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KRISLAI
Dvi geros draugės
G«‘> sutartis
Puikūs nuosprendžiai
Jie pešasi, o jų namas dega!

Bet nuožiūra pasiliks!

— Rašo A. Bimba —

Beveik tomis pačiomis die
nomis netekome dviejų labai 
£dtų, pažangių, susipratusių Į 
draugių — Onos Globičienės, 
kuri mirė Wilkes-Barre, Pa., ir 
Josephinos Burbienės, kuri 
mirė Stamforde, Conn. Abi
dvi gerai asmeniškai pažinau. 
Visuomet būdavo malonu jas 
susitikti ir pasikalbėti. Jos rū-j 
pinosi mūsų spauda, mūsų or- | 
ganizacijomis, mūsų judėjimu. 
Gaila, kad jų nebesiranda gy
vųjų gretose. Tie, kurie jas 
pažinome, ilgai prisiminsime.

Be didelių reklamų buvo 
padaryta ir Maskvoje pasira- 
š\<£a konsularinė sutartis tarp- 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos. Tai geras žingsnis

JAV Aukščiausiojo I Komunistų vddas klitikuoja I Apie įvykius Laoso MM O m a A 1 T A < 7 V o • ! V • . _ _  V   M. ■_ “T •
i r A

Teismo sprendimai
“ištiki-Washingtonas. — Birže- Į profesorių priimti 

lio 1 dieną Jungtinių Vals
tijų Aukščiausiasis Teismas 
panaikino du prieškonstitu
cinius įstatymus, šešiasde
šimt keturi profesoriai ir 
kitokį Washington© uni
versiteto tarnautojai buvo 
atsikreipę į teismą prieš 
valstijos du 1931 ir 1955

mybės priesaiką”.
Aukščiausiojo 

7 nariai prieš du 
kad tų įstatymų 
taip suformuluoti,

Teismo 
surado, 
tekstai 

jog pri
imantis priesaiką nei neži
no dėl ko jis ją priima, pas
kui jį gali surasti kaltu dėl

metų prieškonstitucinius daugelio jo pasielgi
mų, net ir dėl aiškinimo, kasįstatymus. Tie įstatymai 

reikalavo iš mokytojų ir I yra komunizmas.

JAV dar statys 
26 karo laivus

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo laivyno 
viršininkai praneša, k a d

gera linkme. Lai jis veda abi- 1964 ir 1965 metais dar bus 
dvi šalis prie kitų ir dar pla
tesnių sutarčių !

Kalbama, kad greitoje atei
tyje sutartis bus ratifikuota ir į 
galės konsulatai atsidaryti — 
trys tarybiniai konsulatai A- bus pradėta statyti, kai tik

pradėta statyti 26 karo lai
vai naikintojai—palydovai.

Dešimt laivų jau užsaky
ta, o 16 greitoje ateityje

m^rikoje ir trys amerikiniai 
konsulatai Tarybų Sąjungoje.

su kompanijomis susitars.
Šie karo laivai yra greiti

ir dabartiniais laikais skai
tomi geriausiais iš viršvan
deninių karo laivų. Vieno 

Kiekvienas blaivaus proto > karo laivo pastatymui yra 
amerikietis gali tik nuošir
džiausiai pasveikinti šalieš 
Aukščiausiąjį teismą už jo 
šiomis dienomis išneštus du iš
mintingus ir naudingus nuo- j 
sprendžius. Jis dar kartą at
letė ir pasmerkė Floridos fa- 

mokyklas biblijos ir poterių. 
Jis pasakė, kad Washingtono 
valstijos įstatymas dėl spe
cialių priesaikų norintiems 
gauti visuomeninę tarnybą ne
susiderina su šalies Konstitu- 
eta ir turi eiti laukan! I

vės susisiekimai, naudos bus 
abiems kraštams.

išleidžiama apie 50 milijonų

IZRAELIS PRAŠO 
DAUGIAU GINKLŲ

Washingtonas. — Čionai
atikus uz brukimą į v’es^ias lankėsi Izraelio premjeras

Levis Eshkolas. Jis prašė 
prezidento Johnsono, kad 
JAV duotų daugiau ginklų 
ir amunicijos, nes būk žydų 
valstybei arabų valstybės 
sudaro pavojų.

Tikri prajovai eina tekstilės p 
darbininkų unijoje (Textile 
Workers Union of America). 
Vadai imasi už čiuprynų. Vie
ni nori unijos prezidentą Pol- 
locką išversti iš sosto, o kiti 
už jį galvą guldo. Unijos su
važiavime didžiausias lermas.

Tuo tarpu unijoje padėtis 
tragiška. Unija nariais smun
ka. Iš buvusių 200,000 narių 
belikę 127,000! Dirbtuvės vie? 
na po kitos ištrūksta iš uni
jos rankų, darbininkai, pasi
piktinę, numoja ranka į orga
nizaciją, kurios išauklėjimui 
reikėjo tiek daug ryžto ir 
Orgijos!

. Panašių bėdų turi ir kitos 
|ĮĮnijos. Laikas jų nariams im
ti savo reikalus į savo rankas. 
Jeigu to nebus, jų organiza
cijų ateitis bus liūdna.

“Afrikoje nusavinamos ka
talikų bažnyčios” verkia Chi- 
cagos marijonų laikraštis. Bet 
kam ta nuosavybė bažnyčioms 
reikalinga? Į dangų kunigai 
juk jos nenusineš. Tegu ja 
čia naudojasi biedni afrikie
čiai.

Bet ne vien tik bažnyčių 
nuosavybės gaila. Kunigų laik
raštis skundžiasi, kad tokioje 
Tunisijoje būsią “dauguma 
katalikų bažnyčių paversta į 
muziejus ir bibliotekas.” 6 

girdi, blogiau, kad iš Af
rikos kraštų prašomi laukan 
iimportuoti kunigėliai, palieka
mi tikinčiaisiais rūpintis tik 
patys afrikiečiai.

Vadinasi, išsilaisvinusios ir 
naujam gyvenimui besiryžtan- 
čios Afrikos šalys valosi, 
šviečiasi, kuria naują, šviesią 
ateitį. Tų bažnyčių ir tų ku-

JAV užsienio politiką
New Yorkas. —Jau dąug 

kartų ir komercinėje skau
doje buvo įrodyta, kad 
Jungtinių Valstijų Valsty
bės departamentas sako vie
ną, o Centrinė žvalgybos 
Agentūra (C.I.A.) daro ki
tą. Taip buvo ir 1961 me
tais, kada buvo padaryta 
invazija į Kubą. JAV Vals
tybės departamentas ii 
Stevensonas pareiškė, 
būk Jungtinės Valstijos 
važi joje nedalyvavo, gi 
liau paaiškėjo, kad C.
ją pradėjo ruošti dar 1960 
metais ir invazijai vadova-

JAV} pareiškimų
o yra} prieštaravi- sudavė kelis smūgius deši-

kaip tarp 
ir veikim 
mai. Ir da 
joje C.I.A 
mą Laoso valdžios, o Vals
tybės departamentas kalti
na komunistus už “jų agre
siją”, sak

I Gus Ha 
užsienyje

Vientiane. — Liaudiečiai

bar pietryčių Azi- 
'. paruošė nuverti-

j Gus Hali.
.11 rašo, kad C.I.A. 

iššaukia lokali-
kad
in-
vė-

Kuba kerta smūgius 
savo priešams

Havana. — Į Kubos pa
bėgėlių, esamų < 
Valstijose, naujus pasimoji- Ipartamentas veikti užsiė
mus prieš Kubos liaudies 
vyriausybę buvo atsakyta 
smūgiais. Kubos vyriausy
bė, milicija, savisauga ir 
liaudis energingiau ėmė 
veikti prieš priešus.

Buvo susekta, kad Albet- 
to I C. F. Medrano, kuris 
1961 metais Coral Gables, 
Floridoje, išėjo JAV Užsie
nių Žvalgybos Agentūros 
mokyklą ir 1962 metais grį
žo į Kubą, vadovavo priešų 
grupėms, kurios po vardu 
klubų veikė prieš Kubą.

Medrano, M.M. Tapia ir 
M. P. Gomez suimti ir su
šaudyti. Daug jų pasekėjų 

: suimta. Visi buvę pirm re
voliucijos stambūs žemval
džiai.

vo.
C.LA. yra Jungtinių Vai-lYLlUUO kJ.JL.ZT-. y 1 a (JUllgLlllHĮ V ■

Jungtinėse j stijų valdžios specialus de - 
s nasimoii- Inartamentas veikti užsie-

Maskva. — Čionai užsi
darė Anglijos industrinė 
paroda.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — Shera

ton viešbutyje buvo suruoš
tas banketas pagarbai A. 
Stevensono. 40 minučių 
pirm ten atvyko preziden
tas Johnsonas buvo gautas 
pranešimas, kad yra padė
ta bomba. Policija ieškojo 
jos, bet nerado.

nigų ten buvo per daug, o 
muziejų, bibliotekų ir mokyk
lų bei mokytojų beveik ne
buvo. Viskas buvo pastatyta 
ant galvos, o ne ant kojų.

Gerai, kad tiek Tunisijos, 
tiek Sudano, tiek kitų tautų 
žmonės atsisveikina su nelai
minga praeitimi. Geriausios 
jiems kloties visuose jų žy
giuose į naują rytojų!

Karačis. — Pakista n o 
prezidentas Mohammad a s 
Ayubas Khanas mano, kad 
nauja Indijos vyriausybė 
turėtų pakeisti nusistatymą 
Kašmyro reikaluose. Jis ra
gina Indiją broliškai su
tvarkyti sienos reikalus.

New Delhi. — Indijos 
Kongreso partijos vadai iš
rinko Lalį Bahadurą Shast- 
rį Indijos premjeru vieton 
mirusio Nehru. Šastris yra

pės suok;
čia nepa- 
j 
valdžias,
tų Vietn

Ibininku ir nuver- 
inkarųas valdžias, 

sųorganižuoja

niesiems ir išviję juos iš 
Plane-des-Jarres sul a i k ė 
savo veikimą. Numatoma, 
kad vėl bus sudaryta koali
cinė vyriausybė.

Maskva. — Lenkijos pa
siūlymas, kad Vientianėje 
sušaukti abiejų Laoso frak
cijų atstovus ir, dalyvau
jant Anglijai, Tarybų Są
jungai, Lenkijai, Indijai ir

Kanadai bandyti baigti na
minį karą, gauna daugiau 
pritarimo 1962 metų konfe
rencijos dalyviuose.

Honolulu. — Čionai susi
rinkę Jungtinių Valstijų 
politiniai ir militariniai va
dai svarstė pietryčių Azijos 
padėtį. Valstybės sekreto
rius Ruskas ir Gynybos 
sekr. R. McNamara patei
kė pasiūlymus JAV veiklai.

išti k i m a s 
ladarė Pie

nyje. Kiekvieneriais mętaip 
Kongresas C.I.A. | veiklai 
skiria šimtus milijonų dole^ 
rių. Pentagonas ir Valsty
bės departamentas dar pri
deda milijonus dolerių.
škia, kad Valstybės depar
tamentas ir JAV ambasa
dorius Stevensonas Jungti
nėse Tautose žino ką veikia 
C.I.A. Bet politika ii* diplo- t • • • 1 1 1. I •

pri 
Rei

matija ir yra tam, kad slap
tai veiktų ir nesakytu to, 
ko siekia valstybės va džia.

Jungtinių / Valstijų Ko
munistų partijos genera 1-?

uis sekretorius Gus Hali 
“The Workerio” laidoje iš 
gegužės 31 dienos įrodo tą,
 į Į

KANDIDATAI Į JAV 
PREZIDENTUS

Washingtonas. — Demo
kratų partija turi s a V o 
kandidatą, t a i dabhrtihį 
prezidentą Johnsoną. Res
publikonų partijoje varžųsi 
į kandidatūrą: Goldwater.~ 
Lodge, Niksonas, Rockefel 
leris ir Scrantonas. Kol kas 
visų priešakyje yra senato
rius Goldwateris.

s,

POLICIJA PUOLĖ 
STREIKIERIU^

West Allis, Wis. - 
50 policininkų puolė 
darbininkų pikietą 
Pressed Steel Tank Cjo. fa
briko. Plieno darbininkai 
priklauso unijos 1569

j Ajįie 
pliepo 

iep r

59 metų amžiaus, buvo arti- lui ir streikuoja nuo 
mas Nehru bendradarbis. <

i loka- 
oalan-

džio 1 dienos už algų 
limą. Susirėmime bu 
žeista viends streikie

ame, Brazilijoje ir 
:u vals
suokalbius prieš 
šrinktas valdžias 
žpuolimus ant Ku- 

. Gi visa tai 
—didiesiems 

turčiams. ginklų ir amuni
cijos gamintojams, nes kuo 
pasaulyje; neramiau, tai gin
klų karaliai daugiau pasi
daro pelno už naujus gink
lus, naivus karo reikalams

nizuoja 
liaudies : 
ir tęsia u 
bos respi 
tarnauja

lūs, nau; 
įrengimi

tybių; orga-

blikoš.
jaV

s.
Hali rašo, kad tokia poli

tika yra priešinga Jungti -
nių Valstijų įĮnasių troški
mui. Liaudis 
tą įrodo motei

ikų veikimas ir pa- 
i. Li 
pietryčių

piokslini
reiškimą
karo ir
kurį McNamaba ir

Dar garsiau rėkauja JAV Aukšč. Teismas
vokiečių naciai

Bona. — Vakarų Vokie-

už liaudies teises
JAVWashingtonas.

