 
mylimą vyrą ir tėvą. Tu pasilieki mūsų širdyse 
visuomet. Mes lankome tavo kapą ir sodiname 
gėles. Tą darysime kol gyvi būsime.

Ona Griciene, žmona 
Edwardas, sūnus 
Amilija, duktė

kuome t, baigus 1-mą j į ka
rą, fabrikantai užsimojo 15 
procentų algas nukapoti, 
Lietuvių skyriui vadovavo 
M. K. Bolys kaip organiza
torius - kalbėtojas, o Anta
nas Rameika buvo užrašų 
raštininku.

Baigus streiką su pralai
mėjimu, tuojau užėjo Pal- 
merio “laikai”—buvo areš
tuotas M. K. Bolys, ir tuo 
pačiu laiku Federates val
džios agentai ieškojo areš
tui ir Rameikos. Bet jo tuo 
laiku nesurado — buvo per
sikraustęs į kitą vietą.

Vėliau persikėlė į Haver
hill ir ten “apmirė”—veiki
me nebesigirdėjo, nežiū
rint, kad haverhilliečiai 
dirbo ir dirba pagal savo 
išgales.

Kadangi velionis gyveno 
paskutiniais laikais arti 
Maple Park, tai prieš du 
metus apsi ėmė sekreto- 
riaut.

Amžinos atminties.
A. V.

Cleveland, Ohio
Gražios veikimo pasekmes

Nekartą tenka girdėti iš
sireiškimus, jog gavimui 
naujų' narų į Literatūros 
draugiją jau visi šaltiniai 
iki dugno išsisėmę, žodžiu 
sakant, įrašyti naujų narių 
negalima.

Taip nėra Clevelande. šie 
metai ypatingai gana dar
bingi. Per pirmąjį šių me
tų pusmetį į LLD 22 kuopą 
įrašyti 8 nauji nariai, o į 
190 kuopą—14 naujų narių. 
Viso 22 nariai. O iki metų 
pabaigos dar kita tiek ga
lima bus įrašyti, tik reikia 
juos pakalbinti.

Vietinių Draugijų sąry
šis turėjo savo metinį susi
rinkimą, kuriame nutarė 
ką nors surengti mūsų 
spaudos naudai, išrinkta 
tam darbui komisija, kuri 
gal netrukus praneš, ko
kius planus turi spaudos 
naudai pramogai.

Draugijų sąryšis taipgi 
plačiai svarstė nacių krimi
nalistų buvimą šioje šalyje. 
Atrodo, nesuderinamas jų 
palaikymas laisvoje šalyje. 
Nutarta įsigyti geroką skai
čių knygelių “Nazi War 
Criminals Among Us” ir 
paskleisti tarp amerikonų. 
Lai ir jie susipažįsta su tų 
žmonių praeitimi, o tai pa
tyrę padės juos grąžinti 
ten, kur jie turės atsakyti 
už savo kriminališkus dar
belius.

J. Rąstas

NUO AZIJOS “FLU” 
DAUG MIRĖ ŽMONIŲ 
Washingtonas. — Public 

Health departamentas pa
skelbė, kad pereitąją žiemą 
Jungtinėse. Valstijose nuo 
Azijos “flu” (influenzos) 
mirė 11,125 žmogus. Ši 
skaitlinė pąimta tįk iš 108 
miestų,' o jeigu įtraukti mi
rusius ir mažesniuose mies
tuose ir kaimuose, tai ji bū
tų daug didesnė.

BROCKTON, MASS.
Apie kai ką

Kaip kiekvieneriais me
tais, taip ir šiemet Massa
chusetts valstijos, galima 
pridėti — visos Naujosios 
Anglijos, pažangieji lietu
viai surengė bendrą metinį 
išvažiavimą, kurio pelnas 
skiriamas mūsų laikraščiui 
“Laisvei.” Mūsų piknikuose 
esti parduodama maistas, 
gėrimas, imama įžanga. Tas 
viskas duoda pelno, nes pa
tarnautojai atlieka darbą 
beveik veltui.

Šių r metų liepos 4-ą dieną 
Romuva parke, Montelloj, 
tradicinė gegužinė visais 
atžvilgiais buvo pasekmin
ga. Žinau, kad buvo nema
žai pelno, nes skaitlinga 
publika prie maisto ir gėri
mų labai entuziastiškai “el
gėsi” ... Apie tikrus skai
čius parašys rengimo komi
sijos nariai.

P r o g r a m o j dalyvavo 
Hartfordo Laisvės choras, 
sudainuodamas kelias gra
žias liaudies dainas. Vado
vybėj Wilma Holis choras 
savo užduotį atliko puikiai. 
Pirmininkauja n č i a m Geo. 
Shimaičiui leidus, S. Pen- 
kauskas kreipėsi į publiką 
negrų už lygias teises ko
vos reikalu. Jis sakė, kad 
New Yorke išeinąs anghi 
kalba darbininkiškas laik
raštis “Worker” ragina 
mus prie to prisidėti.

