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Rašo A. Bimba

JAV Aukščiausiasis Teismas 
išstojo prieš šovinistus

Apie įvykius Laose Ar jau baigsis nesutikima^/
ir Piety Vietname Himalajų kalnuose?

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Aukščiausia
sis Teismas reikalauja, kad 

j Virginijos valstijoje, Prin- 
Amerikos darbininkui nete- co Edwardo apskrityje, bū

tų atidarytos viešosios mo
kyklos.

1954 metais gegužės mė
nesi JAV Aukščiausiasis 
Teismas pasmerkė segrega-

kimo darbo baimė yra baisiau
si; rykštė, kuri plaka jį kas- j 
dien, plaka be pasigailėjimo- \ 
Nieko baisesnio nėra, nieko 
žiauresnio nėra. Toji baimė 
mūsų darbininką sužaloja, su
luošina dvasiniai. Sulamdo jo .. 
sąžinę, neleidžia jam sveikai, C1J^ mokyklose ir patvarkė, 
logiškai protauti.

Juk tik taip galima

Maskva.—Jungtinių Vals
tijų intervencija į Pietų 
Vietnamą jau kėlė rūpestį 
tarp visų taikos šalininkų, 
gi Vakarų iššauktas deši
niųjų veikimas Laose — 
sudaro rimtą taikai pavojų.

Laoso v valstybė jau buvo 
dalinai susitvarkiusi, bet 
dešinieji iššaukė naminį ka
rą. Fronte liaudiečiai su-

kad jos butų atidarytos kaip 
išaiš- baltųjų, taip ir negrų vai

kinti kietus, aštrius protestus i kams*. • v • 1 -• 1 • •prieš vyriausybės pagąsdini
mą, kad Brooklyno prieplau
koje karinių laivų statyba bus 
baigta, kad šimtai darbininkų 
bus išmesti iš darbo.

Darbininkai bijo netekti dar- 
b^». Gerai. Bet jie turėtų rei
kalauti, kad jiems kitas dar
bas būtų parūpintas. Jie gi 
to nereikalauja. Jie reikalau
ja, kad dar daugiau naujų ka
rinių laivų būtų statoma, kad 
dar daugiau lėšų būtų skiria
ma ginklavimuisi.

Gaila ir baisu! Baisu, i ką 
darbo žmogų paverčia kapi
talistinė santvarka.

Princo Edwardo apskri
tyje baltieji šovinistai, ku-

Kubos priešai 
netelpa kailyje

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėliai viešai veikia Jung- 
tinėsee Valstijosee prieš 
Kubą, nors 1962 metų pa
baigoje JAV vyriausybė 
pasižadėjo neleisti jiems to

rie atsisako savo vaikus 
leisti į bendrąsias mokyklas 
su negrų vaikais, 1959 me
tais uždarė valstijos viešą
sias mokyklas, o savo vai
kus leidžia į privatines mo
kyklas, savo.elgesiu jie at
ima progą negrų vaikams 
mokintis.

Aukščiausiasis Teismas 
patvarkė, kad aps k r i t i e s 
valdininkai elgiasi prieš mušė dešiniųjų jėgas ir žy- 
Jungtinių Valstijų Konsti
tuciją, kad jie negali užda
ryti viešąsias mokyklas, 
kada jos atidaros kitose 
valstijos apskrityse.

Rawalpindis, Pakistanas.Pekinas. — Kinija reika
lauja, kad Jungtinės Vals- — Čionai atvyko Kašmyro
tijos tuojau ištrauktų savo 
militarines jėgas iš pietry
čių Azijos.

Vientiane. — Liaudiečiu 
jėgos visai prisiartino prie 
Paksanės miestelio, 
yra ant M e k o n g o upės 
kranto, prie Tailando kara
lystės sienos.

patriotas Shiek Mohamedas 
Abdullahas. Tai žmogus, 
kurį Indija išlaikė virš 10 
metų kalėjime už tai, kad 
jis kovoja už kašmyriečių 
reikalus. Neseniai Nehru jį 
paleido iš kalėjimo btsitikė-

Labai, labai gerai, žinoma, 
kad prezidentas Johnsonas 
žada plėsti kontaktą ir pre
kybą su socialistiniais Rytų 
Europos kraštais. Mes visuo
met stojame už kuo plačiau
sią prekybą, už kuo glau
džiausią kontaktą tarp žmo
nių, tarp šalių, tarp valstybių.

Bet prezidentas kalba, kad 
too prekybos plėtimu, to kon-

zlizl Kilo oirilriomo

pastatyti tiltą į Rytų Europą, 
per kurį mes, amerikiečiai, 
galėsime tarp tų šalių pasida
lijimą sėti, juos pakurstyti 
prieš Tarybų Sąjungą, etc.

Tai keistas “tiltas”, tai pa
vijingas “tiltas”. Geriau, kad 
jis nebūtų statomas. Reikia,' 
kad prekyba tarp socialistinių 
kraštų ir Amerikos būtų ple
čiama be suokalbių, be neaiš
kių ir pavojingų .sumetimų.

Pabėgėliai šūkavo, kad 
pirm gegužės 20 dienos jis 
darys į Kubą invaziją. Tas 
neįvyko, nes neturi jėgų. 
Tada jie Kubai paskelbė 
karą. Dabar sakosi, kad į 
Kubą pasiuntė labai daug 
kenkėjų.

Washingtonas. — JAV(jwv WX, ( TT VVHWkJ. XX V

takto didinimu bus siekiama j Komunistų partija ir vėl
ragino prezidentą Johnso- 
ną veikti prieš nedarbą, 
vargą ir skurdą.

Svarbi T. Sąjungos 
ir JAV sutartis

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos mokslininkai pasira
šė jau frečią sutartį. Da
bartinė sutartis yra pasira
šyta dvejiems metams ir 
platesnė už pirmesnes.

Pagal šią sutartį JAV 
pasiųs į Tarybų Sąjungą 55 
mokslininkus,.q Tarybų Są- j 
junga tiek pat prisius į 
Jungtines Valstijas.

Po 20 mokslininkų, iš 
kiekvienos šalies bus po 
mėnesį laiko, sakys kalbas 
ir turės prelekcijas. Po 10 
mokslininkų tyrinės tam 
tikras mokslines įstaigas. 
Gi po 25 mokslininkus iš 
abiejų šalių bus nuo trijų 
iki 10 mėnesių laiko.

giuoja linkui sostinės — 
Vientiamės.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė, kaip pirmiau, taip ir 
dabar stoja už tai, kad bū
tu sušaukta keturiolikos 
valstybių konferencija, ku
rios 1954 metais Ženevoje 
susitarė pietryčių Azijos 
reikaluose. Ji remia Pran
cūzijos reikalavimus.

Paryžius. — Prancūzija 
pakartojo reikalavimą, kad 
būtų sušaukta 1954 metų 
Ženevos dalyvių konferen
cija apsvarstymui Laoso, 
Kambodžos ir Pietų Viet
namo reikalų.

Pnompenhas. — Kambo
džos vadas Norodom Sinha- 
noukas sako, kad būtu la- z v
bai gerai, jeigu Jungtinės 
Tautos prisiųstų savo mi- 
litarinius sargus ant Kom- 
bodžos ir Pietų Vietnamo 
sienos.

kuris
damas, kad jis padės iš
spręsti Kašmyro reikalus.

Pakistaniečiai karštai pa
sitiko Abdullahą. Ilgai jis 
tarėsi su Pakistano prezi
dentu Ayubu. Jis turi ry
šių ir su Kinijos vyriausy-

Tarp Indijos ir Pakistano 
nesutikimai eina jau apie 
18'metu. Varžosi už turtin- v
gą Kašmyro slėnį ir Jamau 
sritį. Vėlesniais laikais In- 
dija iškėlė reikalavimų ir 
linkui Ladakhos srities, ku
ri yra Kinijos teritorijoje.

Kašmyre sienų reikalus 
sureguliavo Afganist anas 
ir Pakistanas, Kinija ir 
Pakistanas. Jie dar nesu
reguliuoti tarp Indijos. ir 
Pakistano, Indijos ir Kini
jos.

IŠ VISO PASAULIO

Saigonas. — Dabartinis 
Pietų Vietnamo diktatorius 
N. Khannhas mano, kad 
Jungtinių Valstijų milita- 
ristų ir valdininkų grasini
mai veržtis į Šiaurės Viet
namą yra dar per ankstyvi.

Turtingi nauji TSRS 
naftos telkiniai

Maskva. — Obio ir Irti- 
šo upes Sibire jau paliuo- 
savo ledai, tai upių nafto- 
laiviai gabena naftą iš Šal
mo ir UstBalyko turtingų 
naftos versmių.

Laivai yra iki 2,000 tonų 
įtalpos. Naftą jie pristato 
į išvalymo fabrikus Omsko

Skaitau Brooklyno pranciš
konų laikraštyje “Darbinin
ke” (geg- 22 d.):

“Gyvatės kartais pačios pa
sitraukia. Komunistai to neda
ro. Užtat gyvatėm turiu dau
giau simpatijos... Kovai su 
komunizmu dairytis geresnio 
laiko bei tinkamesnių priemo
nių, laikau nesąmone...”

Taip anais metais ištaręs 
senis Hearstas ir po jais šian- 

“Darbininko” redakcija 
pasirašanti visomis keturio
mis!

Tai va kokiais poteriais 
šiandien mūsų kunigėliai gy- 
vačiuojasi.

žinoma, komunistams dėlei 
to nei šilta, nei šalta. Tegu 
dvasiškieji tėveliai keikiasi ir 
prasikeikia. Vis tiek jie eis 
peklon, tai tegu jon nusitiesia 
kuo plačiausią kelią!

Needles, Calif. — Jung
tinių Valstijų 100,000 armi
jos ir apie 10,000 karo or- 
laivyno vyrų laiko manev
rus. Per tris dienas žuvo 
8 kareiviai, 6 lakūnai ir virš 
100 buvo sužeista.

Kairas. — Jungtinės A- 
rabų Respublikos preziden
tas Nasseris ir Irako pre
zidentas Abdelis S. Arifas 
susitarė sujungti abiejų ša
lių gynybos jėgas.

Tokio. — Mikojano pasi
tarimai su Japonijos valdi
ninkais prekybos reikalais 
eina pasekmingai.

Lima. — Tarp Perų iri 
Argentinos futbolo varžy
bose kilus riaušėms buyo- 
užmušta ir sutrėkšta 318 
žmonių ,o virš 500 sužeista. 
Pasirodo, kad už aukas 
daugiausia kalta policija, 
kuri riaušes malšino mėty
dama ašarų bombas ir raita 
jodama į žmones.

Staigiai mirė Nehru
New Delhi. — Gegužės 27 

dieną nuo širdies smūgio 
staigiai mirė .Indijos prem
jeras Jawaharlal Nehru. -

Nehru gimė turtingoje 
indusų šeimoje 1889 metų 
lapkričio 14 d. 1905 metais 
jis išvyko į Angliją, kur 
Harrowo universitete baigė 
advokato mokslą. Į Indiją 
grįžo 1912 metais, bet ad
vokatūrą mažai praktikavo, 
nes susirūpino politika ir 
kova už Indijos nepriklau- 

! somybę.
Anglai daug kartų buvo 
areštavę ir, nuteisę į ka

lėjimą, kuriame per kelis 
atvejus išbuvo apie 5 me
tus. 1947 metais Indija ga
vo nepriklausomybę ir nuo 
to laiko Nehru buvo jos 
premjeru.

j mieste.
Nuo 

versmių 
tiesiami 
šiemet bus užbaigti, tai ta-

Ust-Balyko naftos 
linkui Omsko yra 
naftoleidžiai, kurie

Newyorkieciu žygis
New Yorkas. —■ Visuome

niškos ir religinės organi
zacijos ruošia masinį žygį
j Washingtona už civilinių, da ir žiemą nesusitrukdys 
laisvių bilių. Jis įvyks pir-‘ jos pristatymas, 
madienį, birželio 15 dieną. | -------------------

Dalyvaus įvairios darbi-1 ^, ^a?1^as’ 
ninku unijos, negrų ir bal
tųjų organizacijos ir įvairių 
religijų sąjungos.

Washingtone demonst
ruos prie Kapitolio, delega
cijos lankysis pas senato
rius, paskui bus laikomas 
susirinkimas prie Lincolno 
paminklo.

Kuba suareštavo
C1A agentus

Havana.—Santiago mies
te, O r i e n t e provincijoje, 
kalbėjo Ratilas Kastro, Ku
bos Gynybos ministras.

Jis sakė, kad Oriente pro
vincijoje suareštavo septy
nis asmenis, kurie dirbo 
kaip Jungtinių V aisti jų 
Centrinės Žvalgybos Agen
tūros (ČIA) žmonės. Jie 
buvo įsigavę į Kubos vi
daus ministeriją Oriente 
provincijoje ir visaip kenkė 
respublikai, ypatingai mais
to srityje.

Čionai buvo jaučiamas že
mės drebėjimas.

Varšuva. — Nuteisė 15 
metų kalėjimo H. Krybus 
mergina, kuri šnipavo Va
karų Vokietijos naudai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Philadelphia, Pa. — JAV 
Nepriklausomybės paskel
bimo svetainėje bus įreng
ta lenta (“plaque”) atmini
mui prezidento J. F. Kene
džio.

Srinagaris. — Tūkstan
čiai Kašmyro moterų de
monstravo reikalaudamos,

CHRUŠČIOVAS GRĮŽO 
. Iš EGIPTO .

Maskva. — Gegužės 25

JAV AGENTŪRA ČIA 
ĮVYKDĖ PERVERSMĄ

Maskva.—Anglų laikraš
tininkas Wilfred Burchett 
laikraštyje “Literaoturnaja 
Gazeta” aprašė, kaip prieš 
kelias savaites JAV Cent
rinė Žvalgybos Agentūra 
(ČIA) suruošė nuvertimą 
Laoso neutrališkos vyriau-

Londonas.—Kinijos Už
sienio ministras Chen Yi 
pareiškė, kad ji nesikiša į 
Laoso naminį karą ir nera
gins liaudiečių sulaikyti 
mūšius. Kinija reikalauja, 
kad sekantį mėnesį būtų su
šaukta 14-kos valstybių kon
ferencija Kambodžos sosti
nėje Laoso reikalais.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir septynios jų 
talkininkės duos Indijai

Buenos Aires. — Argen
tinoje pragyvenimo reikme
nys per vienerius mttus 25 
procentais pabrango, gi al
gos nepakeltos, daug fabri
kų nedirba. Darbini n k ų 
unijos, protestuodamos 
prieš esamą padėtį, buvo 
okupavę 130 fabrikų ir pa
skelbę penkių valandų sėdė
jimo streiką.

Akademiko, profesoriaus, 
mokslininko, veikėjo, visuo
menininko Kazimiero Baršau
sko staigi mirtis mane labai 
sujaudino. Tik prieš kelias 
dienas aš jam pasiunčiau svei
kinimą su linkėjimais jo 60-jų 
metinių proga, o jo jau nebe-, 

gyvųjų tarpe!
\Vakar prof. Pranskus, šian

dien prof. Baršauskas! Koks 
nuostolis, koks smūgis visiems 
lietuviams, visai lietuvių tau
tai !

Madridas. — Vės Asturi-
joje streikuoja apie 40,000 j kad Jungtinės Tautos pra- 
angliakasių. Fašistų vai- vestų Kašmyre plebiscito 
džia daro nusileidimų, kad balsavimus.
sulaikytų streiko besiplėti- —•----------------

Gottingenas, V. Vokietija.
— Sulaukęs 81 metų am
žiaus, mirė fizikos daktaras 
James Frank, laimėtojas 
Nobelio dovanos.

mą.

Belgradas. — 1963 metais 
Jugoslavija pasigamino 

; 230,000 televizorių, 1,860,^- 
000,000 šaldytuvų ir 386,000 
automobilių..

Bremenas. — Nuleistas į 
vandenį 50,000 tonų nafto- 
laivis “Mobil Valiant?” x

Varšuva. — Čionai įvyko 
socialistinių šalių darbo 
unijų delegatų suvažiavi-
mas.

Kuo gražiausioje, kux> links
miausioje nuotaikoje iš Euro- 

(Tąsa 6 pusi.)

/Jakarta. — Apie 10,000 
indonezų pareiškė, kadBrooklynas. — Čionai ki

lo gaisras norvegų nafto- vyks į Sarawaką kovai 
laivyje “Hoegh Foam.” [prieš anglus.

dieną į Maskvos orlaukį sybės ir iššaukė naminį ka- 
parskrido TSRS premjeras rą.. Jis rašo, kad ČIA dar 
Chruščiovas su savo arti- 1963 m. lapkričio mėnesį 
maišiais. Orlaukyje jį pa-' 
sitiko TSRS prezidentas 
Brežnevas ir eilė kitų par- 
reigūnų. Pirmasis Chruš
čiovą apkabino ir pabučiavo 
maršalas Klementis Voro- 
šilovas, kuris yra jau 
metų amžiaus.

ėmė ruošti dešiniųjų per
versmą.

APIE JAMES HOFFA 
TEISMĄ

83

275 KUNIGAI Už 
CIVILINĮ BILIŲ

Washingtonas. —- Gegu
žės 25 dieną čionai buvo su
sirinkę beveik 300 baltų ir 
negrų kunigų iš 41 valsti
jos. Jie lankėsi pas vals
tijų senatorius ir reikala
vo greičiau priimti civili
nių laisvių bilių.

Lakeville, Mass. —- Sulau
kęs 76 mėtų -amžiaus mirė 
aktorius A. H. Gibbs.