Jau per ilgą laiką nieko 
nebesigirdėjo apie prezidento 
Johnsono paskirtą komisiją iš
tyrimui prezidento Kenedžio 
nužudymo aplinkybių.

Bet štai prieš keletą dienų 
pasirodė pranešimas, kad ši 
komisija baigia “tyrinėjimą” 
ir greitai susilauksime jos ra-1 
porto. Ir sakoma, kad to ra
porto turinys jau žinomas. O 
jis toks, kad komisija nesu
randa jokio suokalbio, kad 
prezidento nužudymas buvęs 
tiktai vieno Oswaldo sumany
mas ir žygis.

Bet kas tokiuo raportu ti
kės? Niekas iki šiol netikėjo 
šia Dallaso policijos pasaka, 
netikės ja ir ateityje,

Chicago. — Žmona A.
Stevensono, JAV ambasa- j vienas policininkas, 
doriaus į Jungtines Tautas,! 
teismo keliu reikalauja iš 
jo daugiau pinigų savo pra- KONSULŲ SUTART 
gyvenimui ir užlaikymui j 
trijų jų sūnų. ,

JAV IR TSRS DĖL

rys
u-
ir

Dalias, Texas. — Policija 
areštavo 11 negrų, kurie 
buvo paskelbę sėdė j i m o 
streiką prie segregacijos 
valgyklos.

IS
Maskva. — Birželio 1 die

ną Jungtinių Valstijų am
basadorius F. D. Kohleris ir 
TSRS Užsienio miųistrasj 
A. Gromyko pasirašė, kon
sulatų reikalais sųta r t į. 
Kur tie konsulatąi bus 

ra-iįsteigti, tai bus vėliau p 
nešta.

Scarsdale, N. Y. — Mirė 
rašytoja Anne Miller Dow
nes.

Tokio.
prekybą su Vakarų Vokie-j dalyvavęs abiejuose pa^au- 
tija. kiniuose karuose.

'i

Washingtonas. — Sulau-
__________ kęs 86 metų amžiaus mif’ė
— Japonija didina j admirolas A. J. Hepburnas,

tijos transporto ministrą Aukščiausiasis Teismas pa- 
Hansą C. Seebohną parėmė } naikino Alabamos valstijos 
vokiečiai pabėgėliai iš Su-! uždraudimą ten veikti neg- 
detų, tai yra, Čekoslovaki- J rų nacionalei N.A.A.C.P. 
jos pasienio su Vokietija, 
kurių tarpe yra daug karo 
kriminalistų.

Jie šaukia, kad Vakarų 
Vokietija neatsisakė nuo 
1938 metų Munich sutar
ties, pagal kurią Sudetai 
buvo atplėšti nuo Čekoslo
vakijos ir prijungti prie 
Vokietijos.

Vadovaujantis jų “logi
ka”, jie netrukus pareikš 
pretenziją prie Austrijos, 

, Klaipėdos ir kitų plotų, ku- 
kiti JAV riuos hitlerininkai buvo pa-

nenori karo, 
ų, studentų ir

audis nenori
Azijoje.

valdininkai siekia dar dau- j ver££-
giau išp ešti.

MINĖJ O J. KENEDŽIO 
G1IMTADIENĮ

Washingtonas. — Gegu
žės 29 č. sukako 49-ri me
tai nuo John Kenedžio gi
mimo. Jo kajią aplankė ve
lionio ži 
dukryte 
rai žmo 
prie buvusio brezidento ka-

;PO.

nona su sūneliu ir 
Tą dieną ir bend- 

nių daugiau lankėsi

SKUNDŽIASI
JAV VEIKSMUS
na. •— Kubos prem- 

Kastro sako, kad 
tinių
lalion^i ir Las Vilias 
joje
us. Numatoma, kad

KUBA 
PRIEŠ

Hava 
jeras F. 
iš Jung 
skrido b 
provinc:, 
ir skysč: 
tai buvo nuodai, kokių kir
minų perai, ar kas pana
šaus. Jis priipinė, kad poka
riniais -- TT-1----
Vokieti, 
paskleid 
virš Če 
laukų.

Valstijų at-

skleidė rukus

metais iš Vakarų 
os lėktuvai 
ę kirmėlių 
ęoslovakijos

buvo 
per u s 
bulviu

AS J. VALSTIJŲNAUJ. .. .. .
“LAIMĖJIMAS

Wash:
tinių V alstijų valdininkai ir 
diplomatai, kurie varžė 
prekybą su socialistinėmis 
šalimis, po naujos sutarties 
su Rumunija sako, kad tai 
JAV “ aimėjimas”.

Jeigu tai JAV “laimėji-
mas”, ■ 
čiausia 
bos va: 
socialis

organizacijai.
Taipgi Aukščiaus i a s i s 

Teismas 8 balsais prieš vie
ną pasisakė prieš Floridos 
valstijoje poteriavimus vie
šose mokyklose.

Floridoje religiniai fana
tikai apeidavo pirme s n į 
Aukščiaus iojo Teismo 
sprendimą, kad poteriavi- 
mai yra prieškonstitucinis 
elgesys, skaitydami iš Bib
lijos tam tikras dalis.
ITALIJOJE 40,000

I MIRŠTA NUO ABORCIJŲ 
' Roma. — Sveikatos mini- 
1 stras Luigi de Marchi sako, 

Phnompenhas. — Kam- i kad Italijoje p e r metus 
bodžos vadas princas Noro-i įvyksta virš milijono nele- 
dom Sihanoukas išskrido į i gališkų aborcijų ir nuo jų 
Prancūziją. i viršta virš 40,000 moterų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Delhi. — Naujas In

dijos premjeras Šastris pa
reiškė, kad Indija turi veik
ti, idant atsteigtų ramumą 
Azijoje, o pirmoje vietoje 
Laose. Jis pasisakė už val
stybių pasitarimą tais rei
kalais.

Seulis.—Daugiau kaip 10,- 
000 studentų demonstravo 
prieš militaristų valdžią. 
Įvyko riaušės. Daug studen
tų yra areštuota.

ingtonas. —Jung-j

po naujos sutarties

ai reikėtų kuo grei-

Nassau, Bahamos salos.— 
Anglijos karo laivas suėmė 
Kubos pabėgėlių piratišką 
laivelį, kuriame buvo 5 ku
biečiai ir 3 Jungtinių Vals
tijų žmonės. Rado ginklų, 
kanuoliukę ir virš 1,000 šo
vinių. Jie ruošėsi pulti Ku
bos pakrašičus.

Lisabonas. — Portugali
jos valdžia siekia tartis su 
Afrikos nepriklausomomis 
valstybėmis, kurios ją boi
kotuoja už laikymą koloni
alizmo padėtyje Angolos ir

Maskva. — Anglijos dar- i Mozambikos gyventojų.
biečių vadas Harold Wilso- 
nas, kuris numatomas būsi
mas premjeras, lankosi Ta- natorius Barry Goldwateris 

laimėjo pirminius balsavi-
i mus prieš Rockefeller). Gold- 

Pekinas. —- Čionai iškil-! wateris gavo 1.089,133 bai
mingai buvo pasitiktas Je- sus, o Rockefelleris — 1,- 
meno prezidentas Abdula- 30,180 balsų.
has Al-Salalis. -------------------

Los Angeles, Calif.— Še

rybų Sąjungoje.

----------------- ' Frankfurtas. — Teisme
New Delhi. — Naujasis j IKūKmnkai sakė, kad Hitle- 

Indijos premjeras Šastris 
(Shastri) yra 59 metu am-
žiaus ir mažas žmogiukas, JinJai neapkentė A engi įjos 
tik 4 pėdų ir 11 colių aukš- s}5vfteKab
čio. Jis nėra buvęs užsieny-

t je, apart šiaurinio Indijos j 
kaimyno — Nepalio. Jau-

Hermmanas Krumey ypa-

rinko 1,680 žydų, kurie bu
vo gazais numarinti.

Pekinas. — Kinija pirko
panaikinti preky- nesrĮis būdamas Šastris pri- Tarybų Sąjungoje penkis

. ir su kitomis 
is šalimis.

silaikė anglų socialistų pa- ’ didelius “IL-18” keleivinius 
žvalgų. ’ lėktuvus.
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Lal Bahadur Shastri—
Indijos ministrų pirmininkas

NAUJAS INDIJOS ministrų pirmininkas Lal Ba
hadur Shastri, sakoma, ves toki pat politinį kursą, kokį 
vedė neseniai miręs Nehru. Shastri—Nehrų politikos 
pasekėjas. Ligi šiol jis buvo Indijos kabinete kaip mini
stras be portfolio.

Tai nedidelio ūgio, keturių pėdų ir 11 colių, 59 metų 
amžiaus vyras. Aukštuosius mokslus Shastri baigė Ang li
jo je, ir kai kurie politikieriai iš dešinės primeta jam, 

“būk jis esąs didesnis britų fabiečių socialistas nei Indi
jos nacionalistas.

Kairesnieji Indijos Kongreso veikėjai kaltina Shas- 
trį per dideliu palinkimu “link Vakarų”, t. y., link kapi
talistinių, imperialistinių šalių.

Netolima ateitis parodys, kur link Shastri valstybės 
vairą suks.

Konsulatai
PRAĖJUSĮ .SEKMADIENĮ Maskvoje JAV ir 

TSRS vyriausybių atstovai pasirašė sutartį, pagal kurią 
abi valstybės atidarys savo konsulatus viena kitoš mies
tuose. ]

Dar nėra tikrai žinoma kiek ir kur, pavyzdžiui, Ta
rybų Sąjunga atidarys savo konsulatų—Niujorke, Čika
goje, ar San Franciske. JAV savo konsulatą gal atida
rys Leningrade, o gal ir Odessoje.

Kaip ten bus, greit pamatysime. Ši sutartis turi di
delės reikšmės diplomatinių santykių normalizavimui 
tarp abiejų šalių.

Atidarymas Tarybų Sąjungos konsulato—nežiūrint, 
kuriame JAV mieste, palengvins daugeliui mūsų žmo
nių gauti vizas vykstant aplankyti Lietuvą, bei kurią ki
tą tarybinę respubliką.

Iki šiol tarybinis konsulatas veikė tik prie TSRS 
ambasados Washingtone; kas norėjo gauti vizą vyki
mui į Tarybų Sąjungą, turėjo kreiptis ten. Amerikinis 
konsulatas veikė prie JAV ambasados Maskvoje.

Tiesa, šią sutartį turės užgirti JAV senatas 
trečdaliais balsų. Spėjama, kad jis tai padarys.

dviem

Sakys: “nebuvo sąmokslo”
DIENRAŠČIO “NEW YORK TIMES” koresponden- 

tas Washingtone, Anthony Lewis, praneša, kad Warre- 
no komisija, tyrinėjanti prezidento Kenedžio nužudymą, 
savo raporte pareikš, jog nužudymas nebuvęs atliktas 
pagal kieno sąmokslą, o buvęs tik vieno asmens, atsieit 
Lee H. Oswaldo, sumanymu ir šūviais.

Bet tas pats laikraštis birželio 1 d. laidoje paduoda 
iš kai kurių europinių sostinių nuomones, kurios teigia, 
kad nužudymas buvo atliktas sąmokslininkų.

Mes skaitėme daugelio užsieniečių korespondentų 
aprašymus ir teorijas apie prezidento Kenedžio nužudy
mą, ir turime pripažinti, kad užsieniečių aprašymai bu
vo “konkretesni”, labiau įtikinantys, negu amerikinių 
korespondentų.