Ilgesnę kalbą pasakė 
“Laisvės” redaktorius, žy
mus Amerikos lietuvių ra
šytojas Rojus Mizara. Be 
kitų svarbių įvykių mūsų 
šalyje, jis laiko negrų kovą 
už lygias civilines teises 
svarbiausiu. Ypatingai at
žymėjo baltųjų žmonių pie
tinėse valstijose negrų šu
nimis piudymus, kurie 
juodveidžius žmones kan
džioja, drasko...- Taipgi 
sakė, kad karo atominiais 
ir kitokiais naujais ginklais 
pavojus visame pasaulyje 
dar nėra pašalintas. Todėl 
visiems reikia už taikos pa
laikymą kovoti.

Su Mizara iš New Yorko 
buvo atvykęs mums gerai 
žinomas lietuviškų filmų 
rodytojas Jonas Grybas, ku
ris 1960 m. lankėsi Tarybų 
Lietuvoje ir dar vis turi ką 
nors naujo apie mūsų gim
tąjį kraštą papasakoti. Ži
nau, buvo ir daugiau tolimų 
svečių, su kuriais neturė
jau progos susitikti.

Turiu pripažinti, kad 
smarkiausiais svečiais pasi
rodė Mildred Stensler su 
Viktoru Beckeriu iš New 
Yorko - New Jersey valsti
jų. Kai Mildredai akompa
nuojant Viktoras užtraukė 
lietuvišką liaudies dainą, 
tai beveik visi tingėjusieji 
ko kito klausytis sugužėjo 
į svetainę arba iš lauko prie 
jos sienų atidžiai klausėsi 
ir stebėjosi nepaprastai ma
loniu dainininko balsu. Vik
toro aukštas balsas pasie
kė visus parko kampus, o 
kai dainoje “Ar aš tau, se
se, nesakiau” prie solisto 
prisij ungė M i 1 d r e d a su 
klausovais, tai net už par
ko per pušynus lietuviško 
kaimo daina nuaidėjo! Šiai 
porai entuziastų už jų at
silankymą į mūsų pikniką 
publika smarkiais aplodis
mentais dėkojo.

Abelnai šių metų geguži
nė Romuva parke man la
bai patiko, nes neturėjau 
progos nuobodžiauti. Esu 
įsitikinęs, kad ir visi kiti 
dalyviai taip pat linksmai 
laiką praleido. Kas norėjo 
ir energijos turėjo, galėjo 
ir pasišokti, nes muzika lie
tuviškus ir amerikoniškus 
šokius grojo.

Birželio 30-ą buvau, nuvy

kęs įdipukų rengtą gegu
žinę taipgi Romuva parke. 
Pikniko pelnas, jei jo bu
vo, skiriamas šokėjų kelio
nei padengti į Chicagoj ren
giamą šokių šventę. Gegu
žinė buvo labai “skysta.” 
Kur tie Lietuvos ir lietuvy
bės “patriotai,” kurie daug 
kalba apie mūsų tautybės 
išlaikymą? Argi jie neži
no, kad ši graži Onos Ivaš- 
kienės dailiai šokti išmokyta 
jaunuolių grupė nustos vil
ties, kuomet patys rėksniai 
jų darbo neremia?.. Gal 
virš šimto žmonių įžangą 
pasimokėjusių tebuvo. Ir 
tie patys, lyg dvarus pra
radę, liūdnai po parką 
vaikštinėjo.

i

J Netekom brangaus draugo
Liepos 5-ą, apie 6-ą valan

dą, vakarienę valgant, dr. 
J. Repšis telefonu pranešė 
liūdną žinią: “M. Kazlaus
kas mirė, nuvažiuok jo 
žmonai pagelbėti”... Nu
važiavęs r a d a u Karoliną 
verkiančią, nes jos gyveni
mo draugas jau užmigęs 
ant visados. Už kelių mi
nučių graborius Lubinas ir 
J. S. Rainardtai atvažiavo 
Kazlauskienei į pagalbą jos 
gyvenime liūdniausioj va
landoj.

Apie Miką daug gero ga
lima pasakyti, nes jis visą 
jo gyvenimą darbavosi ne 
tik savo labui, o daug dir
bo, kad ir kitiems, kas tik 
gyvas, būtų gerai gyventi.

Jis priklausė prie AL P 
Klubo, prie LLD 2-os kuo
pos, o praeityje ir kitose 
darbininkų organizaci jose 
yra daug dirbęs.