Madridas- — Kubos res
publika deda pastangų ge- 

ekonominės pagalbos už . rinti savo santykius su Is- 
$1,028,000,000. Į panija. Ispanijoje gyvena

------------------- 40,000 kubiečių, o Kuboje— 
50,000 ispanų.Washingtonas. — JAV 

i Kongreso komitetas užsie
nio reikalais tuojau paten
kino prezidento prašymą ir

Londonas. — Sulaukęs 80 
metu amžiaus mirė lordas 4-

Pietų Vietnamo pagalbai Brabazonas, kuris pirmas 
I dar pridėjo $125,000,000.

Chicago. — Advokatas J. j ------------------
Schiffer, kuris gina tyms-! Syosset, N. Y. — Sulau-

iš anglų skrido lėktuvu.

Washingtonas. — JAV
terių unijos vadus, sako, kęS 87 metų amžiaus mirė Darbo departamentas sako, 
kad valdžia varžo apsigyni- Sir T. Ashley, buvęs anglų Į kad dabar į unijas yra or- 
mo pusę. Hoffa teismabu- Cunard laivų linijos parei-| ganizuotų 16,586,000 darbi-
čio okridoriuje sakė, k a d | gūnas. 
jis taip suvaržytas, jog nie-1  
ko negali kalbėti. Joseph “ 
Curranas, laivakrovių uni- metų mirė žymus Anglijos 
jos prezidentas, ragina uni- Į diplomatas Ivone Kirkpat- 
jistus padėti Hoffai laimė-1 rickas.
ti teisme. j 

Londonas.—Sulaukęs 67

ninku ir darbininkių.C v

Lima.. — Masiniai buvo 
palaidota 285 aukos, žuvu
sios futbolo žaislavietėje.

Saigonas. — Pietų Viet-
- -----------  { San Francisco, Calif. —1 namo militaristų valdžia 

Lisabonas. — Grįžo iš Ki- Sulaukęs 88 metų mirė ka- uždarė šešis laikraščius.
nijos portugalų diplomatai pitonas Ed. MaCauley, da-
ir ragina atsteigti diploma- lyvavęs JAV-Ispanijos kare
tinius ryšius tarp Portuga- j ir abiejuose pasauliniuose laivas atgabeno iš JAV 82,- 

u. karuose. 000 tonų kviečių.

Odesa. — “Manhattan”

lijos ir Kinijos. karuose.
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Memorial Day
RYTOJ, GEGUŽĖS 30 DIENĄ, pripuola Memorial 

Day—Mirusiems prisiminti diena.
Susikaupkime ir rimtai prisiminkime savo artimuo

sius, pasitraukusius iš gyvųjų tarpo. Kurie galime, ku
riems leidžia aplinkybės, aplankykime mirusiųjų kapus, 
padėkime ant jų pavasario gėlę.

Mirtis—natūralus dalykas. Prieš daugiau kaip 400 
metų žymusis poetas Šekspyras .sakė:

Jei plieną ir granitą laikas griauna,
Jei žemė ir vanduo—neamžini,

’ Tad kaip, o kaipgi grožio žiedą jauną 
Tu nuo mirties apginti ketini?....
Kas gimė, tas ir mirs, tai neišvengiama.
Bet mums svarbu, kad žmonės nemirtų be laiko, 

kad milijonai nežūtų karuose, kad milijonai be laiko 
nekristų skurde.

Taigi, kova už pasaulinės taikos išlaikymą žemėje, 
kova prieš skurdą privalo šią ypatingą dieną būti kiek
vieno galvojančio žmogaus mintyje ir širdyje!

APIE AUTOMATUI
S. Karpė kanadiečių 

“Liaudies palše” rašo:
Kai kurie ekspertai apskai

čiuoja, kad netolimoj ateityje 
25 procentai Kanados darbo 
žmonių pagamins užtektinai 
maisto ir kitų gaminių dėl vi
sų Kanados gyventojų. Taip 
sakant, tik ketvirtadalis turės 
darbo. Ir kaip tokiame atsi
tikime bus galima panaikinti 
nedarbą ?

Ką tas reiškia? Tas reiškia 
labai daug. Tai reiškia revo
liuciją, jeigu galima taip išsi
reikšti. Klausimas stoja prieš 
akis, kaip ši santvarka galės 
■egzistuoti ?

Automatija ir jos sesuo ki
bernetika privers, nori ar 
ieško kokios nors išeities.

Iš vienos pusės, automatija 
reikalaus iš visų aukšto išsila
vinimo. Paprastiems rankų 
darbininkams bus labai maža 
vietos. Tai reiškia įsteigimą ir 
išlaikymą daugybės visokių 
mokyklų, specialių institutų.

Antra, bus reikalinga su
trumpinti darbo dieną tiesiog 
drastiškai. Vietoj 8 valandų, 
užteks keturių valandų į die
ną ar į pamainą. Ir tas neiš
spręs nedarbo problemos. 

ne,

OTTAS KUUSINENAS
Š. m. gegužės 17 d. 

sunkios ir ilgos ligos, eida
mas 83-uosius metus, mirė 
Otas Kuusinenas. Tai se
nas kovotojas už liaudies 
reikalus, nuo 1904 metų T- 
SKP narys, TSR Centro 
Komiteto ir Prezidiumo na
rys, CK sekretorius.

Nekrologe, kuris buvo pa
skelbtas visoje tarybinėje 
spaudoje, randame apie mi
rusįjį tokių duomenų:

Otas Kuusinenas gimė 1881 
metų spalio 3 d. Laukaos kai
me, Suomijoje, siuvėjo šeimo
je. Mokėsi Juviaskiulios mies
to gimnazijoje,, po to baigė 
Helsingforso universiteto isto
rijos-filosofijos 'fakultetą ir 
gavo mokslinį filosofijos mok
slų kandidato laipsnį.

Revoliucinės O. Kuusineno 
veiklos pradžia glaudžiai su
sijusi su Suomijos darbininkų 
klasės kova, su visos Rusijos 
proletariato judėjimu. Dar 
būdamas universiteto studen
tas, 1904 matais, jis įstojo į 
Suomijos socialdemokratų par
tijos gretas. Netrukus tampa 
vienu iš jos kairiojo, revoliu
cinio sparno vadovų ir akty
viai kovoja prieš oportunisti- 
nę Suomijos socialdemokrati
jos vadovybę. Otas Kuusine
nas betarpiškai dalyvavo 1905 
—1907 metų revoliucijoje, va
dovavo darbininkų Raudono
sios gvardijos būriui.

1908 metais O. Kuusinenas 
išrenkamas į Suomijos social
demokratų partijos vadovau
jantį komitetą. 1906—1908 
metais jis — socialistinio žur
nalo redaktorius, o nuo 1907 
iki 1916 metų — socialdemo
kratų partijos centrinio orga
no “Tiujemijes” (“Darbinin
kas”) redaktorius, šiuo laiko
tarpiu jis ne kartą buvo iš
renkamas seimo deputatu. Jis 
dalyvavo II Internacionalo 
kongresuose Kopenhagoje 
(1910 m.) ir Bazelyje (1912 
m.). Bazelio kongrese jis bal
savo už rezoliuciją, nukreiptą 
prieš karo pavojų.

Aktyviai dalyvaudamas, ruo
šiant didžiąją Spalio socialis
tinę revoliuciją, O. Kuusine
nas 1917 metų rugpjūčio mė
nesį Helsingforse susitiko su 
Vladimiru Leninu. Lenino pa
tariamas, jis Suomijos seime 
skatino ryžtingiau kovoti prieš 
buržuazinę Rusijos laikinąją 
vyriausybę. Spalio revoliucijos 
laikotarpiu O. Kuusinenas bu
vo pačiame revoliucinės ko
vos sūkuryje.

Toliau:
Oto Kuusineno vardas gerai 

žinomas ir turi didelį autori
tetą tarptautiniame komunis
tiniame judėjime. Broliškosios 
partijos didžiai vertina jo įžy
mų indėlį, aiškinant ir vyk
dant politinę pasaulinio ko
munizmo liniją, išreikštą 1957 
metų Deklaracijoje ir 1960 
metų Pareiškime. O. Kuusine
nas visada laikė savo šventa 
marksisto-leniniečio pareiga 
principingai kovoti prieš de
šiniuosius ir kairiuosius opor-

po

Du milžinai

MIRTIS KERTA smūgį po smūgio ir mūsų žmo
nėms, pažangiesiems JAV lietuviams. Skaitome laikraš
čiuose tik nekrologus ir nekrologus.

Šeštadienį visa tai prisiminkime, ir dar tvirčiau pa- 
siryžkime užpildyti spragą, kurią negailestingoji mir
tis daro. Pagerbdami mirusiuosius, kartu gerbkime ir 
gyvuosius,—yptingai tuos, kurie rūpestingai ir uoliai 
veikia visuomeniniame mūsų judėjime, kurie remia, pa
laiko mūsų spaudą.

Tragedija
PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ Peru respublikos sos

tinėje, Lima mieste, įvyko varžytinės tarp Peru ir Ar
gentinos futbolininkų. Didžiulis stadionas buvo kupinas 
žmonių. Tarpininko (referry) vaidmeniui buvo pakvies
tas asmuo iš Urugvajaus, kad tikrai būtų neutralus.

Kai tarpininkas paskelbė, kad varžytines laimi ar- 
gentiniečiai, tai minia pradėjo protestuoti; keletas 
smarkuolių šoko mušti argentiniečius ir tą, kuris juos 
palaikė. Ppjicija “smarkuolius” areštavo. Kilo riaušės.

Policija — pėsčia ir raita—pradėjo žmones mušti— 
kaltus ir nekaltus. Paleido ašarų dujas, laikinai žmones 
apaklino; šaudė juos, o'arkliai tramdė ką papuolė. Ir 
viso to pasėkoje: daugiau kaip 300 žmonių buvo už
mušta, šimtai, jei ne tūkstančiai, sužeisti. Ir šiuos žo
džius rašant, bruzdėjimas Limoje ir kituose miestuose 
tebevyksta.

Šalyje paskelbtas karo stovis, viskas pavesta tvar
kyti kariuomenei ir policijai. Valdžia paskelbė suspen
duojanti žmonių politines laisves (tarytum jie būtų 
jas ten turėję).

Panašių įvykių, kokie buvo sekmadienį Limoje, 
pasitaiko ne vienoje šalyje, bet ne su tokiomis didelė
mis aukomis. Ir čia viskas būtų baigęsi geriau, jei 
“smarkioji’” policija nebūtų paleidusi darban šautuvų ir 
buožių.
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KALBANT APIE MIRTĮ, su giliu liūdesiu ir šird
perša dalijamės su skaitytoju mintimis apie šį mėnesį 
Lietuvoje mirsius du kultūros ir mokslo milžinus — 
profesorių B. Pranskų-žalionį ir profesorių daktarą aka
demiką Kazimierą Baršauską.

Abudu jiedu buvo apie 60 metų amžiaus.
Ju mirtis—didžiulis nuostolis mūsų tautai.
Apie B. Pranskų-žalionį mes jau esame rašę.
Akademikas K. Baršauskas buvo vienas didžiųjų 

Lietuvos mokslo tvirtovių—Kauno Politechnikos Insti
tuto — rektorius. Šis Institutas, kaip žinia, išleidžia in
žinierius, architektus ir kitus technikos specialistus. 
Tūkstančiai studentų šią mokyklą tebelanko, o dau
gybė, vadovaujant prof. K. Baršauskui, jau baigė Ins
titutą ir dirba savo tėvynės Lietuvos naudai.

K. Baršauskas buvo jo kolegų profesorių ir stu
dentų labai mylimas ir gerbiamas. Jį didžioje pagar
boje laikė visa Lietuva.

Prieš metų eilę velionis buvo atvykęs tik trumpam 
laikui į JAV, ir tuo tarpu jam buvo suruoštas susitiki
mas su nedideliu skaičiumi Niujorko lietuvių. Kokį gilų 
įspūdį jis čia paliko!

Ir, pasakysime, jam pačiam pažangieji Niujorko 
lietuviai taip pat padarė gilų įspūdį. “Niekad savo gy
venime to susitikimo nepamiršiu!” sakė jis šitų eilučių 
rašytojui.

Ir štai vienu mėnesiu mūsų gimtoji žemė per anksti 
neteko dviejų didelių vyrų, dviejų mokslininkų, dviejų 
milžinų, atidavusių savo tautai, savo liaudžiai visas 
jėgas!.

tunistus, prieš frakcionierius 
ir skaldytojus, už viso pasau
lio komunistų gretų vienybės 
stiprinimų. Jo įvairiapusiškas 
seniausio revoliucionieriaus- 
leniniecio s patyrimas buvo ir 
liks brangus komunistiniam 
ir darbininkų judėjimui.

Didžiai išsilavinęs marksis
tas, žymus teoretikas ir mok
slininkas O. Kuusinenas gyvai 
dalyvavo, kūrybiškai spren
džiant aktualias mokslinio ko
munizmo, revoliucinio judėji
mo strategijos bei taktikos 
problemas. Jo moksliniai dar
bai, pranešimai, kalbos, pub
licistiniai straipsniai rodo, ko
kie įvairiapusiški buvo jo in
teresai bei žinios, yra pavyz
dys, kaip reikia kūrybiškai 
žiūrėti į marksizmo-leninizmo 
mokymą, į gyvenimo procesų, 
revoliucinės praktikos anali
zę. Jis buvo TSRS Mokslų 
akademijos tikrasis narys.

NAFTA LIETUVOJE
“Tėvynės Balse” skaito

me:
Ar yra Pabaltijyje naftos? 

Šį klausimą kelia daugelis, 
kas girdėjo pirmuosius prane
šimus apie Pabaltijo “juodąjį 
auksą”. Svarbią valstybinę 
problemą komentuoja moksli
ninkai, specialistai. Štai ką, 
pavyzdžiui, apie tai sako Lie
tuvos Geologijos ir žemės gel
mių apsaugos valdybos virši
ninkas V. Mikalauskas:

— Nafta aptikta Virbalio— 
Kybartų rajone ir kitur. Kai 
kur, nors ir nežymiai, nafta 
pati teka iš gelmių.

Atlikti darbai —tai tik pir
mas žingsnis. Pramoninėms 
naftos atsargoms rasti dar rei
kalingi dideli geofiziniai, pa
ieškų ir žvalgomieji gręžimo 
darbai, kuriuos numatyta at
likti 1964—1965 metais. Per 
artimiausius dvejus metus nu
matoma išgręžti apie 25 tūks
tančius metrų giliųjų gręži
nių.

meno

SVEČIAI DAILININKAI
Š. m. geg. 17 d. “Kauno 

Tiesa” rašo: ‘ '
Arčiau susipažinti su respu

blikos daile į. Tarybų Lietuvą 
atvyko grupė svečių iš Mask
vos — TSRS Kultūros minis
terijos vaizduojamojo 
ir paminklų apsaugos valdy
bos viršininko pavaduotojas 
A. Chalturinas, Dailės paro
dų ir panoramų direkcijos 
darbuotojai V. Kosarevas, I. 
Titovas, Z. Litvinovas.

— Mūsų vizito tikslas trejo
pas, — pasakė A. Chalturinas 
Eltos korespondentui.— Visų 
pirma mes susipažinome su es
kizais darbų, kuriuos jūsų 
respublikos dailininkai ruošia 
ateinančių metų visasąjungi
nei parodai “Taikos sargybo
je”. Reikia pripažinti, kad re
zultatai mus pradžiugino. Pa
rodai numatome užpirkti apie 
dvidešimt tapybos, grafikos, 
skulptūros, vitražo kūrinių. Iš 
jų ypač norisi išskirti J. Mi
kėno skulptūrą “Pirmosios” 
kregždės”, skirtą kosmoso už
kariavimo temai, ir S. Gračio
vo drobę “Naktinis apmoky
mas”.

Antrasis uždavinys — ap
žiūrėti dabar veikiančią res
publikinę taikomosios ir deko
ratyvinės dailės parodą ir, ži
noma, . papildyti visasąjungi
nius fondus lietuvių meistrų 
kūriniais. Niekam nėra pa
slaptis, kad Pabaltijo taiko* 
mosios dailės specialistai žen
gia pirmosiose gretose. Deko
ratyvinio pobūdžio darbai, 
eksponuojami respublikinėje 
parodoje, džiugina formos pa
prastumu ir aiškumu, skonin
gai parinktomis, džiaugsmin
gomis spalvomis. Kiek mažiau 
vykę, mano manymu, kerami
nės skulptūros ir sienos pa
puošalai. Daug gerų žodžių 
galima pasakyti apie interje
ro meistrus.

Mes taip pat domimės tuo, 
'kaip saugomi ir propaguojami 
kultūros paminklai, čia skai
čiai kalba pątys už save — 
kraštotyros muziejuje, įreng
tame Vilniaus Gedimino pily
je, pernai apsilankė 98 tūks
tančiai žmonių, o Trakų pilies 
muziejuje '■— net 140 tūkstan
čių!

Svečiai iš Maskvos taip pat 
pabuvos Kaupę, Pirčiupyje, 
Trakuose.

NAUJI RAŠTAI

“Mūza ateina nuo Dauguvos”
Perskaičius K. Korsako 

paruoštą latvių poetų eilių 
rinkinį*), manyje kilo kai 
kurie prisiminimai apie lat
vius. Atsimenu, vaikystėje, 
jei koks mokytesnis žmogus 
pasisukdavo mūsų apylin
kėje, Dzūkijoje, tėvas be jo
kios abejonės sakydavo : 
“Tai latyšius! “Latyšius,” 
“niemčSbs” ir “ungaras” 
mums buvo patys mokyčiau
si žmonės pasauly-

Atvykęs Amerikon, pra
dėjau latvius geriau pažin
ti. Atsimenu, 1914 metais 
Bostone tūlas latvis solis
tas ruošė koncertą ir jis at
nešė programą spausdinti 
“Keleivio” spaustuvėje. Man 
dar vis buvo keista, kad lat
vis dainininkas duoda savo 
programą daryti lietuviškai 
spaustuvei.