Aišku, nei vienas rašęs ligi šiol dar negalėjo tikrai, 
faktinai įrodyti, kas ir kodėl prezidentą Kenedį nušovė. 
Visa tai gal paaiškės tik daug vėliau, už metų eilės.

ĮDOMI KNYGA
Specialus Eltos korespon

dentas Rygoje praneša:
čia išėjo iš spaudos knyga 

“Didelio kelio etapai,” kurią 
parašė dvidešimt autorių. Vi
si jie — garbingi,’ narsūs žmo
nės, labai nusipelnę Tėvynei.

Tai — įžymių Raudonosios 
Armijos karinių veikėjų atsi
minimų rinkinys. Kilę iš įvai
rių socialinių sluoksnių, įvai
rių tautų —> rusų, ukrainiečių, 
baltarusių, armėnų, žydų, lie
tuvių, estų, latvių — ^atstovai 
kilniai, pasiaukojamai tarnavo 
revoliucijai,; juos visus vienija 
ištikimybė Tarybų valdžiai, 
didžio si o s proletarinio 
inter naci ona Ii zmo idė
jos. Visi jie aktyviai padė
jo organizuoti didvyriškąją 
Raudoną j ą Armiją, vado
vavo jai, betarpiškai organiza
vo puikias pergales prieš 
jungtines vidaus kontrrevoliu- 
cijos ir užsienio intervencijos 
jėgas.

Dvidešimt šaunių karinių va
dų tarpe — šlovingas lietuvių 
tautos sūnus Vytautas Putna- 
Rinkinyje “Didelio kelio eta
pai” išspausdinti jo atsimini
mai apie 5-osios armijos kovas 
už Uralą ir Sibirą 1918-1920 
metais, šios armijos sudėtyje 
Putna vadovavo 27 Omsko 
šaulių divizijai.

Skausmas perveria širdį, 
kai matai šalia daugelio kny
gos autorių pavardžių jų mir
ties datą -i- 1937 m. Vytau
tas Putna, o taip pat kitas šlo
vingas lietuvių tautos sūnus, 
talentingas karvedys, armijos 
vadas Jeronimas Uborevičius 
kartu su Tarybų Sąjungos 
maršalu Tuchačevskiu, įžymiu 
karvedžiu ir žinomu latvių ra
šytoju R. Eidemanu bei kitais 
Raudonosios Armijos vadais 
tapo sunkiausio nusikaltimo 
aukomis Stalino asmenybės 
kulto laikotarpiu.

Lietuvių sekaitytojui taip 
pat labai įdomūs yra rinkinyje 
išspausdinti Gajaus atsimini
mai. Vakarų fronte prieš, bal- 
talenkius jis buvo raitelių kor
puso'vadas. G£jus 'puikiai ap
rašo didvyrišką Vilniaus štur
mą 1920 m. liepos 4 d. Labai 
nuoširdžiai garsusis korpuso 
vadas pasakoja apie didvyriš
ką jauno' baltarusio žvalgo, 
narsaus komjaunuolio Vasios 
žygdarbį. Tą dieną, kai mies
tas buvo paimtas, Vasia drą
suolio mirtimi krito senosios 
Lietuvos sostinės gatvėje.

rusų, ukrainiečių,

kuose, Elektrėnuose, Pirčiupy- 
■j A ■* •- ii T mm z-lrJ

bar didžiuodamasis j 
sakyti — štai • koks 
kraštas, pakilęs nauja 
nimui.

Įdomi detale įsirėžė atinir- 
tin, lankantis Pirčiupyje, t 
kaime, kurį su visais jo gy 
tojais sudegino fašistiniai 
pantai. Būnant kaimę, kaipgi 
nepažiūrėti, kaip gyv 
tuvis kolūkietis? Ir a 
Pirčiupio Motinos 
mes pasukom į vieną| va 
čio pirkią. Ne į tuos nfiūr:.-

kinėje gyvenvietę j e, o į 
šaliau stovintį seną medinį na
muką. Šeimininkė, mus 
mačius, net rankom supi

—Atėjo svečiai, o | net 
kuo pavaišinti.

žiūrimi, ant stalo tuojau at 
sirado sūris, sviestas 
niai, medus, kitos gėrj 
tau! O dar sako ne 
vaišinti.

Laimingas kraštas man 
vų žemė — Lietuva, laimįng 
kraštas visa tarybinė

Apie Tarybų Lietuvą 
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J. GEIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Kaip baigti karą 
Pietų Vietname

ational Guardian” ko-
respoųdentąs Wilfred Bur- 
chettt 
Nacio 
Front 
•Huu T 
karo fronte.

Užklaustas, kaip ilgai ka
ras Ph 
tęstis, 
“Karai: 
kaip 
ameri 
bus iš 
ir bus sudaryta tikrai ne- 
prikla 
kanti

Į kk 
JAV 
Šiauri|ų Vietnamas ir Kini
ja pa: 
riauti 
patys

turėjo interviu su 
lalinio Laisvinimo 
) prezidentu Nguyen 
ho Pietų Vietnamo

etų Vietname gali tęs- 
N. H. Tho atsakė: 

s gali tęstis taip ilgai, 
)us reikalinga — iki 
dėčiai pasitrauks ar 
varyti iš P. Vietnamo

usoma valdžia, palai- 
taiką
rusimą, ar teisybė, kaip
valdininkai sako, kad

ir neutralitetą.”

Vietn 
dies

Tizaijams padeda ka-
Tho paaiškino, kad 

amerikiečiai yra pa- 
jog nei vieno Šiaurių 
įmo ar Kinijos Liau- 
Respablikos kareivio 
Vietname nesiranda, 

metais Pentagonas pri-

nacizmui ir kitiems karo 
kurstytojams priešinga.

Nors europiečiai priešin
gi amerikiečių palaikomai 
šaltojo karo politikai, bet 
“amerikonizacija” Europo
je smarkiai plečiasi, net ir 
socialistines šalis apima. 
Kur Appel keliavęs, visur 
jis matęs gražiai išpuoštus 
krautuvių langus, pilnus 
įvairių prekių. Autorius va
dina tai “amerikonizacija,” 
kuri pageidaujama ir gali
ma palaikyti tik taikos me
tu.

Žinios iš Uraguajaus
Mirė

MONTEVIDEO. — ^64 
metų balandžio 19 d. staiga 
mirė Vladas Markevičius, 
gimęs 1900 m. Korsakų 
kaime, Žąslių valse., Trakų 
apskr. Lietuvoje liko trys 
sūnūs.

V. Markevičius buvo pro
gresyvus žmogus, entuzias
tingas progresyvios veiklos 
rėmėjas. Jis užsiėmė laik
rodžių taisymu ir fotogra
favimu ir mėgo groti smui
ku.

Apie Pabaltijo respublikas
ANGLIŠKASIS DARBININKŲ laikraštis “The 

Worker” palaiko savo korespondentą Tarybų Sąjungo
je—žymų žurnalistą Art Shields.

Neseniai Art Shields su savo žmona Esthere, kuri 
taip pat yra žurnalistė, lankėsi Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Kalbėjosi ten su daugeliu žmonių, keliavo ste
bėjo. *

Š. m. gegužės 31 d. “Workerio” laidoje Art Shields 
, . išstojo su pirmuoju straipsnių apie Pabaltijį—“Socialism 

in the Baltic Republics”.
Žurnalistas rašo, kad tuomet, kai visokie minėtų 

tautų atplaišos Jungtinėse Valstijose visaip šmeižia, nie
kina savo gimtuosius kraštus, Pabaltijo respublikos da
ro milžinišką progresą ekonomikoje ir kultūroje.

Lietuva, rašo Art Shields, su 3,000,000 gyventojų, 
eksportuoja savo gaminius į 90 šalių.

Socialistinė Latvija su 2,000,000 gyventojų per vie
ną mėnesį pagamina pramoninių gaminių daugiau negu 
fašistinė Latvija pagamindavo per metus.

Socialistinė Estija, su 1,200,000 gyventojų, propor- 
cionaliai išleidžia knygų daugiau negu kuri kita šalis

Na, o Valstybės departamentas, nurodo žurnalistas, 
dar vis atsisako pripažinti Pabaltijo tarybines respubli- 

.. kas, dar vis palaiko senų, buržuazinių režimų diploma- 
. tus, kurie niekam neatstovauja.

Tikra tiesa!

2 p.—Laisve (Liberty)— Penkt, birželio (June) 5, 1964 jūsų miestus.

AMERIKIETĖS LIETU
VAITĖS ĮSPŪDŽIAI 

LIETUVOJE
Niujorkietė Margareta 

Kavaliauskaitė -Cowl pirmą 
kartą savo gyvenime šiemet 
aplankė savo tėvų žemę, 
Tarybų Lietuvą. Pabuvoju
si ten, ji turėjo pasikalbė
jimą su “Tiesos” korespon
dentu. Ir štai ką ji pasakė:

—Aš atvykau į Tarybų Są
jungą “Meždunarodnaja kny
ga” kvietimu. Tarybų Sąjun
goje aš lankausi ne pirfrią kar
tą. Bet kiekvienas atsilanky
mas palieka nepaprastai gilų 
įspūdį — matai, kokiais mil
žiniškais žingsniais vystosi so
cializmo šalis. Tiesiog nepa
žįstami darosi miestai. Jeigu 

'juokais seniau Maskvą vadin
davome didžiuliu kaimu, tai 
dabar Maskva išties didižulis 
miestas. O Maskvos metro 
net nėra su kuo ir lyginti — 
tai geriausias pasaulyje.

Bet didžiausią įspūdį vis 
dėlto padarė ne tai. Labiau
siai mus stebino pagarba žmo
gui, žilam plaukui, kaip mes 
amerikiečiai sakome, ir kitose 
viešose vietose senesnį žmogų 
nenustums, o užleis jam vie
tą.. Tai ne visose pasaulio vie
tose galima pamatyti.

Būnant Maskvoje, būnant 
Tarybų Sąjungoje, kaip neap
lankysi savo tėvų žemės — 
Tarybų Lietuvos? Man, tiesa, 
dar niekuomet nėra tekę būti 
Lietuvoje; Mano tėveliai iš 
Lietuvos Amerikon išvyko pra
ėjusį šimtmetį, ir aš gimiau 
Amerikoje. Bet visuomet puo
selėjau viltį nors senatvėje pa
matyti tėvų žemę- Ir nors 
Amerikoje nemaža girdėjau 
apie Lietuvą, nors apie ją 
skaitydavau ir liet u v i š k o j 
spaudoj, bet tai, ką pamačiau, 
mane tiesiog apstulbino. Ma
čiau naujas statybas, naujus 

Lankiausi Tra-

KANADOJE
“Liaudies Balsas” rašo:
Kanada tam tikru atžvilgiu 

primena Kongą, kuris 'išsilais
vino iš Belgijos jurgo. Ka
dangi prieš akis stovi ne tįk 
įsitvirtinimas nepriklai 
valstybe politiniai ijr e 
miniai, bet ir vidujinis 
tvarkymas.
yra Kvebeko separatizmas. 
Prie to, dabar verdą debatai 
dėl savos vėliavos ir himno 
priėmimo. Kongui gali būti 
lengviau atsikratyti svetimųjų 
ekonominio diktavimo, negu 
Kanadai.

Kanadoje, kaip Sr kitur, 
daugiausia ; sunkumų ,sudaro 
tas faktas, kad’ dauguma as
meniškus interesus štato pir
myn vieton. Patriętizmas tai 
daugumai nieko nereiškia. Jie 
susirišę su užsieniečių bizniu, 
jiems nesvarbu, kad svetimi 
baigia perimti Kanados įmo
nes, gamtos šaltinius.

Reikia dar pridėti, kad ne
mažai Kanadoje yra žmonių 
kurie ne tik pritaria Kanados 
susijungimui su Jungtinėmis 
Vaisi jomis, bet ir teigia, 
kitos išeities jau nebėra.

1963
sipažilno, kad partizanai į 
savail 
po 23 
kurių 
nams 
vietos

;ę pašigriebia maždaug 
:|4 amerikiečių ginklus, 

pakanka partiza- 
pasidarantiems ant 

papildomą ginklų

įsoma 
kono- 
suši- 

Didelė problema 
separatizmas.

toliau nurodė, kadTho 
Nacionalinio Laisvinimo 
Fromas yra paskelbęs savo 
progr 
parti, 
sant 
dencijų ir jų praeityje vei
kimo, 
susitarti nacionalinės 
priklausomybės, demokrati
jos ir neutraliteto pagrin
du. ^ai turėtų padaryti pa-

amų: visos patriotinės 
os ir grupės, nepai- 
įvairių politinių ten-

turėtų taikingu budu 
ne

7 neutraliteto pa^rin-

i e t n am iečiai, sveti-

kad

moms šalims į tai visai ne
sikišant.

