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KRISLAI
Kiek perskaitome knygų? 
Tektų skaityti daugiau 
Pft Lapienė atidengia 
Reikėjo anksčiau

— Rašo R. Mizara —
Manyje dažnai kyla toks 

klausimas: kiek mūsų žmonių 
per metus perskaito knygų?

Rodosi, kiekvienas, suge
bąs ir turįs noro, galėtų 
lengvai perskaityti vieną kny
gą per savaitę — kalbu apie 
mūsų pensininkus. Na, 
o jei viena per savaitę būtų 
per daug, tai per dvi savaites 
viena knyga tikrai ne per 
daug.

Sakysime, tegu vidutinis mū
sų laikraščio skaitytojas per
skaito per vienerius metus dvi
dešimt penkias vidutines kny
gas — kiek praplėstų jis sa
vo žinojimą!

Aišku, knygą skaityti ne
teka tik paviršutiniškai. Daž- 
n5i reikia pagalvoti, ką skai
tai- Tenka turėti po ranka 
ir žodyną bei žodynus, kad 
“nepraspruktų” joks žodis 
nesuprantamas. Kai kurias, 
ypatingai mokslines, biografi
nes ir kitokias “sunkesnes” 
knygas reikėtų perskaityti po 
du tris kartus, kad iš jų būtų 
galima pasisemti daugiau nau-

Anglų kalba galį skaityti, 
turėtų nepamiršti, kad yra 
bibliotekos, kurias reikėtų 
dažnai lankyti, skolintis iš 
ten knygas — yra ir gerų, la
bai gerų !—ir tuo būdu pa
dėti sau. O kai doras žmo
gus “padeda sau,” jis padeda 
ir visuomenei.

Jeigu d v i d e š i mt penkias 
knygas per metus perskaity- 
į, tai po kelerių metų, žiū-' 
^k, brolau ar sesute, kiek tu 
būsi turtingesnis!

Mažiau sėdėti prie televizo
rių, daugiau prie knygos—ge
ros knygos, nes knyga, anot 
M. Gorkio, yra pats įdomiau
sias dalykas pasaulyje!

Skaitytojo dėmesį kreipiu j 
pradedamą “Laisvėje” spaus
dinti J. Petronio romaną — 
“Nenusimink, Tomai!” Tai 
talentingo Lietuvos rašytojo 
kūrinys, puikiai vaizduojąs 
jauno, vargšo berniuko išgy
venimus buržuaziniais laikais. 
Romanas giliai išjaustas ir ta
lentingai perteiktas. Puiki do
vana mūsų skaitytojui!

Tenka pasveikinti Pranę 
Lapienę už tai, kad ji ima kai 
kada ir paskelbia iš savo ar
chyvo medžiagos, kurią jau 
seniai visi JAV lietuviai turė
jo žinoti.

šiame “Laisvės” numeryje, 
' itoje vietoje, paduodame iš- 

i iš d-ro B. Dirmeikio 
Lapienei, 
m. Kiek

/eitoje 5 
įtraukas
laiško Pranei 
šyto dar 1948 
pasakyta!. .

Ir jeigu tai 
skelbta tuojau, 
vo parašytas, 
buvo švieži, kiek daug tai bū
tų pasitarnavę visiems pado- 
riems ateiviams, t. v. dipu
kams-

AFL-CIO reikalauja veikti 
prieš nedarbą ir skurdą

Washingtonas. — AFL- 
CIO Pildančioji Taryba lai
kė posėdį ir nutarė reika
lauti Jungtinių Valstijų vy
riausybės, kad veiktų prieš 
nedarbą, pragyvenimo 
brangumą ir skurdą.

Unijų- vadai sako, kad 
JAV vyriausybė nemažai 
kalba tais reikalais, bet vei
kimo nesimato. Per pasta
ruosius trejis metus pragy
venimo reikmenų kainos 
pakilo, o algos nuo kainų

atsi liko. Kapitalistai su 
kiekvieneriais metais pasi
daro vis daugiau pelno. Ne
darbas yra liga, nes pava
sarį kiek Sumažėja bedar
bių skaičius, o rudenį vėl 
padidėja.
. Unijos nurodo, kad gali
ma pakelti darbininkų al
gas ir kapitalistams dar už
tenkamai dideli pelnai lik
tų. Nedarbo mažinimui bū
tinai reikia trumpinti dar-' 
bo savaitę nuo 40 iki 35 va
landų, 

v _ .

geg.

Supurtė J. Valstijų JAV karo lėktuvai skraido
Užsienio politiką

Washingtonas. — Įvykiai 
pietryčių Azijojd supurtė

virš Laoso liaudiečių
Washingtonas. —Vyriau- Laosui tos bombos buvo su-

Jungtinių Valstijų užsienio sybė paskelbė, kad Jungti- teiktos dar 1962 metais.

Ki- 
su-

KINIJOS IR TSRS 
SUTARTIS

Pekinas. — TSRS ir 
nija pasirašė prekybos
tartį. Pagal ją Kinija iš 
TSRS gaus: lėktuvų, trak
torių ir kitokios mašineri
jos, taipgi cheminių gami
nių. Kinija Tarybų Sąjun
gai pristatys: nerūdijančių 
metalų medžiagų, kiaulie
nos, kiaušinių, obuolių, 
vilnų ir kitokių reikmenų.

<

GUMOS DARBININKAI 
IR KONTRAKTAS

Detroitas. —George. Bur
ton, United Rubber Work
ers unijos prezidentas, pra
neša, kad įteikė kompani
joms naujus reikalavimus 
dėl atnaujinimo kontrakto.

Unija reikalauja pakelti 
darbininkų algas, padidinti 
mokestį ligos metu ir eilės 
kitų pagerinimų. Uni jos 
kontraktas su fabrikantais 
baigiasi birželio 2 d.

Staiga mirė profesorius 
Baršauskas
(Telegrama)

Vilnius. — šiandien,
23 į 24 d., po trumpos ir sun
kios ligos Vilniaus Res
publikinėje L i g o n i n ė j e 
staiga mirė Kauno Po-

politiką. Po kiekvieno pir- 
mesnio vizito į Pietų Viet
namą McNamara grįžęs sa
kė, kad netoli pergalė ant 
partizanų. Dabar jis sugrį
žęs jau numato ilgą ir sun
kų karą.

Pasirodo, kad kanuolių 
ugnimi ir bombomis iš lėk- i 
tuvų negalima įveikti lais
vės idėjas. Pietryčių Azijos 
liaudis. trokšta patį savo 
reikalus tvarkyti, pati šei
mininkaut, todėl kovoja 
toje kovoje nesigaili 
vengiamų aukų.

ir 
neiš-

JAV
i su

SUSEKĖ KENKĖJUS
Maskva. — Senų knygų 

pardavykloje susekė pikta
darius, kurie slapta spaus
dino prieštarybinio ir anti
semitinio turinio knygas ir 
platino. Piktadarių vadovu 
buvo senis N. G. Potapovas,. 

! 84 metų amžiaus, o knygas | 
valdiškoje spaustuvėje at- silpti nuo mirties bausmės, 
spausdindavo K. N. Archi- s 
povas.

JACK RUBĮ GYDO 
PROTINIAI

Dallas, Texas. —Teisėjas 
Joe B. Brown paskelbė, kad 
Jack Rubis buvo kalėjime 
protiniai gydomas. Kaip ži
nia, Rubis, siekdamas išsi-

biasi esąs nesveiko pro
to.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — Septy

niolikos unijų atstovai pasi
rašė sutartį su Pennsylva
nia ir New York Central 
geležinkelių kompanijomis, 
kad jeigu jos susivienytų, 
tai kad nebūtų iš darbo iš
metama darbininkų.

Kairas. — Irako prezi
dentas A. S. Arifas per 30 
minučių tarėsi su premjeru 
Chruščiovu.

Odesa, TSRS. — Jau visi 
kviečiai, kuriuos TSRS pir
ko JAV, yra pristatyti.

ra- 
ten ! ar kuris kitas jiems pa

našus. “Veiksniai” visus, net 
ir pačius kruviniausius, iš pe
ties gina ir garbina. Andai 
tūlas “profesorius” per Stu- 
ko radiją surado “garbingiau
siais lietuvių tautoje” du —‘ 
Impulevičių ir Jankauską!..

i Ponia Lapienė — kitokia 
Kai tik dipukai pradėjo at- žmogysta. Ji, pasirodo, turi 

vykti iš Lietuvos, mūsų laik- širdį, ir ji, buvusi mokytoja, 
rastis pakartotinai rašė: tarp seniau besisielojusi pabėgėlių 
gerų yra ir blogų! Ir mes no- likimu, bet ilgainiui patyrusi j 
rėjome, mes raginome, kad 
geri patys tai pasakytų, kad 
jie išsikristalizuotų, išsiskirtų 

tų, kurių rankos nešvarios.
v Daugelis jų — gerų, dorų 

žlfrionių — išsiskyrė, bet ne
drąsiai; bijodami keršto, jie 
atsisakė “viešai sakyti teisy
bę.”

“Veiksniai” nedorėlius paė
mė savo globon ir su jais ben
dradarbiauja, — bus jis Im- 
pulevičius ar <

būtų buvę 
kai laiškas bu
kai tie faktai

pa-

realybę, ėmė galvoti ir per- 
mislyti, jog nebegalima toliau 
tylėti.

litechnikos Institunto rek
torius, technikos mokslų 
daktaras, akademikas pro- 
fesarius, Niujorko lietu
viams gerai žinomas Kazi
mieras Baršauskas.

Washingtonas. — < 
karo laivynas tariasi 
Electric Boat Division iš

, Groton,
News Shipbuilding & Dry- 
dock Co1., Ingallis Shipbuil
ding Co. ir New York Ship
building1 Co., pastatymui

Conn., Newport

dar keturių atominių sub- 
marinu.

Vientiane. — Nors deši
nieji turi apie 30 tankų, bet 
jie negali atsilaikyti prieš 
liaudiečių jėgas. Dešinieji 
neteko apie 200 užmuštais 
ir kita tiek sužeistais Mu- 
ong Phanho srityje.

Saigonas. — Į pietus nuo 
Saigono partizanai me t ė 
bombą po JAV militariniu 
sunkvežimiu, vieną karinin
ką užmušė, o 8 sužeidė.

nių Valstijų sprūsminiai 
karo lėktuvai jau skraido 
virš Laoso liaudiečių jė
gų. Sakoma, kad tai daro 
pagal Laoso valdžios pra
šymą teikti jai informacijų 
apie liaudiečių (“komunis
tų”) jėgų judėjimą.

Bet tuo pat kartu JAV 
valdžia pripažįsta, kad Lao
so dešiniųjų lėktuvai mėto 
Jungtinių Valstijų bombas 
ant liaudiečių. Sakoma, kad c '

Iš Laoso praneša, kad 
liaudiečiai jau apšaudė du 
JAV karo lėktuvus. Pran
cūzija reikalavo, kad būtų 
sušaukta keturiolikos val
stybių konferencija, kurios * 
1954 metais Ženevoje susi
tarė nesikišti į pietryčių 
Azi jos šalių vidaus reika
lus, bet Jungtinės Valsti
jos ir Anglija atsisako nuo 
konferencijos.

300 INVAZJOS VYRŲ 
YRA JAV TARNYBOJE
Virginia Beach, Va.—Čio

nai Jungtinių Valstijų mili- ■ trame distrikte į valstijos 
tarinėje tarnyboje yra 290 i pareigūno vietą pirminiuo-.
vyrų, kurie 1961 metais I se balsavimuose kandida- 
dalyvavo invazijoje į Kubą.' tuoja komunistas veikėjas 
Iš jų 200 tarnauja kariniu-j William C. Taylor, 
kais, o 90 eiliniais.

KOMUNISTAS BUS 
KANDIDATU

Los Angeles, Calif.— An-

negras, 
Į 54 metų amžiaus. Prieš jį 
i varžysis dabartinis demo
kratų pareigūnas K. 'Halių. 
Distrikte gyventojų apie 40 
procentų' yra negrai.

ANGLAI BOMBAVO 
. ARABUS

Thumeiris. Anglijos
Ii jos valdžia išvarė čekoslo-! bombonešiai bombardavo iri

Rio dę Janeiro. — Brazi- \

A. Vaivutskas vakijos 
Zdaneką

ambasados narį iš kanuolių apšaudė Adeno 
Kvitą. srityje arabus. Sak omą.

PIKIETAVO
Washingtonas. — K ei i

"Mirtis liaudies 
priešams," Kuba

Visoje šalyje eina darbi
ninkų, žemdirbių ir inteli
gentų susirinkimai. Jau-

Havana. — Kubos respu-i 
blikos vyriausybė ir liaudis 
atsako į priešų grasinimus:
“Mirtis liaudies priešams!”, guoliai pasiniai stoja į ap 
Taip rašo laikraščiai, taip 
sako darbininkų masiniai 
susirinkimai.

“Gyvatės, žiurkės ir uo
dai neturi nuo žmonių pasi
gailėjimo”, rašo dienraštis 
“Hoy”, negali jo laukti ir 
diversantai, kurie, bandys 
kenkti liaudies reikalams”.

j kad'ibuvo susirinkę apie 700 šimtai^ žmonių, . kovojančių 
arabų. Po užpuolimo daug Į civilinių, teisių bilių, pi
jų gulėjo nukauti susirin- i Rietavo United States Com- 
kimo vietoje. *, mission on Civil Rights

____________ ' įstaigą. Pikietininkai sėdė-
į Maskva. — Iš Paryžiaus • jo ant laiptų. Jie protestavo v 

antihUlerininkė i prieš lėtą komisijos veiki-
artistė Marlene Dietrich, j mą ir už neveikimą prieš 
kuri iš Vokietijos pabėgo j Mississippio valstijos reak- 
1933 metais. 1 cininkus.

atsk r i d o

v V- A. I

sigynimo batalijomis, sut
virtintos gynybos jėgos. Pa- 

! marių miestuose daromi ar
tilerijos pratimai. Į orą pa-< 
kilo karo lėktuvų eskadri- ' 
lės. Kubos liaudis pasiren
gus sunaikinti kiekvieną 
gaują, kuri išliptų į jos te
ritoriją.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Jungtinių Valstijų inanevrai 
Kinijos reikalais

San Francisco, Calif. —
Katalikų parapijos sve

tainėje, laike parenimo, ku
riame buvo apie 300 žmo
nių, kilo gaisras. Aštuoni 
žmonės sudegė ir apie 100 
buvo sužeista.

Vientiane. — Prieš Laoso 
liaudiečius Jungtinės Vals
tijos naudoja “RF-Į01” lėk
tuvus, kurie skutamai 
skraido prie žemės. Toks jų 
skraidymas yra staigus, ne
numatytas kairiesiems.

Washingtonas. •— Beveik nusibalsuoti: ar jie

Lima, Peru. — Metu fut
bolo rungtynių tarp Perų 
ir Argentinos komandų įvy
ko riaušės. 230 buvo užmuš
tų ir apie 500 sužeistų.

, mo-no • | per 20 metų Jungtinės
Maskva. TSRS vyriau- j Valstijos manevravo prieš

sybė tyrinės JAV pąreiški-j Kinijos respubliką,' tai neį- 
mą, būk jos ambasadoje bu- leidžiant jos į Jungtines 
vo įrengta 40 klausymo Tautas, tai pastojant jai 

kelią į kitas tarptautines 
konferencijas.

Bet su Kinija anksčiau 
ar vėliau teks skaitytis, nes 
tai šalis, kurioje gyvena 
virš 700,000,000 žmonių, tai

aparatų.

Hiroshinia, Japonija. —
Anastazas Mikojanas lan
kėsi ^šiame mieste, kurį 

f JAV bombonešis atomine 
bomba 1945 metais sudegi
no. Jis pagerbė bombos au- yra, viena ketvirtadalis pa-
kas.

Kuala Lampur, Malazija. 
—Pradėjo tiesti naują vieš
kelį skersai Malajų pusia
salį, kuris bus 200 mylių il
gio. Jis sujungs Indijos did-

Dėl Jankausko-Jankaus by~ jūrį su Pietų Kinijos juro- _  /JI • arn i — 9 9  - ~los, man rodosi, “Vienybės” 
redaktorė Narkeliūnaitė daro 
didelę klaidą, jo teismą "Kląi- Į 
pėdoje <’
Taip 'klausimo n e i š s p ręsit, 
panele.

mis.

Detroitas, Mich. — Nu-

šaulio gyventojų. Vėlesniu 
laiku Prancūzijos užmezgi
mas diplomatinių ryšių su 
Kinija duoda suprasti, kad 
ateinantį rudenį Kinija bus 
priimta į Jungtines Tautas.r

JAV diplomatai, kad ap
eiti nesmagumą, daro viso- 

j kius planus. Per pastarojo 
! Nato užsienio ministrų po
sėdžio Prancūzijos premje-

dedama j kablelius. ma;toma, kad automobilistų ras Pompidau ir Anglijos nsimn n p i 5 s n rosit .. ’ .. .. „ — . . runija galės susitarti su fa-
— muo J.O ....-j Visi juk Žino, kas yra Jan- brikantais naujo kontrakto 
Jankaus kas, I kauskas-Jankus. reikalais.reikalais.

Užsienio ministras Butleris 
siūlo, kad Formozos gyven
tojams būtų leista plebisci-

ta keliu 
nori būtji atskira valstybė, 
ar jungtis su Kinija..

Formozos saloje yra apie
10 milij
tojų ir d,pie du milijonai ki- lting 
nų—Čiang Kai-šeko šąli- darbų Brooklyno karo laivų 
ninku, pabėgusių iš Kini- statyklai—Brooklyn Navy 
jos.

Iš Oregono valstijos se
natorius' Wayne Morse sa
ko: “Čiang Kai-šeko armi
joje yra! daugiau generolų, 
gaunančių dideles algas, ne
gu JAV militarinėse jėgo
se... Laikas apsižiūrėti ir 
pagalvoti...

Jungtinės Valstijos 
Čiang Kai-šeko lėlės valdžią 
pasodino ant formoziečių 
sprando ir per visą laiką ją 
finansuoja, jau laikas nors 
dalinai sumažinti tą mūsų 
šalies taksų mokėtojų pini
gų eikvojimą”.

nų vietinių gyven-

Washingtonas. — New 
York o valstijos senatoriai 
Jacob Javits ir K. B. Kea- 

reikalauja daugiau
i

Kolombo. — Ceilono val
džia atsisakė į prieplauką 
įleisti JAV laivus, nes ji 
protestuoja prieš JAV pri- • 
siuntimą karo laivų į Indi
jos okeaną.