Paliko liūdesy mylimą 
žmoną Karoliną Meifoniū- 
tę, gimines ir draugus. Lie
pos 8-ą popiet buvo laisvai 
palaidotas Blue Hill kapi
nėse. Išlydint ir kapinėse 
S. Rainardtas labai tinka
mas atsisveikinimo kalbas 
pasakė. Retai kam papras
tą dieną susirenka palydėti 
toks didelis būrys žmonių 
ir toks skaičius automobi
lių, kaip kad M. Kazlauską 
lydėjo. Lydėtojai buvo ska
niai pavaišinti.

Reiškiu gilią užuojautą 
Karolinai ir giminėms, o 
draugui Kazlauskui lai bū
na ramybė gražiose kapi
nėse.

A. Kandraška

NAUJAS JAV ARMIJOS 
MALŪNSPARNIS

Washingtonas. — JAV 
armija davė užsakymą pa
gaminti šešis naujus ma
lūnsparnius Sikorskio fa
brike. Jie galės vežti po 70 
kareivių vienu paėmimu ir 
be sustojimo nuskristi iki 
200 mylių. Už šešis malūn
sparnius bus sumokėta 
$13,500,000.

Hl

i

SHENANDOAH ir MAHANOY CITY, PA.

ŠAUNUS PIKNIKAS
Rengia bendrai LLD ir LDS Kuopos

Liepos 14 July
Hosensack ant Martishin Grove #

Netoli nuo Lakewood Parko, prie kelio 45

Parkds 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
ąllUilhi

——
5 p.--LM«ve (Liberty)--Penktad., Liepos (Juy) 12, 1963

a

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. Imbesi, Estelle Manor, N. J.

(50-54)

Kulpmont, Pa.
Mirė Adomas Olsonas-A- 

lišauskas, gyv. po num. 902 
Spruce St., Kulpmonte. Mi
rė Flick State ligoninėje, 
Cressone. Jis kadaise bu
vo ilgametis angliakasys, 
bet vėliausiu laiku gyveno 
iš pensijos.

Liūdesyje liko žmona 
Frances; duktė Mrs. Ruth 
Cambell, gyv. Santa Moni
ca, Cal.; sūnus — leitenan
tas pulkininkas Edward Ol
son, Auburn, Alabama; se
suo — Mrs. Anna Draginis, 
gyv. West Frankfort, Ill.; 
trys anūkai ir keturi po- 
anūkiai.

Velionis buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas.

Prisiųsūama mums iškar
pą apie velionio mirtį iš 
vietos angliško laikraščio, 
našlė Frances Olsonienė- 
Ališauskienė prisiuntė 
“Laisvei” ir dovaną—$2.

Dėkodami už dovaną, mes 
reiškiame nuoširdžią užuo
jautą velionio likusiai šei
mai ir artimiesiems, o jam 
pačiam — ramiai ilsėtis.

Redakcija

PRIEŠINAI
CLEVELAND, OHIO

C. L. M. Klubas rengia visų var
dadienį, kuris įvyks liepos 20 d., 
LDS Klubo salėje, 5 vai. vak. Bus 
vakarienė, šokiai, dainos ir kiti pa- 
marginimai. Komisija kviečia vi
sus, ypač tuos, kurie turi varda
dienį, dalyvauti, ir pakvieskite ki
tus. Lauksime visų. A. S. (55-56)

WORCESTER, MASS.

Bendras Piknikas

Rengia LLD 11 kp. ir LDS 57 
Liepos 14 d. Olympia Parke. Kvie
čiame iš plačios apylinkės lietuvius 
dalyvauti šiame piknike, praleisti 
smagiai laiką. Turėsime skanių 
įvairių valgių, specialiai tik šiam 
piknikui pagaminti. Kviečia Ren
gimo Komisija. (54-55)

GREETINGS

NORKAS FUNERAL 
CHAPEL

1400 No. 29th Street 
Philadelphia, Pa.

PO. 9-3231



New Jersey naujienos
Čia mirė labai smarkus 

“kovotojas.” Jis kovojo: 
prieš katalikus, žydus, neg
ins, JV Kongresą, o labiau
siai prieš komunistus. Jo 
vardas Conde McGinley, 73 
m. amž.

Jis leido savaitinį mažo 
formato laikraštuką, kurio 
antraštė buvo: “Commun
ism Is Treason! Fight 
With... “Common

It' dymas 
Sense.” jcijas

Jis turėjo spaustuvę po 
vardu Christian Education
al Ass’n. Jo spaustuvėje dir
ba 26 žmonės. Jis buvo bo
sas ir to laikraštuko redak
torius. Ant jo spaustuvės 
nebuvo garsinama, kad 
laikraštukas spausdinamas 
toj spaustuvėj, ir vietiniams 
gyventojams buvo nežino
mas. Gal būt ir viešai ne
buvo platinamas.