K. KORSAKAS

Pradėjęs dirbti “Laisvė
je,” pastebėjau, kad yra lat
vių, nuolatinių’ mūsų laik
raščio skaitytojų, mokančių 
lietuviškai kalbėti. Vienas 
tokių buvo bostonietis cho
rų vadovas J. Šiugeris (jau 
miręs). Su juo artimai te
ko susipažinti ir plačiai iš
sišnekėti apie latvių kultū
rą ir latvius imigrantus šio
je šalyje.

Dar arčiau latvius pradė
jau pažinti Niujorke. Vie
nas jų kadaise išvertė į lat
vių kalbą mano komediją 
“Prašvilptą laimę,” o lat
viai scenos mėgėjai pjesę 
suvaidino Niujorke. Klau
siau vertėjo:

—Argi tarp latvių yra 
žmonių, panašių į vaizduo
jamuosius mano pjesėje? 
Argi jūs nesate aukštesni 
už lietuvius?

—Ne, — atsakė jis. — Pas 
mus taip pat užtenka tam
sybėje skęstančių žmonelių, 
kaip ir pas lietuvius, kaip 
ir pas kitas tautas. Doleris 
lygiai gadina JAV latvius, 
kaip bet kurios kitos tauti
nės grupės darbininkus. 
Jūsų komedija pas mus tu
rės pasisekimo .

Dabar matau, kad latviai 
taip pat dainuoja kaip lie
tuviai, kad poetai ir rašo, 
kaip lietuviai, kad jų liau
dies dainos taip pat kaip 
lietuvių, kilę iš vargo, nu
kreiptos ptieš išnaudotojus.
Tu, saulyte baltutėle, 
Lygink šią žemelę, 
Turtingieji vargdienėlį 
Gyv^ žemėn kasa.

Iš kur keltųs vandenėlis, 
Jei nelytų lietužėlis, 
Iš kur ponai tarnus imtų, 
Jei neaugtų vargdienėliai?..

(puslp. 27)

Prof. K, Korsakas dauge
lio talentų, vyras. Jis — 
mokslininkas, įžymus lite
ratūros kritikas; jis ir poe
tas, yra išleidęs savo origi
nates poezijos knygą. Kor
sakas verčia poeziją iš kitų 

*) “MŪZA ATEINA NUO DAU
GUVOS." Vertimai iš latvių poezi
jos. Vertėjas—K. Korsakas. Išleido 
Valstybinė grožinės literatros leidyk
lą Vilniuje 1963 »m. 348 puslap. Ti
ražas 5,000 egz.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų valdžia vis 
skleidžia pas kalus, būk 
Kambodža gelbėja partiza
nams.

kalbų. Gerai mokėdamas 
latvių kalbą, pamilęs ją, K. 
Korsakas jau seniai pradė
jo versti latvių poetų kū
rybą ir spausdinti ją lietu
vių spaudoje. Tai trisde
šimt metų darbas.

“Manau, nereikia nė aiš
kinti”, rašo jis pratarmėje, 
“kad rinkinyje sudėtieji lat
vių poetų eilėraščiai buvo 
pasirenkami versti grynai 
vertėjo nuožiūra. Tą nuo
žiūrą dažniausiai apspren
dė verčiamojo kūrinio te
mos aktualumas ar poetinės 
išraiškos savitumas.”

Į rinkinį įeina penkiolika 
poetų: Janis Rainis, Leo
nas Paeglė, Linardas Lai- 
cenas, Andrejis Kurcijis, 
Aleksandras Čakas, Janis 
Šudra./ ainis, Valdis Luk
šas, Arvydas Grigulis, Pa- 
vilas Vilipas, Mirdza Kem
pė, Andrejis Baluodis, Va
li j a Brutanė, O j aras Vadė
tis, Imantas Zieduonis, Ar
vydas Skalbė.

Kiekvieno poeto yra įdėta 
trumpa biografija.

Daugiausia eilėraščių tel
pa Janio Rainio, latvių kla
siko (1865-1929), paties žy
miausio Latvijos dainiaus. 
J. Rainio kūrybos kadaise 
tilpo ir Amerikos lietuvių 
spaudoje. Bet mūsų skai
tytojui iš suminėtųjų latvių 
poetų žinomiausias bus Li
nardas Laicenas, kurio ro
maną “Klykiantieji korpu
sai” prieš daugiau kaip 30 
metų išspausdinome “Lais
vėje.”

Pačioje rinkinio pradžio
je sudėta apie dešimt lat
vių liaudies dainų.

“Latvių liaudies dainos,” 
rašo K. Korsakas, “sudaro 
vieną turtingiausių latvių 
tautosakos žanrų. Iki šiol 
užrašyta keli šimtai tūks
tančių variantų. Kai kurios 
tų dainų yra iš tolimos se
novės laikų.”

Atrodo, tuo atžvilgiu lie
tuviai už latvius neturtin
gesni.

Gražų darbą atliko ’aka
demikas K. Korsakas pa
teikdamas lietuviui skaity
tojui šį latvių dainų rinki
nį — ilgamečio savo darbo 
vaisius.

Pažinti giliau savo kai
mynus, ypatingai brolišką 
latvių tautą, būtinai reikia.

O tautos širdies nepažin
si be susipažinimo su jos 
tautosaka, poezija, bendrai 
su literatūra ir su menu, 
daile.

Žinau, kiekvienas poezijos 
mėgėjas, kiekvienas groži
nės literatūros mėgėjas, ga
vęs “Mūza ateina nuo Dau
guvos,” skaitys dideliu pa
mėgimu. Bet knygą tegali
ma gauti tik Lietuvoje.

Rojus Mizara

P. S. Kai knygos recenzi
ja buvo jau surinkta, gau-: 
ta žinių, kad š. m. gegužės 
17 d. poetui Janiui Sudį’ab- 
kalniui sukako 70 metų 
amžiaus. J- Sudrabkalnis— 
didelis lietuvių draugas. 
Dar karo metais jis vertė 
į latvių kalbą S. Nėries, A. 
Venclovos, K. Korsako eilė
raščius. “Tai buvo pirmieji 
mūsų tarybinės poezijos 
vertimai į latvių kalbą”, 
primena Korsakas.

Maskva. — Baku miesto 
majorą ir 28do artimus nu
teisė kalėjiman už kyšlavi
mą.

Cleveland, Ohio
Clevelando Lietuvių Mo

terų klubo susirinkimas 
įvyko gegužės 14 d. Jis bu-^ 
vo nepaprastai sėkmingas, 
nes narių ir svečių dalyva
vo apie 50.

Buvo skaitytas laiškas iš 
LMS kviečiant dalyvauji 
festivalyje. Kadangi toli, 
tai nutarta tik pasveikinti 
su $10.

Į moterų klubą įstojo Kai- 
rukštienė. Kvie č i a m e ir 
kitas moteris prisirašyti.

Nutarta surengti tėvų 
dieną, šeštadienį, birželio 
20 d. Pietūs bus 1 vai. die
ną, o ketvirtą valandą Me
no choras ketino sudainuo
ti kelias daineles. Šeimi
ninkėmis apsiėmė A. Macta 
A. Palton, Tyzenaus ir ki
tos.

Ligonių lankymo komisija 
raportovo, kad jau pasvei
ko M. Mačiuta, taipgi jau 
sveiksta Petruškienė ir J. 
Eitutienė.

Susirgo Eva Langis, tu
rėjo operaciją ant akių. 
Į komisiją lankymui ligonių 
apsiėmė M. Mačuta ir P. 
Nemurienė.

Po susirinkimo gražią 
kalbą motinos apibudinimui 
pasakė A. Palton, o M. Ma- 
čionienė skaitė tam reikalui 
pritaikintą paskaitą. Po 
to turėjome pietus, kuriuos 
prirengė 0. Janiūmenė ir 
M. Martin. 

--------
Meno choro banketas 

įvyks šeštadienį, birželio 6 
d. Pradžia 6 vai. vakare. 
Po vakarienės bus ir gražių 
dainų. Choras kviečia da
lyvauti. A. S.

Brockton, Mass. f
Marijona Gutauskienė 

jau pasveiko. Dabar pova- 
liai darbuojasi apie namus. 
Ji visiems ir visoms taria 
širdingą ačiū, vienaip ar ki
taip jau už išreikštus lin
kėjimus ir lankymus ligos 
metu.

Antanas Wallen, daini
ninkės Aldonos tėvas, tu-*’ 
rėjo sunkią operaciją gegu
žės 20 dieną Brocktono li
goninėje. Jo žmona sako, 
kad operacija pavykusi. 
Pašalinių lankytojų dar ne
leidžia. Linkėjimus jam ga
lima išreikšti atviruku ar4 
laišku. .Jo adresas yra: 
Anthony Wallen, CM R 3, 
Brockton Hospital, 68 Cen
ter St., Brockton, Mass.

Labai gerai padarė Brock
tono ligoninės viršininkai, 
kad uždraudė rūkymą.. Kai 
tik įeini į ligoninę, tai tuo
jau matai patvarkymą: 
“No smoking.” Seniau, ka
da ligoninėje rūkydavo, tai 
tiems, kurie nerūko, būda
vo tikras vargas — trokš
davo kuo greičiau iš jos iš
eiti. George Shimaitis

Stamford, Conn.
Mirė J. Burbienė

Gegužės 25 d., 5 valandą, 
čia mirė Josephina Bur
bienė, 71 metų amžiaus. Pa
šarvota Bosak Funeral 
Home, 641 Atlantic St. Lai
dojama šiandien, penkta
dienį, gegužės 28, 11 vai. 
ryte.

Velionė paliko liūdesyje 
dukteris Amelia Juškevi
čienę ir Mary Zoubra.

(Liūdesio valandoje “Lais
vės” kolektyvas reiškia nuo
širdžią užuojautą dukrom, \ 
žentam ir artimiesiems, cy 
Josephinai — ramiai ilsėtis.^ 
Ji buvo pažangi, puiki drau
gė, ilgametė mūsų laikraš
čio skaitytoja. Tikimės, 
kad vietos draugai paskelbs 
daugiau žinių apie velionę. 
—Redakcija)



J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS ĮGAUSIMAIS
I^emokratų ir respubllikonų | Light.” Knygoje jis išdės- 
kova nedarbui ir skurdui

Prez. Johnsono pasiūly
mai Kongresui dabar pla
čiai komentuojami. Ieško
ma būdų, kaip geriau kovo
ti prieš nedarbą ir skurdą.

Senatoriai ir kongresma- 
nai sutinka, kad reikėtų 
mažinti nedarbą ir tuo bū
du laipsniškai naikinti ša
lyje siautėjantį skurdą. Bet 
klausimas, kaip nedarbą 
mažinti?

Senatinio darbo subkomi- 
teto dauguma (demokra
tai) siūlo skirti tam tikslui 
5 bilijonus dolerių. Tai bū
sianti gera pradžia praplės
ti visuomeninius darbus ir 
tuo būdu sumažinti nedar
bą 3% visos darbo jėgos.

Demokratai siūlo daugiau 
remtis visuomeniniu (pub
lic) ekonomikos sektoriumi, 
kCris ir šiuo metu vis dau
giau naujų darbų suteikia. 
Gyvenimo namų, ligoninių, 
mokyklų statyba turėtų už
imti pirmą vietą, nepaisant, 
kad tai paneštų nuostolius. 
Kreipti dėmesį į tas sritis, 
iš kurių privatus biznis 
traukiasi, kaip iš nepelnin
gų vietovių.

Respublikonai, kaip tik 
priešingai, daro spaudimą 
daugiau remti valstybiniais 
pinigais privatų sektorių. 
Jre smerkia visuomeninį 
sektorių kaip palinkimą į 
socializmą ar komunizmą, 
kuris esąs priešingas “ame
rikiniam gyvenimo būdui.”

Iš tų debatų Washingto
ne galima padaryti išvadą, 
kad demokratų siūlomas 
pt'anas yra praktiškas, o 
respublikonų — visai žalin
gas. Jeigu respublikonai 
laimėtų, tai iš to galėtų pa
sipelnyti daugiausia didžio
sios korporacijos, o nedar
bas ir skurdas pasiliktų ne
pajudinti.

Prez. Johnsonas teisin
gai pasakė: jeigu privatinis 
sektorius nepajėgia vi- 
S'ems suteikti darbų, tai 
mes privalome paspartinti 
ir padidinti visuomeninių 
darbų programą.

Visuomenei labai svarbu, 
kad geri pasiūlymai nepa
liktų komitetų ir subko- 
rnitetų lentynose. Laikas 
juos pravesti gyveniman.

Aklas studentas sėkmingai 
kovojo nacius okupantus

Tuo metu, kai Hitleris 
okupavo Prancūziją, aklas 
15 metų amžiaus studentas 
įsijungė bendron partizani- 
nėn kovon.

Regėjimą jis buvo pra
radęs eidamas aštuntuosius 
metus. Kadangi tėvai buvo 
pasiturinti, tai jam buvo 
gera mokslintis. Jis gerai 
įlavino ir vokiečių kalbą, 
kuri kovoje su naciais jam 
Symiai padėjo.

Pogrindiniame veikime 
šis jaunuolis buvo svarbus 
asmuo. Jis padėdavo sure
daguoti ir išleisti partiza
ninius laikraštukus ir atsi
šaukimus. Visą savo ener
giją jis tai kovai įliejo.

Jis turėjo didžiulį kitų 
kovotojų pasitikėjimą. At
rodė, kad jo aklumas užsi
dėtai atsakomybei visai ne
kenkė. Kiekvieną pareigą 
jis atliko punktualiai, ge
riausiai kaip galima atlikti.

Tai toks antifašistinis 
kovotojas buvo Jacques 
liįsseiranas. Nacius išvi
jus iš Prancūzijos jis pa
rašė savo pergyvenimų 
knygą, kuri dabar išversta 
į daugelį kalbų ir plačiai 
skaitoma. Minimos knygos 
angliškas vertimas užvar- 
dytas “And There Was

to, kad akli žmonės gali 
“šviesą matyti.” Jie gali 
būti visuomenei naudingi 
žmonės.

Nauji Italijos liaudies 
kairėjimo ženklai

Gegužės 9 ir 10 dienomis 
įvyko svarbūs rinkimai 
šiaurrytinės Italijos pro
vincijoje Friuli - Venezia - 
Giulia.

Krikščionių demo kratų 
vadovaujama koalicija šiuo
se rinkimuose žymiai su
silpnėjo. Gerokai sumažė
jo socialdemokratų ir Nen- 
nio vadovaujamų socialistų 
balsai. Tuo pačiu sykiu pa
daugėjo už komunistus pa
duoti balsai, taipgi nuo 
Nennio partijos atskilę so
cialistai pirmu kartu gavo 
2.5% visų rinkimuose daly
vavusių balsų.

Toji provincija visuomet 
buvo klerikalų įtakoje. Tai 
atsilikusi provincija, ku
rioje agrikultūra dominuo
ja, pramonė visai silpna. 
Komunistų dienraštis 
“L’”Unita” atžymi, kad tai 
svarbus pakrypimas kai
rėn; tai rodo, kad ir visos 
Italijos liaudis linksta į kai
rę. Koalicinė valdžia gavo 
skaudų smūgį.

Nebepasitiki savaisiais
Olandijos sostinėje Hago

je neseniai įvykusi NATO 
tarybos konferencija buvo 
pravesta savaisiais nepasi
tikėjimo dvasioje.

Iš anksto salė buvo taip 
paruošta, kad konferenci
jos eiga būtų pravesta 
griežčiausioje slapt y b ė j e. 
Buvo prašalinti radijo pri
imtuvai, nuo stalų nuimti 
gėlių vazonai, kad niekas 
negalėtų paslėpti mikrofo
nų. Kiekvienas paketas ir 
siuntinys buvo išegzami
nuoti. Atmatų dėžės buvo 
egzaminuojamos ir atmatos 
kasdien deginamos.

Reuters žinių agentūra 
pripažįsta, kad šios konfe
rencijos dalyviai vieni ki
tais nepasitikėjo. Dau
giausia žvairakiuota į 
Prancūzijos atstovus, kurie 
daugeliu klausimų pareiškė 
nesutikimą su Jungtinių 
Valstijų atstovais.

Tai pirma taip slaptai 
pravesta NATO konferen
cija. _ •
Naciai laukia kovo 25 d.
Vakarų Vokietija turi ka

ro kriminalistų baudimo li- 
mitaciją. 1965 metų kovo 
25 d. pasibaigia karo krimi
nalistų baudimo laikas.

Tie naciai karo krimina
listai, kuriems pasiseks iki 
sekamo kovo 25 d. išsisukti 
nuo bausmės, pasijus tada 
visai laisvi.

Manoma, daugelis tokių, 
kurie užsieniu ose dabar 
slapstosi, grįš į Vakarų Vo
kietiją ir pareikalaus už ka
re ir Hitleriui pasitarnavi- 
mą tam tikrų pensijų.

Bijo koegzistencijos
Jungtinių Valstijų amba

sadorius Pietų Vietname 
Lodge andai pasakė: “Ru
sams taikinga koegzistenci
ja yra taktika; mums — tai 
būtų laipsniškas pasidavi
mas.”

Lodge todėl ir šaukia ka
riauti prieš “rusų komunis
tų imperialistinę agresiją.” 
Jis priešingas susitarimui 
su Tarybų Sąjunga, tuo la
biau priešingas taikingam 
sambūviui.

Matote, koks karingas 
respublikonų kan d i d a t a s

Krislai iš Lietuvos
(Laiškas iš

Kiek Lietuvoje žvėrių ir 
paukščių medžioklei?