Y ard.

Lima, Peru. — Vienuoli
kos plieno gaminimo fabri
kų darbininkai paskelbė 
streiką, > reikalaudami pa-

Wilkes-Barre, Pa.
Gegužės 25 d. anksti rytą 

Wyoming ligoninėj, mirė 
Ona Globičienė, nuo šir
dies smūgio.

Kūnas pašarvotas Charles 
Leigus koplyčioje, 298 East" 
South St. Laidotuvės įvyks 
geg. 28 d., 1:30 vai. dieną,

kelti algas. Tarp streikierių Memorial Shrine kapinėse, 
ir policijos įvyko susirėmi- Orange Township. Velionė
mu. paliko nuliūdime broli vin- 

cą Pliką, philadelphietį,
Saigonas. . Pietų Viet- įr kitas gimines. Ona Glo- 

namo partizanams vado- hičienė buvo žinoma ir new-
vauja profesorius genero- yorkiečiams. Ji ir jos vyras
las Vo Nguyen.Giap, vienas Vincas kadaise buvo pri- 
iš gabiausių militariniu va- žiūrėtojai Lietuviu Namo 
dų.

Alžyras.

B-vės, ant Atlantic Avė.
Šią liūdną žinia pranešė

New Delgi. — Pasienio | dentas Ben Belą stoja už 
susirėmime indusai nukovė i sunormalizavimą JAV irsusirėmime mausai nukovė i 
keturis Pakistano karius. 1 Kubos santykių.

- Alžyro prezi- telefonu Aldona Grigaitis. 
Vėliau bus suteikiama dau
giau žinių.
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Algos ir pragyvenimas
PREZIDENTAS JOHNSONAS nori, kad JAV or- 

ganizuoti darbininkai nekovotų dėl algų, kad algas lai
kytų “užšaldytas”, nes reikalavimas jas pakelti ves ša
lies ekonomiką į infliacijos pavojų.

AFL-CIO vadovai atsako: negalime su prezidento 
reikalavimais sutikti; pragyvenimo produktų kainos 
kyla, fabrikantų pelnai didėja, tai kur tuomet stovės 
organizuoti darbininkai, kai jų gyvenimo lygis vis 
smuks žemyn.?

Aiškus daiktas, kad AFL-CIO vadovai teisūs. Jeigu 
norima sulaikyti darbininkų algų pakėlimus, tai reikia 
įvesti griežtesnę kontrolę visoje ekonomikoje. Reikėtų 
kontroliuoti ir fabrikantų pelnus, ir naudojamųjų pro
duktų kainas, ir gyvenamųjų namų nuomas. Kontrolė 
turėtų būti visapusiška.

Pasakysime atvirai, kad tose valstijose bei miestuo
se, kur dar vis tebepalaikoma gyvenamųjų butų kontro
lė, didžiausias smūgis duodamas smulkiesiems namų sa
vininkams. Butų nuomos kontroliuojamos, o gyvenimo 
produktų kainos vis didėja. Jokios lygybės čia nėra. 
Tuo pačiu kartu stambieji namų savininkai—kapitalis
tai lobsta, nes jie žino, kaip apeiti kontroles, kaip ap- 
lupti gyvenamųjų butų nuomuotojus.

Darbininkai turi teisę reikalauti pakelti algas už sa
vo darbą. Be to, jie turi teisę ir turėtų vis labiau rei
kalauti, kad būtų sutrumpintos darbo valandos, kad tuo 
būdu būtų naikinamas nedarbas. Atsiminkime, dar vis 
yra milijonai darbininkų be darbo, gi automatija bedar
bių skaičių kasdien didina.

paskelbti 
gegužės

protestą 
nesam- 

streikie-

Streikuos
APIE 210 TŪKSTANČIŲ Niujorko miesto statybos 

pramonės organizuotų darbininkų ruošiasi 
vienos dienos protesto streiką. Jis numatomas 
27 d., trečiadienį.

Šiuo streiku darbininkai mano pareikštą 
prieš tai, kad federalinė valdžia savo statyboje 
dytų neunijinių darbininkų. Tuo pačiu kartu
riai pareikš protestą prieš vis didėjantį nedarbą staty
bos pramonės darbininkuose.

Pasišnekėk tu su bent vienu statybos darbininku, 
ir jis tau papasakos, kokia sunki nūdieninė padėtis yra 
jo pramonėje.

Mes nesame viską žinantieji, nesakome, ką statybos 
pramonės organizuoti darbininkai turi daryti savo pa
dėčiai pagerinti. Bet ne pro šalį priminti: ar tai neveda, 
ar tai nesako, kad trumpinimas darbo valandų gali da
lykus pataisyti?

Tegu patys žmones tvarkosi
KAI ŠIE ŽODŽIAI rašomi, Laose ir vėl “krizė,” ir 

vėl pas mus šaukiama, jog reiką tą kraštą “gelbėti”.
Kokia gi ten iš tikrųjų padėtis? '
1962 metais Ženevos konferencija nutarė, kad La

osas būtų neutralus, kad ten neturėtų “įtakos” jokia 
svetima valstybė.

Laosas per pastaruosius dvejus,,metus buvo valdo
mas daug maž taip: vieną jo dalį valdė dešinieji, kitą 
neutralistai, trečią liaudiečiai. Bet štai neseniai dešinie- 

' ji generolai, nekreipdami dėmesio į 1962 metų sutartį, 
užgrobė neutralistų valdžią, vadinasi, sulaužė sutartį. 
Tuomet Liaudies armija pradėjo kariauti prieš dešiniuo
sius, prieš reakcinius elementus, prieš uzurpatorius.. 
Liaudies armijai sekasi, nes kur tik ji žygiuoja, ten 
gauna paramos iš žmonių.

Washingtonas nusigando, ir jau šiandien kalbama 
apie siuntimą į Thailandą JAV ginkluotų jėgų neva gy
nimui Thailando nepriklausomybės, o iš tikrųjų—padė
jimui Laoso reakcionieriams..

Kambodžoje dalykai Washingtonui taipgi nepatin
ka, nes tos šalies valdžia yra nusistačiusi prieš JAV del 
to, kad jos kišasi į vidujinius Kambodžos reikalus.

Pietiniame Vietname tebeverda pilietinis karas; 
mūsų šalis ten palaiko apie 16,000 ginkluotųjų jėgų ir 
kasdien pila apie vieną milijoną dolerių Saigoho valdžiai 
padėti—valdžiai, kuri veda karą prieš liaudies partiza
nus.

Tūli kietakakčiai Washingtone rėkia, jog reikią ka
rą Vietname “praplėsti”- reikią pradėti kariauti ir prieš 
Šiaurės Vietnamą. t

Visa tai nieko gero nelemia.
Nežinome, kaip bus išspręstas Laoso ateities klausi

mas. JT Saugumo Taryboje verda aštrūs debatai; Wash
ingtonas galvoja, ką daryti toliau. '•

Būtų gerai, kad būtų atgaivinta Ženevos sutartis, 
kad Laosas pasiliktų neutralia šalimi, kad nereikėtų 
dėl jo kariauti.

Pavojus yra tas, kad Pietrytinėje Azijoje, jei nebus 
laiku ir gerai “apsižiūrėta”, gali kilti toks gaisras, kuris 
prasiplėštų ir į kitas Azijos šalis. O tai būtų tragedija.

Mes visuomet sakėme ir tebesakome: reikia palikti 
Pietų Vietnamo, Laoso ir Kambodžos šalių žmonėms 
patiems spręsti savo ateities reikalus; nereikia jokiai 
pašalini valstybei į tų šalių reikalus kištis.

NUSIPELNĘS 
KULTŪROS VEIKĖJAS

Lietuvos spauda prane
ša, kad Marcelinui šikšniui 
švenčiant 90 gimimo meti
nes, už nuopelnus liaudies 
švietimo ir kultūros srityje, 
buvo suteiktas Lietuvos 
TSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo Garbės vardas.

DIPUKO ŽODŽIAI, 
VERTI KIEKVIENAM 
ŽINOTI

Brooklyno “Vienybėje” 
(š. m. gegužės 14 d. laidoje) 
telpa labai įdomus doku
mentas, patvirtinąs nemaža 
mūsų skelbtų teiginių.,

Netoli Niujorko miesto, 
vadinamajame Long Islan
de, gyvena visuomenininke 
Pranė Lapienė, kuri kadai
se rodė atvirą širdį karo 
metu iš Lietuvos pabėgu
siems. Ji su jais susiraši
nėjo, kai tie prašė jos pa
galbos rankos — kad padė
tų atvykti į Ameriką.

Susirašinėjo Pranė Lapie
nė su tūlu d-ru B. IJirmei- 
kiu, buvusiu “Lietuvos Ai
do” vyr. redaktorium, o vė
liau — žurnalo “Margučio” 
redaktorius Čikagoje: (Dir
meikis mirė 1961 m. kovo 13 
d.). Laišką d-rasDirmeikis 
Pranei Lapienei rašė iš Pa
ryžiaus 1948 metais. Že
miau mes paduodame to 
laiško ištraukas, tilpusias 
minėtame “Vienybės” nu
meryje:

...Kaip jau esu rašęs, aš 
lengva ranka gerus du treč
dalius lietuviškų 
lesčio atiduočiau 
Venezuela!., Tie 
Venezuelai.
liu sudaro daugumoj kontin
gentą tokių žmonių, kurie yra 
biauriai sutepę rankas kitų 
žmonįų krauju. Och, kiek 
daug kalbos būtų apie 1941 
metų birželio 22-30 dienas, 
kada vyko masinis Lietuvos 
žydų žudymas. . .
Vieną teisybę reikia žinot vi

sam lakui: Lietuvos žydus, 
apie 100,000, išžudė per vie
ną savaitę ne vokiečiai, o. . . 
Čia nutrūksta mano plunksna, 

'nes kartu su širdimi sudreba 
ir ranka.

Škirpa ir jo* laikinoji vy
riausybė su Ambrozevičium 
priekyje padarė didelę klaidą, 
iš karto pirmomis dienomis 
nepasipriešinę tokiai gyvuliš
kai aistrai. Tie visi “karžy
giai,” kurie dalyvavo aktingai 
'masinėse žydų skerdynėse (o 
tikrai reikėjo iš proto kraus
tytis, matant anuos vaizdus), 
šiandien įsijungė į tremtinių 
masę, ir įsijungė todėl, kad 
bijojo atlyginimo už savo dar
bus. . .

Šalia tų pasigailėjimo ver
tų “asmenybių” lietuviškose 
DP stovyklose randasi per 20r 
30 tūkstančių repatrij an tų , 

l kurie 1940 m. sausio-kovo mė- 
|nesiais iškeliavo iš Lietuvos, 
pasisakydami už Vokietiją ir 
jos pergalę. Jų tarpe rasite 
gana ryškių asmenybių, kaip 
pavyzdį paimkite dr...... . dr.
R........ir kit.

Tiesa, dalis jų vos tik įke- 
liavę į Vokietiją, tuojau pat 
pasisakė esą lietuviai ir išva
žiavę iš Lietuvos tik norėdami 
^išbėgti.” Bet tai buvo tik po
ra šimtų iš 55,000 repatrija
vusių, kurių skaičiuje buvo 
15,000 lietuvių. . . Vėliau dalį 
jų vokiečiai grąžino į Lietuvą 
vokiŠkajai administracijai... 
Šiandien jų nė vienas nebeno
ri būti vokiečiu ir, kas tik ga
lėjo, bėgo ir glaudėsi prie lie
tuvių DP. Visame DP skaičiu
je, mano apskaičiavimu, lie
ka tik 10-15 tūkstančių, kurie 
sąmoningai dėl politinių mo
tyvų apleido savo kraštą.

Aš tūrių atsiprašyti, kad 
Tamstos idealizmą būsiu gal 
tokiais realiais teigimais pa
žeidęs. Tokio tikslo neturė
jau: Amerikos Jietuvių idea
lizmas turi ii’ toliau pasilikti 
skaistus ir visiškai laisvas nuo 
tų minčių, kurias aš čia primi
niau. Bet esu giliai įsitikinęs,

Tie du

DP be gai- 
Afrikai, 
du trečda- 

trečda-

kad Amerikos lietuvių Visuo
menes vadai turi žinoti rea
lią dalykų padėtį, .ir neturi 
būti jokių sentimentų apgau
dinėjimui.

štai kodėl aš manau, kad'ir 
šalpos darbas, : kurį Tamšta 
tokią energija atliekate ir! į 
kurį tiek daug dėmesio teisin
gai sukaupė visa lietuviškoji 
visuomenė, neturėtų perdaūg 
bazuotis “lygybės šūkiu”... 
Nereiškia, kad jau dabar rei
kia pradėti atlyginti tiems 
dvasios ubagams/.J Šimtai 
yra žmonių, kurie/ būdami sie
loje skaistūs, jaučia didelę Ne
teisybę, kai šalia jų koki aro- 
gantai ir Lietuvoj jau savo są
žinei vietos nebesuradę “trem
tiniai” naudojasi Ame r i k o s 
lietuvių gailestingumu.'

. . .Ir vėl kartoju,! kaįd tie 
klausimai yra begalo jautrūs 
ir jų visiškai teisingas išspren
dimas nuvestų į dar didesnę 
savitarpinę neapykantą, intri
gas, šmeižtus, denunciacijas, 
etc.

...Per du savo apsilanky
mus Vokietijoj aš turėjau 
progos įsižiūrėti į kiekvienos 
stovyklos sudėtį (o jas aplan
kiau beveik visas) ir parsive
žiau įsitikinimą, kad geras 
trečdalis kiekvienos stovyklos 
gyventojų yra toks elementas, 
kuris sudaro visiems kitiems 
didelę moralinę naštą.

Bet nėra ką su jais daryti; 
jų sijoti neįmanoma, perauklė-

PRANCŪZIJOS
pareiškė, jog jis už savjj 
krašto laisvę yra pasiruo
šęs mirti. Jis turi viltį, kad 
kova bus laimėta ir Pietų 
Afrika taps laisva respub
lika.

Amerika ir Anglija remia 
Pietų Afrikos fašistus
Pietų Afrikos respublikos 

mieste Pretorijoje teisiama 
nemaža afrikiečių grupė. 
Jie kaltinami sabotažu ir 
suokalbiavimu nuversti bal
tųjų valdžią.

Teismas, kaip paprastai 
toje baltųjų valdomoje res
publikoje, susideda išimti
nai iš gerai parinktų baltų
jų, kurie iš anksto žino, kaip 
reikia su teisiamaisiais afri
kiečiais susidoroti.

Teisiamasis Nelsonas Man
dela, nelegalio Afrikiečių 
Nacionalinio Kongreso va
dovas, išryškino visą padėtį, 
kodėl jie teisiami. Jis nuro
dė, kad Kongresas veikia 
nuo L'.'.’°. metų ir laikosi 
konstitucinėse ribose. Jis 
gina afrikiečių teises. Ne
paisant to, jis paskelbtas 
nelegaliu ir jo nariai perse
kiojami, o areštuotiems gre
sia mirties pavojus.

Pietų Afrikos respublika 
turi virš 16 milijonų gy
ventojų. Baltųjų tėra tik 
apie 3 milijonus. Tai ma
tote, kokia mažuma valdo 
milžinišką daugumą gyven
tojų. Valdo fašistinėmis 
priemonėmis . Tikrieji afri
kiečiai neturi jokių teisių.

Jungtinių Tautų organi
zacijoje skelbiamas boiko
tas Pietų Afrikos respubli
kai. Londone balandžio 14- 
17 dienomis įvyko tuo klau
simu konferencija, kurioj 
dalyvavo 300 delegatų. Tik 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija nesutiko su boikoto 
skelbimu. Šios šalys visai 
nesiskaito su Jungtinių Tau
tų tarimais.

Kuomet didžiulė dauguma 
valstybių komercinius ry
šius su Pietų Afrika nukir
to, tuo pačiu metu Amerika 
savo prekybą toje respubli
koje padidino. Jau 1960 m. 
85 amerikinės kompanijos 
ten veikė, o 1963 m. — 160 
kompanijų. Amerikiečiai ten 
turi • 822 milijonus dolerių 
investmentų, o Anglija—ar
ti 3 bilijonus. Nuo 1958 m. 
anglai susižėrė apie 400 mi
lijonų dolerių pelno. Anglų 
korporacijos ten pelno po 
12.6%, kuomet Europoje te
gaunama 6.6%. Amerikie
čių kapitalas ten daro pel
no iki 27%. Štai kodėl tos 
šalys atsisako boikotuoti fa
šistinį režimą.

Jeigu Pietų Afrikos res
publika šiuo metu negautų 
iš Amerikos ir Anglijos pa
ramos, fašistinis režimas 
ten negalėtų ilgai išsilaiky
ti. Taip mano afrikiečiai 
nacionalistai^ kuriems ten
ka labai sunkiose aplinky
bėse vesti kovą prieš fašis
tinį režimą.

Teisme Mandela pareiš
kė, kad nacionalistai, kovo
dami prieš fašistinį terorą, 
priversti pereiti nuo pasy- kaip Prancūzijoje veikia na- 
vaus veikimo prie griežtes
nių priemonių naudojimo. 
Jis išdėstė, kad toje kovoje 
išsvystė platus bendras 
frontas, kuriame dalyvau
ja įvairių pažvalgų žmonės. 
Jie kovoja už demokratiją, 
kurios baltieji baisiai bijo, 
o jie demokratijos bijo to
dėl, kad jie sudaro mažą 
gyventojų mažumą.

Mandela toliau nurodė, 
kad komunistai yra geriau
si kovotojai. Baltieji komu
nistai praktikuoja pilną ra
sinę ir tautinę lygybę: “jie 
sykiu su afrikiečiais valgo, 
gyvena ir dirba.” Afrikie
čiai juos labai gerbia.