Keletą sykių ant žydų si
nagogų buvo ištepliotos 
svastikos ir komunistinės 
emblemos su nemandagiais 
žodžiais. Buvo įtarta, kad 
tai jo agitacijos pasekmės. 
Žydų organizacijos ilgiau 
pakęsti negalėjo ir apskun
dė valdžiai. 1954 m. buvo 
padarytas tyrinėjimas 
Neamerikinio komiteto. Ką 
tas komitetas padarė tuo 
klausimu, pasiliko nežinėje. 
Ir laikraštukas, buvo išlei
džiamas iki šiol, tik apie 
sienų, langų ir durų teplio- 
jimą nebebuvo girdėt.

1962 metų rekordas rodo, 
kad tas fašistinis lapelis tu
rėjo 91,000 prenumeratorių.

Būta nebiednioko, nes už
laikė spaustuvę su 26 dar
bininkais ir akmeninį namą 
su 14-a kambarių. Taip pat 
iš tos spaustuvės tarpais iš
eidavo brošiuraitės tai prieš 
žydus, tai prieš raudonuo
sius, tai prieš katalikus. 
Bet kai numirė ,tai Šv. ĄĮj“ 
kolo bažnyčia susidorojo su 
juo!

To laikraštuko agentas 
buvo Joseph Dilys., W. 30th 
St., Chicago 16, Ill. Jis pri
siuntė tą šlamštą ir dar su 
pora pridėčkų: “šis laikraš
tis rašo tiesą. Jei nori dau
giau adresų, kur galima 
gauti teisingų raštų — pa
rašyk man. Dilys.”

Tą “perlą” gavo tūlas 
“Vilnies” skaitytojas, Uni
on, N. J. Veikiausiai bus 
tas pats Dilys, kuris buvo 
nubaustas Chicagoj už pa
našios “literatūros” siunti
nėjimą “Vilnies” skaityto
jams.

Netekus “didelio literato 
ir kovotojo” prieš progre
są, ar tas. jo šlamštas bus 
leidžiamas toliau, kol kas 
nėra žinoma.

Union County respubliko
nų komitetas pasiuntė sa
vo atstovybę Washingto- 
nan, kad bendrai darbuotų
si dėl draftavimo sen. Bar
ry Goldwater 1964 m. pre
zidento vietai.

N. J. gubernatorius ir 
prokuroras pranešė, kad N. 
J. valstijos. įstatymas apie 
maldas mokyklose pasinai
kina ir prisilaiko Aukščiau
siojo šalies teismo patvar
kymų tuo klausimu.

• • •
N. J. Gydytojų draugija 

norėjo nustatyti operacijų 
kainą Blue Cross Insurance
kompanijai. Ir tą kainą tu
rėjo mokėti ir mažesnės 
apdraudos kompanijos už 
tokią pat operaciją. Tas da
lykas atsidūrė teisman. 
Aukščiausiasis teismas su
rado, kad toks pasimojimas 
veda gydyto jų draugiją 
prie įsteigimo monopolio 
toj serityj, kas yra priešin
ga JV konstitucijai, nes jis 
paneigia kompeticiją.

Integracijos kla u s i m a s 
mokyklose negerėja. Nėra 
nė vienos vietos, kur būtu 7 U
susitaikyta. P a v y z d ž iui, 
Montclair Apšvietos Tary
ba patvarkė ir negrai suti
ko, bet priešinosi baltieji, ir 
dalykas atsidūrė teisman.

• • •
Negrų vado Evers nužu- 

iššaukė demonstra- 
Newarke, Elizabethe

ir kitur..
Negrų kovos persimetė ir 

į ekonominį lauką. Newar- 
ke statoma mokykla. Ten 
dirbo 200 darbininkų, jų 
tarpe buvo 12 negrų. Neg
rai ir prijaučiantys baltieji 
ten pastatė savo p i k i e t ą, 
reikalaudami n e d i s k rimi- 
nuoti negrų darbuose. Įvy
ko susikirtimas. Keletas pi- 
kietuotojų buvo sužeista, jų 
tarpe ir pora negrų kuni
gų. Apkaltino policiją žiau
rume. Mokyklos statymo 
darbas tapo sulaikyta. Kaip 
tas klausimas išsiriš, niekas 
nežino.

Elizabethe andai susirin
ko miesto ir apskrities ofi- 
cialai, kad pradėti kasti pa
matus teismabučiui padi
dinti. Ir čia susirinko ne
mažas būrys negrų ir bal
tųjų ir iškėlė plakatus su 
šūkiu: “Nediskriminuokite 
čia mūs darbuose, nebūkite 
kaip pietiečiai!”