Kiekvieneriais metais Lie
tuvos miškuose ir laukuose 
skaičiuojami medžiojamieji 
žvėrys ir paukščiai. Ši ap
skaita reikalinga ne tik tam, 
kad žinotume, ką mes turi
me, bet ir tam, kad pamaty
tume, kaip mes šeimininką^ 

Į vome, kokios ateities per
spektyvos. Tos apskaitos 
duomenis patiekia “Mūsų 
Giriose” Gamtos apsaugos 
komiteto vyr. mokslinis 
bendradarbis G. Tursa.

Pasirodo, briedžių Lietu
vos miškuose nuolat gau
sėja. 1939 m. jų buvo 333, 
o dabar jų priskaičiuota 3,- 
400. Daugiausia briedžių 
gyvena Žaliojoje girioje 
(Panevėžio ir Pasvalio ra
jonuose) — net 126. Šimo
nių girioje yra 79, Biržų gi
rioje — 70. Nemaža brie
džių yra Kelmės, Rokiškio, 
Kupiškio ir kituose rajo
nuose. Kai kuriuose miš
kuose briedžiai pradėjo da
ryti žalą, tad Gamtos ap- 

Į saugos komitetas ten leido 
juos medžioti. Iš leistojo 
skaičiaus 240 pernai buvo 
sumedžiota 101 briedis.

Stirnų skaičius šiais me
tais žymiai prašoko prieš
karinį, kada jų buvo 34,670, 
o dabar yra — 75,000. Per 
1963 m. vasarą Gamtos ko
miteto atrankinėse me
džioklėse buvo sumedžiota 
596 stirnos.

Šernų skaičius per pasta
ruosius metus buvo maž
daug vienodas — apie 7,000. 
Vilkų skaičius žymiai su
mažėjo. 1930 m. jų buvo 
248, o dabar liko 55. Per
nai vilkų buvo sumedžiota 
112. Žymiai išaugęs pilkų
jų kiškių skaičius: 1939 m. 
jų buvo skaičiuojama 76,000, 
o dabar jų suskaičiuota 
238,000. Lapių buvo 11,470, 

* dabar jų yra 13,600. Kiau
nių buvo 780, dabar — 6,- 
600; kurapkų yra apie 80,- 
000.

Čia nekartosiu viso žvėrių 
ir paukščių sąrašo, bet svar
bu tai, kad Gamtos apsau
gos komiteto, girininkų ir 
visuomenės rūpesniu Lietu
vos miškai ir laukai žymiai 
praturtėjo medžiojamais 
žvėrimis ir paukščiais.

Apdovanotas liaudies 
teatras

Greta valstybinių teatrų 
Lietuvoje dabar veikia eilė 
liaudies teatrų, kurie yra 
pasiekę aukšto meninio ly
gio. Jų tarpe ypač pasižy
mėjęs yra Kauno Mokytojų 
Namų liaudies teatras. Vi
sasąjunginės profesinių są
jungų meno saviveiklos ap
žiūroje Maskvoje tas liau
dies teatras buvo apdovano
tas pirmo laipsnio diplomu. 
Ir respublikiniu mastu to 
teatro kolektyvas yra , pa
siekęs daug puikių laimėji
mų, iškovojęs prizinių vie
tų, diplomų. Tai reikšmin
gas kolektyvo ir jo vadovų 
aktorių A. Gabrėno ir G. 
Tolkutės darbo įvertinimas. 
Jis visai užpelnytas kuriant 
vertingus spektaklius (pa
vyzdžiui, “Čia toksai gyve
nimas,” “Dieviškoji kome
dija”), ugdant savąją dra
maturgiją, dirbant su jau
nimu studijoje ir išleidžiant 
jos pirmąją laidą.

Šiuo metu Mokytojų Na
mų 1 teatras stato du nau
jus veikalus — dramatur
go debiutanto P. Želvio pje
sę “Jei bus karšta širdis”

t

Vilniaus)

ir Vokietijos Demokratinės 
Respublikos dramaturgo 
Eberhardo Franko dramą
“Rut.”

Pramoginių šokių 
kolektyvai

Kaimyninių respublikų —
Latvijos . ir Estijos •— pa- jį žinosianti nusistatymą 
^vyzdžiu ir Lietuvoje prade- įaįs klausimais Kongrese.
ta ^organizuoti pramoginių 
šokįų kolektyvus. Šiuo me-

New Jersey naujienos

prezidento vietai. Bet nei 
kiek ne geresni Goldwateris 
ir Rockefelleris. Jie žada ne 
taiką, bet karą.

Lawrence, Mass.
Banketas

Tai jau netoli Maple Par
ko 50-ties metų sukaktuvių 
banketas, kuris įvyks sek
madienį, birželio 7 dieną, 
Maple Parke. Pradžia 1:30 
popiet. Bendrovė pasitiki, 
kad bus svečių iš visos pla
čios apylinkės.

Atminkime, kiek tai buvo 
Maple Parke parengimų, 
kiek turėjome iš jų naudos, 
kiek malonių susitikimų.

Kada parkas buvo įsteig
tas, tai medeliai buvo maži, 
o dabar jau gražūs ir dide
li. Rengėjai visus ir visas 
kviečia atsilankyti.

matomis ir puvėsiais. Kas 
kam nereikalinga, tai neša 
ir meta į tuos laužynus.

Prie laikraščio iškelto tuo 
reikalu klausimo prisidėjo 
ir tos apylinkės gyventojai, 
ir miesto valdyba atkreipė 
į tai atidžią.

Miestelį per pastaruosius 
35 metus valdo respubliko
nai—5 komit. nariai. Perei
tuose rinkimuose jau bu
vo išrinkta ir du demokra
tai. Ir. dabar jau beveik vi
sais svarbesniais klausi
mais, kur nėra susitariama, 
būna 3 ir 2 balsai.

Kuomet tas klausimas bu
vo iškeltas, tai komiteto na
riai demokratai apvažinėjo 
ir apžiūrėjo tą visą apylin
kę ir atrado tiesiog nepa
kenčiamoje padėtyje. Apart 
visokių griozdų ir puvėsių, 
užeina būdą, kuri apkalta 
smaliniu popierium. .Nuta
ria pažiūrėti, kas joje yra. 
Pradaro duris, randa sėdin
tį ant lovos žmogų. Žmo
gelis bandė pasikelti , at
sistoti, bet beveik sukniu
bo ir lankytojai jį sulaikė. 
Buvo užklaustas, kaip jo 
sveikata. Atsakymą gavo, 
kad kai kada geriau, bet 
dabar turi skaudančią koją. 
Buvo užklaustas, kaip jo 
vardas, iš kur jis paeina, 
kiek amžiaus ir kaip ilgai 
čia gyvena, ir ar turi šei
mą ir pinigų? Atsakymas 
buvo labai bloga angliška 
kalba. Jo vardas yra Tho
mas Ulhmanas, 99' metų 
amžiaus, paeina iš Lietu
vos. Unione gyvena 30 me
tų, o čia 6 ar 8 metai, tik
rai neatsimena. Šeimynos, 
apart tos katės, neturi. 
Social Security gauna į mė- 

(nesi $70. Pinigų turi, bet 
; kiek, tai nežino, rodosi, 
? Newarke, bet kokiame 
banke ir ant kokios gatvės, 
irgi neatsimena, gal būt 
ant Broad St.

Būda ___ ___ ,__ ...
Jokių sanitariškų įrengimų 

 

nėra—neį vandens, nei švie
sos. Turi mažą surūdijusį 
pečiuką, o anglies kurui per 
žiemą gaunąs' 1 toną. Van
denio vaikai kasdien atne
ša iš eilės iš artimiausios

i stubos, o kaimynas iškeičia 
čekį ir atiduoda pinigus. 
Retkarčiais artimesnės aki- 
minkos ateina pas jį, apva
lo ir pasiima jo skalbiamus 
drabužius išskalbti. Sako
ma, kad jis neatrodo, kad 
turėtų 99 metus, kaip jis 
sakosi, bet labiau panašus į 
70 metų amžiaus;

Ulhmano atradimas mies
to komitete sukėlė tikra su
irutę, ir nežino, ką pada
ryti ir kokiam departamen
tui jis priklauso. Kiekvie
nas nuo savęs stumia šalin, 
kad jo departamentui nepa
darytų nuostolių. Bet jo 
kaiminka išgelbėjo komite
tą iš bėdos, priimdama Ulh- 
maną į kambarį.

Apie apvalymą tos apy
linkės tarpe respublikonų 
iv v. ., ... t ir demokratu eina didelibažnyčion vaikas vistiek . v . n kviJ ginčai. Respublikonų me
ras skundžiasi, kad neturi 
pinigų tą padaryti.

Negrų apgyventa apylin-
ke, kuri turi nesusipratimų ^a jauįg sveikatos sušluba- 
dėl mokyklų segregacijos ir 1 — .
vietinis savaitraštis eina su 

demokratais ir reikalauja, 
kad tas būtų padaryta. 

Prie to prisideda ir tas, 
kad šiemet bus dviejų ko
mitetų rinkimai.

Kaip tas viskas užsibaigs, 
tai ateitis parodys.

Ignas

New Jersey valstijos Uni
on apskrities J. V. Kongre
so atstovė Florence P. 
Dr oyer išsiuntinėjo savo 
balsuotojams apie 25 klau
simus ir prašė, kad balsuo
tojai jai atsakytų, nes jai 
būsią geriau orientuotis iš
keltais klausimais, kuomet

Ant svarbiųjų klausimų
tu Kaune jau veikia šeši to- balsuotojų atsakymus jinai
kie kolektyvai — Profsą
jungų kultūros rūmų, “Kau
no audinių,” Politechnikos 
Instituto, “Drobės,” “Inka
ro.” Profsąjungų Kultūros

raportuoja: Už seniems 
žmonėms medikalę pagalbą, 
kuri būtų

didžiuma.

įnimta į Social 
pasisakė didelė 
Už pasisakė 62.9 

irrūmų kolektyvas, vadovau-Į Pr?ce.^to ’
jamas inžinieriaus T. Pet- bešališkų —9.8%. Uz fe-
raikio, tapo vienu stipriau
sių respublikoje. Šiais me
lais jo šokėjai susitiko su 
Rygos VEF gamyklos pra
moginių šokių kolektyvu ir 
nugalėjo. Pabaltijo aukš
tųjų mokyklų pirmenybėse 
mūsų šokėjai užėmė antrą
ją vietą.

Jono Kaškaičio
“Augo beržas”

Grogžinės literatūros 
dykla “Vaga” šiomis dieno
mis išleido J. Kaškaičio ei
lėraščių rinkinį “Augo ber
žas,” kuriame sutalpinti 
įvairaus laikotarpio eilėraš
čiai. Rinkiny 132 puslapiai 
su iliustracijomis, išleistas 
4,000 egzempliorių tiražu. 
Tai gražus paminėjimas ne
seniai mirusio autoriaus.

Turizmui—platų kelią
Neseniai Vilniuje įvyko 

respublikinis pasita rimas 
dėl turizmo ateities. Pasi
tarime dalyvavo profsąjun
ginių, komjaunimo, sporto 
organizacijų atstovai.

Pranešimą apie turizmo 
padėtį respublikoje ir apie 
turizmo išugdymo kelius 
padarė Profsąjungų Tary
bos pirmininkas P. Dobro
volskis. Respublikos įmonių, 
įstaigų, mokyklų turistų 
sekcijų gyvenime dalyvauja 
daugiau kaip 200,000 darbo 
žmonių, moksleivių. Plečia
si turistinių bazių ir klubų 
tinklas. Turizmas įgauna 
vis didesnę reikšmę auklėji
me.

Po'pranešimo įvyko įdo
mios diskusijos. Nemaža 
gerų minčių, kaip pagerinti 
turistinį darbą pareiškė 
Kraštotyros draugijos pirmi
ninkas A. Stravinskas, Gam
tos apsaugos komiteto pir
mininkas V. Bergas, gene
rolas J. Žiburkus ir kiti.

Kiek sugaunama žuvies?
Praėjusiais metais Tary

bų Lietuvos žvejai sugavo 1 
milijoną 790 tūkstančių 
centnerių žuvies. Galima 
stebėtis—kur jie taip daug 
žuvies galėjo sugauti. Ži
noma, ne vien ežeruose ir 
upėse, ir ne tik Baltijos 
jūroje. Dabar Lietuvos žve
jai dirba ir Atlanto vande
nyne, netoli Islandijos ir 
Kanados, taip pat ir Afri
kos krantų. Respublikos 
ežeruose ir upėse pagauta 
pernai 7,800 centnerių žu
vies.

P. Vilnietis
Vilnius, 1964. gegužis

lei-

deralę pagalbą mokykloms 
50.6%, prieš 41%. Nežino— 
8.4%.

Už jėga nuvertimą Cas
tro valdžios Kuboj 35.5%, 
prieš—48%. Nežino 16.5%.

Už pripažinimą komunis
tinės valdžios Kinijoj 16%, 
prieš 71%. Nežino 13%.

Už federalės valdžios ko
vą prieš skurdą Amerikoj 
61.3%, prieš 23.9%. Neži-

Policininkai paste bėjo, 
kad kas tai naktį yra krau
tuvėje. Viduj esąs pamtęs 
policiją išlindo pro langą ir 
bandė pabėgti, bet išgirdęs 
šūvius sustojo. Pasirodė, 
kad suimtas taip pat buvo 
policininkas, tik civiliniais 
drabužiais. Dabar jis lau
kia teismo.

S. Penkauskas

Už tęsimą pastangų, kad 
sumažinti įtempimą ir su
rasti būdus ir aplinkybes 
susitarimui su Tarybų Są
junga 73.4%, prieš 19.4%, 
nežino—7.2%.

Šis mažas pavyzdėlis pa
rodo tai, kad tie senatoriai, 
kurie kalba apie karinę po
litiką ir sako, kad valdžios 
politika karo klausimu nė
ra tinkama ir jei būtų pi
liečiams leista balsuoti, ji 
būtu atmesta, daro klaida.

Maldos mokyklose
Šituose atsakymuose 75% 

pasisakė už biblijos skaity
mą mokyklose arba šiaip 
maldas. Bet praktika pa
rodo, kad tų maldų per daug 
niekas nenori, apart Romos 
katalikų. Protestonų baž
nyčios jau išbandė. Keliuo
se miestuose protestonų ku
nigai buvo susitarę raginti 
savo parapijomis, kad jie 
išsiųstų savo vaikus anks
čiau į mokyklas ir pirm įei
nant į mokyklą, vaikai turi 
įeiti bažnyčion, ten ras ku- 

I nigą, kas vadovaus mal- 
I doms ir po maldų eis mo
kyklon. Bažnyičos buvo pa
rinktos arčiausiai prie mo
kyklos, kad vaikams mažai 
susitrukdytų laiko. Ir to
kios pamaldos atsibūdavo 
tik pirmadieniais.

Iš sykio dar garsino, kiek 
vaikų lanko bažnyčias. 
Daugiausia vienoj bažny
čioj buvo 30, o mažiausiai 
5 kitoje bažnyčioje. Pa
galiau į mėnesį laiko visos 
bažnyčios pamaldas turėjo 
pertraukti, nes vaikai nebe
susirenka į jas.

Už tai protestonų, žydų 
Į ir kitos dominacijos prie
šingos, kad būtų įstatymais 
verčiami vaikai poteriauti. 
Jie, matyt, prisilaiko tos 
logikos, kad varu varomas

VEIKLUS BIZNIERIUS
Frankfurtas. — J o s e 1 

Brandas, dabar Izraelio pi
lietis, atvyko į Vakarų Vo
kietiją. Sako, kad jis veikia 
Vakarų valstybių naudai 
pasitarimuose su TSRS.

Karo metu, kada hitleri
ninkams buvo bloga, tai jie 
per J. Brandą siūlė paliuo- 
suoti milijoną žydų, jeigu 
naciams Vakarai duos 10,- 
000 sunkvežimiu.

afrti 6x8 pėdų.

Hartford, Conn.
Laisvės choras kiekvie

nais metais surengia pava
sarinį parengimą.. Gegužės 
10 d. vėl turėjo parengimą. 
Žmonių buvo. daug. Choras 
dainavo keliolika dainų. 
Žmonėms patiko.

Žmonės chorą remia, nes 
jis remia apšvietą, Laisvės 
choras kas metas per laik
raščio “Laisvės” vajų vi
suomet aukojo $100.

Per parengimą choro gas- 
padinės buvo darbščios. 
Prirengė gerą valgį. Pa
rengimo komisija buvo: . 
M. Barnett, L. Butkevičie
nė, L. Žemaitienė, A. Lat- 
vėnas, ir J. Lukštas. Visi 
dirbo gerai,- žmonių prikal
bino daug. Ačiū už tai...

Buvo geraširdžių, kurie 
a u k a v o parengimui: A. 
Bagdonienė, iš Middletown, 
aukavo) bonką karčiosios. 
M. Raminai tienė —pyragą, 
M. Lukštienė — pyragą, A. 
Latvėnienė—pyragą. Ačiū 
joms!

L. Žemaitienė

Norwood, Mass.
Gegužės 16 d. vakarą su

sirgo ir išvežta į Norwoodo 
ligoninę sena “Laisvės” 
skaitytoja Marcelė Kra
sauskienė, gyvenanti 1188 
Washington St. Jos širdis 
buvo rimtai sušlubavusi. 
Ligoninėje palaikyta po 
oksigenu, ji greitai atsiga
vo ir eina stipryn. Tikisi 
už dienos kitos būti jau 
namie.