Nelsonas Mandela teisme

APIE 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

Š. r n. gegužės 14 d. Pa
ryžiuj p 
Prane 
partijas suvažiavimas. Su
važiavimas gavo daug svei
kinimų — iš įvairių pasau
lio šal 
šuva 
TSRS 
CK. Mes čia paduosime to 
sveiki

Būd 
kų kl; 
tautos 
liucini 
koma 
ja, vienijanti savo eilėse šim
tus 
valstie 
stovų, 
men į 
gyvenime, 
šių kc 
j amai 
nių monopolijų viešpatavimą, 
už darbo žmonių gyvybinius 
intere 
ją ir

Vadovaudamasi darbo liau
dies 
atkak 
gai \ 
ninku 
mokr 
gos if 
gai v

’p r a side j o 17-asis 
ūži jos Komunistų

ių. Įdomų sveikinimą 
žiavimui pasiuntė 

Komunistų partijos

ciimo dalis:
ama šlovinga darbinin- 

^įsės ir visos prancūzų 
; demokratinių ir revo- 
ių tradicijų tęsėja, sa- 

sveikinime, jūsų parti-

dūkstančių darbininkų, 
čių, inteligentijos at
vaidina didžiulį vaid- 
šalies nacionaliniame 

Užsigrūdinusi kla- 
vos ugnyje, ji pasiauko- 
kovoja prieš kapitalisti-

sus, už taiką, demokrati- 
socializmą.

ti pervėlu, o visą reikalą de- listai 
maskavus — komplikuojasi ir mokr

reikia kęsti tą mėšlą, 
jį maitinti, maskuoti, 
ir toleruoti. Tai yra 
komplikuotas klausi-

padorių žmonių problema. Va
dinasi, 
reikia 
dengti 
baisiai
mas ir vietinių vadovybių 
daug kartų buvo svarstytas, 
nesurandant palaimingo 
sprendimo, kaip tik tą, k a d 
reikia visus vienodai vertinti... 
Taigi visiems tenka vienodas 
traktavimas. Ir tam, kuris iš
keliavo, bijodamas bausmės 
už kriminalinius prasikalti
mus, ar dėl tinginystės, ar 
dėl aviantiurinės * dvasios„ 
Politinio pabėgėlio vardu pri
sidengė ir moteris, išbėgdami! 
su meilužiu, Lietuvoj palikda
ma vyrą ir vaikus.

Aš žinau, šie mano žodžiai 
Tamstai, kaip idealistei, suda
rys labai skaudų dyglį į širdį. 
Bet aš esu įsitikinęs, kad 
Amerikos lietuviai, kurie su
daro avangardą ir užima va
dovaujančias vietas, privalo 
pažinti tremtinių problemą iš 
visų pusių.

.. .Reikėtų daug kalbėti, il
gai kalbėti, bet atsargumas 
reikalauja visų šaudmenų ne- 
iššaudyti. ..

interesais, jūsų partija 
liai siekia, kad vienin- 
eiktų visi šalies darbi- 
klasės būriai, visos de

ntines ir pažangiosios jė- 
• pirmiausia, kad vienin- 
eiktų komunistai ir sočia - 
pagal kartu paruoštą de
gtinio Prancūzijos at- 
uimo programą.

milijonų praėjusiame ka- 
vusiųjų atminimui, negai-

nauji
Didvyriška Prancūzijos Ko

munistų partija, ištikipia šven
tam
re žu 
lėdama jėgų kovoja už tvirtą 
taiką 
timą 
duoli 
kovo, 
valst 
sočia 
suoti|nį ir 
gink 
patrilotizmo jausmų, komunis
tai kovoja už tikrąją Prancū
zijos 
n e v 
drau;

Bi 
part, 
artini ir brangūs kilnieji in
ternacionalizmo idealai, akty
viai

LIETUVOS 
MENININKAI 
VOKIETIJOJE

A. Vaivutskas praneša:
—Neseniai į Vokietijos De

mokratinę Respubliką ir Če- 
koslavakiją su nauja didele 
programa išvyko gastrolių 
Lietuvos TSR nusipelnęs Vals
tybinis dainų ir šokių liaudies 
ansamblis, vadovaujamas Vla
do Bartusevičiaus.

Mūsų šaunieji menininkai 
su didžiuliu pasisekimu jau 
koncertavo Berlyne surengta
me iškilmingame vakare, skir-- 
tame Vokietijos - Tarybų Są- 
jungos draugystės savaitės 
atidarymui.

Vokiečių žiūrovams pagei
daujant, beveik trečdalį pro
gramos teko pakartoti. Kon
certas buvo transliuojamas per 
Rytų . Vokietijos televiziją. 
Koncertą taip pat ga|ėjo pa
matyti ir Vakarų Vokietijos 
žiūrovai. Pasibaigus koncer
tui dar ilgai netilo griausmin
ga ovacija.

Laikračiai plačiai rašo apie 
mūsų ansamblį, šiltai atsilie
pia apie jo>kūrybinį kelią ir 
laimėjimus. Antai 
“Nojes Cait” rašo, 
samblis “patraukia 
gia.”

Ansambliečiai su 
kio.mis dainomis ir šokiais ap
keliavo eilę Vokietijos mies
tų. Su pasisekimu jie jau kon
certavo naujajame mieste O- 
derio pakrantėje—Eiseniuten- 
state, Leipcige, viename liau
dies armijos dalinyje ir ki
tur. Visur juos lydi karšti 
plojimai.

laikraštis 
kad an- 
ir paver-

savo p u i-

žemėje, už kelio užkir- 
pasauliniam tenųobran- 

niam 
ja už 
ybių, 
lines

karui. Ji nuosekliai 
taikų sambūvį tarp 
turinčių skirtingas 
santvarkas, už vi- 
kontroliujamą nusi- 

avimą. Įkvepiami kilnių

didybę, kuri neįmanoma, 
y k d a nt taikos ir tautų 
gystės politikos.
oliškoji Prancūzijos kom- 
ja, kuriai visuomet buvo

remia tautų nacionalinio 
išsivadavimo judėjimą, jų ko
vą prieš imperializmą, už lais
vę i? nacionalinę nepriklauso- 
myb

Jdsų partija—• vienas iš la
biausiai prityrusių ir autorite
tingiausių pasaulinio komunis
tinio judėjimo būrių. Jaus
dama didelę atsakomybę už 
tarptautinio darbininkų ir ko
munistinio judėjimo likimą, ji 
tvirtai ir nuosekliai gina jo ei
lių vienybę ir susitelkimą, 
marksizmo-leninizmo mokymo 
grynumą kovoje prieš revizio- 
nizmą, dogmatizmą, naciona
lizmą. Ji ryžtingai reikalau
ja, kad būtų nenukrypstamai 
vykdomi istoriniai nutarimai, 
kuriuos broliškosios partijos 
kolektyviai paruošė Maskvos 
1957 ir 1960 metų pasitari
muose, ir juos aktyviai vyk
do.

Tarybų Sąjungos komunistai 
labai vertina nuoširdžios bro
liškos draugystės ir solidaru
mo kovoje santykius, kurie 
sieja abi mūsų partijas. TSKP 
ir PKP pdžiūrų ir p ozicijų 
vienybė visais svarbiausiais 
dabarties klausimais, pagrįsta 
ištikimybe didiesiems mark
sizmo-leninizmo principams, 
atitinka mūsų tautų intere
sus, taiką ir socializmą. Ir 
nėra tokios jėgos, kuri galėtų 
susilpninti šią nepažeidžiamą 
vienybę!

Tarybiniai žmonės gerai ži
no, kad Prancūzijos Komunis
tų partija yra karšta bend
roje kovoje susiformavusios 
TSRS ir Prancūzijos tautų 
draugystės stiprinimo šalinin
kė..

Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos Centro Komitetas, 
visi Tarybų Sąjungos komu
nistai nuoširdžiai linki jums, 
brangūs draugai, naujų dide
lių laimėjimų darbininkų kla
sės ir visos prancūzų tautos 
kovoje už taiką, demokratiją 
ir sociąlimą, kad pasaulyje 
nugalėtų didieji marksimo-le- 
ninizmo idealai!

ę.

Plati investigacija 
tarp darbininkų

, Vance Packard parašė 
knygą “The Naked Socie
ty,” kurioje jis teigia, kad 
vienas penktadalis visų A- 
merikos darbininkų randasi 
po griežta investi g a c i j a. 
Nepasitenkina pilnu ištyri
mu, kai darbininkas aplika
ciją priduoda, bet ir gavęs 
darbą pasilieka po tam tiįf 
ra investigacija. Milijonai 
darbininkų slaptai saugomi 
televizijos ir elektronikos 
priemonėmis.

Federalinė valdžia savo 
darbininkų tyrinėjimui ir 
priežiūrai naudoja 25,00$ 
FBI ir ČIA investigatorių. 
Privati pramonė taipgi daug 
šnipų ir investigatorių sam
dosi. Wm. J. Burns detek
tyvų agentūra savo šnipais 
aprūpina apie 500 kompa
nijų ir iš to pasidaro di
delius pelnus. Vien tik 1963 
m. jos biznis pelnė apie 40 
milijonų dolerių. Kitos šni- 
pavimo ir tyrinėjimo agen
tūros taipgi smarkiai auga.

Minimos knygos autoriuj 
nurodo, kad federalinė val
džia turi naujas mašinas, 
kurios naudojamos federa- ( 
linių taksų apskaičiavimui 
ir tam tikrų informacijų iš 
taksų mokėtojų išgavimui.

Knygoje nemažai rašoma 
apie kovą prieš policijoj 
brutalumą, ypač naudojama 
prieš tuos, kurie kovoja už 
civilines teises.

Karas visiems pavojingas
Nobelio premijos gavėjas 

Max Born žurnale “Bulletin 
of the Atomic Scientists” ra
šo, kad pirmajame pasauli
niame kare iš 10 milijonir. 
užmuštų 95% buvo karei? 
viai ir tik 5% sudarė civili
niai žmonės. Bet antraja
me pasauliniame kare iš 50 
milijonų užmuštų žmonių 
kareiviai sudarė 50% ir ci
viliniai 50%. Ą

Korėjos kare žuvo 9 mili
jonai žmonių. Tarp žuvu
siųjų jau buvo 84% civilinių 
ir 16% kareivių. O jeigu 
gen. McArthuro planas per
kelti karą į Kiniją ir . pa
naudoti atominius ginklus 
būtų buvęs panaudotas, tai 
tikrai būtų buvęs trečia
sis pasaulinis karas, kuris 
būtų sunaikinęs šimtus 
Ii jonų žmonių.

Dr. Max Born todėl 
stebi, kaip karas yra 
vojingas visai žmonijai.

mi-

pa- 
pa-

Nacionalizacija
Mažai amerikiečių žino,

cionalizacija.
Prancūzijoje valdžia pil

nai kontroliuoja anglies ka
syklas, geležinkelius, visuo
menines įstaigas, televizijos 
ir radijo stotis, daugelį ban
kų su 50% depozitų, apdrau- 
dos kompanijas su 40% ap
sidraudusių žmonių, 60% 
visų lėktuvų ir kitos trans- 
portacijos.

Amerikoje nacionalizaci
jos klausimas vis apšaukia
mas komunistine propagan
da, bet Europoje daugelis^ 
kapitalistinių šalių jau ne< 
bebijo nacionalizacijos, jaiv 
supranta, kad ji gali būti 
praktiškesnė už privatinę 
nuosavybę.

2 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., gegužės (May) 26, 1964



Viena Lietuvos diena
(Laiškas iŠ Vilniaus)

f Lietuvių-lenkų
^draugyste plinta

/Kartais girdime, kaip 
Amerikoje susigūžę lietuvių 
dipukai karštai ginčijasi su 
tenykščiais lenkais naciona- į

nės Klinikos vyriausias gy
dytojas V. Žigas. — Po mė
nesio darbo jis išvyks į ki
tus rajonus.

Lietuviškos televizines 
lempos

—Televizinių paveikslinių
listais dėl Vilniaus, ' Vieni! lempų gamybą esame užsL 
vis dar nori jį atgauti, ant-1 planavę kitiems metams — 
rieji vis dar nenori atiduo- pranešė Panevėžio Oksilo- 
ti, nors jo jau seniai neturi. 
Galima plyšti juokais dėl tų 
ginčų. Tuo tarpu naujoji 
Lietuva su naująja Lenkija 
dabar yra geri kaimynai ir 
puikiai sugyvena, važinėja 
vieni pas kitus, keičiasi de
legacijomis, meno ansamb
liais.

šiomis dienomis Lenkijos

grafinių lempų įmonės di
rektorius V. Navickas. — 
Dabar atliekame paruošia
muosius darbus. Centrinia
me bloke jau dirba monta
žininkai. Jie įrengia stak
les ir mechanizmus, kuriuos 
atsiunčia iš Maskvos ir Vo
ronežo, Saratovo ir Lugans- 
ko. Beveik visa šalis teikia

spaudoje buvo skirta diena • pagalbą . pirmosios
‘Tarybų Sąjungoje speciali
zuotos oksilografinių lempų 
įmonės statyboje. Dėka Pa
nevėžio kineskopų galėsime 
gaminti didelių ekranų te
levizorius.

Prie Baltijos
Nakties tamsoje pasigirs

ta garsus sirenos kaukimas 
ir stiprių reflektorių ap
šviestas į uostą įplaukia lai
vas. Skaitome jo pavadini
mą “Jeanville.”

— Užsienio laivai mūšų 
uoste, — sako Klaipėdos 
prekybos uosto viršininkas 
A. Ramanauskas, — yra 
nuolatiniai svečiai. Čia in
karus meta apie 20 valsty
bių laivai. Jie atveža įvai
rius gaminius ir žaliavą, iš
veža anglį, metalą, asbestą, 
medvilnę ir k.

Štai vakar į mūsų uostą 
atvyko pakrauti anglies 
prancūzų laivas “Jeanville” 
ir valcuotą plieną ekspor
tuoti vokiečių laivas “Al- 
batros.” Kol vyksta laivo 
pakrovimas, svečiai jūrinin
kai dažnai praleidžia laiką 
uosto interklube.

Keliame tostą
i Tostas — tai puikus pa- 

T "Tilvyčio' eife'aščio“‘Vii- i KnkSjimas, stiklo žyangėji-

draugystei su Lietuva pro
paguoti. Tą dieną lenkų 
spauda daug rašė apie Lie
tuvą, jos pasiekimus, pla
čiai pagerbė K. Donelaitį 
ryšium su jo gimimo 250- 
osiomis metinėmis. Tai die
nai skirtą numerį gegužės 8 
dieną išleido Vilniuje išei
nąs lenkų laikraštis “Czer
wony Sztandar.” Tame nu
meryje tilpo J. Paleckio pa
rašytas vedamasis “Naujas 
gyvenimas prie Nemuno,” 
Lietuvių-Lenkų draugystės 
sąjungos pirmininko J. 
Žiugždos, Liaudies Ūkio Ta
rybos pirmininko P. Kulvie
čio, Vilniaus universiteto 
rektoriaus Dr. J. Kubiliaus, 
Kultūros ministro J. Banai
čio, Vilniaus vyriausiojo ar
chitekto G. Valuškio, Ope
ros ir baleto teatro direk
toriaus M. Laurušo ir k. 
straipsniai. Platų rašinį 
apie K. Donelaičio kūrybą 
įtiekė E. Mieželaitis, įdo
mių duomenų apie lenkų 
poeto Kraševskio ryšį su 
Donelaičio kūryba iškėlė fi
lologijos mokslų kandida
tas A. Žukas. Numeryje 
taip pat tilpo Justino Mar
cinkevičiaus poemos “Done • 
laitis” ištraukų vertimas,1

Pavasaris- ir vasara—tai 
karščiausias laikas įmonės 
kolektyvui. - Fabrikas turi 
apsirūpinti dideliu kiekiu 
žaliavos, nes dabar paga
minama vaistinių žolių po 
250-300 tonų per metus.

v TU-124 — 56
Kaip paprastai, pranešėja 

skelbia, kad nutūpė lėktu
vas. Bet kas tai? Kodėl 
jame nė vieno keleivio?

— Vakar mūsų Lietuvos 
“Aerofloto” grupė gavo 
naują komfortinį reaktyvi
nį (jet-sprausminį) keleivi
nį lėktuvą TU-124, kuris 
nutūpė su mano įgula Vil
niaus aerouoste, — pasakė 
mums žinomasis lėktuvo va
dovas S. Makarevičius. — 
Lėktuvas kelia ne 44 kelei
vius, kaip ligšiol, bet 56. Tai 
labai patogu, nes nuo gegth 
žės 15 prasidės regulirūs 
reisai linijose, kurios jun
gia mus su Krymu ir Kau
kazu. Tuo tarpu šiandien 
lėktuvas išskrido į savo pir
mą reisą į Maskvą.

Toks tai vaizdas
Toks tai vienos dienos 

vaizdas, kurį potiekė “Czer- 
wony Sztandar.” Kiekviena 
diena atneša daug naujo, 
reikšmingo, svarbaus da
bar, kai po visą respubliką 
vyksta didelis ir platus kū • 
r y b i n i s darbas įvairiose 
srityse.

Šiandien, gegužės 9 d., 
mes minime didžiosios Per
galės dieną, prisimename 
hitlerinio reicho galutinį 
sutriuškinimą, kas buvo di
džiausiu žmonijos laimėji
mu, nes išgelbėjo tautas, jų 
tarpe ir mūsų tautą, nuo 
didžiausio pavoja us, nuo 
vergijos, o gal ir visiško iš
naikinimo.

V. Paliukonis 
Vilnius, 1964. V. 9

Apie Saules užtemimą
1963 metų liepos 20 d., 

4:41 vai. po pietų, Niujorko 
miesto gyventojai stebėjo 
nepaprastą gamtos fenome
ną — saulės užtemimą, ku
rio jie buvo nematę nuo 
1930 m. balandžio 28 d. Se
kamas saulės užtemimas 
aplankys Niujorką 2024 m. 
balandžio 8 d. Tos dienos 
retas iš skaitytojų susi
lauks . •.

Senovės saulės užtemimai 
gąsdindavo žmones, nes jie 
nežinojo, jog tai įvyksta 
tuomet, kai mėnulis užden
gia žemei saulę, t. y. praei
na tarp saulės ir žemes. Da
bar astronomai tokius dan
gaus “prajovus” iš anksto 
išskaičiuoja iki minutei ir 
nužymi kelią, kuriuo tasai 
“šešėlis” praeis: Senovėje 
buvo manoma, jog tai dievų 
kerštas, bausmė žmonėms 
už jų “nuodėmes.” Kuni
gai iš to gražiai pasipelny
davo, jie sakydavo žmo
nėms, jog dievą nuraminti 
galima tik gausiomis auko
mis, o aukas, kaip “dievo 
tarpininkai,” pasiimdavo 
kunigai.