• • •
Newarke išrinkta indust

rijos, visokių biznių ir uni
jų atstovai. Jie sudarė Hu
man Relations tarybą, kuri 
tvarkys visokius nesusipra
timus pagal geriausią savo 
supratimą.

Industrialistai, bankieriai 
ir biznieriai darė pastabas 
unijistams, kodėl jie nepri
ima negrų į unijas. Tie at
sakė, kad unijos negrus 
priima, jei jie yra tam dar
bui kvalifikuoti. Bet, po-
nai, pasakykite, kodėl jūs 
nepriimate negrų savo ban
kuose, raštinėse ir kituose 
kiek švaresniuose darbuo- 

Ise? Tuo diskusijos ir pa
sibaigė.

Ignas

Atostogauja
Mary Tamelis ir jos 

draugė iš v y k o praleisti 
atostogas New Yorko kal
nyno rezorte.

Marijona šiuo metu (kaip 
priimta pas mus sakyti) 
“nedirba”. Ji tik gamina 
dirbančios dukterų šeimai 
maistą ir atlieka namų ruo
šą, reiškia — šeimininkė. 
Bet vakarais ar švenčių 

; metu nesitikėk ją rasti na
mie snaudinėjant, jei tą 
dieną vyksta kokie gražūs 
visuomeniški lietuvių užsi
ėmimai. Ji dainuoja Aido 
chore, dalyvauja vaidyboje, 
klauso prelekcijų - prakal
bų. Ji atvyksta pasilinks
minti ir pasivaišinti banke
te ar piknike, prisideda 
jų sėkminerumui. Ir liepos 
21 d. Cliffsidėje įvyksian
čiam “L.” piknikui ji paliko 
penkinę, sakydama: Abejo
ju, ar i pikniką sugrįšiu, o 
“Laisvės” piknikas turi bū
ti sėkmingas, tad iš anksto 
nusibaudžiu save.

Linkime Marijonai ir jos 
sankeleiviams laimingų ir 
linksmų atostogų. D-e

Londonas.—Į Angliją at
vykęs Kongo premjeras 
Adoula.

PARDAVIMAI ”
Parauodu 3-jų kambarių rakan

dus. Taipgi ir kambariai išnuomoja
mi už prieinamą kainą. Pageidau
jama, kad atsilieptų pavieniai—mo
teris ar vyras. Nuo 8 vai. vak. iki 
12 vai. dieną, ir nuo 6 vai. iki 8 vai. 
vak. Kiekvieną dieną, Anthony 
Litvaitis, 20 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. (Apt. 5, rear house, 2nd fl.)

Anne Kelly nusižengė įstatymui, 
sako valstijinė komisija

Niujorko valstijoje veikia 
įstatymas, sulyg kuriuo 
samdytojas, samdąs tar
nautoją ar darbininką; ne
turįs teisės klausti, kokios 
jis tikybos, kokios tautos, 
kokios rasės.

Bet Anne M. Kelly, Man- 
hattano prezidento padėjė
ja, andai ieškojo sau sekre
torės. Ji kreipėsi į State 
Employment Service (agen
tūrą), kad jai prisiųstų ieš- 
kahčią tarnybos sekretorę, 
bet pabrėžė, kad sekretorė 
būtų tik baltveidė (“white 
only”).

Šis Miss White “žygis” 
sukėlė audrą protestų ne 
tik iš negrų organizacijų, o 
ir iš baltųjų . Tai neleisti
nas dalykas! Jeigu kovoja
me prieš segregaciją viso-

Pagerbimas

Brooklynietė Frances Ma- 
žilienė užėjo į “Laisvės” 
Administraciją ir suteikė 
sekamą žinią:

Birželio 30 d. velionio Jo
no Vaznio šeimą, žmona Al
bina Vaznienė, sūnus Pet
ras, marti ir anūkas, pa
gerbė mylimą vyrą, tėvą-tė- 
vuką pastatymu naujo pa
minklo ant jo kapo Cypress 
Hills kapinėse.

Jonas Vaznys, richmond- 
hillietis, staiga mirė 1962 
metu spalio 2 d.

Velioniui pagarbos apei
gų kapinėse dalyvius Albi
na Vaznienė sukvietė pas 
save i namus. Svečiams be- 
sivaišinant, Marijona Pet
ronienė, maspethietė, pri
minė. kad Jono Vaznio at
minčiai būtu gražu parem
ti laikraštį “Laisvę”, ypač 
dabar, kuomet buvo daug 
išlaidų prie preso pataisy
mo. Tad su dainininkės 
Petronytės pagalba surink
ta sekamai:
Mrs. Albina Vaznys $10.00 
Mr. ir Mrs. Bruno

Petrekėnas ......... 10.00
Mr. ir Mrs. Peter Vaz

nys ir sūnus Mark . 5.00 
Mr. ir Mrs. Eld ward

Pelkauskas ir
duktė Regina ....... 5.00

Mr. ir Mrs. A.
Markūnas ............... 5.00

Mr. ir Mrs. Ronald
Cozzo .................... 5.00

Mrs. Constance
Waznes ..................   2.00

Mr. ir Mrs. Peter
Petronis ................. 2.00

Mr. ir Mrs. Walter I
Pills ........................ 2.00

Mrs. Mary Subachus . 2.00 
Mr. ir Mrs. M.