M. Uždavinis, gyvenan
tis 16 Tolan Avė., jau ant
ra savaitė, kai mažai gali 
pavaikščioti. Jam pradėjo 
kairiąją koją smarkiai 

1 skaudėti. Aštrus skausmas 
Svarsto nuo kelio per visą 
blauzdą. Jis yra daktaro 
priežiūroje, gydosi namie.

poterių nekalbės.
N. J. poroje vietų mo

kyklose maldas bandė kal
bėti. Bet valstija išėmė iš 
teismo draudimą, nurody
dama, kad turi prisilaikyti 
J. V. Aukščiausiojo Teismo 
patvarkymo.

Kova prieš vargą
Union miestely kova prieš 

vargą irgi prasidėjo. Vieti
nis savaitraštis iškėlė klau
simą, kad Vaukhol dalis 
miestelio, kur didžiumoj gy
vena negrai ir kur tik yra 
tuščios žemės, yra didelis 
apsivertimas visokiais 
griozdais: auto dalimis, 
skryniomis, popierinėmis ir •
medinėmis, ir kitokiomis iš-! 3 pusi. Laisve (Liberty) Penkt., gegužės (May) 29, 1964

Yvonne Niaurienė, gyve
nanti 34 Hillview Rd., Is
lington, Mass., per tūlą lai-

vimą. Nusisprendė pasi
duoti į vieną Bostono ligo
ninę pasitikrinimui. Pada
rius pilną sveikatos patikri
nimą, nustatyta, kad jos 
sveikata yra geroje tvarko
je, tik jai reikia prisilaiky
ti tinkamos dietos.

M. U.

Londonas. — Dalis kata
likų įstaigų jau stoja už 
gimdymo kontrolę.

Londonas.—Anglijos dar- ’ 
biečiai yra priešingi orga
nizavimui NATO atominio' 
karo laivyno.



3. PETRONIS

Nenusimink, Tomai!
(Tąsa)

Mokytojas negali visą laiką užsiimi
nėti tik su pirmamečiais arba, sakysime, 
tik su antru skyrium. Reikia juk ir ki
tus skyrius mokyti bei tvarkyti. Todėl 
dažnai pusę pamokos, o kartais ir visą 
pamoką mums tenka darbuotis savaran
kiškai, pagal mokytojo duotus nurody-

, mus.
Negaliu atsistebėti mokytoju. Klasėje 

daug, oi daug vaikų. Bet mokytojas ma
to kiekvieną. Atrodo, kad jis ir pakau
šyje turi akis.* Nors mokytojas aiškina 
pamoką kitam skyriui, nors nežiūri į 
mane, bet visada mato, ką aš ir kiti vai
kai veikiame. O jeigu tave mato—nepa
togu niekais užsiimti. Vaikai stengiasi 
dirbti. O tuos, kurie tinginiauja, triukš
mauti bando, mokytojas griežtai bau
džia. }

Toks mūsų mokytojas. Juo aš mamai 
nesiskundžiu tik džiaugiuosi. Jį myli 
visli vaikų tėvai, gerbia visa apylinkė. 

\ Lepšiškių mokyklos vaikais ir Liubar
tuose, progimnazijoje nesiskundžia, jei
gu kuris ten persikelia mokytis.

Gerbia mokytoją ir mano mama. Tik 
kai kurios kaimo moterys į jį žvairakiuo
ja, vadina bedieviu. Mat, mokytojas nie
kada neina į bažnyčią, sako, net iš ku
nigų juokiasi. Niekas nėra matęs jo nei 
Liubartų ,nei Gailiumi bažnyčioje, nei 
vietinėje Lepšiškių koplyčioje.

•
Iki pat šalčių į mokyklą visi vaikai ei

na basi, tik vienas Staselis batuotas trep
si. Bet kokie nešvarūs jo sąsiuviniai bei 
knygos, tokie pat nešvarūs ir jo batai. 
Pirmą dieną atėjo su naujais, blizgan
čiais, o po kiek laiku baisūs ir pažiūrė
ti—purvini, sudraskyti. Jeigu aš turė
čiau batus, jie visados būtų tvarkingi ir 
švarūs. Bet kai šilta, kam tie batai! 
Basam daug smagiau. /

Pradėjus šalnoti, apsiaunu naginėmis. 
Biaurus tai apavas. Vyniok autus, pas
kui raizgykis su apyvarais, o tekštelėjai 
į klaną — ir permirksta kiaurai koja. 
Bet ką darysi, gerai ir naginės, kai nėra 
batų. Svarbu, kad koja nešąla. Nedide
lė bėda, jei kartais sušlampa ar sudrėks
ta—nieko nuo to neatsitinka. Žinoma, 
jeigu mama turėtų daugiau pinigų, man 
klumpaites įtaisytų. Bet jai pinigų vis 
stinga. Ir ne aš vienas toks bėdinas, — 
dauguma vaikų naginėti.

Mūsų mokslas sparčiai iriasi į priekį. 
Mažiau gabius ir stropius vaikus moky
tojas moko papildomai, pasilikęs po pa
mokų, juos griežčiau paragina. Turi 
vargo mokytojas ir su tais, kurie per va
sarą ganė ir porą mėnesių pavėlavę atei
na į mokyklą. Kiti mokiniai toli pažen
gę, o su jais—pradėk nuo pradžios. Ka
ziukas grįžo į namus, bet mokyklon 
nebeina.

Aš jau pažįstu visas raides. Pradedu 
iš raidžių sudėstyfi žodžius, o iš žodžių 
sulipdau ir sakinius. Tuoj skaitysiu 
kaip reikiant. Ir rašyti sekasi. Raidės 
vis gražesnės ir gražesnės, nebegriuvi- 
nėja.

Mama retkarčiais nueina pas mokyto
ją įsitikinti, kaip aš mokausi ir elgiuosi. 
Kiekvieną kartą ji grįžta patenkinta. 
Spėju, jog mokytojas manimi nesiskun
džia. Taip pat spėju, jog mama pakar
totinai prašo manęs “neglostyti,” nes po 
kiekvieno jos apsilankymo dar dažniau 
jaučiu į mane atkreiptą atidų mokytojo 
žvilgsnį.

Jau ir skaitau. Paskaitau ne tik iš sa
vo knygelės, bet ir iš bet kokios. iTesa,dar 
ne taip gerai įkaitau, kaip mokytojas ar 
ketvirto skyriaus mokiniai, bet vis dėlto 
skaitau. Esu be galo už tai dėkingas 
mokytojui.

• —_ 9

Sparčiai bėga pirmųjų mokslo metų 
žiema. Siaučia pūgos, draskosi vėjai, 
kartais maišosi dangus su žeme, poška iš 
šalčio tvoros, o aš kasdien žingsniuoju į 
mokyklą. Esu sveikas kaip ridikas, ne
bijau žiemos, neprasėdžiu namie nė vie
nos dienos. Kartais mama būkštauja su
šalsiąs aš, pusnynuose nuskęsias... Juo
kai! Nei aš skęstu, nei šąlu. Apmutu
riuoju storai autais kojas, mama apriša 
skara galvą, ir brendu. Jeigu vėjas ne
bepakenčiamai ima plikinti nosį, paeinu 
atbulas. Nugaros joks vėjas neįkanda, 
o sniegas vienas malonumas. Kartais 

tyčia nardomės po pusnynus, ir tas būna 1 
šaunesnis, kuriam giliau už kitus pa- ’ 
vyksta į sniegą įsmegti. Smagu!

Mama žiemą retai eina į dvarą. Ūk
vedys nebeaukinėja, nes dvare žiemą ma
žiau darbų. Ten dabar daugiausia vy
rai darbuojasi. Važiuoja į miškus mal
kų, rąstų, veža į miestą dvaro gyvulius 
ir javus, atlikinėja pastotes valsčiui, 
Mama sėdi troboje prie ratelio ir be pa
liovos verpia. Verpia ji linus, vilnas, 
pakulas. Tik ne sau verpia — kitiems, 
uždarbiauja. Verpia kasdien iki vėlu
mos, net siūlas pirštą kartais pragrau
žia. iJ nori kuo daugiau suverpti ,kad 
daugiau uždirbtų. Bet, matyt, ne kiek ir 
už tą darbą gauna, nes skudžiasi, nega
linti šio ar kito nusipirkti. Tai matyda
mas, aš nuolat galvoju kaip man užsi
dirbus pinigų, tačiau nieko gero nesu
galvoju. .

4. TETULĖS JUGASĖS MOKSLAI
—Šiandien reikia anksčiau gulti,—sa

ko mama.—Rytoj eisim į Gailiūnus.
—Į Gailiūnus? Ną ten veiksim?
Gailiūnų bažnykaimėlyje tikrai nėra 

kas veikti. Tai paprasčiausias kaimas, 
menkesnis už mūsiškį, jame net parduo
tuvės nėra. Iki Gailiūnų mums koks ket- 
evrtas kilometrų.

—Reikia ruoštis prie pirmosios komu
nijos. Tau jau laikas pradėti eiti išpa
žinties.

Š naujiena manęs nedžiugina.
—Nesiraukyk, — kalba mama. — Rei

kia išmokti atlikti išpažintį, priimti ko
muniją. Visi žmonės eina išpažintes, 
rėkia ir tau.

—Ne visi, mama. Mūsų mokytojas 
nei bažnyčion, nei išpažinties eina. Dė
dė Aleksiukas taip pat.

—Tu ne mokytojas, ir ne tau žinoti, 
kur jis eina, kur ne. O Aleksiukas gy
veno Rusijoje, ir pagedo ten žmogus. 
Mums nėra ko jų žiūrėti. »

Rytą mane anksčiau pažadina. Šva
riai nusiprausiau, apsirengiau išeiginį 
švarkelį . Mama į ryžulėlį suriša dešimtį 
kiaušinių, sūrį, sviesto gniužulėlį.

—O kam tiek valgymų?
—Čia ne tau. Tau štai atskirai.
Vasaros rytas vėsus, malonus. Links

mai šypsodamos aukštyn įdangų kopia 
saulė. Jos spinduliai mirguliuoja ra
sos lašeliuose. Krečiu basomis kojomis 
rasą ,šokinėju per griovius.

Užeiname į menką trobelę bažnytkai
mio pakraštyje. Randame dvi nebejau
nas, bet vieną į kitą visai nepanašias 
moteriškes. Viena jų—pajuodusi išdžiū- 
vėlė, ilga kaip kartis, sulinkusi it pjau
tuvas. Kita—žema, stora, raudonv.eidė, 
primenanti statinę.

Mama pasisveikina, pabučiuoja vienai 
ir kitai rankas. Pastumia ir mane tą pa
tį padaryti, o paskui kreipiasi į išdžiū- 
vėlę:

—Tetule Jugase, atvedžiau sūnų prie 
pirmosios komunijos! ruoštis. Ar priim
site?

“Tetulė” žiūri į mus ir neskuba atsa
kyti. Mama įspraudžia jai į rankas at
sineštą ryšulėlį.

—Mes jau antra savaitė mokomės. 
Pavėlavot.

Aš krupteliu nuo jos balso: tetulė Ju- 
gasė kalba kaip griaustinis. Man atrodo, 
kad ne ji prakalbėjo, o kažkas subūgni- 
jo į jos išdžiūvusią ir išlinkusią nugarą. 
Raudonveidė prašo sėstis ,bet mama sto
vi nusiminusi ir nedrąsiai teisinasi:

—O man sakė, kad tik dabar pradėsi
te. Į Liubartus mums toli. Gal kaip nors, 
tetule Jugase?..

Jugase vėl žiūri į mane, pažiūri į ma
mą.

—O poterius ar moka?
—Kur nemokės — moka! Ir skaityti 

moka, tik maldaknygės dar nenupirkau. 
Pirmą skyrių neseniai baigė.

—Sukalbėk “Tikiu į dievą.”
Atkalbu maldą.
—Dabar “Dešimt dievo.”
Išskaičiuoju.
Moteris nepriekaištauja; egzaminą, 

matyt, išlaikiau.
—Priimsime, — taria mamai. — Vesk 

vaiką prie bažnyčios. Ten jau renkasi. 
Tuoj ir mes su Ievute nueisim.

—Labai dėkoju tamstai, — džiaugias* 
mama. — Mokykite jį, o jeigu reikės — 
paspauskite. O tu, —• atsisuka į mane,— 
'žiūrėk; tetulhj privalai klausyt taip pat, 

kaip ir mokytojo, kad Kebūtų man man 
dėl tavęs sarmatos!

Mamos balse vėl išgirstu tą pačią griež
tą gaidą, kurią girdėjau nuvestas pirmą 
kartą į mokyklą. Ir kai pažiūriu į jos 
akis, suprantu, jog privalėsiu tetuliiį 
klausyti ,neprieštaraudamas mokytis tai, 
ko jos mokys.

Visą mėnesį kasdien bėgu į Gailiūnus. 
Iš apylinkės kumetynų ir kaimų Juga- 
sės “mokyklon” vaikščioja keliasdešimt 
vaikų. Čia mokosi ir ūkininkų, ir ku
mečių, ir grytelninų vaikai. Tik nė vie
non dvarininkiuko nėra mūsų tarpe, kaip 
jų nėra ir Lepšiškių mokykloje. Kur jie 
mokosi, niekas nežino:

Mes susėdome šventoriuje tiesiog ant 
žolės ir klausomės griausmingo Jugasės 
balso. Ji mus moko įvairiausių maldų, 
prisakymų, katekizmo ir šventosios isto
rijos, daug pasakoja apie dievą. Dievas, 
begaliniai geras, maloningas, teisingas, 
bet ir labai rūstus. Jis griežtai baudžiąs 
jam nepaklusnius, nuodėmingus žmones. 
Norint dievui įtikti, reikią saugotis nuo
dėmių. O į nuodėmę vedąs kiekvienas 
mūsų žingsnis. Po mirties visus nusidė
jėlius dievas nutremiąs į pragarą, kur 
velniai su jais darą, kas tik jiems patin
ką. Tiesiog siaubas ima, plaukai šiaušia
si, klausant Jugasės pasakojimų apie po
mirtines žmogaus kančias pragare. No
rint pragaro išvengti, reikia dorai gy
venti. Todėl žmogui negalima pykti, ne
galima smaguriauti, negalima tingėti. 
Žmogui reikia daug melstis, klūpoti ant 
kelių, pasnikauti, klausyti kunigų ir po
nų, kuo daugiau duoti bažnyčiai, kantriai 
kentėti visus sunkumus. Tokia dievo 
valia. Man dievas labai primena poną 

Laiškas “Laisvei”
r

Gegužės pirmoji pusė vi
sada tiršta šventėmis. Vos 
tik pažymėjome Gegužės 
Pirmąją, ant slenksčio jau 
stovėjo Spaudos diena (geg. 
5), paskui savo eilėje tuoj 
pat Radijo diena (geg. 7), 
pagaliau Pergalės diena 
geg. 9). Šventės, skirtos 
ne tik pasidžiaugti, bet ir 
susimąstyti; ne tik pailsė
ti, bet ir pasitikrinti jėgas 
neišspręstiems darbams nu
dirbti.

Šiemet minint Spaudos 
dieną pirmąjį kartą Lietu
vos žurnalistams buvo įteik
tos V. Kapsuko vardo pre
mijos.. Jos turi paskatinti 
mūsų publicistikos augimą 
bei vystymąsi ir, apskritai, 
kelti žurnalistikos kultūrą. 
Iš apdovantųjų tarpo norė
čiau išskirti Jono Karoso 
memuarus “Kalba Vilniaus 
akmenys” apie Vilnių 1924- 
1931 m. laikotarpiu. Ji 
turtinga savo įdomia ir 
nauja medžiaga, gyva savo 
pasakojimo maniera, betar
piška autoriaus patyrimu ir 
pastebėjimais. Kol kas ne
daug teturime su tokiu pub
licistiniu lygiu parašytų 
knygų, ir ji pelnytai buvo 
pažymėta bei įvertinta.

Didelio džiaugsmo ir susi
mąstymo diena yra Perga
lės paminėjimas. Mumyse 
visada gyvas karo didvy
rių atminimas, tų gyvųjų 
ir žuvusiųjų, kurie pasiekė 
Pergalę labai sunkiuose ir 
įnirtinguose mūšiuose.

Didžiojo Tėvynės karo 
metai, ypatingai jame kovo
jusių kartų gyvenime įėjo 
į kraują ir kūną. Mes tu
rime poetą, kurio gyvenimo 
būdas ir kūryba net ir po 
devyniolikos metų išliko 
kaip fronte, kaip apkasuo
se. Turiu galvoje Paulių 
Širvį, šio narsaus fronti
ninko gyvenime ir kūryboje 
karas įrašė tokias žymes, 
kad,jos, m^tyt, ir nebeišde- 
giriamai pasiliko poeto sie
loje.

Tarybinių karių žygiai ir 
jų frontinė brolybė, jo eilė
raščiuose trykšta tokiu be
tarpišku, atviru ir gyvu 
jausmu, išsilieja tąip dai
ningai .ir emocingai, kad 
perveria skaitantįjį. Atvi

ros .širdies ir jautrus, ne
rūpestingas ir kuklus šis 
puikus žmogus ir talentin
gas poetas. Praėjęs sun
kius karo kelius, jis atnešė 
į poeziją savo paties patir
tą, pergyventą ir per j aus
tą gyvenimą su jo mūšių 
rūstumu ir karių narsumu, 
su kovos draugų mirtimi ir 
vyriška brolybė. P. Širvio 
vardas Jums ne naujiena— 
jis trijų eilėraščių rinkinių 
(“Žygio draugai,” “Ošia 
gimtinės beržai” bei “Beržų 
lopšinė”) autorius. Čia tik
tai dar kartą, Pergalės die
ną, jį prisimename.