Šiuo kartu Niujorkas ma
tė ne totalinį (pilną) saulės 
užtemimą, bet tik 89% jo, 
nes “tamsioji juosta” (apie 
60 mylių pločio) praėjo to
liau šiaurės kryptimi. Už
temimas prasidėjo Japoni
joje, praėjo per pietinę A- 
liaskos dalį (Kanadą), Niu
jorką, Maine valstiją, šiau
rinę Atlanto dalį ir išnyko 
erdvėje. Dėl to daugelis 
mokslininkų, su speciale 
aparatūra, skubėjo į Hud- 
cono įlanką (Kanadą), kad 
pamačius bei nufotografa
vus aptemdytą saulę ir ap
link ją esantį spindulių vai
niką (koroną). Kiti pasi
kėlė lėktuvais aukštai į erd
vę, kad žemės atmosfera 
negadintų vaizdo. Buvo 
tam tikslui net raketos.

Mėnulio šešėlis, pasirodęs 
Japonijoje, skrido į Aliaską 
5,000 mylių per valandą 
greičiu, bet pasiekęs Kana- 
'dą — savo greitį sumaži
no iki 1,770 mylių per va
landą. Tai įvyko dėl to, 
kad saulės spinduliai toje 
vietoje pasiekia žemę skir
tingu kampu ir kad žemės 
sukimosi greitis Kanadoje 
yra kitokis, negu Japonijo
je. Didžiausias žemės suki
mosi greitis yra ties ekva
torium — 1,040 m. p. v.—, o 
Aliaskoje tik 440 m. p. v. 
Dėl to ir mėnulio šešėlis ten 
slinko lėčiau. Mat, žemė 
keliauja apie saulę ne tiks
liai atsukusi atogrąžų juos
tą (ekvatorių), bet nuožiul- 
nų kampą (žinom, tai pri
klauso nuo metų laiko, nuo 
sezono).

Kas seniau buvo laikoma 
“stebuklu,” dabar jau moks
lo išaiškinta.

D r. A. Petriką

Atkasė senovės 
miesto liekanas

Toronto. — James Mella- 
art, britų archeologas, pa
sakojo, kad kasinėtojai, ku
rių tarpe ir jis pats buvo, 
atidengė liekanas labai se
no miesto pietinėj Turkijoj, 
apie 30 mylių į pietryčius 
nuo Konya.

Liekamos rodančios, kad 
ta civilizacija egzistavus 
dar apie 7,000 metų prieš 
mūsų erą ir jau buvus gana 
aukštai pakilus. Atrasta 
gražių sieninių piešinių, 

itų kūrinių, kurie 
let žmonėms bu

vus aukštos kultūros, tech
niškai ir

Jie jatį mokėję pasiga
minti varį. Pagrindiniai, jie 
buvę farmeriai, sėję kvie
čius, miežius ir kitus javus.

kaip ir kiti 
rodą tuom 
ir f i •> 1 r 4- z~v

meniškai

Daigas augo, augo
Kartą perskaitęs B. Pran-1 Komunistai ir už grotų 

skaus eilėraščius, K. Požėla nesnaudė. Jie Kauno kalėji
me leido žurnalą “Kovoto
jas”. Pirmąjį jo numerį or
ganizavo 1931 m. R. Šar
maitis, M. Šumauskas ir A. 
Maginskas. Žurnalas at
spindėjo visus žanrus. Ta
lentinga publicistika pasi
žymėjo J. Garelis, M. Šu
mauskas. Kiekvieną nume
rį papuošdavo eilėraščiai. 
Jais savo poetinius jausmus 
išliedavo rašytojo A. Dabu-

pasakė:
—Rašyk. Gal išaugsi Ja

nonių...
Taip B. Pranskus tapo 

komunistinės spaudos ben
dradarbiu, proletariniu lite
ratu.

Partija atkreipė dėmesį į 
A. Gūzevičiaus gabumus. 
1928 m. jį pasiuntė į Tilžę. 
Atvyko. Čia jis dirbo “Bal
so” redakcijoje. Šį žurnalą j išliedavo rašytojo A. Dabu- 
redagavo B. Pušinis. Jis A.! levičiaus, gyvenusio Tary- 
Guzevičiui perduodavo j bų Sąjungoje, brolis J. Da- 
rankraščius, slaptais ta
kais, takeliais atkeliavusius 
iš Lietuvos. Ras jų auto
riai? Darbininkai, kume
čiai, valstiečiai, mokslei-

bulevičiuą, A. Gailevičius. 
Senas valstietis P. Eidukai- 
tis žurnalui pateikė poemą 
apie Suvalkijos valstiečių 
kovą. Apsakymais gabiai

viai. Apie ką jie rašė? Su prabilo P. Kičas, B. Kirst 
patosu vaizdavo darbo žmo
nių kovą. A. Guzevičius 
tuos rankraščius kruopščiai 
mašinėle perrašydavo. Tik 
tuomet jie patekdavo į 
spaustuvę. Originalus su- 
sunaikindavo,kad jais nesu
sidomėtų žvalgybininkai.

Redakcijos darbuotojas 
tuos rankraščius taisė, skai
tė korektūrą, tvarkė nume
rį. Itin jis džiaugdavosi, kai 
žurnalą, dar kvepiantį da
žais, rišdavo į pundelius. 
Juk tie nukeliaudavo už Ne- 
;muno, pas savo proletarus 
skaitytojus...

—Kas esi? Lietuvis?-i-

kas. Ko reikalaudavo re
dakcija iš prozos ir poezi
jos kūrinių autorių? Tik re
voliucinio turinio? Ir revo
liucinio turinio ir meistriš-' 
kūmo. Tekstą perrašydavo 
dailiojo braižo meistras 
spausdintomis rai dėmi s. 
Žurnalas apkeliaudavo vi
sas politinių kalinių kame
ras. Kai kuriuos jo kūri
nius išspausdindavo “Prie
kalas”. 1936 m. kelis to žur
nalo numerius teko reda
guoti ir man. Kalėjimo 
spauda ne vienam tapo žur
nalistikos universitetu. Šit 
laisvės sąlygomis buvęs jos

kartą paklausė savininkes I aktyvus bendradarbis A. 
jaunuoli, pastebėjęs jį daž- I Maginskas dirbo 
nai silkinėj antis rinky kloję.! redaktoriaus

i “Tiesos” 
; pavaduotoju, 

J. Kličius—vedėju. Kiti ir
gi reiškėsi tarybinėje spau-—Ne. Vokietis, Džek- 

son... — atsakė A. Guzevi
čius.

Netrukus prie jo prisista
tė policininkas. Burbtelėjo:

—Bolševikas. Ištremsiu...
A. Guzevičius persikėlė į' raščiai “Laisvė” ir “Vilnis”, 

kaimą netoli Tilžės: iš čia ! Itin daug dėmesio tįems aų- 
talkininkavo redakci j ai. į toriams skyrė rašytojas R. 
Dirbo su entuziazmu. “Bal-! Mizara ir A. Bimba. Jie 
se” jis ir išspausdino savo 
pirmuosius prozos kūriniu^.
Įgudo žurnalistikoje.

Revoliucinius rašytojus, 
iškilusius pogrindyje, ugdė 

I ir pažangūs Amerikos laik- 
j raščiai “Laisvė” ir “Vilnis”.

nius” vertimas ir daug ki
tokios medžiagos apie Lie
tuvą. Reikia pastebėti, kad 
visur vartojama “VIL
NIUS,” o ne “Wilno,” kaip 
pabrėžtinai vartodavo len
kų nacionalistai, kurie tę- 

savo liniją Amerikoje ir 
kitur emigracijoje.

To “Czerwony Sztandar” 
numerio pirmame puslapyje 
patiekiama Lietuvos mies
to ir kaimo gyvenimo vie
nos dienos kronika, kurią 
čia ir noriu patiekti.

“Dailės” gaminiai 
Leningrade

Gegužės 15 d. Leningrade 
atidaroma lietuvių taikomo
sios dailės paroda. Čia tu
rės plačią galimybę pasi
reikšti “Dailės” kombina- 
jjfs, kuris gegužės 7 d. iš
siuntė į parodą daugiau kaip 
*400 suvenirinių gaminių iš 
medžio, odos ir audinių. Le
ningradiečiai galės įsigyti 
puikias užrašų knygutes, 
knygų aplankus, medžio 
raižinius, lietuviškus kakla
raiščius, juostas.

Stamatotogijos kabinetas 
ant ratų

Taip Vilnijos rajonų gy
ventojai vadina specialiai 
įrengtą Respublikinės kli
nikinės ligoninės autobusą. 
Autobuse, kurį mums at
siuntė iš draugiškos Čecho- 
fAovakijos, yra pilnas dantų 
gydymo ir protezavimo įren- 
įįmas. Jis kaip tikras mies
tietiškas stamatologijos ka
binetas.

—Vakar judomasis kabi
netas pradėjo pacijentų pri
ėmimą Varėnos rajone, — 
pareiškė mums Ręspubliki-

mas ir vyno marguliavimas. 
O mūsų respublika gali di
džiuotis geromis vyno rūši
mis. Gražiai marguliuoja 
taurėse ir labai skanūs yra 
lietuviški natūralūs vynai, 
kurių 19 rūšių gamina 
Anykščių vyno gamykla. 
Lietuviški natūralūs vynai: 
obuolinis, braškių, serbentų, 
vyšnių, lietuviškas midus ir 
“Kalvadosas” suranda vis 
daugiau mėgėjų už mūsų 
respublikos, net už visos ša
lies ribų. Dabar vedamos I 
derybos dėl vyno eksporto 
į Ameriką.

—Mūsų gamykloje rūpi
namasi vis naujų rūšių ieš
kojimu, — sako vyriausias 
inžinierius K. Umbrasas. — 
Kaip tik šią savaitę baigėsi 
galutinė fermentacija nau
jos rūšies vaisių-uogų vyno 
su medumi “Anykščių Šile
lis.” Netrukus pirmoji jo 
partija pasirodys krautuvė
se.

Sodai v
Oi, kas sodai, do sodeliai, 
Kada žydi, kada ne...
Mūsų džiaugsmui, mūsų daliai
Štai šiemet kokia žinia:

Žydi visas mūsų sodas
Ir žydės ir vis bujos;1
Visos obelys vienodos— 
Vienaamžės visos jos.

Kaip ir buvome nutarę—
Veist sodus bendrai visi
Penkios dešimtys hektarų
Šiandien saulės spindesy.

Antaninės bei renetos
Ir kitais gražiais vardais

• Apkarpytos, nugentėtos, 
Apsipylusios žiedais.

Nieks dabar jų nedalina
Į savas ir nesavas—
Visos vieno medelyno,
Ir vaisius visiems jos ves.

O toliau kas ? Bendrai daliai 
Obuoliai riedės žeme...
Oi kas sodai, do sodeliai 

' Neregėtam gražume.
Antanas Miškinis

Vasara pajūryje
Kruta krantas, nusėtas
Balto smėlio danga.
Renkas liaudis ilsėtis—
Palanga, Palanga!

Ir suplūdo į šičia
Iš visų pakraščių...
Daugel jūroj Kastyčių
Ir Jūračių grakščių.

Jos realios — iš liaudies,
Ne iš pasakų jos.
Šiandien krykštauja, maudos,
Ryt jos dirbt nebijos.

Saulė jūroje tvyska
Taip visai negiliai.
Daug išvyksta, atvyksta—
Giruliai, Giruliai!

Saulė jūrą išbraidė, 
Ir braidyt nepaliaus.

šaliai ir eksportui
Švenčionių Gydomųjų žo

lių fabrikas garsėja visoje 
Tarybų Sąjungoje savo žo
lių mišiniais. Vakar buvo 
išsiųsta į Rygą, Daugavpilį, 
Kaliningradą ir kitus šalies 
miestus 10 tonų gaminių. 
Dabar prasideda intensy
vaus žolių rinkimo sezonas.

—Neseniai gavome daug 
užsakymų iš užsienio,—kal
ba fabriko direktorė J. Da
nilevičienė. — Jau pradėjo
me jų vykdymą. Neseniai 
fabrikas išsiuntė didelius 
siuntinius savo gaminių į 
Čekoslovakiją, Vokietijos Laivas ilsisi reide, 
Demokratinę Respubliką, Ryt išplauks, iškeliaus. 
Vakarų Vokietiją, Vengri
ją

O ten gintarą graibo 
Žvejas šilko tinklu.

Bėga pakraščiu smėlis,į 
Semia kojas vos vos. 
Orizontaš pamėlęs 
Virš visos Lietuvos.

Orizontaš 
Aš ne viekas einu.
Svaigsta baltos žuvėdros 
Virš bang

Atiduosiu tau viską, 
Tik pabūkim dar čia— 
Rytą saulė sutvyksta, 
Žydi žvaigždės nakčia...

A titanas Miškinis

toks giedras!

u mėlynų!

Vėl vasara sugrįžta
Ne pasaka, ne gandas. 
Ne propaganda. Ne! 
Tai chemijos gigantas 
Kėdainiuos...

Kaune, 
os marios šluosto 
iršaus, 
irbtinį pluoštą,

Kur nauj 
Smėlį iš v 
Gamins d:
Naujus raštus išaus.

Ir Jonava įtempus 
Dabar visas jėgas— 
Didėja darbo tempas 
Ir įkarštis neges.

Tarp kitko pažymėjau 
Čia bruož 
Nes anda: 
Kaip tik 

Vė| vasara sugrįžta, 
Žiedai byrėti baigs— 
Statybos ir turistai, 
Keliai, laukai, darbai.,.
\ ; Stebies, dairais aplinkui

Važiuot užsirašai, 
Svetingai pasitinka 
Telšiai ar Zarasai.

Šiokiadienius pamiršęs
Su meškere eini, 
O ežerų paviršius 
Bangelių audiny.

Prie saulės — aukso taško 
Melsvi skliautai aukšti.
Bangeles taško taško 
Sidabrą pakrašty...

Antanas Miškinis

ais vos keliais, 
važinėjau 

šitais keliais.

Ak, net akys apraibo 
Bet gi paukščiui eiklu!

mielu noru spausdino gro
žinės literatūros kūrinius, 

Rė- nors tų bendradarbių visiš- 
daktorius džiaugėsi gabiu į kai nepažinojo. Jie leido 

11 ’ • 1 * ' ' plačiai spaudoje pasireikšti
savo talentu A. Regračiui, 
A. Dabulevičiui, A. Magins- 
kui, A. Guzevičiui. O 1937- 
1939 metais jie, išspausdinę 
A. Jasučio kūrinius, išgel
bėjo literatūrinį jo paliki
mą. Mat, kiti to gabaus re
voliucinio rašytojo rank
raščiai žuvo. Taigi R. Miza
ra ir A. Bimba tų autorių 
kūriniuose pajuto tikrą ta
lentą, kurį ir ugdė.

1933 m. jie išspausdino 
“Laisvėje” ir mano recenzi-' 
ją apie pažangiųjų rašytojų 
almanacha “Darbas”. 
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Nepasisekė reakcio n i e- 
nieriams sumindžioti revo
liucinės literatūros daigo. 
Daigas kilo ir kilo aukštyn. 
O tarybinės santvarkos są
lygomis, jis išaugo į aukštą, 
plačiašakį lietuvių literatū
ros medį.

Alfonsas Liepsnonis

pagalbininku. A. .Guzevį- 
čius svajojo ilgai ilgai dirb
ti komunistinėje spaudoje. 
Nors po vienerių metų re
akcionieriai, paskatinti lie
tuviškų fašistų, išvarė jį iš 
Vokietijos, bet rašytojas 
per Dancigą iškeliavo į 
Maskvą, o iš ten slaptai 
1931 m. pabaigoje, grįžo su- 
kilniu sumanymu į Lietu
vą pažangius rašyt o j u s 
įtraukti bendradarbiais į 
leidžiamą Maskvoje tarp
tautinį žurnalą. Tas orga
nas telkė pasaulio literatū
ros įžymybes. A. Guzevičius 
sutarė su to žurnalo redak
toriumi — lenkų rašytoju 
Bruno Jasenskiu, kad jį sa
vo kūriniais parems ga
biausi lietuvių pažangūs 
menininkai. Šį planą jis at
skleidė A. Venclovai ir S. 
Nėriai. Tie pritarė. Sudarė 
bendradarbių branduolį iš 
aštuonių ištvermingų rašy
tojų. Apie tuos busimuosius 
slaptai rašė į Maskvą B. Ja- 
senskiui: “A. Venclova bai
gia universitetą. Jis cemen
tuoja pažangių rašytojų 
grupę. Trečiafrontinink a i 
tvirtina: jis geras redakto
rius. Pradeda marksistiškai 
vertinti grožinę literatūrą... 
P. Cvirka — labai gabus 
vaikinas. Paprastas. Glau
džiai susietas su darbo ma
sėmis...” A. Guzevičius vyk
do ir kitus partinius įparei
gojimus. Suėmė. Graži sva
jonė neįsikūnijo. Bet pa
žangieji literatai neleido fa
šistams užgesinti savo kū
rybinio žiburio: dar ryš
kiau juo švietė liaudžiai. O 
tų literatų bičiulis, akompa
nuojant pančiams, pradėjo 
rašyti romaną...

— II-. 
p riesi-, 
gentės

YRA 4,500 SEMINOLIŲ 
INDĖNŲ

Tallahassee, Fla. 
giausiai baltiesiems 
nosi, tai seminolės
indėnai. Kada jie buvo nu
galėti, tai nei taikos sąlygų 
nepasirašė. Dabar jų jau 
beliko tik 4,500 žmonių. 
Floridoje gyvena 1,500, o 
Oklahomoje — 3,000.

Washingtonas. — Mask
voje Jungtinių Valstijų am
basadoriumi ,yra Foy D. 
Kohleris, o ambasad oje 
apie 300 žmonių. Jų tarpe 
yra 114 diplomatų ir atašių, 
17 korespondentų, trys mo
kytojai, o kiti, tai šeimų na- ; 
riai.
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J. PETRONIS

Nenusimink, Tomai!
APYSAKA

(Tąsa)
—Gera mokykloje?—klausiu Kaziuką.
—Tam gera, kas gerai mokosi. O aš— 

per vasarą viską užmiršau. Mokytojas 
tik ir žiūri į mane, tik grūmoja pirštu.