Pr 
kad 
vininio Frontas kontroliuo
ja du trečdaliu visos Pietų 
Vietr 
laisvi 
didesi 
namo gyventojų.

ez. Tho toliau nurodė, 
šiuo metu Nac. Lais-

'amo teritorijos, ir iš- 
ntoje teritorijoje yra 
nė pusė visų P. Viet-

Dr. Marvin B. Baxter 
pagarbiai palaidotas

Lake Geneva, Wis., iškil
mingai palaidotas dr. Mar
vin B. Baxter, senas West 
Allis, \. Is., gyventojas, mi
ręs 83 metų amžiaus. Jo 
pagarbai miesto vėliavos 
buvo pusiau nuleistos, mies
to pareigūnai ir darbo žmo
nių masės laidotuvėse daly
vavo.

Velionis Baxter buvo kai
rusis socialistas. Didžiosios 
ekonominės krizės metu jis 
smarkiai pasižymėjo kaip 
kovotojas už bedarbių ap- 
draudą ir senatvės pensijas. 
Jis buvo išrinktas West Al
lis miesto majoru ir išbuvo 
tose pareigose nuo 1932 iki 
1936 m.

Kiekvieną darbininkų ko
vą jis rėmė, agitavo darbi
ninkus priklausyti unijoms 
ir kovoti už geresnes darbo 
sąlygas. Dėl to darbdaviai 
jo baisiai neapkentė, o dar
bininkai jam reiškė pagar-

Jis nesibijojo ir su ko
munistais susieiti ir pasi
tarti.

' Dr. Baxter buvo Tarybų 
Sąjungos pritarėjas, ragan- 
gaudžių priešas, ieškantis 
su socialistais ir komunis
tais susitarimo būdų.

Šių metų balandžio 30 d. 
staiga mirė Antanas Ado
maitis, gimęs 1901 metais 
Šnuraičių kaime, Radviliš
kio rajone, Šiaulių apskr. 
Atvyko į Urugvajų 1930 m. 
Palaidotas Las Piedros ka
pinėse. Kapo nr. 18776.

Liūdsy liko žmona, du po
sūniai, marčios ir anūkai.

A. Adomaitis buvo pro
gresyvus žmogus, “Dar^o” 
skaitytojas ir užjautė pro
gresyvią veiklą, pagal išga
lę rėmė.

Giminėms ir artimiesiems 
gili užuojauta.

Bučiūnienė Petronė mirė 
balandžio 22 d., 65 m. am
žiaus, šiaulietė.

Gegužės 20 d. mirė Ed. 
Jurgaitis.

—•Nepolys Malakauskas mi-

męs 1894 m. Lietuvoje li
ko žmona ir duktė.

N. Malakauskas užsiėmė 
dailidės amatu, daug metų 
išdirbo gyvulių skerdyklose. 
Buvo prog'resyvus žmogus, 
“Darbo” skaitytojas ir da
lintojas.

Palaidotas Sero kapinėse.

Baltimore, Md.
“Laisves” naudai piknikas

Pažangūs, baltimoriečiai 
jau apie 30 metų kai rengia 
“Laisvės” paramai pikni
kus. Kiekvienas iš jų buvo 
skaitlingas ir finansiniai 
pasekmingas, nes mūsų 
draugai ir draugės energin
gai darbuojasi. Ypatingai 
mūsų gaspadinės pagamina 
įvairiausio ir skaniausio 
maisto. Tas buvo praeityje, 
tas bus ir šių metų piknike, 
kuris įvyks sekmadienį, bir
želio 21 d., Slovak National 
Home Parke, 6526 Hblabird 
Avė., tai yra, kur įvyko per 
visą eilę metų.

Tiesa, daugelis mūsų ge
rų draugių ir draugų, jau 
yra mirę, bet gyvieji dar
buojasi energingai. • Kenkia 
priešai iš Būlfo, bet jie sa
vo tikslo nepasiekė praeity
je, nepasieks ir dabar.

Piknike turėsime gerą 
muziką, bus muzikantas ir 
su elektrine gitara, gros 
amerikiniuš; ir lietuviškus 
šokius.

Girdėjau, kad bus ir sve
čias iš Lietuvos, kuris su
teiks informacijų. Todėl vi
si ir visos dalyvaukite 
“Laisvės” metiniame pikni
ke ir būsite pasitenkinę.

Pranešėjas

kursi ;o tik vieni amerikie
čiai.
darę,
Vietnamo^ sako Tho, tada 
ten karas užsibaigtų ir pa
tys 5

Jeigu jie paliautų tai 
pasitrauktų‘ iš Pietų

uetnamiečiai susitartų, 
geriausia savo šalies 

reikalus tvarkyti.

Jemeno pre-Maskva.
zidentas Abdųllahas Salalis, 
vykdamas į Kiniją, buvo su
stojęs Maskvoje.'

Europa trokšta taikos, 
smerkia JAV politiką

Benjamin Appel, išgyvenęs 
Europoje apie metus laiko, 
parašė svarbią knygą “With 
Many Voices: Europe Talks 
About America.”

Šis amerikietis rašytojas 
plačiai keliavo po Europą. 
Jis lankėsi Vakarų Vokieti
joje, Čekoslovakijoje, Len
kijoje, Tarybų Sąjungoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ang
lijoje, Škotijoje.

Rašytojas Appel nesisten
gė pasimatyti su pačiais 
aukščiausiais valdžių parei
gūnais. . Jis kalbėjosi dau
giausia su žemesnio rango 
pareigūnais, valstiečiais, ar
tistais, mokytojais, darbi
ninkais, jaunuoliais ir net 
vaikais.

Svarbiausias jo tikslas 
buvo: patirti Europos žmo
nių pažiūras į taiką ir i 
Jungtinių Valstijų vado
vaujamą šaltojo karo poli
tiką. Appel patyrė, kad Eu
ropos žmonės labai susirū
pinę taikos išlaikymu ir ne
pasitenkinę amerikiečių po
litika.

Vakarų Vokietijoje jis ma
tė, kad nacizmas tebėra gy
vas, bet dauguma žmonių

Bėga, kas kur gali
Dabartinėje Ispanijoje la

bai panašu, kaip buvo sme
toninėje Lietuvoje. Šimtai 
tūkstančių žmonių ieško bū
dų, kaip pabėgti iš tos ne
laimingos šalies.

Vakarų Vokietija jau 
priėmė virš 200,000 ispanų 
darbininkų, kurie nepaneš- 
dami alkio ir skurdo iš sa
vo gimtinės pabėgo. Pran
cūzija taipgi priglaudė to
kių pabėgėlių. Nemažai is
panų pabėgo į Lotynų Ame
riką ir kitas šalis.

Ispanijoje išstatyta par
davimui tiek daug namų, 
kad, rodosi, visa tauta 
paskirta pardavimui. Fran
ko diktatūra visai baigia 
Ispaniją nuskurdinti.

populiariausia vieta
Prezidento Kenedžio ka

pas Arlington National Ce- 
metary yra turistams popu
liariausia vieta.

Jau apie du milijonus tu
ristų tas garsusis kapas 
priėmė. Beveik visi, kurie 
aplanko Washingtona, taip
gi aplanko ir Kenedžio ka
pą.

TARYBŲ SĄJUNGOJE 
1,329,000 TRAKTORIŲ
Žemės ūkio produktų ga

myba padidėjo 1,7 karto.
žemės ūkio darbuose dir

bo:
traktorių: 1953 m. — 744 

tūkstančių; 1962 m. — 1329 
tūkst.;

kombainų: 1953 m. — 318 
tūkst.; 1962 m.—520 tūkst.;

automobilių: 1953 m. — 
424 tūkst.; 1962 m.— 875 
tūkstančių.

Š. m. gegužės 5 d. po il
gos ir sunkios ligos miesto 
ligoninėje mirė Barbora Ka- 
roblytė Misikevičienė, gi
musi 1903 m. spalio 6 d., 
Darsūniškiu km., Antaša- 
voss valse., Biržų apskr Į 
Urugvajų atvyko 1931 Jfn. 
sausio mėn. Palaidota Sero 
kapinėse.

Liko sūnūs Petras ir Juli
jus ir vyras Jonas Misike- 
vičius Urugvajuje ir brolis 
Juozas Karoblis Lietuvoje.

B. Misikevičienė palafkė 
šeimą progresyvioje dvasio
je. Ji visą laiką buvo “Dar
bo” skaitytoja ir rėmėja.

Teilsisi ramiai svečioje 
Urugvajaus žemėje.

Likusiems Misikevičiams 
ir broliui — gili užuojauta.

Draugai

Kas naujo mūsų kolonijoj
1964 m. gegužės 22 d. 

Montevidėjuje pradėta 
transliuoti lietuviška pro
grama per televizijos Osod- 
re 5-tą kanalą.

Dabar Montevidėjuj žiū
rovai turės progą kiekvieną 
penktadienį 19-20 vai. laiku 
matyti lietuvišką progra
mą: liaudies šokius, vaidy
bą, dainas ir filmus.

Nereikalinga visą valandą 
rodyti. Svarba tame, kad 
kiekvieną penktadienį bus 
tarp 19 ir 20 vai. lietuviška 
programa. Šią programą 
atliks U. L. Centro baleto 
mėgėjai, tautinių šokių tru
pė, lietuviai menininkai mė
gėjai jaunuoliai ir suaugę, 
kultūros darbuotojai. O in
formaciniuose filmuose iš 
Tarybų Lietuvos matysitae 
paskiausių progreso laimė
jimų statyboje ir ta^tų 
draugystėje. Rep.

(“Darbas”)

Paryžius. — Gerėja san-x 
tykiai tarp Prancūzijos ir 
Ispanijos.



Įžymaus dvasininko prakalba 
\ A. Bimbos nupilietinimo 

bylos reikalais
(Rev. Lee Bali kalba, pasakyta Amerikinio 
sveturgimiams ginti komiteto konferencijoje

1964 m. gegužes 23 d., Hotel Woodstock 
salėje, New Yorko mieste)

Argi ir nebebus galo persekiojimui!
1963 gruodžio mėnesio 17 dieną mūsų Teisingumo 

departamentas (kurį kai kurie žmonės pradeda vadinti 
Neteisingumo departamentu), užvedė Federaliniame 
teisme Brooklyne bylą atimti pilietybę Antanui Bimbai. 
Antanas Bimba buvo įpilietintas 1927 metais.

Tai kas per vienas tas pilietis, kurį Generalinis pro
kuroras Robert J. Kenedis siekia nupilietinti? Antanas 
Bimba gimė Lietuvoje 1894 metais. Į šią šalį jis atvyko 
1913 metais, porą metų dirbo fabrikuose, lankė Valpa- 

jįtaiso universitetą nuo 1915 iki 1919 metų, pačioje mo
kykloje uždarbiaudamas dėl pragyvenimo ir mokslo, ir 
mokėsi sociologijos ir istorijos. Tebelankydamas univer
sitetą jis pradėjo rašinėti straipsnius į lietuvių laikraš
čius. Baigęs mokyklą Antanas Bimba tuoj atvyko į New 
Yorką redaguoti “Darbą”, kurį išleidinėjo savo nariams 
lietuviams Amalgameitų rūbsiuvių profesinė sąjunga, 
g 1924 metais jis įsijungė į Brooklyne leidžiamo lietu
vių dienraščio “Laisvės” redakcinį štabą, ir nuo to laiko 
tebėra redakcijos narys. 1936 metais jis tapo bertaini- 
nio žurnalo “Šviesa” redaktoriumi. Jis parašė septynias 
lietuvių kalba knygas, lukštenančias Amerikos darbinin
kų problemas, ir dvi knygas anglų kalboje, būtent “His
tory of the American Working Class” ir “The Molly 
Maguires”, kurios vėliau tapo išverstos į lietuvių kalbą. 
1962 metais jam buvo Vilniaus Valstybinio Vinco Kap
suko vardo universiteto, seniausio Europoje universite
to, suteiktas istorijos mokslų garbės daktaro laipsnis.