Gegužės mėnesio dienų 
tėkmėje turėjome ir kitų 
šviesių dienų. Geg. 2 d., pa
gal seną paprotį, seni vil
niečiai kasmet renkasi į ty
lų žvėryno kampelį, pas sa
vo mokytoją Marceliną 
Šikšnį, pasveikinti Jį su gi
mimo diena. Šiemet šis įžy
mus vilnietis — pedagogas 
ir rašytojas — pažymėjo 
retą sukaktį: jis sulaukė 90 
metų. Tai — didelių rūpes
čių ir įtemptų darbų gyve
nimas. M. šikšnys—vienas 
iš pirmųjų lietuvių drama
turgų, ilgametis Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazi
jos direktorius ponų Len
kijos užgrobtame Vilniuje, 
matematikos vadovėlių au
torius. Savo literatūrine ir 
ypatingą! pedagogine veik
la jis nupelnė didelę Lietu
vos visuomenės pagarbą. Jo 
darbai ir gyvenimas giliai 
įaugo į Vilniaus krašto lie
tuvių kultūrą.

• Prieš keletą metų išleis
toje M. šikšnio kūrybos 
“Rinktinėje” įdėti trys jo 
dramos kūriniai (“Pilėnų 
kunigaikštis,” “Sparnai” ir 
“Likimo bausmė”) bei pluoš
telis orignalios ir verstinės 
poezijos parodė jį plačiajai 
visuomenei kaip rašytoją. 
Tai jo jaunystės metų kū^ 
ryba (1895-1911 m.), nes 
vėliau M. šikšnys jau visiš
kai atsidavė pedagogo pa
šaukimui ir darbams-

Susirinkę jo auklėtiniai 
linkėjo jubiliatui daug sau
lėtų gilios senatvės dienų. 
Tuo jie išreiškė ir visų mū
sų jausmus šiam tauriam 
Vilniaus krašto kultūros 
veikėjui.

Andrikauską. Ir Andrikauskas mėgsta 
rūstauti, bartis, mėgsta, kad jam žmonės 
lenktųsi ir jo klausytų. Kažin, ar jis bijo 
dievo, ar daug meldžiasi ir klūpo?

Kartais pradedu bijoti rūsčiojo dievo. 
Žengi žingsnį ir nežinai—taip padarei, 
ar ne. O gal jau nuodėmė, gal jau nu
sidėjai dievui, gal jau jis ir užsirašė į 
savo knygą... Baisu ir velnių, ypač va
karais ir naktimis.

Jugasės pasakojimų įbauginti, mes 
stengiamės būti geri, norime patikti 
mielaširdingajam ir rūsčiajam dievui. 
Nė vienam nesinori numirus į pragarą 
keliauti. Jau geriau į dangų. Ten—am
žina linksmybė, giesmės ir vargonai, vi
si pasipuošę, sotūs, pilni džiaugsmo. 
Ten, matyt, gražu, kaip ir pono Andri- 
kausko rūmuose, kuriuose tik angelai 
neskraido.

Kaip Lepšiškių mokykloje, taip ir Ju
gasės “mokykloje,” ne visi vienodai ga
būs. Kitas neišmoksta paprasčiausios 
maldos, ir gana. Jeigu kuris vaikas per 
ilgai ko neišmoksta, Jugasė parodo Ie
vai jį savo pajuodusiu kumpu pirštu:

—Perliek ir šitam—geriau įsikals!
lieva perlieja ir “šitam.” Tačiau vir

vagalys ne visada padeda įsiminti šven
tuosius mokslus. Keletui vaikų reikės 
dar ir kitais metais čia mokytis.

Reikia prisipažinti, nelabai bijome Ie
vos virvagalio. Ji nemuša, o tik šiaip 
sau neskaudžiai mosteli. Matyt, jai gaila 
vaikų. Dėl to mes Ievą mylime labiau, 
negu Jugasę, o plakami rėkiame tik dėl 
akių. Ji mums ir su mokslais neįgrįsta, 
nes visą laiką mus graudena Jugasė. Ie
va mums tik tada pakalba, kai Jugasė 
visiškai pavargsta.

(Bus daugiau)

Gegužės dienų tėkmė
Bet gegužėje yra ir kito

kios datos. Gegužės antrą
ją pažymėta mūsų Petro 
Cvirkos paskutinioji gyve-

Margas skaitymas
“W a 11 Street Journal” 

rašo apie alaskiečius, gyvet 
nančius iš Washingtono pa* 
galbos nukentėjusiems nuo 
žemės drebėjimo. Valdžia 
duodanti paramą ant trečio 

. nuošimčio.
Alaskiečiai saką: Gerai 

būti Jungtinių Valstijų tar
pe, bet šiuo klausimu būtų 
daug geriau būti užrubeži- 
niais, nes Amerika visiems 
užrubežiniams kapi t a 1 i s- 
tams teikia paramą, imda
ma tik 1 procentą.

Kun. V. Rimšelis rašo 
“Drauge” apie kelionę iš 
Venezuelos , Caracas, į Rio 
de Janeiro. Jis kunigiškai 
aprašo apie Brazilijos val
džios nuvertimą su ginkluej. 
ta kariuomene.

Visų pirma sako, kad Ve
nezuela nepripažįsta Brazi
lijos karinės valdžios ir 
“nutraukė diplomatinius 
santykius su Brazilija”.

Kunigėlis rašo ilgą rašt^ 
apie Brazilijos perversmą, 
pasisėmęs žinių iš kapita
listinių laikraščių ir ką jam 
pasako Sao Paulo kunigas 
Pijus Ragažinskas, kurio 
klebonijoje yra “lietuviškų 
veiksnių centras”.

Rio de Janeiro kun. Me
čys Valiukevičius, ten gi
męs, buvęs “vienas iš žy
miausių revoliucinės ko
mandos narių”, ir jis “pla
navo revoliuciją” su gene
rolu Branko. )

J. Goulart, girdi, buvęs 
Maskvos pasekėju ir rengęs 
perversmą gegužės pirmą 
dieną. Net buvę išleisti 
“komunistiniai Brazilij o s 
pinigai su Lenino galva, su 
kūju ir pjautuvu.” Atrodo, 
čia bus kunigiškas melas.,

Kad kunigas su savo 
klapčiukais Ragaž i n s k o 
klebonijoje planavo revoliu
ciją, irgi nėra didelė naujie
na.

nimo diena. Tikrojo meni
ninko ir žmogaus vietos nie
kada negali pakeisti kitas. 
Tai ne tarnybinė vieta ar 
postas, kurį gali užimti ki
tas. Tai nepakartojamas, 
gamtos suteiktas pašauki
mas: su juo atėjęs į gyve
nimą, P. Cvirka pasitrauk
damas, jį nusinešė su savi
mi. Visa paguoda ir nusi
raminimas—jo kūrybos pa
likimas, kuris turi didelio 
menp požymį — su metais 
nesenti, o visada atsijau
ninti. Tuo mes ir guodžia
mės, prisiminę skaudųjį P. 
Cvirkos netekimą.

O štai ir šiemetinė gegu
žės 7-oji mus labai nu
skriaudė, taip netikėtai at
imdama iš gyvųjų tarpo B r. 
Pranskų-Žalionį. Jo mirtis 
dar tebėra tokia gyva ir 
karšta, kad sunku suskirs
tyti tas mintis ir jausmus, 
kurie atplaukia galvojant 
apie jo gyvenimą ir kūry
bą. Mūsų literatūra ir kul
tūra patyrė negrąžinamą ir 
sunkų nuostolį, netekusi' ty
ro, didelės širdies ir talen
to žmogaus, rašytojo ir 
mokslininko. Kam teko 
bendrauti su Br. Pranskum, 
tas visada išsinešė šviesius 
jausmus ir šiltą pagarbą 
šiam žmogui — paprastam 
ir kukliam, daug kentėju
siam ir nepalūžusiam, 
kruopščiam ir rimtam mū
sų literatūros ir mokslo 
darbuotojui. Jis buvo žymi 
ir reikšminga mūsų kultū
ros ir mokslo asmenybė, 
kurios netekimą jausime 
kiekvieną kartą ir vis su di
desniu širdies gėlimu.

Bet gyvenimo srovė ne
paliauja plaukusi pro gy
vuosius ir mirusiuosius. Ji 
atplukdo ir tai, kas kiek 
apmalšina netekimo aitru
mą. Knygynų vitrinose pa
sirodė, Jono Kaškaičio eilė
raščių rinkinys “Augo ber
žas,” išėjęs jau po auto
riaus mirties. Labai kuk
liai, bet labai artimai pa
vadinta ši knyga, kuri paly
dėta prof. Br. Pranskaus-

1905 metų revoliucijoje 
lietuviški kunigai išdavinė
jo revoliucionierius caro 
žandarams. Antrojo pasau
linio karo metu daug kuni-'r 
gėlių dėvėjo hitleriškas ru
dines ir pridėjo savo ran
kas prie žydų ir kitokių 
žmonių žudymo.

Spartakas

Žalionio straipsniu. Žmo
gaus, kurio jau taip pat ne
bėra mūsų literatūros gre
tose. Sunku vartyti šią 
knygą, kuri dar taip labai 
gyvai ir skaudžiai žeidžia 
dviejų mirčių atminimu. 
Bet kartu ir šviesu dėl tos 
priežasties, kad tų žmonių 
gyvenimas toliau tęsiasi jų 
knygose.

“Pergalės” žurnalui nau
jąjį romaną “Kaimas kryž
kelėje” spausdinti atidavė 
Jonas Avyžius. Romanas 
vaizduoja 1956-1957 metų; 
dienas, jų problemas fr 
žmonių likimus — labai \ 
šiandieniškus ir reikšmin
gus. Kai kurios ištraukos 
pasirodė ir periodikoje. Ne
galiu susilaikyti nepasakęs, 
kad susitikimas su naujuo
ju J. Avyžiaus romanu, ma
no įsitikinimu, bus labai 
svarbus ir reikšmingas, 
^lūsų literatūrą, tikiu, galė
sime pasveikinti su tikru 
įvykiu. Tuo labiau, kad ir 
kiti draugai, skaitę šį roma
ną, taip pat jį vertina kaip 
neeilinį kūrinį, taigi ir mū
sų džiaugsmas juo yra ben
dras. .

Gegužės dienų tėkmė te^ 
besrovena. Jų dar tikrai 
praėjo dešimt. Kitos taip 
pat atneš visko, kuo tur
tingas ir įdomus ir įvairus 
mūsų gyvenimas.

Br. Raguotis
cs^

4 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., gegužės (May) 29, 1964



KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.
sugrįžo mūsų mieloji vei

kė^ Ksavera KarosienS. Ji 
lankėsi net septyniose šalyse. 
Nors vienai dienai buvo pate
kus ir į Lietuvą.

Daug, daug gražiausių įs
pūdžių ji mums papylė iš sios 
savo kelionės taikos reikalais. 
Išgirskite ją ir kitos kolonijos.

------- f
Atsimenate, carai buvo už

draudę Lietuvoje lietuvišką 
raštą. Buvo pikta.

Bet kaip su popiežiais, ku
rie net iki šiol draudžia lietu
viškai mišias laikyti ?

Dar ir šiandien nežinia, ar 
tas biaurus uždraudimas nuo 
mūsų kalbos bus nuimtas. Gir
di, priklausys nuo vyskupų. 
Angliškai mišias laikyti jau 
pavėlinta, bet lietuviškai jas 
lai/j^ti mūsų balkūnai ir jau
kai dar neturi leidimo.

Su kokiu dideliu pasitenki
nimu ir laukimu Lietuvos 
aukštoji dvasiškija. pasitiko 
karą ir žmogžudiškas vokie
čių armijas, galima spręsti iš

ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
(In Memorium)

ALDLD 45 kuopa Dekoracijos Dienos (Memorial 
Day) proga prisimena ir pagerbia mirusius 

savo kuopos narius. '

Ambrozas, J.
Ambrazienė, L.

j Bauža, F.
Brazas, G.
Brazienė
Grigas, J.
Gailiūnas, A.
Kasparas, J.
Kairis, M.
Kazlauskienė, M.
Lukas, K.

, Metelionis, A.

WORCESTER, MASS.

Kapų puošimo dienos proga—atminčiai

Simano Janulio
Mirusio Vasario 21, 1951

t
Su gailesčiu ir pagarba prisimename mylėtą 

ir mus mylėjusį vyrą ir tėvą, bendrų darbų ir 
idėjų draugą.

Amžina ramybė ilsėtis Vilties kapinėse.
- -Helen Janulienė-žilinskiene, žmona 
—Helen Smith, duktė 
—Richard Janulis, sūnus

WORCESTER, MASS.

Kapų lankymo dienos proga—atminčiai

Jurgio Žilinsko
(Susnikų Jurgio)

Mirusio Kovo 24, 1962
Jo netikėta mirtis buvo skaudus smūgis ir 

didelis nuostolis žmonai ir pažangiajai visuo- 
menei.

f Lai būna jam amžina ramybė ilsėtis kapinėse, 
New Britam, Conn.

-Helen Žilinskiene, žmona

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS CENTRO
' KOMITETAS

visų narių vardu 
reiškia giliausią užuojautą mirusios 

KONSTANCIJOS RIMKIENĖS 
sūnui Leonardui, jo žmonai ir šeimai, taipgi 

visiems artimiesiems ir draugams 
Konstancijos Rimkienės mirtis — didelis nuo

stolis pažangaus judėjimo menininkams ir visuo
menei.

Liūdnas Prisiminimas

KAZIMIERO STAŠIO
Mirusio gegužes 30, 1963

I

Jau vieneri metai kai mirtis atskyrė tave nuo 
manęs, likusi didžiausiame nuliūdime. Ilsėkis ra
miai Whitemarsh Memorial Park kapinėse. Aš 
visuomet tave prisiminsiu su nepagydomu širdies 
skausmu.

— Angelina Stašienė, žmona
Dubin, Pa.

W«llll III [.■i—,   m 
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arkivyskupo ir metropolito 
Juozo Skvireckio dieninių už
rašų, kuriuos dabar spausdi
na Vilniaus žurnalas “švytu
rys”. Prašau: 1941 metų bir
želio 23 d.:

”... Keletą kartų dienos me
tu buvo kartojama, kad vo
kiečiai jau esą Marijampolėje. 
Kaune matėsi keletas gaisrų. 
Degė Lietūkio naftos sandė
liai, rodosi, malkų didžiausias 
sandėlis ir kiti gal karinių 
reikmenų sandėliai. Į vieną 
vietą katedros kryptimi buvo 
numesta labai didelė bomba. 
Nuo jos sprogimo sudrebėjo 
net mūsų namai ir jų lan
gai!.. Taip praėjo antra ka
ro diena. Tik antra — o išsi
vadavimas jau buvo aiškus”.

Birželio 24 d.:
“Kaune esą labai daug areš

tuojama žydų. Jų būriai varo
mi gatvėmis... Jau 1^2 nak
ties, o mūsų svečiai vokiečiai 
dar tebejuda...”

Sofija.—1963 metais Bul
garijos industrija ir žem
dirbyste daug daugiau da
vė, kaip pirmesniais me
tais.

Pocius, J.
Rakauskienė, A.
Simone, Vera
Stasiulis, J.
Sidaravičius, J.
Sidaravičienė, A.
Taras, P.
Tashalis, K.
Tashalienė, A.
Vaikys, M.
Valančięnė, U.
Zablackas, J.

PHILADELPHIA, PA.
Šį sekmadienį, gegužės 31 

d., prašome visų skaitlingo 
atsilankymo į draugų Ra
manauskų rengiamus pie
tus. Atvykę nebūsite suvil- 
ti, draugiškai priimti, ska
niai pavaišinti. Nesivėluoki- 
te, būkite pirmą valandą.

Gegužės viduryje įvyko 
ligoninių savaitė paminėji
mui Nightingale 144 metų 
gimtadienio. Delaware Val
ley ligoninių direktorius 
Daniel E. Gay sako, šimto 
ligonių patarnavimui reikia 
237 (?—Red.) darbininkų.

Teamsterių lokalo 107 16 
narių Philadelphijoje kalti
na lokalą, kad lokalo pini
gai vartojama Hoffos bylų 
vedimui. Darbo sekretorius 
W. Willard įsakė Labor 
Department tyrinėti, ar ne
prasižengė Landrum-Grif
fin įstatymui.

Episkopalų klebonas Clay
ton K. Hewett, vyskupo ra
ginamas, 18 dienų badavi
mo streiką prieš Chesterio 
policijos žiaurumus užbai
gė. Per 18 dienų jis padavo, 
gėrė tik vandenį ir daržo
vių sultis, nustojo 30 svarų-

Wilkes-Barrėje biznio se
kcijoje trys namai suvirto 
į mainų duobę. Judėjimas 
sulaikytas.

Mainierių pirmo distrikto 
prezidentui Lippi, kuris bu
vo nubaustas kalėjimu už 
išeikvojimą banko pinigų, 
jam būnant prezidentu, su
teiktas naujas teismas.

Politikieriai pešasi, ku
ris kandidatas laimėjo se
natoriaus vietą— Musman- 
no ar Miss Blatt. Užsilikę 
balsai skaitomi. Abi pusės 
turi advokatus. Demokra
tų komitetas abi puses nori 
sutaikyti, kad vienas ar ki
tas pasitrauktų ir kad bū
tų tik vienas kandidatas.

Prieplaukų darbininkų 
unijos lokalas 1291 pikie- 
tuoja Fairless Works of 
Steel Falls Township nuo 
balandžio 22 d., kai kompa

nija pradėjo pakrauti lai
vus savais darbininkais. 
Masinis pikietavimas už
draustas.

Haverford College stu
dentą tyrinėja Russell Stet- 
ler Board of Education. No
rima sulaikyti jam stipen
diją. Jaunuolio prasižengi
mas, kad jis pasisakė už 
medikalę pagalbą Vietnamo 
partizanams.