—Tai ganyti geriau?
—Kvailas tu!
Jis kvailas, ne aš. Mokytis — bloga, 

ganyti—bloga. Tai kas gi, pagaliau, ge
ra ?

—Aš noriu eiti į mokyklą, bet mama 
šiemet dar neleidžia. Pamokyk mane, 
Kaziuk, nors trupučiuką!

Jis žiūri man į akis, paniekinamai lin
guoja galvą.

—Sugalvojo! •.
—Pamokyk, Kaziuk, argi gaila?..
—Kaip aš tave mokysiu—pats nemoku. 

Aš ne mokytojas.
—Trupučiuką, Kaziuk, kiek moki.
—Prikibo kaip erkė.
Negalėdamas manęs atsikratyti, Ka

ziukas pasiima knygelę. Jo knygelė per
nykštė — suvelta, apdraskyta, užsirai- 
čiusiais kampais. Prastai atrodo, bet aš 
ir tokios neturiu.

—Štai, žiūrėk, čia,—rodo man pirštu. 
—Paveiksliuke mama supa vaiką. Ma
tai?

Žiūriu į paveikslėlį: mama supa vaiką.
—Matau.
—Ji supa ir sako: a-a-a...
—A-a-a,—kartoju paskui jį.
—Ji sako: a-a-a. O čia, žiūrėk, taip 

ir parašyta.
Žiūriu į tris ženklelius po paveikslėliu: 

AAA. Tikrai nuostabu! Ženkleliai, — 
raidės, kaip juos Kaziukas vadina,—la
bai panašūs į stogelius ar išžergtas ko
jas. o pasako mamos liūliavimą: a-a-a. 
Kaip įdomu! Kaip galima nenorėti mo
kytis? O ir padaryti tokią raidę labai 
lengva: trys lazdelės, ir raidė! Ją ga
lima iš šiaudelių, iš degtukų sudėlioti, 
galima asloje išbraižyti, popieriuje pa
rašyti.

Džiaugiuosi išmokęs raidę A. Jeigu 
būtų vasara, braižyčiau ją su šakaliu 
vieškelio smėlyje. Bet lauke šalta, vieš
kelis praskys kaip kisielius. Bandau su 
balana rašyti asloje, tačiau asla kieta, 
įdžiūvusi. Tada išsitraukiu iš židinio 
gabalėlį anglies ir pasigardžiuodamas 
rašau krosnies šonuose, pasirinkdamas 
kur balčiau ir lygiau.

Kokios didelės gražios mano raidės! 
Kaip gera mokėti nors vieną raidę ra
šyti!

Aš išmoksiu daug daug raidžių, daug 
ir visokių. Išmoksiu tiek pat, kiek Ka
ziukas moka. Atiduosiu jam viską, ką 
turiu, kad tik man mokytų. Nė savo ap
skritojo stiklo išpūstu šonu nepagailė
siu...

Vakare mama peržengia slenkstį ir 
sustoja kaip įkalta prie durų.

—O viešpatie!—pliaukšteli ji delnais. 
—Ką tik nubaidžiau, o jis visą ištepė...

Taip ir nusmelkė širdį... Ir kur mano 
galva buvo! Iš tikrųjų, kas gi rašo kros
nies šonuose? Kaip aš to iš karto nesu
pratau ?

—Aš, mamut, mokausi! Čia raidė A, 
—bandau teisintis, o ašaros pačios byra 
iš akių.

—Aš tau pasimokysiu, nenaudėli! — 
ir, ištraukusi iš šluotražio rykštę, keletą 
kartų įkerta į sėdynę.
. Šitaip, ne visai linksmai pasibaigia 
pirmoji mano pamoka.

Po dienos kitos vėl prikimbu prie Ka
ziuko. Jis atsikalbinėja, teisinasi, net 
pyksta. Bet kai atiduodu jam savo 
brangųjį stiklą, su kuriuo saulės atokai
toje galima popierėlį įdegti, iš n a u j o 
imasi mane mokyti. Ir vėl, galvą kin
kuodamas, pirštu į knygelę baksnoda
mas, aiškina:

—O čia, štai, ir parašyta: em, em, em.
Raidė M primena dvi šalia sustojusias 

ir kojomis su rėmusias A.
Krosnies šonuose daugiau niekad ne

berašysiu. Geriau su vinimi asloje pa
braižysiu, bet ir tai atsargiai.

Raidės didelės ir gražios. Kartais ku 
riai nors pridedu po vieną lazdą priedo, 
užriečiu kojų galus. Būtų gera rašyti 
popieriuje, tik aš nei popieriaus, nei pieš
tuko neturiu, o Kaziukas savame sąsiu
vinyje neleidžia bandyti. Mamos nedrįs
tu prašyti nupirkti, nes tikriausiai tik 
pabars, tik padejuos neturinti pinigų.

Vis rečiau, nenoriau mane Kaziukas 
moko, vis sunkiau jį prisiprašyti. O mo
kėti nebeturiu kuo. Viską, ką turėjau 

geresnio, jam atidaviau. Jeigu duočiau 
peiliuką, mokytų toliau, bet peiliuko ne
turiu, pats seniai apie jį svajoju.

Tiesa, keletą raidžių jau moku, žinau 
kaip jos vadinasi. Kaziukas net kartais 
leidžia pabandyti jo sąsiuvinyje rašyti. 
Pieštukas, kai žiūri, menkutis šakalėlis, 
nėr ko į rankas paimti, o jei bandai ra
šyti, rodos, mietą tarp pirštų laikytum, 
suvaldyti neįmanoma. Krypsta vis kur 
tai į šalį, ir raidės į raides nepanašios 
rašosi. Kaziukas nepalyginnamai gra
žiau už mane rašo, nors ir jo raidės toli 
gražu ne tokios, kaip mokytojo parašy
tos. Mokytojo raidės kaip nulietos: vi
sos vienodo aukštumo, visos vienaip pa
linkusios. Kažin, ar aš kada išmoksiu 
taip gražiai rašyti?

—Kaziuk, — kartą klausiu, — kodėl 
knygoje raidės sustatytos po kelias būre
liais, o ne po vieną?

—Čia ne būreliai—žodžiai.
—Žodžiai??
—žodžiai.
—O koks čia žodis?
Kaziukas ačiupinėja kiekvieną raidę 

pirštu, pakrutina lūpas, kraipo galvą. f
—A-da-ta,—pagaliau perskaito.—Ada

ta.
—O šitas?
—šitas?
Jis vėl tikrina pirštu, krutina lūpas, 

nori tarti, bet jam kažkodėl neišsitaria.
—Nežinau. Neperskaitau.
—Neperskaitai ?
—Tu manai—lengva? Eisi mokyklon— 

prisistenėsi Jki ašarų.
Negi taip ir yra? Negi negalima iš

mokti perskaityti žodžius? O kiti vaikai 
juk išmoksta. Ne, netikiu Kaziuku. Jei
gu tik ko labai norėsi, visada išmoksi. 
Kaziukas nesistengia, nemėgsta knygos.

Sunkiais žingsniais, apšarmojusi pro 
mūsų trobą slenka žiema. Kamine ai
manuoja vėjas, ledais apgargėja langai, 
apie kumetyną auga pusnynai. Per die
nas sėdžiu namie, dažniausiai lindėda
mas ant krosnies. Mano naginaitės iš
augtinės, bemaž iki pusės pėdos. Su to
kiomis toli nenueisi, juo labiau, kai nėra 
skrandos.

Bet pagaliau dienos pradeda ilgėti, 
saulutė aukščiau į dangų įkopia, links
miau šypsosi. Štai ima tirpti sniegai, 
gurgėti vanduo, čiulbėti paukščiai.

Įpuola vieną dieną pavasariop mūsų tro
bon Kaziukas su savo nuspurusia kny
gele rankose ir atkiša ją man.

—Pasiimk, jei nori. Manęs vėl atva
žiavo. Mokyklon daugiau nebeisiu.

Aš dvejodamas tiesiu ranką, pažiūriu^ 
į mamą.

—Imk, imk! — bruka Kaziukas. — Aš 
tikrai daugiau nebesimokysiu. Tau gal 
geriau seksis.

Jis išbėga, o po valandėlės matau jį 
sėdintį ratuose ir išvažiuojantį su nepa
žįstamu žmogum. Vargšas Kaziukas— 
vėl iki vėlyvo rudens jam reikės paskui 
karves lakstyti...

Aš vartau užsigulęs jo knygelę, ban
dau iš raidžių sudėlioti žodį.

3. MOKYKLOJE
Rytoj mama ves mane pirmą kartą į 

mokyklą.
Iš vakaro ilgai negaliu užmigti. Man 

akyse vaidenas mokyklos namas, ausyse

Anykščiai. “Gintaro” kolūkyje statomas 
400 toną talpos pašarą sandėlis.

girdisi spygaujančių vaikų balsai. Spok
sau tamsoje į trobos lubas. Iš tamsos 
nuolat išnyra tai mokytojo, tai Kaziuko, 
tai dar kieno veidas.. • Jie man kažką 
sako, kažko manęs teiraujasi. Aš kar
tais atsakau, kartais tyliu. Tai užsnūstu, 
tai pabundu. Ir viską girdžiu. Girdžiu, 
kaip sienoje krebžda kirvarpa, tuščion 
puodynėn įsmukusi bimbia musė, už lan
go šlamščia senas žilvitis...

Rytą keliuosi anksti, stropiai prausiuo
si, kiek įmanydamas muilinuosi, net pu
tos žemėn krinta. Mama aprengia nau
jais švariais drabužėliais. Dar prieš dvi 
dienas trumpai nukirpo man plaukus. 
Apsišvarinęs ir persirengęs, pats savęs 
nebegaliu pažinti, visai kitaip jaučiuosi.

Nors širdis pilna džiaugsmo, vis dėl
to labai neramu. Jau paaugau kiek rei
kia, bet pirmą kartą į mokyklą be ma
mos nueiti. nedrįstu...

Pirmiausia mes užsukame į Sidabravi- 
čiaus parduotuvę. Čia nusiperkame ke
letą sąsiuvinių ir pieštuką. Iš karto pa
sijuntu bemaž tikras mokinys.

Mokyklos kiemas pilnas klegančių vai
kų. Kelios motinos, atvedusios pirma
mečius, jau grįžta namo.

Pasibeldžiame į mokytojo duris. Mo
kytojas mandagiai su mumis pasisvei
kina ir nusiveda į savo kambarį.

Valandėlę jis žiūri į mane. .
—Ar nori mokytis?—klausia.
Aš susigėdęs nuleidžiu galvą, tyliu ir 

raudonuoju.
—Labai nori, — atsako už mane ma

ma.—Jau ir raides kai kurias pažįsta. 
Pats per save.

—Žiūrėkit, koks vyras! Tokie man 
patinka.

Aš dar daugiau susigėstu, net ausys 
svyla, bet jokios baimės nebejaučiu. Ma
ma taip pat truputį parausta, matyt, la
bai patenkinta mokytojo pagyrimu.

■—Koks tavo vardas?—klausia moky* 
tojas.

—Tomukas,—vos pralemenu.
—Geras vardas. Mokykloje būsi vie

nintelis Tomas. Tomų šiose apylinkėse 
maža girdėti.

Mokytojas nusišypso. Jaukiau darosi 
ir man. Viskas daug paprasčiau negu 
atrodė.

Mokytojas duoda elementorių ir užda- 
vinyną. Naujės švarutėlės knygos. Jau 
nė iš Tolo nepalyginti su nučiurusia Ka
ziuko knygele. Dabar aš jau tikras mo
kinys: turiu knygas, turiu sąsiuvinių, tu
riu pieštuką! Mama užmoka kiek reikia, 
ir mokytojas liepia nuvesti mane į klasę.

—Pone mokytojau, tik jūs jo neglos- 
tykit,—'kreipiasi į mokytoją, išeidama 
mama.—Jis labai nori mokytis, bet su 
vaikais pasitaiko visaip... O tu,—atsi
gręžė į mane, — žiūrėk, kad mokytojas 
tavimi nesiskųstų.

•—Būk rami tamsta. Susitvarkysime.
Gal pirmą kartą gyvenime mama man 

pasako tokius griežtus žodžius. Bet mo
kytojas ir nesiskųs manimi. Be reika
lo mama tokia griežta. Aš noriu moky
tis, ir mokysiuos gerai.

Klasė man iš pirmo žvilgsnio atrodo 
erdvi kaip daržinė; jos langai didžiu
liai—stačias juose išsitektum, lubos per
pus aukščiau negu mūsų troboje.

Kampe į būrelį spiečiasi pirmamečiai. 
Čia'jau randu Remeikių Rapoliuką, vie
ną Liseckiuką, kaimo malūnininko Mi- 
liušio Staselį, dar kelis pažįstamus. O 
Jonaičių Vaciukas neatėjo, nors motina 
jį taip pat ruošėsi vesti. Daug vaikų, 
suėjusių iš apylinkės kaimų, aš nepa
žįstu.

Mama išeina nanlo. O taip norėtųsi, 
kad ji dar kiek su manim pabūtų. •.

Suskamba varpelis. Pernykščiai moki
niai triukšmingai vienas per kitą brau
nasi iš'kiemo į vidų, sėdasi į suolus. Pri
sėda pilni suolai. Tik mes, naujokai, ne
žinome kur sėstis, glaudžiamės ten, kur 
mus leidžia vyresnieji.

Prasiveria durys, ir į klasę skubiais 
žingsniais įeina mokytojas. Visi atsi
stojame.

Mokytojas pasideda ant stalo knygas, 
kreidą. Liaujasi bruzdesys, įsivyrauja 
iškilminga tyla. Tas kelias akimirkas 
aš akis įspyręs žiūriu į mokytoją, ne
drįstu pakreipti į šalį savo žvilgsnio. Ir 
tą valandėlę mokytojas pasirodo visai 
nebe tas, kokį ką tik mačiau jo kamba
ryje, sakytum, visai kitas žmogus atėjo 
į: klasę. ■ ’ 1 '' >• ' 1 -

Aš gerai į jį įsižiūriu . Mokytojas ne
bejaunas, gerokai pakumpęs. Pilkos 
akys gyvai žvelgia iš po juodų antakių. 
Plaukai nukirpti, kaip ir daugumos mū
sų, trumpai. Keistokos jo ausys: per
daug didelės ir perdaug pavėpusios į 
priekį, tartum pasiruošusios sugauti 
kiekvieną garsą.
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Mokytojas mums leidžia sėstis, o pats 

lieka stovėti. Bet jis, matyt, klasėje nė 
nesėdi, nes ir kėdės prie stalo nėra.

—Vaikai,—kalba jis,—štai vėl susirin
kome į mokyklą. Esame laimingi, ga
lėdami vėl pradėti mokytis. Mokslas yra 
brangiausias pasaulyje dalykas. Mokslas 
yra toksai brangus, kad jo žmogui ne
gali atstoti jokie turtai, jokie dvarai. 
Džiaukitės, gavę progos atsisėsti į mo
kyklos suolą. Mes daug dirbsime, nes 
mums reikės daug ko išmokti. Gal kar
tais bus ir sunku, gal kartais bus ir ne
malonu, tačiau reikės stengtis, visomis 
jėgomis mokytis. Knyga privalo būti 
nuolatinis jūsų draugas. Žaidimams ne
daug teturėsime laiko. Vaikai, kurie ne
myli knygos, nemėgsta mokytis, man ne
patinka, ir aš tokių nesigailiu.

Mokytojas stapteli, lyg norėtų dar ką 
pridurti, bet nieko daugiau nebepasako. 
Jis kalba ryškiai ir garsiai. Suprantu, 
jog mokytojas myli vaikus, bet aišku ir 
tai, kad jis mūsų nelepins. Nežinau, kaip 
patinka mokytojas kitiems vaikams. Aš 
gi jaučiuosi iš pirmos valandos prie jo 
prisirišęs.

Mokytojas tuoj imasi mus tikrinti, 
tvarkyti ir sodinti į vietas. Po pusva
landžio visi žinome kur kuriam sėdėti, 
kaip mokykloje elgtis. Per tą pusvalan
dį mano pagarba mokytojui dar daugiau 
išauga. Man tiesiog nesuprantama, kaip 
tokia daugybė vaikų klauso vieno žmo
gaus. Jonaičių troboje tėra penki vai
kai, o jie ne tik senelės, bet ir tėvų, ne
labai paiso.

Naujokus mokytojas susodina į pir
muosius suolus, arčiau savęs. Tur būt, 
dėl to, kad mes esame mažiausi. Aš pa
tenku į patį pirmą suolą, stovintį ties 
mokytojo stalu. Suolai triviečiai, seni, 
nubraižyti, išklibę. Mano suolas aukštas, 
kojos tabaluoja, toli nesiekdamos žemės. 
Vaikų susirinko daugiau negu yra suo
luose vietų, todėl sėdime ne po tris, o po 
keturis. Man iš vienos pusės sėdi Re
meikių Rapoliukas, iš kitos — Miliušių 
Staselis.

Bridgeport, Conn.
Gegužės 16 d. įvyko graži . 

sueiga. Svečių susirink® 
skirtingo amžiaus — senų 
viduramžių ir jaunų. Suei
ga buvo suruošta Juozui ir 
Lucei Mockaičiams, atžy
mint jų 50-ąsias vedybų me
tines. Sueigą suruošė bro
lis ir sūnus.

Mockaičiai yra žinomi ne 
vien bridgeportiečiams, bet 
ir plačiojoje Amerikoje. 
Juozas yra LDS Centro 
Valdybos narys — pirmasis 
vice pirmininkas, taipgi vie
tinėse draugijose užimantis 
svarbias vietas. Jie draugiš
ki žmonės.

Tą vakarą jie važiuodami 
į parengimą turėjo nelai
mę: jų automobilis tapo Vji- 
bai sužalotas, bet jie, lai
mei, išliko nė kiek nesužeis
ti. J. Strižauskas

Klasėje iš karto mokosi visi keturi 
skyriai. Ir antro, ir trečio skyriaus mo
kiniai daug didesni už pirmamečius. Jie 
jau moka skaityti ir rašyti. O ketvirta
me skyriuje sėdi keli vaikai, turintys po 
■trylika, net penkiolika metų.