Kodėl gi dabar valdžia nori šį žymų Amerikos pilie
tį nupilietinti? Todėl, sako valdžia, kad kai jis padavė 

pilietybės prašymą, neva paslėpė “svarbius faktus”, bū
tent, kad 1926 metais jis Masačiuzets valstijoje buvo su
areštuotas už “įžeidimą dievo” ir už “kurstymą nuvers
ti valdžią”. Tais metais jis kalbėjo Brocktone, Masačiu- 
zets valstijoje, prieš teroristinį fašistinį režimą, kuris 
tuo laiku valdė Lietuvą. Vietiniai reakcininkai jį suėmė, 
apkaltindami paniekinime dievo ir kurstyme nuversti 
valdžią. Tasai priešdievybės kaltinimas buvo pirmą kar
tą padarytas pagal 1646 metų įstatymą. Tasai gi įstaty

mas buvo panaikintas Teisių Biliaus pataisymais prie 
Jungtinių Valstijų konstitucijos, priimtais 1791 metais, 
kurie garantuoja tikėjimo laisvę.

Teisme, kuriame džiurės nebuvo, teisėjas išmetė 
priešdievybės kaltinimą, bet rado Bimbą kaltu “kursty
me”. Bimba apeliavo į aukštesnį teismą, kuriame ir ant
rasis kaltinimas buvo išmestas. Valstybės prokuroras 
sakė: “Parodymai labai prieštarauja vienas kitam. La
bai abejotina, ar įstatymas buvo sulaužytas. Visuomeni
nės tiesos interesai nereikalauja tolimesnio persekioji
mo”. Kadangi Bimba nepažymėjęs šio falšyvo arešto, 

^Teisingumo departamentas siekia, po 37 metų, atimti iš 
jo pilietybę!

1960 metais Chaunto byloje Aukščiausiasis teismas 
patvarkė, kad pilietybę galima atimti tiktai, jeigu (1) 
faktai, kurie buvo paslėpti, bet būtų buvę žinomi, būtų 
sudarę pagrindą nedavimui pilietybės, arba (2) tų fak- 

*tų atidengimas būtų buvęs naudingas tyrinėjimui, kuris 
’galėjo vesti prie atidengimo kitų faktų, kurie būtų pa

teisinę nedavimą pilietybės. Skundas prieš Bimbą neati
tinka nė vienų šių reikalavimų. Faktas yra, kad Teisin
gumo departamentas pripažįsta, jog abudu pirmiau mi
nėti kaltinimai prieš jį buvo Masačiuzets valstijos iš
mesti kaip nepagrįsti. Todėl nereikia toli ieškoti, kad su
rastum šiam valdžios skundui tikrąją priežastį.

Jungtinių Valstijų advokatas Peter H. Ruvolo, Jr., 
spaudoje paskelbė pranešimą apie šią bylą. “The Long 
Island Press” 1963 m. gruodžio 18 d. jį citavo: “Bimba 
buvo pašauktas prieš Atstovų Buto Antiamerikinių 
Veiksmų Komitetą 1957 metais... Atstovas Gordon Sche
rer iš Ohio valstijos kaltino, kad sveturgimių spaudos 
straipsniai Korėjos karo metu buvo “išdavikiški”. Jis 
reikalavo, kad “aktyvūs komunistiniai redaktoriai” 

v būtų išdeportuoti ir tokių redaktorių sąraše jis paminė
jo Bimbą”.

Taigi, ši byla yra gimusi iš Atstovų Buto Antiame- 
“rikinių Veiksmų Komiteto! Ne Bimbos legalus užsilaiky

mas laike jo įpilietinimo sudaro pagrindą valdžios už
puolimui ant jo, bet jo tariamos politinės pažiūros dvi
dešimt trys metai vėliau.

O ką gi šis karas Korėjoje laimėjo? Po tų visų mir
čių ir baisybių, po Jungtinių Valstijų bombonešių mėty
mo napalinių bombų ant Korėjos kaimų, ką gi mes šian
dien turime Pietinėje Korėjoje? Žiauriausią diktatūrą, 
atstovaujančią, mūsų versijos “laisvajam pasauliui”. Tai 
štai nuo ko mes neva gynėme Pietinę Korėją, nors 
Syngman Rhee lengvai galėjo pavaduoti Mussolinį. Bu
vo “subversyviška” reikalauti baigimo to beprasmiško ir 
bergždžio karo ligi Dwight Eisenhoweris laimėjo rinki
mus, prižadėdamas tą karą baigti!

Bet tas priveda mus prie gilesnio ir bjauresnio klau- 
• simo: Ar A. Bimba, antifašistas lietuvių redaktorius, 
y yra vyriausias valdžios išpuolio taikinys? Aišku, jog 
ijąikraštis, kurį jis redaguoja, yra daug didesnis taiki
nys. Skundas prieš Bimbą yra tik pripuolamas dalykas 
ir užmaskavimas užpuolimo ant spaudos laisvės. Teisių 
Biliaus yra uždrausta Kongresui priimti bet kokį įstaty
mą, kuris apribotų spaudos laisvę. Tuo būdu tenka pulti 
laikraštį per jo redaktorių pagalba Atstovų Buto Antia
merikinių Veiksmų Komiteto ir Imigracijos ir Natūrali
zacijos Tarnybos. Mūsų šaltasis karas veda mus nuo 

vienos begėdiškos ir nežmoniškos represijos prie kitos 
ir prie žalojimo mūsų jau aplamdyto Teisių Biliaus.

Bimbos byla yra ženklas Teisingumo Departamen
to grįžimo prie Pirmojo Pasaulinio Karo politikos. 1918 
metais Valstybės Prokuroras Gregory raportavo Kon
gresui, kad esą “iš natūralizuotų piliečių nelojališkų iš
sireiškimų... Daugelis tų išsireiškimų, nors jie ir visiš
kai nelojalūs, nepaeina po kriminaliniais įstatymais”. 
Kur išeitis? Ogi nupilietinimo bylose prieš tuos piliečius. 
Teisingumo Departamentas, vykdydamas šaltojo karo 
politiką ir kojomis trempdamas Teisių Bilių, vėl užsiimi
nėja tuo pačiu bizniu!

Kad Antano Bimbos persekiojimas yra tik užmas
kavimas valdžios užpuolimo ant laikraščio, kurį jis reda
guoja, kuo aiškiausiai parodo kiti įvykiai. 1964 metų 
sausio 15 dieną, nė mėnesiui neprabėgus po to, kai val
džia užvedė bylą prieš Bimbą, Federalinis teisėjas Fila
delfijoje rado nesunku suteikti pilietybę kitokios rūšies 
lietuviui: Antanui Impulevičiui. Ir tai padaryta neatsi
žvelgiant į tai, kad 1962 metais nuo spalio mėn. 10 iki 20 
d. Vilniuje, Lietuvos Tarybinės Socialistinės Respubli
kos sostinėje, Aukščiausiasis teismas teisė Impulevičių 
absencijoje (jam ten nesant) už kriminališkus prasikal
timus prieš žmoniją Antrojo Pasaulinio Karo metu ir 
pasmerkė mirti. Ir tai padaryta neatsižvelgiant į tai, 
kad Tarybų Sąjungos Užsienio Reikalų Ministerija 1962 
metų birželio 18 d. reikalavo, per mūsų Embasadą Mask
voje, kad Impulevičius būtų sugrąžintas kaip karo kri
minalistas pagal 1943 metų spalio 30 dienos sutartį, pa
vadintą “Deklaracija dėl hitlerininkų papildytų žiauru
mų atsakomybės”; pagal 1945 metų rugpjūčio 8 dienos 
sutartį, kurioje nusakoma teisminė procedūra ir baus
mė Ašies karo kriminalistams; ir pagal Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjos 1946 m. vasario 13 d. ir 1947 
metų spalio 31 d. rezoliuciją, pagal kurias karo krimina
listai turi būti suimti ir perduoti teismui ir nubaudimui 
toms šalims, kuriose jie tuos prasikaltimus papildė.

Dabar, kas toks yra Antanas Impulevičius, kuris 
gyvena 304 Cross St., Philadelphijoje? Per Antrąjį Pa
kulinį Karą savo valia jis tapo Hitlerio kolaborationis- 
tu (bendradarbiu). 1941 m. birželio 28 d. jis tapo Antro
sios Pagalbinės Policijos Tarnybos Batalijono koman- 
dieriaus padėjėju. Šiam batalijonui buvo pavesta saugo
ki tarybinius karo belaisvius, iš kurių bepaliko tik krū- 
jva skeletonų.

Su Impulevičiumi priešakyje, jam komanduojant ir 
dalyvaujant toje skerdynėje, šitie sutvėrimai prievarta
vo, užmušinėjo, masiniai šaudė, degino gyvus gazolinu, 
išimdinėjo auksinius dantis iš savo bejėgių aukų prieš 
juos užmušant, sunaikino 10,000 žmonių, tarybinių karo 
^belaisvių, civilinių, žydų, vyrų, moterų ir vaikų senojo 
Kauno Devintajame Forte.

Minsko gatvėse jie korė vyrus ir moteris partiza-
■ nūs. Iš viso Impulevičiaus batalijonas išžudė bei nukan
kino 46,000 žmonių Baltarusijoje. Tik skaitymas to do
kumento, kuriame išdėstomi tie prasikaltimai, žmogų 
susargdina. Net tuose tyliuose puslapiuose, galima gir
dėti tų aukų prieš jų palaidojimą gyvais vaitojimus, 
kliksmą tų, kurie buvo grūdami duobėn ant šviežiai, nu
žudytų dėl sušaudymo. Tuo, būdu šis pasimojimas nupi
lietinti Antaną Bimbą turi nepaprastos svarbos prieši
nantis šaltojo karo spaudimams.

Mes iš Amerikinio Sveturgimiams Ginti Komiteto 
laikome šiuos principus savaime aiškiais:

(1) Pagal mūsų Konstituciją natūralizuoti piliečiai 
yra pirmos klasės piliečiais. Aukščiausiojo teismo teisė
jas John Marshall pasakė: “Natūralizuotas pilietis tam
pa visuomenės nariu, turįs visas čia gimusio piliečio tei
ses ir Konstitucijos akyse lygus čia gimusiam piliečiui. 
Konstitucija nesuteikia Kongresui teisės praplėsti arba 
apriboti tas teises”. Byla prieš Bimbą yra puolimas visų 
natūralizuotų piliečių, grūmojant jiems žemesniu stoviu.

(2) Teisių Bilius garantuoja minties ir spaudos lais
vę. Byla prieš Antaną Bimbą, laikraščio redaktorių, sie
kia priversti jo laikraštį, laikraščio skaitytojus ir kitus 
laikraščius ir visus amerikiečius bendrai laikytis to, ko
kia tuo momentu bus oficiališkoji šaltojo karo politika.

Kovo 4 dieną Antanas Bimba pareikalavo, kad 
Jungtinių Valstijų Distrikto Teismas Brooklyne išmes
tų valdžios skundą prieš jį tuo pagrindu, kad tūs afidei- 

! vitas, kuriuo skundas prieš jį remiasi, yra klaidingas ir 
. nepakankamas. Teisėjas Zavatt pagyrė advokatę 
' Blanch Freedman už jos puikų reikalo perstatymą. An-
■ ^anui Bimbai .atstovauja advokatai Ira Gollobin ir 
j Blanch Freedman. Teisėjo nuosprendžio tebelaukiama.

Mes raginame jus visus rašyti Generaliam Proku- 
• wrui Robert F. Kennedy, reikalaujant, kad jis nupilieti- 
i nimo bylą prieš Antaną Bimbą atšauktų. Mes taipgi ra

giname jūs, kad reikalautumėte savo kongresmano, kad 
i is darbuotųsi dėl išleidimo įstatymo, pagal kurį po pen- 
kerių metų įpilietinimo nebebūtų galima iš sveturgimio 
oilietybę atimti. Penkerių metų laikotarpis duodamas 
skundui prieš kreivą priesaiką. Tas pats mastas turėtų 
apimti ir įpilietinimą, kai valdžia kaltina natūralizuotų 
pilieti melavus įpilietinimo metu.

Mes turime dėti visas pastangas, kad mūsų veda
masis pragaištingas šaltasis karas būtų baigtas ir kad 
mūsų Teisių Bilius būtų pilnai atsteigtas.

PHILADELPHIA, PA. Scranton, Pa.
visas valstijas, taigi ir New 
Jersey valstiją. Tūlos tiky
bos organizacijos, kurios 
sakė, kad šalies Aukščiau
siojo teismo tarimas nepa
liečia New Jersey valstijos, 
nepasiekė savo tikslo.

•_
Mrs. White, 72 metų mo

teris, sutiko krautuvėje dvi 
moteris, kurios pasisakė ra
dusios išvietėje $10,000, ir 
jeigu Mrs. White pridėtų 
dalį pinigų, tai jos pasidaly
tų rastus pinigus.