Maksimavičius .... 2.00
Mr. ir. Mrs. D. Mažilis 2.00

Po $1: Mr. ir Mrs. Vitti 
' Subachus ir Mrs. Mary 
[Urban. Viso surinkta $54. 

Tai labai graži dovana. 
Varde viso “Laisvės” per
sonalo širdingai dėkojame 
viršminėtiem dosniems sve
čiams, taipgi ir Albinai 
Vaznienei. Mes gerai prisi
mename Joną Vaznį, gerą 
“Laisvės” rėmėją. Gaila, 
kad jis taip staigiai ir 
anksti mirė—mirė nesirg-

kiose įstaigose, tai turime 
ypatingai kovoti prieš seg
regaciją valdinėse įstaigo
se, ypač tokiame mieste, 
kaip Niujorkas.

Na, ir Niujorko valstijinė 
Commission for Human 
Rights formaliai apkalti
no Miss White. Komisija 
reikalauja, kad majoras 
Wagneris ją pabaustų.

Ar jis ją baus., ir kaip 
baus, sunku pasakyti. Šiuos 
žodžius rašant, majoras iš
vyko į Paryžių aplankyti 
sergančio savo sūnaus. Kai 
jis grįš į Niujorką, turės 
ką nors daryti.

Miss Kelly gauna perme
tus $14,000 algos. Ji ka
daise tarnavo majoro Wag- 
nerio sekretore.

Ns.

Vincas Andrulis 
Niujorke

Grįždamas iš Hazletono 
(Pa.), iš savo brolio laido
tuvių, “Vilnies” redakto
rius Vincas Andrulis užsu- 
koko į Niujorką.

Jis pasakojo:
Mano brolis, Aleksas An- 

drulevičius, mirė, sulaukęs 
apie 80 metų amžiaus. Jis 
gimė Gripiškių kaime (tuo
met Trakų apskrity, o da
bar Prienų rajone). Į JAV 
atvyko 1908 metais. Kelis 
metus gyveno Clevelande, 
bet daugiausiai •— šenado- 
ry, paskui Hazletone. Buvo 
angliakasys, vėliausiu laiku 
gyveno iš pensijos ir iš san
taupų. Paliko tris dukteris, 
sūnų ir brolį, vadinasi, ma
ne. Skaitė “Vilnį”, o kartais 
ir “Laisvę”. Parėmė darbi- 
linkų judėjimą. Nors buvo 
gavęs kasyklų dusulį, ta
čiau, kaip stiprus vyras, iš
gyveno apie 80 metų. Pa
laidotas Hazletono miesto 
kapinėse liepos 8 d.

Dėl brolio, mirties mes 
reiškiame Vincui nuošir
džią užuojautą.

V. Andrulis šeštadienį, 
liepos 13 d., žada būti Fila- 
delphijoj, o iš ten dar neži
no, kur sustos. Filadelfijoje 
svečias nori susitikti su 
draugais ir bičiuliais.

Užsiregistruokite vietą
»

Brooklyniėčiai, kurie no
rėsite vykti j “Laisvės” pik
niką liepos 21 d., Cliffside 
Park, N. J., prašomi užsi
sakyti vietas autobuse. 
Kelionė į abi puses, kartu 
su įžanga į pikniką, $2.50.

Busas išvyks 11 vai. ryto 
nuo Lituanica Sq; (Union 
Avė.) Brooklyne. Nelaukite 
paskutinės minutės. Prašo
me skambinti į “Laisvės” 
Administraciją: MI. 1-6887.

MaTytinTfilmai
Šiomis dienomis New 

Yorko centriniame rajone 
išleisti į ekraną du specia
laus dėmesio verti filmai: 
ame r i k i n i s “Greenwich 
Village Story” ir tarybinis 
“My Name Is Ivan”.

Tarybinis filmas rodo
mas Murray Hill teatre 34 
St. tarp Lexington ir 3rd 
Avės. Baigimo laikas nenu
statytas.

Amerikinis, parodąs ne
mažai mūsiškojo gyvenimo 
tikrovės, pradėtas rodyti 
Victoria teatre Broadway 
ir 46th St. Matęs 

damas. Spalio 2 d. bus me
tai—prisimins Joną dauge
lis jo gerųjų draugų.