Mokytojas moko kitaip, negu Kaziu
kas. Jis viską žino. Kas tik ko paklau
sia, tam atsako. Aš netinginiauju, sten
giuosi viską sąžiningai atlikti, atidžiai 
klausausi mokytojo žodžių. Kai moky
tojas ko nors klausinėja, skubu pirmas 
kelti ranką. Tik gaila, ne visada mo
kytojas mane klausia, nors ir labai aukš
tai keliu ranką. Jis dažniau klausinėja 
tuos, kuriems nesiseka skaityti ar rašyti. 
Žiopliausias iš visų pirmo skyriaus mo
kinių yra Miliušių Staselis. Nei/jo raš
tas į raštą, nei jo skaitymas į skaitymą: 
stena, miksi, raudonuoja. Tiesiog nesu
prantu, iš kur mokytojas tiek kantrybės 
turi su juo kasdien kankintis.

Labiausiai man patinka piešti. Brūkšt 
brūkšt — ir namas, brūkšt, brūkšt—ir 
šakės, langas ar su didžiulėmis akimis 
galva.1 Aš kažin kiek namų, šakių ir 
langų pripieščiau, tik mama barasi, ne- 
spėdama pirkti sąsiuvinių. Čia nuper
ka, čia vėl nėr—pilnas sąsiuvinis pri
pieštas. O piešimo sąsiuviniai brangesni 
už paprastuosius. Žinau, mama nedaug 
teturi pinigų, todėl stengiuosi daug ne- 
piešti.

Mokytojas mane kai kada pagiria 
prieš kitus vaikus. Lyg ir gėda darosi 
nuo to. Būta už ką girti! Jeigu mokyk
loje sėdi, kaipgi gali neišmokti skaityti, 
rašyti, skaičiuoti, piešti!

(Bus daugiau)

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Iš Miamio buvo atvykęs 
Antanas Makulis su šeima 
pas savo brolį. Svečiavosi 
apie savaitę, pasigėrėjo 
Connecticut valstijos pava
sario grožiu ir grįžo atgal.

Juozas Makulis, Antano 
brolis, seniau turėjo gelių 
parduotuvę; ją pardavė, o 
dabar užlaiko gėrimų krau
tuvę Wallinforde, 168 Cher
ry St. Sako, kad pragyve* 
nimą pasidaro. Linkiu jam 
pasisekimo. ”

North HaveneT. M. Corp, 
atleido iš darbo 25 darbi
ninkus. Sako, kad neturi 
užsakymų. Visur darbinin
kams tokios pat bėdos.

A. C. Gilbert Co. buvo 
pradėjus imti atgal į darbjj 
pirmiau atleistus darbinin
kus, bet paskui vėl ėmė at- 

į leisti.
| :_
Į Gegužės 19 d. LLD 32 kp. 
turėjo susirinkimą. Tarp 
kitų reikalų buvo aptartas 
ir busimasis LLD suvažia
vimas, kuris įvyks New 
Yorke liepos 4 d.

Kuopa nutarė siųsti dele? 
gatą, išrinko Joną Petkų.

Po susirinkimo Eva Rud- 
manienė ir M. Valinčienė 
pakvietė dalyvius prie stalų 
ir pavaišino. Visi dalyviai 
taria joms širdingą ačiū uį 
vaišes.

J. Kunca

Cliffside, N. J.
Mes čia turėjome gerą 

vietą piknikams, bet jos ne
tekome. Jos savininkas par
ką pardavė, ir ten bus sta
tomi gyvennamiai ir dirbtu
vė. Tame parke yra buvę 
LDS ir “Laisvės” piknikai. 
Gaila, netekus vietos.

Mūsų miestelyje ir apylin
kėje mažai lietuvių gyvena, 
o ir iš jų du serga, tai K^ 
zimierias Derenčius ir Vi n-k 
cas Stasiukaitis. Abu jie* 
yra “Laisvės” skaitytojai.

K. Derenčius y ra ,72 me
tų amžiaus, serga jau apie 
10 metų, turėjo apie 12 gal
vos operacijų. V. Stasiu
kaitis yra 75 metų amžiaus, 
serga širdies liga.

Linkiu jiems pasveikti.
Nors pas mus lietuvių ne

daug, bet ir mes prisidėjo
me prie “Vilnies” fondo su
kėlimo. Aukojo sekami: G. 
Stasiukaitis $15, A. ir J. 
Bakūnai ir S. ir J. Pečiuliai 
po $2, R. Lietuvis $1, tai vi
so susidarė $20. ’ V

Geo. Stasiukaitis >

Šis žvalūs berniukas—Klaipėdos vidurinės 
mokyklos Nr. 4 vaikų dainų ir šokių ansam
blio solistas Ričardas Malkevičius. Jis tre
čios klasės mokinys.

Khabarovskas, TSRS. — 
Lėktuvui skrendant 29,500 
pėdų aukštyje moteris pa
gimdė du berniukus.

4 pusi. Laisve (Liberty) Antr., gegužės (May) 26, 1964



MIAMI, FLA.
Daug Miamio lietuvių yra 

*URApietę į Miamio Lietuvių 
Sob'alį Klubą, bet gerokas 
skaičius ir šiauriečių lietu
vių yra nariais šio klubo, ir 
jiems gal bus įdomu žinoti, 

•kaip mūsų klubas dabarti
niu laiku sustovi finansiš
kai ir veikloje.

Gegužės mėnesio susirin
kime valdyba pranešė, kad 
turėta paskola sumoje $7,- 
000 E. Alexandrams jau 
atmokėta, ir dabar klubas 
jokių skolų neturi, išski
riant šėrus. Prie to, klu
bo ižde dar randasi pakan
kama suma tuojautiniams 
reikalams padengti.

Per žiemos sezoną Sociali 
Klubą atlankė apie 600 lie
tuvių svečių-turistų iš šiau
rės valstijų. Būtent: iš 
New Yorko valstijos 95, iš 
kitų Floridos miestų 93, iš 
Michigan valstijos 67, Illi
nois 59, Massachusetts — 
51* New Jersey — 40, Con
necticut — 29, Kanados — 
29, Pennsylvania—24, Ohio 
— 17, New Hampshire —9, 
Georgia—3. Ir dar nemažai 
svečių, manau, liko nepaste
bėta ir nesupažindinta vie
nų su kitais. Pamenu, teko 
susidurti su svečiais iš Wis
consin© valstijos, iš Iowa, iš 
Arizona, iš Maine ir gal dar 
iš kitur.

Turistų ir svečių sutikimu 
ir priėmimu rūpinosi mūsų 
darbščioji Marie Koch. Ži
noma, tai buvo painus dar-, 
bas visus svečius patėmyti, 
sužinoti, kas jie yra ir iš 
kur. Kad ir prie geriausių 
pastangų neįmanoma, kad 
neįvyktų klaidų, netikslu
mų.

Yįisi veiklesnieji klubo na
riai, ypač sezono laiku, ap
sikrovę darbais, o jau mūsų 
gaspadinės, kad pavalgy
dinti kas sekmadienis ir 
dažniau po virš 200 asmenų, 
tai jau turi dirbti ir prakai
tuoti visomis jėgomis. To
dėl ilgesniems pasikalbėji
mams su svečiais labai ma
žai laiko lieka. Vienok ma- 
nsSb, t kad didžiuma svečių 
praleido laiką pas mus sma
giai ir nebuvo nuskriausti.

Per žiemos sezoną Klubo 
parengimai buvo pamargi
nami Aido choro dainomis 
ir ^kitais įvairumais.

Klubui įsigijus nuosavą 
namą, visas Miamio lietu
vių gyvenimas pasikeitė į 
gerąją pusę. Atsirado dau
giau draugiškumo ir tiks
lingo veikimo.

Žinoma, mūsų problemos 
pagrindiniai pasikeitė nuo 
pirmiau buvusių, nes dabar 
ne tik valdyba, bet ir visi 
nariai supranta, kad palai
kyti klubą ir jo veiklą pa
sekminga, reikia daug dau
giau visų atsakomybės ir 
vieningo ryžto į tą darbą 
įd^i.

/ Miamio kurijozai
" «> J

Yra sakoma: “Kaip dan
guje, taip ir ant žemės.” 
Taip yra ir pas mus Mia- 
myje. Į mūsų Socialio Klu
bo parengimus karts nuo 
karto atsilanko po porą tu
zinų ar daugiau ukrainie
čių. Žmonės draugiški, sve
tingi, mėgsta padainuoti, 
pasišokti, ir pora turi net 
klubo Šerų pasipirkę. Bet 
va koks nors silpnavalis iš 
lauko pusės pasijuokė ko
kiam silpnavaliui Socialio 
Klubo nariui, kad ukrainie
čiai mūsų Socialį Klubą už
kariaus ir iš mūs atims. Tas 
gįybiednas mūsų narys tai 
pasakai patikėjo ir ją ki
tiems pradėjo pasakoti.

Tų pasakų klausytojams 
turi būti žinotina, kad lietu
viai valdo keletą šimtų klu
bo Šerų, o ukrainiečiai tik 

du. Tai apie užkariavimą, 
jeigu ukrainiečiai ir norėtų, 
vis tiek nebūtų pasiekiamas 
dalykas. Pasaka ir pasi
lieka pasaka. 1

Kitas kurijozas pasiekė 
mano ausis, tai kad Piliečių 
Klubo gerasis dėdė-finan- 
sierius (žinoma, žmogelis 
jau senukas) niršta ir ai
manuoja, kad kokiems pa- 
raliams miamiečiai lietuviai 
ir svečiai skaitlingai lanko
si į Socialio Klubo parengi
mus, kad koks kipšas ten 
juos traukia! Senukas turi 
keletą pagalbininkų, kurie 
atkalbinėja lietuvius nuo 
lankymosi į Socialį Klubą, 
piešdami apie jį visokias 
spalvingas sensacijas. Bet 
žmonės atsilankę į Socialį 
Klubą tų pripasakotų sen
sacijų neranda, ir va senu
kas su savo kavalieriais pa
silieka durnelių rolėse.

Arėjas

. Bridgeville, Pa.
Didelė nelaimė draugės 

Uršulės Paich šeimoje. Jos 
dukters Stelos vyras Mal
colm W. Woodall gegužės 6 
dieną išėjo į darbą, kaip ir 
paprastai, bet dar nepra
dėjęs dirbti, krito ir staiga 
mirė. Ta staigmena su
krėtė jo šeimą ir visus gi
mines ir • pažįstamus.

Velionis buvo pašarvotas 
graboriaus Fryers koply
čioje, Bridgevillėje. Gimi
nės ir draugai prisiuntė 
daugybę gėlių - vainikų, jo 
karstas skendėjo gėlėse. 
Šermenis lankė labai daug 
žmonių, per 3 dienas perė
jo lankytojų apie 8 šimtai, 
jo darbo draugų, pažįstamų 
ir artimųjų. Jis tapo palai
dotas gegužės 9 d., Bridge- 
villlės kapinėse.

Prie jo karsto gražią kal
bą pasakė metodistų minis- 
teris. Jis pasakė, kad ve
lionis buvo gero būdo žmo
gus, kad jį mylėjo ne tik jo 
giminės, bet ir visi kaimy
nai, kas tik jį pažino. Pri
dūrė,, kad jis miręs, bet lik
siu jų mintyse jis gyvens va- 
sados.

Į laidotuves buvo atvažia
vę velionio pamotė, du jo 
broliai, sesuo ir jo sūnus— 
visi iš Kalifornijos. Miru
sio moters sesuo buvo at
vykus iš Texas valstijos.

Velionis paliko žmoną 
Sellą, 3 sūnus ir dvi duk
teris, kurie jo labai liūdi. 
Velionio 2 sūnūs vedę, 1 
duktė jau dirba, bet mer
gaitė 14 m. ir vaikas 17 m. 
dar eina į mokyklą ir jiems 
tėvas buvo labai reikalin
gas.

Didžiausia užuojauta vi
sai Woodall šeimai, o la
biausiai Uršulei Paich. ir 
jos vyrui Stepui. Uršulė 
Paich mūsų judėjimo labai 
gera draugė. Ji į trumpą 
laiką pergyveno didžiausią 
sielvartą. Dar nepraėjo du 
metai kai mirė jos dėdė, vė
liau teta, paskui jos brolis, 
dabar mylimas žentas. Nuo 
to didelio gailesčio pašlijo 
ir jos sveikata.

Raminkis, gera drauge. 
Mes labai Jums užjaučiame

Veelionis M. W. Woodall 
buvo dar jaunas žmogus, 

P. S.—Velionis M. W. 
Woodall buvo dar jaunas 
žmogus, sulaukęs, vos 47 
metus. Jis ir jo visa šeima 
yra nariai LDS 57 kuopos, 
Bridgevillėj. Mjrusio žmo
na Stella yra kuopos finan
sų raštininkė.

Ona Miliauskiene

Pekinas. — Kinija duos 
Kenijai $3,000,000 vertės 
ekonominės pagalbos.

Worcester, Mass.
Iš Aido choro

Gegužės 17 d. turėjom 
geras pamokas. Tai vis bu
vo pasiruošimas choro gy
vavimo Jubiliejui, kuriam 
šiemet sueina 50 metų. Po 
pamokų visas choras nusi- 
tarėm pasivaišinti. Čia tu
rėjom gardžių užkandžių, 
o prie kavos gardų didelį 
tortą, kurį iškepusi atvežė 
mūsų pianistė Helen Smith 
(Janulytė). Čia mes visi 
manom, kad Helen yra ge
ra pyragų kepėja. Lauksim 
ir kitą sykį.

Nelabai seniai visą chorą 
pavaišino Domicėlė ir Juo
zas Lukai. Gerai, kad įvyk
sta dainininkų pasilinksmi
nimo valandėlė.

Aido choras taria didelį 
dėkui už $25 dovaną bend
ravardžiui New Yorko Ai
do chorui už tokį gražų 
sveikinimą proga mūsų Ai
do 50 metų jubiliejaus.

Taipgi ta pačia proga pa
sveikino mūsų Aidą iš toli
mos Kalifornijos su $5 Ona- 
Sydarienė su savo dukrele 
Jievute. Labai ačiū.

Gegužės 30 d. bus atida
rymas Olympia parko. Ten 
girdėsit Aido chorą dainuo
jant.

J. M. L.

Yucaipa, Calif
LLD kp. susirinkimas
Sekmadienį, birželio 7 d., 

apie 2 vai. popiet įvyks 
LLD Yucaipos kuopos su
sirinkimas pas draugus Pū
kius, 34746 Cedar St. Visi 
nariai malonėkite atsilan
kyti, nes turėsime keletą 
svarbių reikalų apkalbėti. 
Žinokite, kad tai bus pus
metinis susirinkimas.

Užbaigę susirinkimą, ga
lėsime linksmai atžymėti 
mūsų kuopos narės gimta
dienį. Ji žadėjo visus ge
rai pavaišinti, ir kurie" no
rės, galės draugiškai pa
žaisti.
Turėsime naujus kaimynus

Draugai Kazys ir Onutė 
Pesliai, ilgamečiai Ingle^ 
woodo gyventojai, atvyks 
gyventi į Yucaipą, tai yra 
turėsime naujus ir gerus 
akimynus. Linkiu jiems ge- 
roą kloties gyventi Yucai- 
poje.

Onutė iširvinskienė išvy
ko svečiuotis į Chicagą per 
keletą savaičių. Nuvyko 
aplankyti savo sesutę.

MarytėRade-Radienė iš
vyko į San Francisco su
tvarkyti velionies savo vy
ro reikalus, ir ten žada pa
būti porą savaičių laiko pas 
artimus draugus.

Pradžioje gegužės mėne
sio mirė Nikūno žmona. Ji 
labai skaudžiai užbaigė gy
venimo dienas, vėžio ligos 
nukankinta. Lankytojai nu
sako, kad velionė turėjo vi
sai prastą priežiūrą laike 
jos sirgimo. Gaila velionės.

Buvo sunkiai susirgęs 
Benadas Matelis, bet po ge
ra daktaro priežiūra ligo
nis • laipsniškai sveiksta. 
Linkiu jam gerai susveikti.

Adelė Ziksienė neseniai 
sugrįžo iš San Francisco, 
apvesdinus savo anūką. 
Džiaugiasi turėjus gerus 
laikus.

Alv.inas1 7- - -Philadelphia, Pa.
Šį sekmbadienį, gegužės 

31 d., visi keliai ves pas 
Ramanauskus į Sellersvillę 
dalyvauti jų rengiamose iš
kilmėse atžymejimui jų 20 
metų ūkio gyvenimo. Pra
šome visų gerų prietelių, 
mylinčių svetingus, gražus 
suėjimus, atsilankymo. Pa-

Skaitytoją balsai
Siūlau steigti spaudos 
fondą prie LLD centro
LLD pirmininkė K. Pet- 

rikienė pranešė, kad su da
bartinėmis Draugijos duok
lėmis toliau gyvuoti nega
lėsime. Reiškia, norime ar 
nenorime, sekamame suva
žiavime turėsime ką nors 
daryti, nes dabartiniame 
stovyje pasilikti negalėsime.

Aš siūlau prie LLD centro 
įsteigti spaudos fondą. Gi 
fondo tikslas būtų štai koks: 
daleiskime, aš panorėčiau, 
kad mano 55 metų, išgyven
tų Amerikoje, tilptų trum
pa biografija “Šviesoj,” — 
galėtų ją parašyti bet kas, 
pabrėžiant, kad tą “švie
sos” numerį gautų Draugi
jos nariai ir po vieną ko
piją visi Lietuvoje esantieji 
knygynai. Žinoma, susida
rytų savotiška Ame r i k o s 
lietuvių istorija.

Iš mano pusės būtų pa
dengtos visos tokio nume
rio lėšos. Arba gal pano
rėčiau, kad pora numerių 
būtų atspausdinta “Vilny
je” arba “Laisvėje” — irgi 
panašiomis išlygomis. Tūli 
gal panorėtų, kad jų bio
grafijos būtų išspausdintos 
tik po jų mirties, kaip būtų 
nurodyta jų palikimuose.