Philadelphijos Electric 
kompanija numuš mokestį 
už elektrą penkiems apskri- 
čiams už Philadelphijos ri
bų su liepos pirma diena.

Už jaunuolių išpuolius, sa
koma, bus baudžiami tėvai. 
Sako, tėvų užduotis žinoti, 
ką jų vaikai daro ir kur jie, 
vakarui atėjus, laiką pralei
džia. Tėvų aiškinimas, kad 
jie negali savo vaikų suval
dyti, valdžios neįtikina. Ne
klausantiems vaikams esą 
pataisos namai. Šiais me
tais jaunuolių prasižengi
mai pralenkė pereitus me
tus tuo pačiu laiku.

Joseph F. Egan, elektros 
darbininkų unijos lokalo 
prezidentas, sako, kad loka
lo narių susirinkime didžiu
ma pasisakė vesti darybas 
su kompanija be streiko. 
Prezidentas pateikė derybų 
sąlygas-

Yellow Cab kompanija į- 
teikė pasižymėjimus 46 po- 
licmanas už jų nuopelnus 
sugavime plėšikų taksikia- 
bų vairuotojų.

Dr. Allen H, Weter, mo
kyklų superintendentas, rei
kalauja, kad „mokytojam, 
studentų užpultiems mo - 
kyklose, dėlei to išlikusioms 
iš darbo, būtų mokama pil
na alga. Dabar mokama tik 
trys ketvirtadaliai.

Teisėjas Hoffman, sako
ma, pasitrauks iš teisėjo 
vietos, kad organizavus jau
nuolius namas nuo namo 
lavinimui padorumo, kad 
juos sulaikius nuo piktada
rysčių, Pilietis

Waterbury, Conn.
Iš Lietuvių Laisvų Kapinių 

susirinkimo
Per daugelį metų Lietu

vių Laisvų Kapinių, kai tik 
atšyla, būna laikomas bend
ras susirinkimas kapinių 
valdybos ir lotų savininkų.

Toks susirinkimas būna 
kartą per metus — gegužės 
mėnesį. Kapines tvarko de
legatai iš draugijų. Seniau 
buvo 6 draugijos, o dabar 
pasiliko tik viena — 103 
klubas. Visos kitos jau 
likvidavosi, palikdamos sa
vo šėrus klubui.

Kapinės įsteigtos 1902 m. 
Per 60 metų laikotarpį, 
nors ir palengva, kapinės 
augo. Ir šiame susirinki
me pasirodė, kad būtinai jo
se reikalingas didesnis pa
statas, kuriame būtų gali
ma atlikti laidojimo apei
gas. Žiemos metu, kada 
šaltas oras ir būna daug 
sniego, tai prisieina numi
rėlį palikti keletui dienų, o 
jeigu neturima tam vietos, 
tai reikia nuomoti. Beveik 
visos kapinės tokius pasta
tus turi. Taigi palčiai ap
kalbėjus, kapinių valdyba ir 
lotų" savininkai priėjo išva
dos, kad turime pastatą 
statyti, su visuomenės pa
galba. Gal atsiras gerų 
lietuvių, kurie tam tikslui 
ir duos.

To darbo pradžai nutar
ta surengti pramogą. Jai 
surengti išrinkta komisija. 
Su pramoga prasidės rink
liava. Galima aukoti ir 
pirm kalbamos pramogos, ir 
tai bus priskaityta prie 
proponuojamos rinkliavos.

J. Strižauskas

Iš laiškų
Vilnius-1964-V-15.

Gerb. drg. R. Mizara,
j Tarybų Lietuvoje jau pra
žydo pavasaris. Atgimusi 
gamta visiems teikia daug 
energijos, skatina dirbti. 
Ypač intensyviai darbas 
vyksta kolūkių ir tarybinių 
ūkių laukuose. Mūsų žem
dirbiai deda pastangas iš
auginti kuo geriausią der
lių, kad nebereikėtų svetur 
duoneliauti. Dieną naktį 
ūžia gamyklų mašinos, 
stipriai darbuojasi žmonės 
visuose kultūrinio gyveni
mo baruose. Būtų galima 
papasakoti daug gerų nau
jienų. Tačiau šį kartą ap
siribosiu viena — informa
cija apie leidinius, kurie jau 
pasirodė ar dar pasirodys 
Donelaičio jubiliejaus pro
ga. Manau, apie šias kny
gas ir “Laisvės” skaityto
jams bus pravartu turėti 
bendrą supratimą.

Mane pradėjo lankyti 
“Laisvė.” Dėkoju Jums už 
rūpestį ir dėmesį. Pasi
stengsiu už tai atsilyginti 
vienu kitu rašiniu. Su ma
lonumu skaitau kiekvieną 
naują “Laisvės” numerį. 
Tik, deja, ji kai kada toli
moje kelionėje kažkur už
kliūva. Štai ir dabar jau 
kokios trys savaitės “Lais
vė” nebesirodo (girdėjau, ir 
kiti skaitytojai jos taip pat 
šiuo kartu negauna).

Pradėjęs su Jumis susi
rašinėti, giliau ėmiau do
mėtis Jūsų asmenybe ir 
darbais. Iš naujo perskai
čiau Jūsų atsiminimų kny
gą “Žvilgsnis į praeitį.” 
Tiesiog nuostabu, kaip tau
riai, kaip veikliai Jūs nuė
jote savo gyvenimo kelią.

Telieka Jums palinkėti 
kuo geriausios sveikatos, 
kuo ilgiausių metų, kuo pui
kiausios sėkmės visuose Jū
sų darbuose.

Giliai Jus gerbiantis
J. Petronis

PHILADELPHIA, PA.

REAL ESTATE

AS LOW AS $200
REQUIRED

To Buy a New AR Brick
TOWNE HOUSE

* 6 Large Rooms
* Ceramic Tile Bath
* ‘Hostess’ (Kitchen
* Basement Garage

$94.16 Per Month.. Why Pay Rent?
LEWICKI

Bonded MLS Realtor 
Village Green Shopping Center 

Sample House Open Sat. & Sun.
1 to 6 P.M.

HU. 5-0701 — Open Eves.
(43-44)

MOORESTOWN, N.J. 5 bedroom 
split on golf course. Large family 
room with fireplace. 2% baths, dish
washer, garbage disposal, SS& S. 
2 car garage. Moving out of State. 
Call owner 285-8928. (43-44)

Thomas Ave. and 57th vicipity. 
Duplex-triplex. Good income, de
tached garage, 3rd floor rented, tile 
baths, seperate gas and electric. Spa
cious rooms, dishwasher, garbage dis
posal. Near schools, transportation. 
$17,500. Owner SA. 6-8073.

(43-44)

Cornwell Hts — Belmont Hills, 
swimming pool, 17x34 concrete; bath 
house, patio and garage. Ranch house, 
3 bedrooms, fire place, acre lot. 
Beautiful landscaped. Must see to 
appreciate. Owner SK. 7-9797.

(43-44)

600 MOTERŲ BUVO 
DEMONSTFACIJA

Haga.—Iš 15-kos NATO 
šalių buvo atvykę apie 600 
moterų. Gegužės 14 dieną 
jos tyliai demonstravo 
prie NATO ministrų kon
ferencijos namo ir įteikė 
N A A T O vadams peticiją 
reikalaudamos panaik i n t i 
atominius ginklus. Tai bu
vo moterų laimėjimas prieš 
Olandijos valdžią, kuri pra
džioje nenorėjo jas įsileis
ti, o vėliau draudė demons
truoti.

- PRANEŠIMAI
PLYMOUTH, PA.

LDS 60 kuopa rengia pavasarini 
išvažiavimą liepos 19 d., Kazlauskų 
ūkyje, drauge su LDLD 97 kuopa.

Kviečiame visus atsilankyti į mi
nėtą išvažiavimą. —Rengėjai

(43-44)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 k-pos susirinkimas įvyks 

sekmadieni, birželio (June) 14 d., 1 
vai. dieną. Vieta—1622 Fillmore St.

Visi kuopos nariai malonėkite bū
ti šiame susirinkime. Turime svar
bių reikalų aptarti.

A. J. P.

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-tą, L. T. Namo kamba
riuose, 7 vai. vakare. Prašomi nariai 
atkreipti savo atydą ir dalyvauti su
sirinkime, nes per du mėnesius, lie
pos ir rugpjūčio, nebus susirinkimų. 
Apsižiūrėkite, kad nebūtumėte su
spenduoti. Kurie matysite šitą pa
reiškimą apie susirinkimą, pasaky
kite ir kitiems nariams.

George Shimaitis
(42-43)

LITHUANIAN SOCIAL CAMP ASSOCIATION
MAPLE PARK

50 Metų Jubiliejui paminėti |
....

METHUEN, MASS.

BANKETAS
Sekmadienį, Birželio-June 7 d. į

Pietūs lygiai 1:30 Dieną
Maple Parkas gal yra seniausia Amerikos progresyvių 

lietuvių tos rūšies įstaiga. Jame praleista daug 
daug linksmų gegužinių ir jomis paremta 

organizacijos ir progresyvioji spauda.
Lauksime sveičų, o gal ir narių iš tolimų miestų.

RENGĖJAI

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER. Refined, reliable, 
2 adults, 1 teenager, sleep in own 
room. Duties include general House
work. Light cooking, no laundry.

Call 609-NO. 2-9517.
(43-44)

EXPERIENCED Plain cook, wait
ress and general downstairs house
work. Sleep in own bedroom, sitting 
room and bath. Exc. salary. Recent 
references required. Call MI. 2-2140.

(43-44)

RN or LPN. Geriatric Institution. 
Experienced. Excellent opportunity, 
new facility. Call EL. 6-0100 or 
write:

BROOMALL PRESBYTERIAN 
HOME

Marple Rd., Broomall, Pa.
(43-44)

COOK and light housework. Ex
perienced. Mon. thru Fri. available 
to go to Ocean City for summer. 
Excellent references required.

609-UL. 4-5069. (43-44)

HOUSEKEEPER for Doctor's home. 
Meadowbrook-Abington Area. Live 
in. Private room and private bath, 
own TV. One child. Good salary. 
Permanent. Days off flexible. Ma
ture. OL. 9-3377 anytime.

(43-46)

HELP WANTED MALE’
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 amusement & 
music machines. Must be A-l 
mechanic. Thoroughly exp. Work 
in Phila. & suburbs. No selling, no 
investment. We offer major Co. 
benefits, excel wages. Apply, write 
or call Ken Lewis, PO. 8-9600. 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)

DESIGNER. Corrugated box. Stono 
Container has opening for experien
ced qualified package design man. 
Excellent opportunity for advance
ment. For appointment phone Mr. 
Magill. DE. 2-0200.

(43-45)

FORGE SHOP HELPERS Wanted.
Permanent for right men. Will train.

CORNWELLS HEIGHTS AREA 
For appointment Call ME. 9-1713.

(43-44)

FENCE ERECTORS

Experienced Only
Wood and Metal
Drivers License
609-WO. 8-5498

(43-44)

MALE &1?EMALE

COUPLE. Experienced Cook and 
Driver. Small family. Near trans
portation. Good wages. Live in. Re
ferences necessary. LA. 5-0400.

(43-44)

MAN & WIFE. Maintenance and 
light part time, housekeeping. Pri
vate School in suburbs. Driving. Fur
nished home. State salary and re
ferences. Box 4, 1015 Chestnut. St., 
Philadelphia, Pa. (43-47)

ą



Gražus buvo drauges pranešimas 
iš keliones taikos reikalais

Mūsų Įžymioji veikėja 
kalifornietė Ksavera Karo- 
sienė ir vėl atkreipė visų 
mūsų dėmesį į patį svar- 
biusią šių laikų uždavinį, 
būtent, kovoti ir kovoti už 
taikos išlaikymą pasaulyje, 
prieš atominio karo pavojų. 
Gražiai ir plačiai ji tą nuo
monę išdėstė praėjusį ant
radienį “Laisvės” salėje, 
kur buvo susirinkęs gražus, 
bet ne per didelis būrys 
Niujorko ir apylinkės pa
žangiųjų lietuvių. Ji davė 
mums ilgai a t s i m i n ti n ą 
pranešimą iš savo ilgos ke
lionės į Europą, kur jai te
ko apsilankyti net septynio
se šalyse.

Kai Klubo pirmininkė 
Eva M izarienė perstatė mū
sų veikėją papasakoti mums 
savo įspūdžius ir patyri
mus iš šios kelionės, mes ją 
nuoširdžiai pasveik i n o m e 
karštais i)’ ilgais ranku plo
jimais. Mes ją pasitikome 
ir sveiiknome kaipo .vieną 
iš pačių žymiausių kovoto
jų už taiką tarp pasaulio 
moterų. Šioje kelionėje, šio
je misijoje į Holandijos sos
tinę, kur NATO (North At
lantic Treaty Organization) 
atstovai laikė posėdį ir ta
rėsi, kaip dar daugiau ap
siginkluoti, Ksavera buvo 
viena iš didžiulės Amerikos 
moterų delegacijos. Jų bu
vo net šešiasdešimt devy
nios. Jos skrido į Hagą su 
protestais ir reikalavimais, 
kad NATO šalių valdžios 
liautųsi siekusios atominiai 
apginkluoti Vakarų Vokie
tiją ir tuomi pastatyti j di
džiausią pavojii pasaulinę 
taiką.

Ksavera priminė mums, 
kad prieš pat išskridimą iš 
Niujorko lėktuvų kompani
ja pranešė joms, kad Ho- 
landiįos valdžia jų nelau
kia, kad joms bus neleista 
nė koją ikelti į jos sostinę 
Hagą. Bet mūsų kovingo
sios amerikietės nutarė 
g ą s d in i m ų nepaisyti ir 
skristi. Na, ir jos nuskri
do. Ir, girdi, pirmutiniai 
mus pasitikti ir “pasveikin
ti” buvo Holandijos policis- 
tai, kurie “viešnias” apsupo 
ir suvarė į mažą kambarį. 
Jie su jomis elgėsi labai ne
draugiškai ir todėl iš mote
rų susilaukė gestapinin
kais pavadinimo. Ir leido 
moterims iš stoties išeiti ir 
savo misiją vykdyti tik ta
da, kada jos sutiko pasi
rašyti pasižadėjimą, jog jos 
elgsis kuo ramiausiai, jog 
jos nepaskelbs sėdėjimo 
streiko, nesakys jokių kal
bų, gatvėse nekels jokio 
triukšmo ir t. t.

Tai su tokiais pasižadėji
mais ir apsiribojimais iš 14 
kraštų suplaukusios mote
rys, daugiau kaip du tūks
tančiai jų, labai lietingoje 
dienoje demonstravo prie 
salės, kurioje NATO atsto
vai posėdžiavo. Mūsų vals
tybės sekretorius Dean 
Ruskas ir kiti NATO šulai 
sutiko prisileisti tik pen
kias moteris ir primti jų 
atsivežtas su šitmais tūks
tančių parašų peticijas už 
taiką. Nervingi ir pikti tie 
ponai buvo, pamatę tokią 
didelę masę kovingų mote
rų. Nepatiko jiems, kad 
moterys sužinojo, jog ruo
šiamasi yra atominį ginklą 
įdėti j Vakarinės Vokietijos 
rankas ir suskrido prieš tą 
jų suokalbį užprotestuoti.

Po demonstracijos mote
rys atlaikė susirinkimą ir 
nutarė sustiprinti pasaulię 
kovą už taiką. Sugrjžusios 
delegacijos\į savo kraštus 
stengsis moterų pasitari
mo nutarimus ir dvasią

pravesti g y v e n i m a n. Ta 
linkme, sakė Ksavera, dar
buosimės ir Amerikos mo
terys.

Ypatingai gilų įspūdį į 
moterų sąskrydį Hagoje pa
darė pribuvimas busais dau
giau kaip 500 moterų iš 
Vaakrų Vokietijos. Vokie
tijos moterys irgi nenori 
akro, irgi rryžtasi su kitų 
kraštu moterimis kovoti už 
taika. C*

Kovotojos už taiką buvo 
nuvykusios ir į Prancūziją. 
Ten jos esu pranūcėmis mo
terimis atlaikė keletą mi
tingų. Deja, sakė pranešė
ja, kol kas Prancūzijoje di
delio ir plataus sąjūdžio 
joms neteko pastebėti. Su
sirinkimai buvo nedideli.

Kai amerikietės moterys 
nuvyko į Hagą, gavo pa
kvietimą nuo Čechoslovaki- 
jos moterų, kad jos išrinktų 
ir prisiųstų delegaciją į 
Pragą pasitarimui esu soci
alistinio pasaulio moteri
mis, paieškojimui būdų, 
akip būtų galima apvienyti 
kapitalistinio paasaulio mo
terų taikos jėgas ir pastan
gas su socialistinio pasau
lio moterų jėgomis ir pa
stangomis. Ir štai ameri
kietės išrenka dvi delega
tes, iš kurių viena buvo 
mūsų Ksavera. Tai puikus 
pripažinimas mūsų draugės 
veiklos kovoje už taiką.

Ir pranešėja sakė, akd 
kelionė į Čechoslo v a k i j ą 
buvo labai įdomi ir reika
linga. Ten iš tikrųjų buvo 
rimtai pasitarta su socialis
tiniu šalių moterimis už
mezgimui ryšių su taikos 
jėgomis. Galimas daiktas, 
kad netolimoje ateityje bus 
sušaukta pasaulinė moterų 
konferencija, kurioje aglės 
dalyvauti lygiomis teisėmis 
kapitalistinių i r socialisti
nių kraštų moterys. Be to, 
būdama daugiau kaip sa
vaite Čechoslovakiioje drau
gė Karosienė plačiau susi- 

i pažino su tos socialistinės 
šalies žmonių būkle. Ji su
rado, akd Čechoslovakiįos 
žmonės yra padarę didelį, 
labai didelį progresą page
rinimui savo būklės. Jit 
gyvena gražiai ir pasitu
rinčiai.