Senutė išėmė iš banko 
$4,000 ir padavė geraširdėm 
prigavikėm, kurios prasiša
lino, ir senutės $4,000 din
go! Policija jų ieško._ •_

Minint 10 metų sukaktį 
nuo įsteigimo Philadelphia 
Center for International 
Visitors, sakoma, 3,200 iš 
užsienio atvykusių 1963 me
tais žmonių aplankė Phila- 
delphiją, taip pat- ir tūks
tančiai šios šalies piliečių 
aplankė istorines Philadel
phijos vietas.

Pilietis

Daug metų sirgęs, geg. 
21 d. mirė Vincas Valiukas, 
išgyvenęs 64 metus. Paliko 
žmona Jessę, du sūnus: Dr. 
Vincą Wall ir Zenoną Wall 
su šeimomis, daug artimų 
ir pažįstamų.

Pradėjus laidotuves tvar
kyti, graborius Katinis iš 
Easton, Pa., paliko jas už
baigti W. Pėstininkui, kurio 
šermeninėj ilsėjosi Vinco 
palaikai. Nors jo šeima pa
geidavo, kad gėlių nepirk
tų, o pinigus aukotų geriem 
tikslams, vienok daug gra
žių gėlių radosi prie jo kar
sto. Tik vienas vakaras bu
vo skirtas pamatyti velionį. 
Matė jį dauguma artimų ir 
pažįstamų.

Privatiškos laidotuvės at
sibuvo geg. 25 d. Apart šei
mos, tik keletas pašalinių 
nulydėjo velionį į Wilkes- 
Barre, Pa., Krematoriją ir 
ten jo palaikai liko sudegin
ti. Išlydint šermeninėj ir 
krematorijos koplyčioj K. 
Genys pasakė atsisveikini
mo kalbas.

Praeityj velionis buvo 
plačiai žinomas daininin
kas. Turėjo gerą balsą ir 
dainuodavo pažangiečių pa
rengimuose ne tik šioj apy
linkėj, bet ir kitose lietuvių 
kolonijose. Tik sušlubavus 
sveikatai nustojo dainuoti, 
o taip pat nustojo būti na
riu LLD. Iš amato buvo 
barberys ir, kiek spėkos lei
do, vis darbavosi.

Užuojauta žmonai, sū
nums ir jų šeimoms ir vi
siems artimiesiems.

Nugirdęs

Haverhill, Mass.
Gegužės 30 d. — tai buvo 

Memorial Day—su Ieva at
vykome į Haverhill, Mass., 
aplankyti sergančio brolio 
Benio Mizaros. Jis tebėra 
Haven Rest Home — poil
sio namuose. Be Benio, ten 
yra du lietuviai vyrai ir dvi 
moterys.

Benis fiziškai jaučiasi ne
blogai, tik nelaimė su kojo
mis: sunkiai jas valdo. Jam, 
beje, šio mėnesio 11 d. su
kaks 78 metai amžiaus. 
Mėgsta skaityti, tai skaito 
nuolat — laikraščius, žur
nalus, knygas.

Buvome nuvykę aplankyti 
Augustą Kazlauską, bet jo 
neradome namie — buvo su 
žmona išvykęs į pikniką, 
kurį tą dieną ruošė Haver- 
hilio lietuvių Laisvų kapi
nių bendrovė. Labai norė
josi nuvykti i jų pikniką, 
bet laikas neleido.

Tą pačią dieną, mat, bu
vome ir Bostone — aplan
kėme brolio Aleksandro Mi
zaros kapą, d-ro J. F. Bary
so ir kitų draugų kapus; jie 
ilsisi Forest Hills kapinėse.

Labai norėjome asmeniš
kai aplankyti dorchesterietį 
S. Rainardą, kuris buvo rim
tai susirgęs. Bet laikas te
leido tik pasikalbėti su juo 
telefonu. S. Rainardas jau 
baigia sveikti, ką liudija ir 
jo padėkos žodis, tilpęs pra
ėjusiame “Laisvės” numery.

R. M.

Skaičiavimo mašina 
atpažįsta spalvas

Japonijos firma “Toshi 
ba,” sujungusi spektrofoto- 
metra su skaitmenine skai
čiavimo mašina, sukūrė sis
temą, kuri automatiškai su
daro objekto saplvos spekt
rinę kreivę, o po to ją ap

skaičiuoja ir rezultatus at
spausdina.

Naujasis prietaisas gali 
atskirti 100 skirtingų spal
vų, jų tarpe 8 įvairių rau
donos spalvos atspalvių. Tai 
pirmasis prietaisas, kurio 
sugebėjimas skirti spalvas 
viršija panašius žmogaus 
akies sugebėjimus.

3 pusi. Laisvi (Liberty) Penkt., birželio (June) 5, 1964

Norintieji vykti busu į 
Baltimorę birželio 21, įsigy
kite tikietus pas Žalnierai- 
tienę ir Tureikienę, ar bet 
kurį kitą LLD kuopos narį. 
Prisiminkite, kad piknikas 
rengiamas “Laisvės” para
mai. Įsigydami iš anksto ti- 
kietą, užtikrinsite sau vie
tą ir palengvinsite rengė
jams nuspręsti, kokio dy
džio busą paimti.

•

Dr. Lawton, psichologas, 
patarė atpratimui nuo rū
kymo sekamus būdu. Igno
ruokite prašantį degtuko 
užsidegti cigaretę. Nelai
kykite namuose lėkščių pe
lenų nukrėtimui. Kai kas 
užrūko jūsų namuose, ati
darykite langus, kad tyras 
oras dūmus išsklaidytų, ir 
tas atkreips rūkoriaus dė
mesį, kad rūkymas sveika
tai kenksmingas.

Teisėjas Edward A. Kal- 
lick reikalauja W. Philadel- 
phijos aukštesnes mokyklas 
tyrinėti dėl svaigalų varto
jimo mokyklose. Keturios 
merginos prisipažino gėrę 
ir vėliau padarę užpuolimus 
ant kitų studenčių.

•

Klausinėjąnt jaunuolius 
apie balsavimus, jų mintys 
pasidalino. Vieni sako, kad 
sulaukę 19 metų turėtų tei
sę balsuoti, vietoje dabar 21 
metų. Jie sako, kad sulau
kęs 18 metų jaunuolis gali 
stoti armijon ir, jei jis dir
ba, turi mokėti taksus, tai 
koks prasižengimas būtų 
balsuoti 19 metų?!

•

Scrantonas sako, kad 1963 
metai valstijai buvo gerbū
vio metai. Dirbtuvėse dirbo 
visu pilnumu. Jis tikisi ir 
šiais metais to paties, bet 
užtyli, kad bedarbių armi- 

įja valstijoje yra didelė. Pre- 
izidentas Johnsonas, lanky
damas anglies kasyklų sri
tis, pasakė, kad federalinės 
valdžios parama tam reika
linga. Philadelphijoje ski
riama didelė suma dolerių 
skurdo paliestiems šelpti.

•

Philadelphijos beizbolės 
komanda sako, kad jeigu 
naujas stadijonas nebus pa
statytas iki 1965 metų įvai
rioms sporto žaismėms, tai 
ji kelsis iš Philadelphijos.

•

Fairmount parko virši
ninkai sako, kad galima su
taupyti 15,000 miesto džiūs
tančių medelių, bet reika
lauja $600,000 lėšoms pa
dengti.

Biznieriai, advokatai ir 
kiti profesionalai protes
tuoja prieš uždarymą pašto 
šeštadieniais. Sako,štampų, 
siuntinių, pinigų perlaidų 
sulaikymas kenkia jų profe
sijoms. Pašto pirmininkas 
Anthonų Lambert sako, kad 
taip jis sutaupo ketvirtada
lį milijono dolerių.

Delaware Valley ligoni
nės sunkiai sergančius bei 
vieškeliuose sužeistus pri
statys helikopteriais. Heli
kopterių stotys Lankenan 
ligoninėje veiks visas 24 va
landas. 

_____ *
Mokytojų federacija, 

AFL-CIO, ragina Apšvietos 
Tarybą remti senatoriaus 
Wayne Morse bilių, kad 
Philadelphijos Navy Yard 
nebūtų uždarytas.

Mūsų kaimynų New Jerr 
sey valstijos aukščiausias 
teismas pasisakė prieš bibli
jos skaitymą viešose mo
kyklose. Šalies Aukščiau
sio teismo tarimas paliečia

WILMERDING, PA.
Graži LDS 8-tos apskri

ties konferencija atsibuvo 
gegužės 17 d., LDS 37 kuo
pos name, 110 State St., 
Wilmerding, Pa. Kaip 2:30 
V. dieną 37 kp. pirmininkas 
jaunas Matakas pakvietė 
delegatus užimti svetainėje 
vietas ir, pakalbėjęs, pa
kvietė apskrities pirminin
ką J. Mažeiką atidaryti 
konferenciją. Ją atidaręs, 
pirmininkas paskyrė man
datų komisiją, ir kol komi
sija sutvarkė mandatus, jis 
pakvietė pakalbėti 10 kuo
pos atstovą d. Povilaitį iš 
New Kensington; J. K. Ma- 
žukną iš N. S. Pittsburgh, 
Pa., 160 kp. delegatą; 37 
kuopos delegatus K. Mata- 
ką ir E. Galore. Mandatų 
komisija raportavo, kad su
važiavime randasi nuo 5 
kuopų 23 delegatai, 5 sve
čiai ir 6 apskrities komite
to nariai. Viso 34 dalyviai 
su sprendžiamu balsu.

Kalbėjo ir kiti delegatai, 
ir visus tarimus užrašė pro
tokolų sekretorė d. Uršulė 
Paich. Dėlto aš jų neminė
siu.

Užsibaigus komiteto ra
portams, buvo kuopų dele
gatų raportai. Jie raporta
vo, kad kai kurios kuopos 
silpnai gyvuoja, bet randa
si ir tokių kuopų, kurios pi- 
nigiškai labai gerai stovi.

Plačiai apkalbėtas kuopų 
delegatų siuntimas į sekan
tį LDS Seimą. Kaip pir
miau, taip ir dabar nutarta, 
kad apskritis prisidės su 
pagalba biednom LDS kuo
poms pasiųsti delegatus į 
LDS seimą, bet ne su dau
giau kaip $20 kuopos dele
gatui ar delegatams.

Apskrities komitetas se
kantiems metams1 išrinktas 
iš tų pačių, kurie buvo ir 
pereitais metais. Sekančią 
apskrities konferenciją nu
tarta laikyti LDS 160 kuo
pos name, 1317 Reedsdall 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Prie užbaigos, atsistoji
mu atiduota pagarba įniru
siems LDS nariams. Konfe
renciją uždarė pirmininkas 
J. Mažeika 5 vai.

Konferenci j ą uždarius, 
kai kurie delegatai nuėjo 
žemyn į kuopos klubą pa
žiūrėti. Bet greit buvo pa
šaukti atgal, nes jaunos, 
gražios kuopos gaspadinės 
paruošė skanią vakarienę, 
žodžiu sakant, konferenci
ja ir delegatų priėmimas 
buvo puikūs. Ačiū LDS 37 
kuopai. J. Miliauskas

IŠTEISINO 105 METŲ 
AUTO VAIRUOTOJĄ

Chicaga.—Joselis Ben Ab
rahamas, 105 metų amžiaus, 
buvo pašauktas į trafiko 
teismą. Bet teisėjas jį iš
teisino, nes per 50 metų vai
ravimo tai buvo pirmas jam 
kaltinimas.

Abrahamas gyvena Gary, 
Ind., yra vedęs jau 12-tą 
žmoną. Vyriausias jo vai
kas yra 86 metų amžiaus, 
o jauniausias'— 2jį metų.
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Nenusimink, Tomai!
APYSAKA

(Tąsa)
— Matai, Tomai, koks tu laimingas! 

Aš toks būdamas jau nebeturėjau ma
mos, negalėjau mokytis. Skaityti išmo
kau labai vėlai, beveik užaugęs. Sunkus 
gyvenimas dabar, o kai aš augau, buvo 
dar sunkesnis, tada dar didesnė tamsybė 
viešpatavo, negu dabar.

Mokytojas nutyla. Jis žiūri kažkur 
aukštyn pro mano galvą. Ir, rodos, kal
ba ne man, kažkam už manęs stovinčiam.

—Gyvenimas buvo sunkus, o mokslas 
neturtingiems — neprieinamas. Sunkiai 
ir ilgai man teko jo siekti, daug prakai
to išlieti ir vargo iškęsti... Tinginiauti 
nebuvo kada. Gal dėl to aš taip labai ir 
nemėgau tinginių — nei suaugusių, nei 
vaikų.

Pilkas mokytojo žvilgsnis sugrįžta 
prie manęs.