Man rodosi, kad mes šioje 
dirvoje seniai atsilikome ir 
nieko nedarėme. Tiesa, mes 
nekartą kalbėjome apie pa
likimus, bet tik kalbomis ir 
pasiliko. Čia noriu primin
ti tik du įvykius.

Vienas viengungis visą 
Amerikoje išgyventą laiką 
dirbo siuvimo įmonėje: lais
vų pažiūrų ir visuomet pri
tardavo darį)ininkų judėji
mui; gyveno pas rimtus 
veikėjus, mūsų draugus. 
Tik jam mirus sužinota, 
kad jis savo santaupas 15’ 
tūkstančių dolerių paliko stybės: Laosas, Kambodža
tos įmonės savininkui, kur 
dirbo, žydų tautybės žmo
gui.

Kitas draugas labai di- 
džiavpsi, kad jis savo pali
kimą gerai sutvarkė. Ve 
l<aip buvo: $300 davė savo 
patikimam draugui, kad 
jam mirus palydovams iš
keltų už tuos pinigus pie
tus; kitam, parsivedęs į sa
vo butą, parodė vietą, kur 
jis savo santaupas laiko, ir 
įsakė, kad su tais pinigais 
jį dailiai palaidotų. Reiškia, 
kam čia liudininkų, mokėti 
advokatui, kad galima ir 
be jų apsieiti. Geras testa
mentas ar ne?

Jam mirus, kaimynai pa
šaukė policiją, kuri ir užė
mė visą tvarką daryti. 
Išvežus jo palaikus į labo
ratoriją, draugas atėjo pa
siimti palikimo, bet toj vie
toj rado tik skylę.

Būtų galima suminėti to
kių nuotykių daug-

Laikas šiuos negerumus 
prašalinti.

J. Petruškevičius,
2 kuopos narys

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas užgyrė 
planus ętatymui bombone
šių, kurie skristų po 2,000 
mylių per valandą.

gerbkime gerus mūsų drau
gus, kurie yra plačiai žino
mi. Jie tankūs' philadel- 
phiečių svečiai, jie lankosi 
ir toliau.

Vaižuodami iš Philadel- 
phijos imkite kelią 309 iki 
Sellersville ir keliu 563 su
kite po kairei, važiuokite! 
iki Loneley Rd. ir tiesiai 
pas Ramanauskus. Iš New 
Jersey važiuokite keliu 202 
iki kelio 309, sukite po de
šinei ir paskui sekite aukš
čiau nurodytu kelrodžiu.

Vietnamo laimėjimai 
prieš 10 metą

Po Antrojo pasauli n i o 
karo Indokinuose per aš- 
tuoneris metus ėjo žiaurus 
karas. Prancūzija stengėsi 
laikyti pavergus tą milži
nišką šalį. Jungtinės Vals
tijos teikė jai ginklų; amu
nicijos ir pinigų. Dešimtys 
tūkstančių hitle r i n i n k ų 
parsisamdė į Prancūzijos 
Užsienio legioną, Japonija 
pasiuntė kelis desėtkus tūk
stančių savo karininkų ir 
karių prancūzams į pagal
bą.

Kiek žuvo žmonių, tikrai 
niekas nežino. Prancūzija 
užmuštais ir sužeistais ne
teko apie 500,000. Vietna
miečiai daugiau, nes pran
cūzų lėktuvai degino jų 
kaimus.

Bet partizanai, vadovau
jami Minho, dabartinio 
Šiaurės Vietnamo preziden
to, laimėjo vieną po kitos 
pergalę.

1954 metais Dien Bien 
Phu miestelyje, kuris ap
suptas didelių -kalnų, pran
cūzai su pagalba JAV inži
nierių įrengė “nepaimamą 
tvirtumą.” Jie manė, kad 
partizanai negalės per kal
nus atsigabenti artileriją. 
Bet partizanai įveikė kal
nus. Jie vieną po kitai ly
nais užvilko kanuoles. Vi
duryje kovo iš kanuolių 
atidengė tokią ugnį, kokios 
pirmiau Prancūzijos jėgos 
nematė. Po 55 dienų parti
zanai privertė prancūzus 
ir jų šalininkus pasiduoti. 
Prie Dien Bien Phu pran
cūzai neteko tik užmuštais 
16,000. Sakoma, kad parti
zanai — 20,000.

Po to Ženevoje įvyko še
šiolikos valstybių konferen
cija. Prancūzija pasitraukė 
iš Indokinų. Ten susiorga
nizavo keturios naujos val-

Šiaurės Vietnamas ir Pietų 
Vietnamas. x

Azijos politiniai veikėjai 
ir daugelis militaristų ma
no, kad ir dabartinis karas 
Pietų Vietname bal g si s 
partizanų laimėjimu.

NEVYKĘS JAUNUOLIŲ 
ELGESYS

Londonas. — Gegužės 17 
dieną, Margate pamaryje, 
įvyko tarp jaunuolių, dau
gumoje merginų, muštynės. 
Mušėsi žiauriai. Du jaunuo
liai peiliais subadyti ir buvo 
paimti į ligoninę, apie 60 
areštuota. Jaunuoliai buvo 
tarp 15 ir 22 metų amžiaus. 
Nuteisti po 9 mėnesius ka
lėjimo arba pataisos namų 
ir dar po $210 piniginės 
baudos.

DIDIEJI PIKNIKAI
Prašome įsitėmyti datas ir vietas 

piknikų, kurie įvyks 
jau neužilgo:

BALTIMORE, MD.
“Laisvės” paramai piknJ1(as įvyks
Sekmad., Birželio 21 June

Vieta Slovak National Home and 
Park, 6526 Holabird Avė.

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos lietuvių piknikas 

įvyks

Sekmad., Birželio 21 June
Vieta Maple Park, Methuen, Mass. 
Bus įspūdinga meninė programa.

BROCKTON, MASS.
Didysis lietuvių ., piknikąs , 

/ spaudos paramai

RAMOVA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Per dvi dienas

šeštadienį ir Sekmadienį
Liepos 4 ir 5 July

♦ 
šauni *meninė programa

Apie kompasą
Kompasą pirmieji pasi

gamino kinai. Kompasas, 
tai metalinėje dėžutėje lais
va “pluksnelė” sukinėjasi 
aplinkui ašiukę. Jos abu ga
lai yra skirtingomis spalvo
mis nudažyti. Juodas nuola
tos rodo į Šiaurę, šiaurinėje 
žemės pusiaujo (Ekvato
riaus) dalyje, ir į Pietus 
pietinėje žemės dalyje.

Kompaso pluksnelę trau
kia Šiaurinis ir Pietinis že
mės magnetiniai poliusai, 
kurių pirmasis yra arti 
Šiaurinio žemės ašigalio, o 
antrasis Pietinio žemės aši
galio.

Laivų ar lėktuvų vairuo
tojai, žinodami, kurioje pu
sėje yra pietūs arba šiaure, 
gali tikrai nustatyti laivo 
plaukimo arba lėktuvo 
skridimo kryptį. Žinoma, 
dabartinėje gadynėje jie 
turi nemažai ir kitokių 
prietaisų, bet kompasas vi
sada nepavaduojamas.

APIE PLANUOJAMĄ 
NAUJĄ KANALĄ

Jungtinės Valstijos rim
tai planuoja prakasti /dar 
vieną kanalą tarpe Atlanto 
ir Ramiojo vandenynų. Jis 
bus biskį į pietus nuo esa
mo Panamos kanalo—Ko- 
lombijoje.

Iš Atlanto pusės planuo
jamas tiesti išilgai nedidelę 
Rio Fruando upę, kuri įte
ka į Arato, didelę, upę, o pa
skui išilgai Arato upę iki 
Ramiojo vandenyno. Kana
las būtų 82 mylių ilgio, tai 
yra, 30 mylių ii 
Panamos kanalą.

uz

Lima, Peru. Perų val
džia areštavo 160 plieno 
darbininkų streiko vadų.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Mūsų Kuopų Susirinkimai
LLD 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pirmadienį, birželio (June) 1 
dieną, 7:30 vai. vakare, Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 Vine st. Pra
šomi nariai ateiti į šį susirinkimą. 
Yra labai svarbių reikalų, kuriuos 
turėsime apsvarstyti. Laisvės spau
dos pikniką, kuris įvyks liepos (Ju
ly) 4 ir 5, Ramova parke, Montelloj. 
Piknikų tikietai jau atėjo. Turėsime 
išrinkti komitetą, kuris rūpinsis pik
nikų reikalais.

George Shimaitis

LDS 67 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, birželio 
(June) 4-tąį L. T. Namo kamba
riuose, 7 vai. vakare. Prašomi nariai 
atkreipti savo atydą ir dalyvauti su
sirinkime, nes per du mėnesius, lie
pos ir rugpiūčio, nebus susirinkimų. 
Apsižiūrėkite, kad nebūtumėte su
spenduoti. Kurie matysite šitą pa
reiškimą apie susirinkimą, pasaky
kite ir kitiems nariams.

George Shimaitis
(42-43)

ROCHESTER, N. Y.
D.L.K, Gedimino D-tės 60 m. Jubiliejus

Minėjimas įvyks 

Šeštadienį, Birželio-June 6 J 
' Prasidės 6:30 vai. vakare

SAVOJE SVETAINĖJE (
575 Joseph Ave. 'Rochester, N. Y.

v * . . v.
Bus šauni kalakutienos vakarienė. Muzika 

šokiams ir įvairių pamarginimų.
Gediminiečiai, imkite sau už prievolę dalyvauti. 

Pašaliečius maloniai kviečiame dalyvauti. ♦ B

5 p.-Laisve (Liberty)— Ante., gegužės (May) 26, 1964

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEWORK. General, and 
laundry. Fond of children. 5 day 
week, sleep in own air-conditioned 
room, bath and TV. References. 
Salary open. HO. 4-2493.

(41-42)

REGISTERED NURSE to be head 
of nurses and/or administrator of 
one hundred bed nursing home in 
N. E. Send resume to Felix Clauss 
& Sons, Red Lion Rd. & Northeast 
Ave., Phila., Pa., 19115.

(38-41)

Must be 
fabrics. 
Phila. MA.

MENDERS

exp. fine gauge knitted 
Bellmawr, N. J. Call

7-7882. N. J. 931-4670.
(40-41)

HOUSEKEEPER
Care of children. Light housekeeping, 
sleep in own room. Experience and 
references necessary. Call Tues. 
CH. 7-4412. Or Wed. Call HO. 4- 
6057.

HELP WANTED MALE

PRESSERS
Rough. Steady employment. Apply

STATE DRY CLEANERS 
Blue Anchor Rd., Berlin, N. J. 

609-RO. 7-1743.
(40-41)

TOOL & DIE SHOP
Needs man with jobbing shop 

experience.
SALMONS TOOL & MACHINE CO. 

Ford and Front Sts.
Bridgeport, Pa. 215-275-0699

(42-44)

MECHANIC. For amuseipent & 
music machines. Must be A-l 
mechanic. Thoroughly exp. Work 
in Phila. & suburbs. No selling, no 
investment. We offer majpr Co. 
benefits, excel wages. Apply, write 
or call Ken Lewis, PO. 3-9600. 1213 
N. 5th St., Amus-A-Mat Co., Phila., 
Pa. > (42-44)

Baltimore, Md.
REFRIGERATION MECHANIC.

Commercial, fully qualified. Perma
nent position for competent man. 
Dependo Refrigeration Co., 2016 
GA. Ave., N. W^ Washington, D. C.

(42-44)

TAILOR

In

For full time
and

Part time positions.
Must be experienced 

alterations and fitting work 
Excellent starting salary 

Liberal Employee benefits.

STRAWBRIDGE &
CLOTHIER

Cherry Hill, N. J.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.



Iš Suzanai Kazokytei pagerbti 
išleistuvių vakaro

Praėjęs šeštadienis Niu
jorke buvo labai karštas — 
apie 94 laipsniai. Nežiūrint 
to, vakarop “Laisvės” salė 
buvo kupina žmonių, susi
rinkusių pagerbti Suzaną 
Kazokytę, dainininkę ir vi- 
suomenininkę, palinkint jai 
laimingai įsikurti Pennsyl- 
vanijoje, kur ji netrukus 
išvyks. Išleistuviir vaka-

Tai buvo įdomi ir instrukty vi 
svarbiu klausimu konferenc.

Šiandien būkime Ks.
Karosienės sutiktuvėse

K. Karosienė grįžo iš Eu
ropos vakar, gegužės 25 d. 
Ji pilna įspūdžių iš taip di
delio žygio moterų, kurios 
pasiryžusios įvykinti taiką 
visame pasaulyje, nėpaisant 
kokios ten bebūtų skerspai- 
nos.

DU JAUNUOLIAI 
NUŽUDĖ ŽMOGŲ

New Yorkas. — Prasi
kaltimo vietoje poli c ii 
areštavo W. Martinezą, >9 
metų amžiaus ir Malda- 
nado, kurie užpuolė 
biųą, 62 metų.

Lubinas gavo 13 
žaizdų ir netrukus
Užpuolimo vietoje pasirodė 
du policininkai. Pašovė 
Maldanadą ir abu užpuoli
kus suėmė. Jie jau iš pir
miau turi kriminalinių pra
sikaltimu rekordą.

sa-Gegužės 23 d. Woodstock 
viešbuty, Manhattane, įvy
ko ant greitųjų sušaukta 
konferencija labai svar
biam reikalui aptarti. (

Kaip žinia, Amerikinis 
komitetas sveturgimiams 
ginti (American Committee 
for Protection of Foreign 
Born) yra teisme. Nei iš 
šio nei iš to Justicijos de
partamentas įdėjo jį į sub- 
versyvių organization sura
šą, o žemesnieji federaliniai 
teismai pripažino, kad ko
mitetas esąs “1______
fronto organizacija”, 
kaip toks turįs registruo-| 
tis, o tai reiškia — užsida
ryti- Visa'tai Jcėsinamasi 
padaryti pagal pragaištin
gą McCarrano aktą!

Komitetas yra suvaidinęs 
milžinišką rolę gipant per
sekiojamus sveturgimiųs. 
Ir jis žada, ryžtasi gyvuoti 
ir tęsti savo darbą. Dėl te 
Komiteto veikėjai nusitarė 
eiti į šalies Aukščiausiąjį 
teismą, reikalaujant, kad 
jis perkratinėtų, persvars- 

i tytų žemesniųjų teismų 
T. i sprendimus, kad jis juos at- 

mestu.
Aukščiausiasis teismas su- 

ian 1-nri nnin 190 iu ir vnrln tik° Komiteto bylą spręsti, 
tašyti nauju. ‘ ^ls alsTku- An,®ks
‘ Tiek galima p a s a k y t i I neSah Jei Auks-
apie šia smagia pramogą. Į ciausiasis teismas tars. Ko- 

Nors salėje buvo labai “° atzvl11g>» teigiamą 
šilta, tačiau dalis svečiu ir i zo.d! vl®os kltos organ^.a- 

• v’. , • Įcijos bus laisvos nuo užpuo
limų, nuo reikalavimųT^TčacH 
registruotusi, kaip “fronto i 
organizacijos.” j

Bet apeliacijai į Aukš
čiausiąjį teismą reikalingi 

' pinigai — apie $5,000, kurių 
• komitetas neturi. Reikia 
atspausdinti į knygą viso
kius dokumentus, susijusius 
su tyrinėjimais ir su že
mesniųjų teismų nuospren
džiais. Jei tie dokumentai 
greit nebus atspausdinti 
knygoje ir neįteikti teis
mui, tai visos pastangos ga
li dingti.

Kitais žodžiais: sukėlimas 
tokios pinigų sumos — sku
bus, degąs reikalas. Tam 
tikslui ir buvo sušaukta ši 
konferencija, kurioje, rei
kia pasakyti, dalyvavo ne
maža žmonių, tarp jų kele
tas advokatų, intelektualų, 
laikraštininkų ir visuome
nės veikėjų.

Konferenciją atidarė An
nette Provinzano, o pirmi
ninkavo — profesorė Lou
ise Pettibone Smith.

Įdomų, išsamų pranešimą 
padarė advokatė Blanche 
Friedman. Ji nušvietė visa 
šios bylos eigą, pabrėžda
ma, kad, jei Komitetas šią 
bylą Aukščiausiame teisme 
pralaimėtų, tuomet užgultų 
tamsi naktis ant daugelio 
kitų organizacijų, kurios

keto dalyvių tarti žodį Su- 
zanos- Kazokytės adresu: 
Bronė Šalinaitė, Aldona Ži
linskaitė - Anderson, Slyvia 
Pužauskaitė - Bukas, Mar- 
gareta Petrikienė - Česnavi- 
čiūtė, K. Petrikienė, Bronė 
K e r š u 1 i e nė, kuri, Klubo 
vardu, įteikė Suzanai gra
žia dovana — rankinuką. 
Paskiausia, žinoma, kalbėjo

rienę ruošė Lietuvių Mote- i pati S. Kazokytė, papasa- 
rų klubas, kurio sekretorės ' kodama apie savo nueitą 
pareigas Suzana per metų i kelią.

Vakaro toastmasterka- 
pirmininke buvo Moterų 
klubo pirmininkė Ieva Mi- 
zarienė,. kuri, programos ei
goje, ir pakalbėjo apie Su- 
zana.

Vakaras buvo smagus, 
spalvingas. Rengėjos parū
pino, be kitko, ir dailią me
ninę programą — taip ir ti
ko tokiai asmenybei, kaip

Dainavo Moterų kvarte
tas — K. Rušinskienė, O. 
Čepulienė, N. Buknienė ir 
N. Ventienė. Taipgi solis
tai: Elena Brazauskienė, 
Augustinas Iešmantą, Vik
toras Beckeris. Kvartetas 
ir solistai dainavo po tris 
dainas. Pianu akompana
vo Mildred Stensler.

Jaunos sesutės — Joyce ir 
Diana — paskambino pia
ną, po vieną kūrinį.

Visi meninės programos 
atlikėjai buvo šiltai sutikti 
ir karštai plojimais palydė
ti.

Buvo iššaukta eilė ban-

Charles Dzevečka, nese
niai išėjęs iš ligoninės 
(New Jersey) prisiuntė 
gražų laiškutį ir $10 dova
nu.