Na, ir beviešėdama Če- 
choslovakijoje Ksavera ga
vo pakvietimą apsilankyti 
Maskvoje pasitarimui su 
moterimis taikos reikalais. 
Ta pačia proga iš Maskvos 
buvo nuvykusi ir į Lietuvą. 
Tik gaila, girdi, kad Lietu
voje galėjau pabbuvoti tik 
vieną parą. Laimė, kad 
akip tik tą dieną, praėjusį 
sekmadienį, Vilniuje Vingio 
parke įvyko nepaprastai 
graži didžiulė dainų šventė, 
kurioje ir viešniai teko da
lyvauti. Įspūodis, girdi, bu
vo nepaprastai gilus. Vil
niuje mūsų draugė susitiko 
su visa eile Tarybų Lietu
vos veikėjų ir perdavė jų 
mums amerikiečiams ge
riausius linkėjimus. Mes gi 
tuos mūsų senosios tėvynės 
žmonių sveikinimus sutiko
me ir priėmėme gausiais ir 
nuoširdžiais aplodismentais.

Atsistojimu ir minutės 
tyla susirinkimas pagerbė 
mirusius Lietuvoje Bronių 
Pranskų - Žalonį ir Kazi
mierą Baršauską ir Ameri- 
koie Oną Globičienę.

Tiek tik galiu pridurti, 
kad nors mūsų Ksavera at
liko ilgą kelionę, bet nei 
jos minoje, nei kalboje ne
simatė jokių nuovargio žy
mių. Kaip visuomet, ji bu
vo linksma ir graži.

Kalbėtojai, beje, buvo 
įteikta keletas gyvų gėlių 
puokščių. Jas jai įteikė mū-

Moterų klubo susirinkime 
paminėta Motinos diena

vakare I venoGegužės 20 d- 
“Laisvės” salėn skaitlingai 
susirinko moterys aptarti 
mūsų pažangaus judėjimo 
veiklą ir paminėti motinos 
dieną.

Klubo pirmininkė I. Mi- 
zarienė pakvietė klubo val
dybą pateikti praėjusio su- 

j sirinkimo raportą.
i B. Keršulienė perskaitė 
[protokolą. S. Kazokytė, fi- 
[nansų sekretorė, U. Bagdo
nienė — iždininkė patiekė 
raportus. Viskas tvarkoma 
rūpestingai. Susirinkimas 
užgyrė.

Pirmininkė pranešė, kad 
į klubą gauta trys naujos 
narės: Ruth Bell, A. Phi- 
lippsė ir Judita Sadauskie- 

I nė. Dvi pastarosios aukojo 
klubui po penkinę ir pasi
lieka klubo amžinos narės.

M. Lideikienė pasimokėjo 
keturių metų duoklę.

Pirmininkė kvietė skait
lingai dalyvauti gegužės 26 
d. vakare, “Laisvės” salėje, 
išgirsti K. Karosienės pra
nešimą iš moterų apsilan
kymo Europoje taikos rei
kalais.

Valdyba pranešė, kad Su- 
zanos Kazokytės išleistu
vėm viskas paruošta, tiki
masi turėti daug svečių.

Kaip žinoma, S- Kazoky
tė per metų eilę ėjo sekre
torės pareigas. Netrukus ji 
išvyks iš New Yorko. Klu- 
bietės linki jai laimingai 
įsikurti naujoje vietoje.

Nauja sekretorė išrinkta 
draugė Valentina Nevins- 
kienė,— klubietės linki sėk
mės jums, drauge!

Į Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimą, įvykstantį 

I liepos mėn. 5 d., klubas iš
rinko delegates: V. Nevin- 
skienę, N. lešmantienę, Ba- 
barskienę, V. Bunkienę ir 

' E. Brazauskienę. Šiame su
sirinkime malonu buvo ma
tyti drg. Karpavičienę. Ji 
ilgai sirgo širdies liga. Pa
klausus, kaip jaučiasi, sa
kė: geriau, tačiau dar esu 
po gydytojo priežiūra. Drau
gė atvyko ne tuščiomis — 
įteikė dolerį aukų klubui ir 
svarą kavos Kazokytės pa
rengimui. Ačiū jums, drau
ge!

Paskutiniu laiku nesima
tė mūsų parengimuose Juli
jos Lazauskienės. Sužinota, 
kad mirė jos mamytė Lie
tuvoje. Klubietės reiškia jai 
gilią užuojautą liūdesio va
landoje.

Toliau sekė motinos die
nos minėjimas.

Ieva Mizarienė gražiai 
pakalbėjo apie mamytes, 
jųjų meilę ir pasiaukojimą 
šeimai. Kartu prisiminė ir 
savo motinėlę- Sakė, kad 
jos sveikata nėra gerame 

- stovyje — neseniai pergy- 

sų grakščioji jaunutė Dia
na Nevinskaitė. Paskui pir
mininkė pakvietė Klubo 
sekretorę Bronę Keršulienę 
įteikti viešniai nuo Klubo 
kuklią dovanėlę. Mizarie- 
nei karštai padėkojus kal
bėtojai už gražų, turiningų 
pranešimą ir publikai už 
puikų užsilaikymą, susirin
kimo programa baigėsi. 
Paskui visi buvome pavai
šinti skaniu pyragu ir smar
kia kavute. Išsiskirstėme 
labai apsitenkinę visa su
sirinkimo eiga.

Leiskite man pabarti, 
smarkiai pabarti tuos, ku
rie patingėjote šiame taip 
svarbiame susirinkime da
lyvauti. Nejaugi jums,mie
lieji, visiškai neberūpi ir ne- 
beapeina žmonijos kova už 
taikos išlaikymą?

Rep. 

operaciją, bet, sakė, 
man linksma, kad ji yra gy
va...

Katrina Petrikienė taipgi 
pakalbėjo apie šią gražią 
tradiciją; priminė ypatin
gai reikalą paminėti šian
dieną gražiai, kultūringai.

Toliau sekė meninė pro
grama.

Elena Brazauskienė, kuri 
niekuomet neatsisako mus 
palinksminti savo gražiu 
balsu, padainavo keletą dai
nelių mamytės paminėji
mui.

Kiek vėliau atvyko jos sū
nus su žmona, nešinąs gita
rą. Paskambino ir padaina
vo. Balsas gražus kaip ir 
jojo mamos, tik reikėtų 
daugiau palavinti ir daž
niau pasirodyti mūsų sce
noje.

Skaitė eilėraščius U. Bag
donienė ir M. Juškienė. 
Gražus eilėraštis J. Juškos 
parašytas, skirtas motinai.

Suzanos Kazokytės moti
na mirė prieš keletą mėne
sių. Jinai sako: bevartyda- 
ma mamytės įvairius popie
rius, suradau keletą eilėraš
čių, mamos parašytų. Ji ne
buvo jokia rašytoja, nei po
etė; jos eilėraščiai niekur 
nebuvo atspausdinti. Kaip 
jos dukrelė aiškina, ji my
lėjo sau šį tą rašinėti. Vie
ną jų B. Keršulienė per
skaitė-

Kaip įdomiai šiuose pa
prastuose žodžiuose atsi
spindi jos klasinis suprati
mas darbo žmonių kovos už 
geresnį gyvenimą. . ,

Tokioje dvasioje ji išauk
lėjo savo dvi dukreles.

(Eilėraštis telpa šiame 
“L.” numeryje.— Red.) ,

Po programos sekė vai
šės, kurias patiekė draugėm 
maspethietės. , ,

Pasivaišinę, su gera nuo
taika vykom ,į namus.

1P Verutė B.
—-.............. *•

Brooklyn® Motery 
apšvietos klubas

Moterų apšvietos klubas 
Daugel metų kaip gyvuoja, 
Bet kiek darbų jos nudirbo, 
Tai būt sunku surokuoti.

Jos netik miltingus laiko, 
Ir prisiųstus laiškus skaito, 
Taria gerus įnešimus, 
Kad apšvietai būt naudingi.

Jos surengia vakarėlius, 
Arba gerus pietus, 
Kad finansų padaryti, 
Kad aukoms turėtų.

O tų aukų visur reikia, 
Visur užpuolimai;
Matant reakcijos siutimą 
Reikia apsiginti. •

Dėl apšvietos jos darbuojas, 
Kiek tik išgal aukų duoda. 
Dirba katra kiek tik gali, 
Kad paskleisti propagandą.

ApšvietietėS moka visčą, 
Jos gerai yra lavintos, 
Kožna viena gal iš jųjų 
Ką nors gero padaryti.

Jos turi gerų kalbininkių, 
Prakalbas gali sakyti, 
Ir gerų korespondenčių, 
Kur gal plačiai parašyti.

Turi gerų menininkių, 
Taipgi gerų dainininkių, 
Turi teatrų lošėjų,
Gerų paveikslų piešėjų, 

Turi gerų gaspadinių 
Bankietams valgius gaminti, 
Ir į darbininkių skyrių 
Gerus receptus rašyti

Tos klubietės darbininkės 
Apšvietai dirbti netingi, 
Dirba “Laisvei”, dirba.

menui, 
Taipgi ir kultūros namui.

Pranciška Kazokiene
(Po motinos mirties, Suza- 

na Kazokytė rado šias eiles ir 
jos buvo skaitytos Niujorko 
Moterų Klubo mitinge gegu
žės 20 d., kur buvo minėjimas 
Motinos Dienos.)

New Yiorkas. — Sąjunga 
ko^ai'prieš vėžio ligą nori 
sukelti milijoną dolerių.

Motinos širdis
Kai motina ugdė jaunutį vaikelį, 
Jį supo, liūliavo per ilgas naktis, 
Ji nuolat bučiavo jo švelnų veidelį, 
Nes dėl jo vis buvo karšta jos širdis.
Ir taip jį kas dieną maloniai augino, 
Ir augo vaikutis linksmutis, ramus.
Ir mokslą jam duoti ji stengės, mėgino, 
Kad būt dėl žmonijos naudingas žmogus.
Bet, deja, tik spėjo užaugti berniukas 
Ir tuoj jis turėjo kariuomenėn eit;
Ten jį rūsčiai barė žiaurus karininkas, 
Kurio jis nuolankiai turėjo klausyt.
Išleidus sūnelį ji nuolat dejavo, 
Užmigt negalėjo ir vėl per naktis; 
O kai jau laiškelį nuo jojo ji gavo, 
Tai jau jai pradėjo skaudėt ir širdis.
Ir laikui bebėgant ji dar sužinojo, 
Kad veža jos sūnų į mūšių šalis, 
Tai ji tik išbalo, drebėti pradėjo, 
Ir staigiai nustojo tvaksėt jos širdis.

Jonas Juška

Laiškas iš Lietuvos
Šiomis dienomis woodha- 

venietė Lilija Kavaliauskai
tė gavo laišką nuo pusbrolio 
Vinco Dereškos, kuris rašo 
sekamai:

“Brangi Sesute! Jūsų lai
šką gavome, kuriame rašo
te, kad jūsų sesuo Marga- 
reta atvyksta į Lietuvą. 
Mes labai tuomi džiaugia
mės — lauksime...

“Dabar parašysiu apie 
sesutę Margaretą. 6 d. ge
gužės man iš Kapsuko pra
nešė, kad iš Amerikos at
važiuoja pas mus M- Kava
liauskaitė. Vilniuje pribu
vau 15 d. gegužės... susiti
kau su Margareta, susiti
kome su ašarotomis akimis, 
sveikinomės, neapsakomas 
buvo džiaugsmas. Ji dabar 
išvyko į miestą ant valan
dos. Pas mus, į Uosupelę, 
atvažiuos pasisvečiuoti. Jū
sų sesutė puikiai atrodo.

“Prašau perduokite nuo 
manęs kitom savo sesutėm, 
Agnei Jurevičienei <ir Ele
nai Kudirkienei karštus 
linkėjimus. Taip pat ir 
Jums linkiu, kad ir jūs ka
da nors pasektumėte Mar- 
garetos pavyzdį, atlankytu
me! Lietuvą, savo tėvų se
nąją žemę, taip ir mane. 
Parašysiu daugiau...

Vincas Dereška.”

New Yorkas. — Prie Ci
ty Hali demonstravo virš 
8,000 žmonių, protestuoda
mi prieš segregaciją mo
kyklose.

“New Yorkas. — 1963 me
tais General Foods Corp, 
pasidarė $83,528,000 pelno.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, birželio 2 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinki
me, nes bus paskutinis susirinkimas 
prieš seimą. Kurių duokles neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimo
kėti. — Valdyba

(43-44)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, Birželio 3 d., 7:30 v. v., 
102-02 Liberty Avė. Visi kuopos 
nariai prašomi dalyvauti šiame su
sirinkime. Dar yra proga gauti 
naujų narių pirmiau, negu Seimas 
įvyks. Pasistenkite gauti. Taipgi ne 
pamirškite duokles užsimokėti.

P. Babarskas, prot. sekr.
(43-44)

MONROE, N. Y.
Dekoracijų dienos šventėje, 
2 dienų apvaikščiojimas

Arrow Parke
Sekmadienį

GEGUŽĖS-MAY 31 MAY
KONCERTAS

Yula Šokėjų Grupe 
Diriguojama Fred Klimovich

Linksmus šokiai
Šeštadienį ir Sekmadieni 

Visus kviečiame ateiti

Užsisakykite pietus 
gražioje pajūrio girioje

Juos rengia LLD 185 kp. 
Jie įvyks birželio 7 d., sek
madienį. Nuo “Laisvės” sa
lės išvyksime 10 vai. ryto.

Dideli šilti pietūs bus 
duodami 12 vai.

Užsisakykite vietą iš 
anksto. Tai galite padary
ti pas kuoops valdybą — 
pas pirmininką Vincą Venc- 
kūną, pas sekretorius Joną 
Grybą ir K. Briedį ir pas 
iždininką W. Baltrušaitį.

Pasinaudokite gražia pro
ga. Narys

PRISIMINIMAS
BROOKLYN—OZONE PARK, N. Y. 
Literatūros Draugijos 1-osios Kuopos 

Mirę Nariai
P- Bukšnys 
V. Degutis 
M. Dobinis 
Z. Gailiūnas 
J. Gaitis i 
P.. Gyvis 
P. Gražys 
Adelė Kalakauskūs 
J. Kalvaitis 
Teof. Kapočius 
J.' Kovas 
A. Linkus 
J. Litvinskas 
V. Lukminas 
K; Mitkus 
P. Poškaitis
Katrina Viltrakytė

Memorial Day—Atminimų dieną, gegužės 30-tą, 
prisimename jūsų narystę ir darbus kultūrinei 
Literatūros Draugijai ir ryžtamės ją auginti ir 
joje išlaikyti neišdildomą jūsų atminimą.

"" ..—

Prisimename 
Brangias Drauges

Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal 
savo išgalę darbavosi arba parėmė darbą išaugin
ti ir išsaugoti pažangias organizacijas ir spaudą. 
Štai jos, išėjusios iš mūsų eilių į amžinąjį poilsį:

Helen Andriks
Mary Brown
Katrė Deikus
Anna Deps
Franciška Kazokiene
Magdalena Kuncienė
Lucy Klimienė
Ieva Menkeliūnienė
May Merk
Mary Mikalauskienė
Ona Papienė
Elzbieta Paškauskienė'1

Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.
‘ NEW YORKO MOTERŲ

KULTŪROS KLUBAS

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt., gegužes (May) 29, 1964

MIRĖ
Povilas Kyrius, gyveno 360 

Hooper St. Mirė ambuląn- y 
se, gegužės 22 d., nuo šir
dies smūgio. Kūnas buvo 
pašarvotas M. Ballas-Bie
liausko koplyčioj, 660 Grand 
St., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyko geg. 27 d., St. Charles 
kapinėse, Long Islande. Lai
dotuvių pareigomis rūpino
si Albertas Baltrūnas.

Velionis Povilas Kyrius 
neturėjo artimų giminių, 
tad jo reikalais rūpinosi jo 
geras draugas brooklynie- 
tis V. Guris.

VIRŠ 5,000 STUDENTŲ 
SMERKĖ R. BARNETĄ

New Yorkas.—Shepherd 
Hall kalbėjo buvęs Missis
sippi valstijos gubernato
rius Ross Barnettas. Prieš 
svetainę susirinko virš 5,- 
000 studentų, daugiausia iš 
miesto kolegijos, su pla
katais, smerkiančiais Bar- 
nettą. Studentai šaukę: 
“Fašiste, važiuok namo!” 
Taipgi studentai dainavo 
laisvės dainas.

New Yorkas. — Gegužės 
24 dieną buvo 94 laipsniai 
šilumos, tai karščiausia die
na gegužės mėnesį New 
Yorko istorijoje.

New Yorkas. — Chuliga
nai bėgyje 10 valandų su
mušė Kolumbijos uni
versiteto du profesorius •/- 
L. Carroll Adamsą ir John 
N. Hazarda. v

A. Raulušaitis
P. Reinhardt
K. Ruškis
M. Sapiega
K. Sungaila
J. Stakvilevičius
J- Steponaitis
V. Stupuras
K. Šimkus
J. Šukaitis
V. Tauras
J. Urbonas
J. Vaiginis
K. Vigūnas
V. Zoruba
K. Žemaitienė

Marė Nečiunskienė 
Kazimiera Petlickienė 
Izabela Radžiūnienė 
Olga Reinhardt 
Emilija Simon 
Ona Urbaitienė 
Stella Vaitkus 
Ona Venskūnienė 
Katrina Viltrakytė 
Stefanija Cedronienė 
Adelė Kalakauskienė