—Štai, kad ir knygos. Tai didžiausias 
turtas ir džiaugsmas. Tik jos išvedė 
mane į šviesą, į gyvenimą. Knyga, To
mai, — ištikimiausias draugas. Mylėk 
ją, skaityk! Mokytojas vaiką moko me
tus, dvejus, ketverius, o knyga — visą 
gyvenimą. Tu mokinys stropus, mėgsti 
knygas, tausoji jas,—naudokis manosio
mis. Skaityk, mokykis, kol turi mamą. 
Tikriausiai ne visą gyvenimą tau taip 
gera bus. Gali atsitikti, kad žmonės plėš 
knygą iš rankų. Skaityk, mokykis, To
mai, kol gali, neatsikvėpdamas. Mūsų 
kraštui labai reikia šviesių žmonių. Dar 
negreit ateis laikas, kai pas mus kiek
vienas galės mokytis. •. Mokykis!

Mokytojas kalba šiltu balsu. Aš di
džiai sujaudintas seku kiekvieną jo žodį 
ir dėduosi į širdį.

—Simaną, kuris čia prieš tave buvo, 
pažįsti? Jam beveik neteko lankyti mo
kyklos. Bet jis nenori likti tamsuoliu. 
Malūne naktimis prie lempelės skaito, 
stengiasi prasišviesti. Užtat, esu tikras, 
Simanas gyvenime neliks paskutinis.

Grįždamas namo, tik ir galvoju apie 
mokytoją. Koks jis geras ir taurus! Jis 
man toks pat brangus bei artimas kaip 
ir mieloji mama... Norėtųsi užaugus 
būti mokytoju.

•

Dažnai į galvą užklysta Simanas—ber
nas, kuris vėjui šniokščiant, girnoms 
ūžiant, malūne prie lempelės skaito kny
gas.

Pradeda Simanas užeiti įmaišų trobą. 
Ateina tai sekmadienio popietėmis, tai 
šiokiais vakarais, kai nurimsta oras ir 
sustoja sukęsi malūno sparnai.

Jei susiduriu su Simanu svetur, juo 
gėriuosi, stebiuosi. Bet kai tik pasimai
šo mūsų troboje, pasigėrėjimas dingsta, 
nors Simanas mane ir saldainiais pavai
šina. Manyje auga kažkoks nepasitikė
jimas juo. Ir lankosi jis pas mus, atro
do, be jokio reikalo. Kalba taip pat ma
žai. Sėdi valandą, kitą, žiūri kaip mik
lūs pirštai peša iš kamuolio linus ar vil
nas, nepaliaujamai leisdami špulėn plo
ną siūlą. Žiūri jis į mamą meiliu žvilgs
niu, sekioja ją akimis. Tas jo meilus 
žvilgsnis labiausiai man ir nepatinka. 
Dar nė karto neteko pastebėti, kad koks 
nors vyras taip meiliai žvalgytųsi į ma
no mamą.

Simanas — petingas ir tiesus, juoda
plaukis. Kai nusišypso, sublizga jo balti 
kaip varškė dantys. Sveikindamasis 
jis savo milžinišku delnu apgniaužia ma
žą mamos ranką bemaž iki riešo. Ir jė
gos Simanas turi, tur būt, daugiau už 
kitus. Kartą sveikindamasis taip spus
telėjo mamai ranką, jog ji nebeiškentė:

—Nekvailiok, Simanai! Nespausk kaip 
’ meška.

Simanas susigėdo ir nuraudo:
—Kadgi aš, rodos, nė nespaudžiu...
—Ko, mamut, tas Simanas pas mus 

vaikščioja?—klausiu kartą.
Šiąip sau, pasėdėti... Nusibosta vie

nam prie girnų. Jis geras žmogus—ir 
mums kartais sumala. Atsimeni, kaip 
anądien išsinešė pusmaišį barstalų? Su
malė ir vėl parnešė. Nereikėjo pačiai 
tąsytis.

Kas tiesa, tai tiesa: išsinešė ir vėl par
nešė, sumalė, nereikėjo mamai tąsytis. 
Bet...

Paprastai aš pirmas einu gulti. Ma
mos ratelis dar ūžia, blerbia, dar tik pu
sė špūlės, o man jau akys merkiasi. Lo
voje kartais pro miegus praplėsiu akis— 
mama tebemina ratelį, tebepeša kuodelį. 
Gal ir jos kuodelis kaip tos Žaltienės— 

nesuverpiamas? Taip ir nežinau, kada 
ji gula.

Sykį pramerkiu iš miegų akis: įpras
toje vietoje prie ratelio tebesėdi mama, 
Pramerkiu dar kartą: labai arti jos sė
di Simanas. Simanas į ją pasilenkęs pus
balsiu kalba. Pravaikau miegus ir 
klausausi:

— Be reikalo, Rožyt, tu mane niekini... 
Aš būsiu tau geras... Nelatrauju, ne
tinginiauju, nesivalkioju. Teisybė, turto 
tai nė kokio neturiu, bet jis gi prigyve
namas. Tu man patikai iš pirmo pama- 
tymo kaip nė viena... Nusibodo vienam 
bastytis, tai Miliušiui, tai kitam turtuo
liui bernauti. Norėtųs kaip nors kitaip 
susitvarkyti. Gyventume abudu, būtų 
daug geriau: ir tau lengviau, ir man 
linksmiau.

—Aš, Simanai, ne viena... tyliai atsa
ko mama, kai jis, pristigęs žodžių, nuty
la.—Argi nežinai? Ne viena. Antai ma
nasis “kavalierius” miega -..

Sujudu iš nekantrumo. Jie pažiūri 
mano pusėn ir nutyla.

— Vis tiek tavo viena, Rožyt, galva 
šiame pasaulyje, — įrodinėja Simanas.— 
Dviem ir elgetauti linksmiau. O dėl sa
vo kavalieriaus — nebijok: būsiu geras 
tau, būsiu geras ir jam.

Mama sustabdo ratelį, perkelia siūlą 
ant kito danties ir žiūri, kaip spėju, Si- 
manui tiesiai į akis.

— Kur tavo galva? Ką veiksim abu 
tokie? Nei trobos, nei žemės—nieko ne
turime. Vienas kaip vargsti, taip ir ge
rai ...

—Bus laikas, bus ir žemė. Ne amži
nai ponai dvarus valdys, ne amžinai taip 
bus. Sulauksime šviesesnės dienos. Su 
tavim ir laukti lengviau būtų...

Mama nusišypso:
—Prisiskaitei knygų ir kalbi iš rašto. 

Girdėjai, kaip senieji sako? Kol saulė 
patekės, rasa ir akis išės...

—-Neisės, neišės, Rožyte. Kam išės, 
kam ne, tik ne mums. Neniekink ma
nęs...

Mama vėl sustabdė ratelį, vėl žiuri Si- 
manui į akis.

• —Ko tu, tiesiai kalbant, pristojai prie 
manęs, Simanai? Ar tau merginų nėra? 
Pilna jų ir jaunesnių, ir gražesnių užma
nė. Rinkis... Tekėjau kartą, daugiau— 
gana. Pabaigsiu amžių ir taip, nebe pir
ma diena... Būk geras, Simanai, nebe
šnekėk apie tai. Dairykis geresnės lai
mės.-

Mamos balsas tylus ir liūdnasA Sima
nas jai nieko nebeatsako, tik žemai nu
leidžia savo gražią galvą, paremia ją 
rankomis. Troboje tylu, net ausyse 
spengia. Nors mama ratelį imtų minti.. •

Man lyg ir gaila Simano. Jis labai nu
siminęs. Bet užuojautos jausmas greit 
užgęsta. Jeigu Simanas myli mamą, ne
reikia, nereikia čia jo! Ką aš bemylėsiu, 
jei jis mylės mamą? Nereikia, nereikia 
Simano!

Tartum mano mintis nugirdęs, Sima
nas pakelia galvą, prasižioja ką .sakyti, 
bet mama užbėga už akių:

—Nebešnekėk, Simanai, gana! Ne- 
juokinkim žmonių, jau ir taip liežuviais 
laido... Gana. Pragyvenai lig šiol be 
manęs, gyvensi ir toliau.

Du žymūs lietuviai menininkai—vitražo meistrai 
K. Morkūnai ir A. Stoškus darbo metu.

-—Kokia tu akmeninė, Rože..—atsi
dusta jis.

—Gana, sakau, Simanai, gana! — ma
ma purto galvą, jos gražūs antakiai 
aukštai pasikelia.

Nusiminęs Simanas vėl tyli. Pasėdi 
valandėlę, lėtai keliasi nuo suolo, graibs
tosi kepurės. Prie durų stabtelėjęs klau
sia:

—O malt ar nieko neturi? Girdėt ke
liasi vėjas...

—Tuokart neturiu...
Simanas nenorom išeina. Mama paly

di jį už durų. Garsiai taukšteli velkė. 
Mama užpučia lempą. Aš neiškentęs 
klausiu:

—Simanas buvo ?
—Buvo... išėjo... Miegok, Tomuti-..
—O ko. jis čia buvo ?
—Taip sau... Miegok. Daugiau Si

manas nebeateis •..
Man ant veido nukrinta pora šiltų aša

rų. Mama verkia? O ko mama verkia, 
Simano ?..

—Tegul, mamut, ateina Simanas, te
gul ateina.

Nauja ašara nukrinta ant manęs.
—Miegok, Simanas nebeateis...
Miegas traukia ant manęs minkštą, 

šiltą maršką, ir aš vos bespėju išgirsti 
sunkų mamos atodūsį.

7. BAISIOJI NELAIMĖ
Ūkvedžio pavaryta, po žiemos pertrau

kos mama išeina į dvarą dirbti. Savo ra
telį ji pastatė į kampą, o nebaigtą verp
ti pakulų maiša nukišo užkrosnin. Ne
bėra kada baigti—reikia darbuotis dva
re, reikia Andrikauskui atidirbti už tro
bą, už ganyklą Palšajai, už šieną, už ga
balėlį žemės daržui, už rėželį bulvėms, 
už malkas. Už viską reikia dvarui ati
dirbti. O kur dar druska, muilas, žiba
las, visi kiti dalykai, be kurių negalimu 
apsieiti!

Rytais mama eina į dvarą, aš—į mo
kyklą. Ne tik Jonaitienė, bet ir kiti kai
mynai stebisi mama: jau treti metai ji 
leidžia mane į mokyklą. Pabaigs, sako 
jie, vaikas mokyklą, ir kas iš to? Pie
meniui ar kumęčiui raštas negi reikalin
gas!

Mama nemęgsta aiškintis, atsako 
rumpai drūtai:

—Mokslo ant pečių nešioti nereikia, 
Ką žinos, tas gyvenime kada nors pra
vers.

Jeigu mama sako, kad pravers, vadi
nas, pravers. Todėl ir toliau noriai mo
kausi, noriai skaitau knygas.

Kartą per paskutinę pamoką įpuola į 
klasę uždusęs cįėdės Anupro vyresnysis 
sūnus, jau pusbernėlis. Užmiršęs pa
sisveikinti, jis susiranda mane akimis ir 
kažkokiu persimainiusiu balsu man sa
ko:

—Tamošiuk, eik namo, tik greit! Su 
tavo mama negerai...

Ir pats vėl išlekia.
Man krūtinę nusmelkia šaltis. Aš nu

sigandęs žiūriu į mokytoją ir žodžio pra
tarti negaliu.

'—Eik,—sako Jis švelniai.—Negaišk.
Pasiimu knygas. Kieme nerimas mi

nutei pakerta man kojas, stoviu valan
dėlę kaip sumedėjęs. Bet tuoj pat pa- 
sileidžiu tekinas. Baimė gena mane, le
kiu tartum botagu plakamas.

Dusdamas pasiekiu kumetyną ir puo
lu į trobą. Vaizi 
žengęs slenkstį, 
prikausto vietoje.

Mano mama aukštielninka guli lovoje. 
Jos galva apvyniota baltu rankšluosčiu,

das, kurį pamatau per- 
paverčia mane stulpu ir

vietomis suteptu kažkuo raudonu, o vei
das toks pilkas, net melsvas. Antakiai 
aukštai pakelti, burna pražiota. Viena 
kasa it storas pantis kabo nusisvėrusi 
nuo pagalvio krašto. Mama taip pasi
keitusi, jog nebepanaši į save. Guli ir 
nejuda...

Troboje nusigandusiais veidais stovi 
Jonaitienė, Talačkienė, Kaušyliene ir ki
tos kumetyno moterys. Tarp jų yra ir 
Varnelienė.