L. K-tė

FILMAI
Filmo vardas “Astuoni ir 

pusė” nieko bendro neturi 
su pačiu turiniu, bet apie 
tai vėliau. Sekti šį filmą, 
tas pat, kaip spręsti kryžia
žodį. Norima daug išreikš
ti — daug pasakyti, bet ne
įgudusiam filmų žiūrovui 
nelengva susigaudyti.

Temoje vaizduojama fil
mų režisieriaus prisirengi
mas sukti naują filmą, ku
rio turinio jis dar neturi ir 
ieško visur, kur tik jis atsi
duria. Jis grįžta mintimis 
keletą kartų į savo jaunys
tės laikus, jis svajoja apie 
savo žmoną, jis ieško me
džiagos susitikimuose su sa
vo meiluže. Kartais jis skra
joja fantazijos dausose, 
kalbasi su savo mirusiais 
tėvais; įsivaizduoja save 
hareme tarpe visų moterų, 
kurias jis savo gyvenime 
pažinojo, kur, žinoma, ma
toma ir jo žmona. Ieško te
mos religijoje, paskui per-, 
simeta į mokslą — raketos 
paleidimą į erdvę. Galų ga
le išsenka visos jo kūrybi
nės idėjos ir atmeta jis vi
sus užsimotus projektus.

Filmo pabaigoje matome 
visus aktorius suėmus ran
kas, einant ratu aplink 
aikštę arba, teisingiau pa
sakius, areną. Ką režisie
rius norėjo tuo pavaizduoti, 
galima dvejopai suprasti. 
Galima pasakyti, kad jis 
pradeda iš naujo, arba ga
lima suprasti simboliniai: 
kad viskas gyvenime suka
si viename rate, kuriame ir 
jis pats turi suktis, kad pa
laikytų savo egzistenciją. 
Išvada pasidarys kiekvie
nas žiūrovas taip, kaip jis 
supranta gyvenimą ir susi
darančias problemas. Mąn 
atrodo, kad šis kryžiažodis- 
uždavinys šiame filme tam
pa neišspręstas todėl, kad 
filmo pabaigoje rfeparado- 
ma režisieriaus, atsiektas 
tikslas,

Šis filmas sukėlė įvairių 
nuomonių. Dauguma kriti
kų labai aukštai vertina 
naujos bangos režisūrą, o 
kiti sako, kad užsimota la
bai plačiai, bet mažai už
čiuopta. Tačiau eiliniam 
žiūrovui nelengva pripras
ti prie moderniškos režisū
ros: scenos staigiai nuker
tamos, be jokių niuansų— 
kartu, žinoma, nusitraukia 
ir sekimas turinio mintyse. 
Reikia gerai šusikaupti, 
kad dasivyti sekančias sce
nas ir susidaryti yyšį su fil
mo pradžia.

Šio filmo režisierius su 
rašytoju per keletą mėne
sių turėjo užtektinai laiko 
sugalvoti ypatingų k o n- 
trastų, komplikacijų bei 
kombinacijų, bet žiūrovui 
ne taip lengva vięa tai su
kramtyti per porą valandų 
—kai kurias scenas reikia 
dargi gana dideliais kąs
niais nuryti.

Filmo režisierius Frede- 
rico Fellini skaitomas vie
nu iš talentingųjų šių lai
kų režisierių, šis filmas yra 
jo septintas kūrinys, apart 
trijų trumpų filmų: sude-1 
dant, susidaro astuoni ir i 
pusė,tokiais šumet i m a i s 
toks vardas duotas šiam 
filmui. 1

Dialogas italų kalba—an
gliški parašai galėtų būti 
platesni.

“8į” dabar rodomas Em
bassy kino teatre Broad
way ir 46 St. ir naujame ki- 
noteatre Festival 57th St. ir 
5th Ave., New Yorke.

į H. F.

Ieva Mizariene 
grįžta sekmadienį

A. Vaivutskas telegrama 
praneša iš Vilniaus, kad Ie
va Mizarienė iš Lietuvos 
grįš namo sekmadienį, lie
pos 14 d. Ji parskris Air 
France linijos lėktuvu 6 v. 
vakaro International aero
drome.

Prieš išskridimą namo, 
sako A. Vaivutskas, I. Mi
zarienė išvyko trim dienom 
į Palangą poilsiui, ir siun
čia visiems geriausius lin
kėjimus.

Sėdėjimo protestas 
palei miesto rotušę

Congress of Racial Equal
ity suorganizavo prie Niu
jorko miesto rotušės (City 
Hali) sėdėjimo protestą. Be 
pertraukos sėdės ten žmo
nės (su iškabomis), reika
laudami ,kad į statybos pra
monę būtų priimta daugiau 
negrų ir puertorikiečių.