Nastė Buknienė, rengė
jų vardu, apdovanojo visas 
solistes, jų akompanuotoją, 
pirmininkę ir Suzaną gra-! 
žiais gėlių buketais. Gėlė
mis rengėjus aprūpino P.

Petrikienė.
Ieva Mizarienė šiltai pa

dėkojo gaspadinėms už pa
ruošimą puikios vakarie
nės, visiems patarnauto
jams, menininkams ir 
siems atsilankiusiems, 
pranešė, kad Moterų klubas 
smarkiai auga- narėmis —

viešnių dar ilgokai po pro
gramos salėje šnekėjosi.

Moterų klubas tikrai su
geba duoti spalvingas pra
mogas. Ns.

Svetimos įtakos į 
Amerikos gyvenimą

Amerikos tradicija yra kad kai kur labai įvairus ir 
sumaišytas paveld ėjimas 
yra aiškiai matomas. Ame
rikos architektūra, papras
tai padiktuota socialinių, 
dvasinių ir geografinių są
lygų, duoda gerą to pavyz-

“Svetimą įtaką” galima pa
justi daugelyje Amerikos 
gyvenimo sričių. Tačiau 
reikia nurodyti, kad nors 
šios svetimos įtakos ir yra 
pastebimos, daugelis praei
nančių ir praėjusių metų 
išvystė tipišką amerikoniš
ką charakterį, nors Ameri
ka ir pradėjo savo vaikys
tės metus Eurojbje ir mūsų 
pagrindinė laikysena bei 
institucijos buvo nukaltos 
iš europietiškos galvosenos 
ir gyvenimo.

(Britų įtaka buvo ypač pa
stebima* nes ji atėjo koloni
jų ir šios tautos kūrimo
si periodo metu. Amerikos 
revoliucija buvo išlaisvini
mo kova, bet ne socialinė ar 
politinė revoliucija. Politi
nės institucijos ir idėjos, 
kurios pagrinde buvo britų, 
buvo naujos tautos išlaiky
tos. Į jas įėjo atstovaujama 
valdžia, teisė atsispirti ti
ronijai, stiprus individua
lizmo pabrėžimas ir civili
nių laisvių tradicija, c

Amerikos įstatymas kilo 
iš anglų bendro įstatymo.
Mūsų tikėjimas į savinin- atgabentas iš Afrikos ir či 
kystės ir sutarčių nepalie- išvystytas, 
čiamumą kilo iš anglų. Nors 
mūsų kalba turi aiškų “ame
rikonišką” charakterį, jos 
pagrindas yra angliškas. 
Taip pat britų inspiruotos 
yra kolegijos, viešų mokyk
lų sistema, filantropiškos 
organizacijos, savanoriškos 
draugijos ir korporacijos, 
kurios visos yra žymios A- 
merikos gyvenime.

Nors britai buvo domi
nuojąs ir formuojąs Ameri
kos tradicijos šaltinis, šio 
krašto kūrėjai pasiskolino 
kultūrą iš kitų Europos tau
tų ir mažesniu mastu iš li
kusio pasaulio. Yra žymių,

JAV-ose .galime rasti vie
šų ir privačių pastatų su 
sekančiais elementais: ang
lų' tūdorais, gotiškomis for
momis, klasikinėmis graikų 
formomis, prancūzų pilių 
pavidalais, ispanų kiemais 
ir kitais užsienio stiliais.

Amerikoniški šokiai, kad 
ir charakteringi savo for
ma, yra kilę iš svetimų šal
tinių. Mūsų pats populia
riausias tautinis šokis 
“square dance” yra pakeis
ta Vakarų Europos šokio 
versija. Kitas šokis, polka, 
kilo iš Centrinės Europos, 
rumbas ir conga—iš Loty
nų Amerikos. Mūsų moder
nūs šokėjai ir choreografai į 
užakcentuoja x 
su etniškais atspalviais. A- 
merikos muzikoje viena 
daugiausiai dominuo j a n t i 
yra džazas. Jo aiškus rit
mas, kilęs iš negrų, buvo

Mūsų kalba yra kitas imi
gracijos į šį kraštą iš įvai
rių tautų efekto atspindis. 
Daugelis mūsų žodžių ir 
vietovių pavadinimų yra ki
lę iš indėnų kalbos ir ne- 
britų kilmės imigrantų kal
bų. Tomahawk, squash, 
chop suey, picayune, ko
sher, goulash, sauerkraut, 
coleslaw yra tik keli tokie 
pavyzdžiai.

Svetimas virimas yra taip 
pat Amerikos gyvenimo da
lis. Yra labai įprasta, kad 
amerikietė šeimininkė var
toja ir dažnai improvizuoja 
prancūzų, švedų, italų, veng-!

Martin Young kalbėjo, 
praktiškais reikalais: kaip 
sukelti reikiamą pinigų su
mą- Na, ir čia pat vietoje 
buvo padaryta rinkliava. 
Grynais pinigais sukelta 
apie 1,700 dolerių (Lietu
viai taipgi aukojo šimtinę). 
Pažadų—$300. Bet dar toli 
gražu nuo reikiamos sumos.

Buvo diskusijų, visokių 
pasiūlymų.

Po to išstojo su kalba Re- 
verand Lee Bali, baptistų 

komunistinio bažnyčios _ dvasininkas. _. Jis 
• padare issamų pranešimą 

j Antano Bimbos nupifietini- 
mo bylos klausimu. Tai bu
vo stebėtinai įdomus prane
šimas, kuris gal būt ateity 
bus išspausdintas mūsų 
spaudoje.

Kunigas Lee Bali paėmė 
du Lietuvoje gimusius as- Į 
menis: Antaną Bimbą ir 
Filadelfijoj gyvenantį An
taną Impulevičių. Ir žiūrė
kit, sakė kalbėtojas, kai val
džia be jokio reikalo A. 
Bimbą siekiasi nupilietinti, 
tuo pačiu kartu A. Impule- 
vičiui, karo kriminalistui, 
suteikia JAV pilietybę!.. 
Kalbėtojas ragino plačiai 
apie šį reikalą paskleisti ži
nias ir reikalauti Justicijos 
departamentą, kad jis iš
mestų iš teismo bylą prieš 
A. Bimbą.

Buvo pakviestas ii 
Bimba tarti žodį.

Gaila, kad šioj svarbioj 
KOnfg^rencijoj tebuvo 

I trys lietuviai, i
Komitetas, beje, čia 

visus ragino dalyvauti 
tradiciniame piknike, kuris 
įvyks š. m. birželio men- 21 
d. Camp Midvale, Wanaque, 
New Jersey.

savo šokius tik Justicijos departamen- 
' tui ar kokiems reakcionie
riams nepatiktų. Bet advo
katė reiškė viltį, kad bus 
galima laimėti, tačiau j šį 
gynimosi darbą turi įsi
traukti juo didesnės masės 
žmonių.

Adv. Isadore Needleman 
priminė, jog yra viltis, kad 
byla bus laimėta, kad šalies 
Konstitucija paims viršų. 
Bet tam reikia dirbti.

rų, kiniečių ir daugelio kitų 
tautų receptus.

Tokie svetimos įtakos į 
Amerikos gyvenimą pavyz
džiai galėtų būti dar dau
giau ištęsti. Mūsų priėmi
mas papročių ir gyvenimo 
būdų, atneštų į JAVas iš 
kitų kraštų, vyko per ilgą 
laikotarpį ir šio proceso ga
lo dar vis nematyti.

ACSN

Ns.

Motinos laimėjo 
Važiuotės šviesą

New Yorkas. — Per
vaitę laiko motinos kovojo, 
kad ant Fifth Ave. ir 131 
St., Bronkse, būtų įdėta va
žiuotės kontroliavimo • švie
sa. Važiuotės policija, kaip 
paprastai, priešinosi. Įvyko 
net areštų. Bet po savaitės 
turėjo nusileisti—įdėti va- 
žiuoTėsf kontroliavimo švie
sa.

New Yorko važiu o t ė s 
kontroliavimo policija nu
duoda, kad ji labai “protin
ga” -r- visada priešinasi 
žmonių reikalavimams. Čia 
jau nekalbėsime apie “biz
nį” iš baudų už važiuotės 
“tvarkos nesilaikymą”. Tas 
jau daug kartų buvo įrody
ta, bet kalbėsime apie nuro
dymus kelių ir šviesas.

“The New York Times” 
gegužės 22 d. patalpino ke- 

r i turis paveikslus, rodančius 
kelius, ir viršuje sekamą! 
antraštę: “A Sranger Mo
toring About Town Finds 
lhat All Roads Seem to 5 teiks mums raportą iš savo

Ks. Karosienė
Šiandien, gegužės 26 d., 7 

vai vakare, “Laisvės” sve
tainėje, K. Karosienė pa-

mirė.

Miesto parkai ir pajūriai 
buvo užsikimšę.

Praėjusį savaitgalį, šešta
dienį ir sekmadienį, Niujor
ke oras supliekė visus Re
kordus- Vidurdieniais buvo 
pakilęs iki 94 laipsnių. To
dėl miesto gyventojai sten
gėsi nuo karščio pabėgti į 
parkus ir pajūrius. Visi pa
jūriai buvo sausakimšai 
prisipildę išprakaitavusias 
žmonėmis.

Lead to Fngelwood, N. J.”. 
Apačioje po paveikslais įdė
jo dalį miesto žemėlapio.

Sekant važiuotos nurody
mus nuo Washingtono til-
to linkui Grand Central vaukime visi, 
vieškelio^ Long Islande, tai

kelionės, iš savo patyrimų. 
Žinome, kad K. Karosienė 
gera kalbėtoja, energinga 
moteris, ir ji mūs nenuvils. 
Nenuvilkime jos — .daly-

Niujorko Moterų Klubas
atvažiavus iki Triborough ruošiasi priimti_ visus kuo- 
tilto pasisuki į Bruckner j geriausia. m 1

LAIVŲ KOMPANIJŲ 
PROTESTAS i

New Yorkas. — G. Kil- 
lion, American President 
Lines laivų kompanijos pre
zidentas, kalbėdamas varde 
penkiolikos laivų kompani
jų sąjungos, protestavo 
prieš JAV valdžios kišimąsi 
į laivų veiklą užsienio pre
kyboje. Jis sakė, kad JAV 
valdžios kišimasis kenkia 
bizniui.

. TuTėsimę kavu
tės, pyragų. Išklausius jos 
raporto, dar bus laiko ir pa
sikalbėti su viešnia.

Valdyba

vieškelį, pasiekus Cross 
A. Bronx vieškelį vėl atva

žiuoji į tą pat vietą prie 
Washingtono tilto, iš kur 
pradėjai kelionę.

Reiškia, atlikai apie 20 my
lių kelionę ir vėl toje pat 
vietoje esi. Štai tau ir “nu
rodymai”. •

Kitas pavyzdys, kurį pats i 
gerai žinau. Pirm Antrojo 
pasaulinio karo ant Rock
away vieškelio ir '_______
buvo važiuotės kontroliavi
mo šviesa.
gazolinas buvo taupoma, Į 
mažai važinėjo, tai važiuo
tės policija tą šviesą panai
kino.

Karui pasibaigus žmonės 
laukė atsteigimo šviesos, 
bet policija “pamiršo”. Gi' 
Rockaway didelis vieškelis. 
Pereiti jį moterims į kitoje 
pusėje esamas krautuves, o 
dar blogiau vaikams prie 
autobusų, einančių miesto 
pusėn, tiesiog ne tik pavo
jinga, bet ir negalima, nes 
automobiliai trimis linijo
mis į vieną ir trimis į kitą 
pusę tik ūžia.

Moterys pradėjo pikietuo- 
ti, € reikalaudamos grąžinti 
šviesą. Kova tęsėsi apie sa
vaitę. Pagaliau “neklaidin
gi” važiuotės tvarkytojai 
nusileido, bet rodydami sa
vo “protą,” įtaisė ant ketu
rių kampų ir viduryje vieš
kelio ant perskyros stulpų 
šešis “push buttons”, ku
riuos, norintys pereiti 
Roč k a w a y vieškelį, pa
spaudžia ir už minutės ar 
greičiau raudona šviesa su
laiko Rockaway judėjimą. 
Tai dabar kenčia Rockaway 
važiuodami automobilistai. 
Šviesos pačios kontroliuoja- 
si, bet vos žalia šviesa atsi
darė ant Rockaway, tai kaš 
nors atėjo iš vienos ar ki
tos pusės norėdamas perei
ti skersai tuojau, nelaukia, 
kol šviesos pasikeis, spau
džia mygtuką, na ir trafiką 
ant Rockaway sulaiko.

tik

pat 
jo

i

Gyvatė nenori būti 
šventinama

Praėjusį sekmadienį 
bažnyčią ant 14th St. Man-
hattane tikintieji sunešė šu
nis, kates, vištas, antis ir 
kitokius sutvėrimus dėl pa
šventinimo. O tūla Miss 
Newton maiše atsinešė 8 
pėdų ilgio gyvatę, kuri, ma
tyt, nenorėjo būi šventina
ma ir išlindus iš maišo bai
siai išgąsdino ne tik žmo
nes, bet ir gyvulius. Gerai, 
kad greitu laiku savininkei 
pavyko gyvatę nugalėti ir į 
maišą Sugrąžinti, arba vi
sas kunigo biznis būtų nu
ėjęs niekais.

Suneštus gyvulius šventi
no ir laimino kun. Anthony 
M. Phillippe.

Sako, prieglaudos namai 
apgaudinėja

Niujorko valstijos seime
lio narys Francis P. McClo- 

įskey sako, kad taip vadina
mi “nursing homes”, kurių 
šiame mieste yra nemažai, 
visokiais neteisingais biz
niais iš miesto iždo išeikvo
jo tris milijonus dolerių. Jis 
reikalauja, kad tos “prie
glaudos” įstaigos būtų 
riau kontroliuojamos.

ge-

Kaltina apdraudos 
kompanijas

Amerikos Darbo Federa
cija paskelbė sužinojusi, 
kad 49 svarbiausios apdrau
dos kompanijos yra nusita
rusios pakelti apdraudos 
kainą visiems žmonėms, ku
rie jau yra peržengę 65 me
tus. Kompanijos teisinasi, 
kad jos nebegalinčios išsi
versti dėl pabrangimo me
dicininio aptarnavimo ligo
ninėse. Federacija ragina 
valdžią tam kompanijų žy
giui užstoti kelią.

Ar jau užsisakėte 
pietus pajūrio miške?

į
I Artėja birželio 7 d., sek- 
’madienis. Mūsų LLD 185 
kuopa rengia pietus gražio-

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
J.T. Saugumo Taryba ragi
na Indiją ir Pakistaną susi
tarti Kašmyro reikalais.

158th St. je £iri?Je P™ juros kranto.
Tai toje pačioje gražioje

. Karo metu, kada vietoje kurioje per praėju-

New Yorkas. — Atvyko 
vokietė Angelika Schnei
der, 29 metų amžiaus, kuri 
vienu kartu pagimdė ketū-x 
ris kūdikius.

New Yorkas. — Gegužės 
19 d. čionai buvo 89 laips
niai šilumos.

sias kelias vasaras mūsų iš
važiavimai įvykdavo.

Pietūs bus dideli, skanūs 
ir šilti. Vyriausias mėsiš
kas patiekalas bus pirmos 
klasės “choped steak”. Be 
to, artėjant vakarui, ruo
šiantis grįžti į namučius, 
dar mūsų pietų rengimo ko
misija, kaip ir visuomet, ža
da visiems “užfundyti” de
šrelių (“hot dogs”) ir ka
vutės.

Tik turite iš anksto užsi
sakyti vietą. O tai galima 
padaryti pas kuopos valdy
bą — pirmininką. Vincą 
Venckūną, sekretorius Jo
ną Grybą ir K. Briedį ir iž
dininką W. Baltrušaitį. Pa
sinaudokite gražia proga.

Narys

New Yorkas. — Kardi
nolas Spellmanas Pasauli
nėje parodoje atidarė Aus
trijos paviljoną. Jis labai 
“bizi”, nes visų katalikiškų 
šalių paviljonus atidaro su 
maldomis.

Jungtinės Tautos, N. Y^ 
U Than tas, Jungtinių Tau
tų generalinis sekretorius, 
pareiškė, kad jis veiks pa
gerinimui santykių ta r p 
Kubos ir JAV.

New Yorkas. — Sulaukęs 
50 metų mžiaus mirė artis
tas Douglas Parkhirstas.

New Yorkas — Sulaukus 
69 metų amžiaus mirė ge
nerolas industrialistas John 
W. Morganas.

PARDAVIMAS
6 akrai, 6 kambarių namas gera

me stovyje, skiepas, vonia, daliznai 
išfornišiuota, šaldytuvas ir tt. Gows 
kluonas. $9,750. Susitarimai. Kurt 
Abramczyk, Jeffersonville, N. Y. 
Tel. 121.

HELP WANTED MALE

WELDER

Experienced on 
Truck Bodies

Good Pay. Plenty of Overtime
TW. 8-3335.

(40-42)

WOODWORKER

Experienced on 
Truck Bodies

Good Pay. Plenty of overtime.
TW. 8-3335

ITI

Showplict Oi the Nation • Rockefeller Center

RESERVED SEATS BY MAIL 
OR AT BOX OFFICE

PARK AT ROCKEFELLER CENTER CARAGE-6 P M to 12:30 A M. 
t(XC tAT Prtsent Glut* check it Music Hill.

"Junebeams”
Excitingextravaganza fea
turing lamed Rockettes, 
the Ballet Company, guest 
artists. Symphony Or 
chestra. huge company In 
spectacular '‘Serenade to 
the Stars."

DEBORAH HAYLEY . JOHN
KERR MILLS MILLS

In (hi treat Broadway and London state hit 

“THE CHALK GARDEN” 
co-itariing

EDITH EVANS • FELIX AYLMER • ELIZABETH SELLARS 
Produced by ROSS HUNTER • Directed by RONALD NEAME 

A Universal Release in TECHNICOLOR®

' SOOO GENERAL ADMISSION SEATS AT 
EACH PERFORMANCE EVERY WEEKDAY 

99^ noon |M.35*™ | *1.85^s.
<»A1 BUN. B HOLS. SLIGHTLY HIGHER)

RADIO CITY MUSIC HALL
PL 7-3100

ON THE 
GREAT STAGE

6 p.—Laisve ^Liberty)— Antr., gegužes (May) 26, 1964