Jie reikalauja, kad miesto 
valdžia sulaikytų visą sta
tybą, prie kurios miestas 
finansiškai prisideda, kol 
nebus pasamdyta didesnis 
nuošimtis negrų ir puerto
rikiečių darbininkų.

Prieš išvykdamas į Pray- 
žių, Wagneris tarėsi su de
legacija, bet atsisakė jos 
reikalavimus priimti. Kai 
grįš iš Paryžiaus, jis vis- 
vien turės ką nors daryti.

Šis negrų ir puertorikie
čių reikalavimas kerta smū
gį ir darbo unijų vadovams, 
kurie ligi šiol nekreipė dė
mesio į negrus ir puertori- 
kiečius, tarytum jie būtų ne 
žmonės.

New Yorkas. — Fordo 
fundacija paskyrė $5,000,- 
000 Indijai dėl šeimos pla
navimo ir syeikatos progra
mos., Šiuo tarpu Indijpje ei
na kampanija už sumažini
mą gimdymų.

ATITAISYMAS KLAIDOS
Praėjusiame “Laisvės” nu

meryje tilpo iš Vilniaus ko
respondencija — “Atskrido 
pirmosios kregždės,” bet 
buvo praleistas autoriaus 
vardas ir pavardė. Tai 4)u- 
vo Jono Kaškaičio raštas. 
Gerb. autoriaus atsiprašo-
me.

Washingtonas. — Seka
mąjį mėnesįiJAV gal pa
siųs savo ambasadorių į 
Vengriją. !

NEW JERSEY IR NEW YORKO APYLINKĖS

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 Brooklyno 
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. Bušu važiuojantiems iš Brook

lyno, 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; Cilffi^ 
side išlipkite ant Walker st. ir eikite į dešinę iki parko.
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KRISLAI >
Tąsa iš 1-mo pusi.

viet Society on Road to Com
munism,” ir Albert J. Lima— 
“L L. W. U. Mechanization 
Agreement.”

Pabėgo žmogus iš Lietuvos. 
Ten paliko žmoną ir vaikus, 
čia nesurado to rojaus, kuris 
jam buvo pažadėtas. Despe
racija, kulka kakton arba 
nuodų šaukštas, ir visko pa
baiga, viskam galas.

Taip baigėsi diepos ir gy
venimas tūlo Juškos Chicago- 
je. 1 t .

Viskas rodo, kad ne vie
nas pabėgėlis iš Lietuvos ne
besidžiaugia savo likimu, liū
di ir graužiasi, bet nebesą- 
randa bei dar vis neturi tie
sos paieškoti kelių susisiekti 
su tėvyne ir iš jos naujojo 
gyvenimo semtis vilčių ir su
siraminimo. Gaila tokių ne
laimingų žmonių.

Skaitau naują džiugų pra
nešimą iš Tarybų Lietuvos. 
Susidarė platus komitetas pa
minėjimui Kristijono Donelai
čio 250-ųjų gimimo metinių. 
Jau paskelbti ir Jubiliejaus 
planai. Jie apima visą šalį, vi
są respubliką, ir net už jos 
ribų nueina. Jubiliejus įvyks 
1964 metais.

Dar nepasibaigė platus mi
nėjimas poeto Antano Strazdo 
(Strazdelio) 200-ųjų metinių, 
o jau ruošiamasi Donelaičio 
pagerbimui!

Mes irgi ruošiamės labai 
svarbioms sukaktims. 1965 
metais sueis lygiai 50 metų 
mūsų didžiajai Lietuvių Lite- 

i ratūros Draugijai. Ta proga 
išleisime stambų veikalą, jos 
istoriją. Rašo Dr. Antanas 
Petriką.

O jau ateinančiais (1964) 
metais sueis lygiai 30 metų 
Draugijos leidžiamam žurna
lui “šviesai.” Centro Komi
tetas taip pat yra nutaręs^ą 
gražią sukaktį atžymėti, iš
leidžiant tų metų pirmąjį ar
ba antrąjį numerį dvigubai 
padidintą.

Matote, mes irgi dirbame, 
judame, planuoj'amė ir galvo
jame. Būdami sūnūs ir duk
ros dakbŠČiosios lietuvių tau
tos, nepasitenkiname tik Lie
tuvos žmonių kultūriniais dar
bais. Patys irgi norime to dar
bo vėliavą aukštai iškėlę neš
ti, kol dar jėgos ir ištekliai 
tarnauja.

Liepos 5 d. Krisluose, kal
bant apie raketierišką Ameri
kos Lietuvių Tarybos vadovy
bę, pasakyta: “ji kas mielą 
dieną prašvilpdavus po nuo 
$1500 iki $1,600,” bet turėjo 
būti: “kas mielą mėnesį” ir 
tt.