—- Ką dabar darysime?—klausia Kau- 
šelienė.

— Ką bedarysi, — skėstelėjusi rankas, 
atsako Varnelienė. — Nueikit kuri į dva
rą ir pasakykit, kad jau nebesiskubintų 
nei daktaro į Liubartus, „ nei kunigo į 
Gailiūnus. Jie jau nebereikalingi...

— Mama, mamute!..— suklikau nesa
vu balsu, mirtinai persigandęs.

Mama neatsiliepia. Ji net nepajuda, 
kai aš prikrintu prie jos krūtinės...

Kažkas trinkteli durimis. Matyt, iš
eina pranešti, kad nei daktaro, nei kuni
go nebesiskubintų...

Mane paima glėbin tetulė Talačkienė. 
Ji pati verkia irj mane ramina šnabždė
dama:

— Neverk, vaikuti, neverk... Mamai 
dabar jau lengva ir gera, ne taip, kaip 
mums, vargšams. Nelaimė atsitiko, To- 
muk, baisi nelaimė. Dvare piovė stogams 
lenteles. Mama priėjo iš po piūklo iš
kasti piūvėnų. Tuo metu trūko paravi- 
ko diržas ir kirto mamutei tiesiai į gal
vą. .. Ak, varge, kiek tam žmogui terei
kia. ..

Tetulės Talačkienės ašaros maišosi su 
manosiomis. Aš negaliu suprasti jos žo
džių, negaliu suprasti, kodėl mama gu
li, kodėl ji neatsigręžia į mano pusę...

Vis daugiau moterų renkasi į trobą.
Aklas nuo skausmo ir ašarų, neįmanau 

kur dingti. Pagaliau be nuovokos susi
traukiu prie krosnies kamputyje. Taip 
ir užmiegu.

Pabundu ir vėl matau mamą. Tik gu
li ji jau nebe lovoje, o ant lentų pakylos, 
pastatytos toje vietoje, kur paprastai 
stovėdavo stalas. Guli ji išsitiesusi visu 
ūgiu, apsivilkusi geriausiais savo drabu
žiais, kuriais vilkėdavo tik per šventes. 
Ant krūtinės sudėtose rankose stirkso 
kryželis, galūgalvyje mirkčiodama dega 
žvakė.

Palubėje blausiai šviečia žibalinė lem
pa, prie kurios mama naktimis verpda
vo. Pasieniais ant suolų sėdi moterys. 
Viena jų rankose turi storą knygą, į ku
rią retkarčiais pasižiūri. Visos moterys 
vienodai žiopčioja. Ko jos žiopčioja? 
Ne iš karto supratau — moterys gieda. 
Ne iš karto jų balsai pasiekia mano au
sis. O jos gieda graudžiai liūdnas gies
mes, minėdamos žmogaus menkystę ir 
mirtį.

Nors viskas vyksta čia pat, mano aky
se, tačiau man atrodo, jog aš į visa tai 
žiūriu labai iš toli, jog šviesa ir garsai 
mane vos vos pasiekia.

Nebėra mamos... Ji nebežiūri į mane, 
nebetiesia į mane rankų... Kas dabar 
mane paglamonės, kas priglaus, paglos
tys?

Žiūriu žiūriu ir matau —= mūsų trobo
je šeimininkauja Jonaitienė. Nebe ma
ma, o tetulė Jonaitienė. Kodėl gi ji?

Skausmingas graudulys vėl spaudžia 
man gerklę, akis užlieja naujos ašaros. 
Sėdžiu susirietęs savo kampelyje, bijo
damas pajudėti. Bijau giedančių mote
rų, pradedu bijoti ir mamos...

Paryčiu priemenėje pasigirsta bruzde
sys, kojų trepsenimas. Prasiveria du
rys. Dvaro stalius Aleksiukas su Jonai
čiu trobon tempia kažką didelį ir sunkų. 
Tai karstas, visas baltas, tik su juodu 
kryžium ant viršaus. Įneša vyrai kar
tą ir padeda asloje šalia mamos gulto.

—Pastatėm Adomaitienei amžinus na
mus, — sako atsipūtęs Aleksiukas.— Te
gul jai-bus ramu juose gyventi...

— Tai tau ir gyvenimas!—baisiai atsi
dūsta Talačkienė.— Nė karsto žmoniško 
neužsidirbo Rožė. Nors būtumėte iš ge
resnių lentų padarę, nors padažę kiek, 
o dabar... Sukalė it lovį dvaro arkliams 
girdyti...

— Nedavė ponas nei geresnių lentų, 
nei dažų, — aiškina Aleksiukas.— Jau ir 
taip varvino akis, į tas sutręšusias len
tas žiūrėdamas. Tikras kraugerys. Kai 
išgirdo apie nelaimę, pradėjo burbėti, 
kad arklius reikia duoti daktarui ir ku
nigui atvežti. Nusiramino tik tada, kai 
sužinojo, kad su Rože viskas baigta.

Tam jis ir ponas, — atsiliepia Talač- 
ka. — Jam širdis dėl mūsų neskauda.

Dėdė Aleksiukas nieko nebepasako. 
Nuleidęs galvą jis ilgai stovi gale ma
mos kojų. Paskui prieina prie manęs, 
paglosto sudiržusiu delnu man galvą ir 
sako:

—Ak, nelaimingas tu likai, vaikeli!
(Bus daugiau)

Modernus interjeras Trakų restorane.

Bridgeport, Conn.
Vieša Padėka .

Dėkojame sūnaus šeimsS 
ir broliui Feliksui už suruo
šimą gražios besiedos pro
ga atžymėjimo mudviejų 50 
metų ženybinės sukakties, 
kuri įvyko geg. 16 d. Buvo 
sukviesta giminės, draugai 
ir pažįstami, kas padarė 
skaitlingą ir gražų pažmo- 
nį, pilną Lietuvių Jaunų 
Vyrų Draugijos svetainę. 
Net negalima įsivaizduoti, 
kad tiek daug turime prie- 
telių, kurie gražiais linkėji
mais ir vertingomis dova
nomis apdovanojo mudu. 
Daugelis giminių, negalėda
mi . dalyvauti, gražias ver
tingas dovanas paštu ar 
draugus prisiuntė.

Tą nuoširdumą labai šil
tai įvertiname ir širdingai 
dėkojame visiems už linkė- 

i jimus.
50 metų yra ilgas peri jo

das, bet mums rodosi tjį; 
keliolika metu, ir dar nore- 
tume išgyventi dar nors 25 
metus, kad atžymėti 75 me
tų jubiliejų.

Džiaugdamiesi pra eitu 
laikotarpiu ir vidutiniška 
sveikata ir mylėdami “Lais
vę”, kaipo darbo žmonių 
švietėją, šia proga siunčia
me čekutį $50.

Juozas ir Lucy 
Mockaičiai

Lowell, Mass. *
Mūsų naujienos

Lowellyje jau beliko tik 
viena vilnonė, o seniau jų 
apsčiai buvo. Ir joje nedaug 
darbininkų dirba, kada ji ir 
pilnai dirba. Tiesa, dar yra 
dvi netoli, viena Bilerikojt, 
kur audžia moterų žiemi
niam paltams audinius, da
bar ji nepilnai dirba, o kita 
—N. Chelmsforde. Bet šioje 
yra tik angliški ir prancū
ziški “komai”, dabartiniu 
laiku tik angliški “komai” 
biskį dirba, o prancūziški 
stovi.

Mūsų mieste daug yiM- 
avalynės gaminimo dirbtu
vių, bet dabartiniu laiku vi
sos jos silpnai dirba.

Pažangių lietuvių jau ne
daug beliko. Dar ir iš jų 
kaip kurie nekorektiškai 
elgiasi, o tas negerai.

Mirė
Beveik per vieną savaitę 

čionai mirė keturi lietuviai.
T. Aliukonienė paėjo iš 

Dzūkijos, Dusmenų parap., 
Varlių kaimo. Lowellyje iš
gyveno apie 60 metų.

S. Kraučiunas buvo 
biznierius, užlaikė užeigą, 
jis paėjo iš Dzūkijos, Valki
ninkų apylinkės.

J. Karsokas taipgi buvęs 
biznierius. Jis užlaikė val
gyklą.

V. Kasinskiutė — Ameri
koje augusi. '4k

Neskaitlingai lietu vi iX 
kolonijai tai didelis nuosto
lis.

Piknikai
Sekmadienį, birželio 21 

d., Mass, valstijos LDS, 
LLD ir moterų apskritys 
rengia metinį pikniką, ku
ris įvyks Maple Parke, Me- 
thunuose, netoli Lawrence. 
Girdėjau, kad moterys tu
rės ir savo stalą, kur pikni
ko dalyvius aprūpins įvai
riausiais valgiais.

Liepos 4—5 dienomis, 
Ramova parke, Brocktone, 
įvyks “Laisvės” naudai di
delis piknikas. Pasitikid^ 
kad kaip viename, taip 
kitame Mass, lietuviai skaiv- 
lingai dalyvaus. Kad dau
giau žmonių sutrauktume į 
spaudos pikniką, tai platin
kime įžangos tikietus.

Lowellietis
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GAILESTINGAS PRISIMINIMAS

Šių metų birželio 1 dieną sukako 
vieneri metai kai mirė

Antanas Krasnickas
Su giliu gailesčiu širdyse pergyvename 

taip graudingą mums sukaktį.

Beatrice, žmona 
Antanas, sūnus 
Izabele, duktė 
Ignas Sutkus, uošvis

Maspeth, N. Y.

DORCHESTER, MASS.

Uršule Kavoliūniene
Mirė Gegužės 31, 195&

Liūdnas penkefių metų prisiminimas. Žiau
rioji mirtis taip netikėtai ir staigiai pakirto gy
vybės stygą ir išplėšė iš gyvųjų tarpo mūsų my
limą mamytę. Prabėgo jau 5 metai po jos mir
ties, o mums mintyse rodosi, kad visai neseniai 
girdėjome jos kalbą, jos mielus žodžius, jos troš
kimus kuo geriausio mūsų gyvenime. Su dide
liu gailesčiu savo širdyse prisimename šią liūdną 
sukaktį.

Ilsėkis ramiai, brangioji mamyte, o mes lieka
me liūdėti ant visados.

Julė, duktė
Viktoras, sūnus
Ona Zalubienė, sesutė
Adomas Juodviršis, brolis 
ir brolis Povilas Lietuvoje

UŽUOJAUTA
Mirus

Josefinai Burbienei
Stamford, Conn.

Reiškiame širdingą užuojautą velionės duk
roms Amelijai Juškevičienei ir Marytei Zoubra, 
taipgi jų vyrams Vladui ir Motiejui, kitiems gi
minėms ir artimiesiems draugams.

B. ir W. Keršuliai
N. ir P. Ventai
A. ir I. Bimbai
S. Sasna
J. Gužas
V. ir V. Bunkai
S. Večkys
K. ir B. Briedžiai

D. M. ir K. Šolomskai
L. Kavaliauskaitė
J. Gasiūnas
Frank ir Anne Yakštis
Jonas Siurba
N. ir P. Bukniai
R. ir I. Mizarai'
Jonas Grybas

SCRANTON, PA.

Mirus

V incui V aliukui
zReiškiame gilią užuojautą žmonai Jessie, 

sūnums Dr. Vincui ir Zenonui, jų šeimopis 
ir visiems artimiesiems.

Jurgis Liepa 
P. Pėstininkas 
R. Janušaitis 
P. Indriulienė 
J. ir M. Gluoksniai 

ir M. čerkauskaitėso.

L. ir M. Truikiai 
Ignas Klevinskas 
E. Geležauskienė
J. Stanynas
B. Tuškevičius
K. Genys

Iš Lietuvos
Ateistine konferencija 

kolūkyje
MAŽEIKIAI.—“Alkiškio” 

kolūkio komjaunuoliai or
ganizavo -ateistinę konfe
renciją. Į ją susirinko daug 
jaunimo, taip pat pagyve
nusių žmonių. '

Kolūkio agronome kom
jaunuolė G. Gašpuitienė, 
komentuodama A. Viršulio 
knygos “Vorų pinklėse” 
pirmąjį skyrių, papasakojo 
apie nusikalstamą sektantų 
veiklą Klaipėdoje. Jaunos 
kolūkietės A. Gašpuitytė ir 
E. Grigaitytė papas akojo 
apie vietinius sektantus, 
nuodijančius žmonių sąmo
nę.

Mokosi 3,000 žmonių
Mažeikių rajone veikia 111 

agrochemijos ratelių ir se- 
I minarų, kuriuose moko s i 
apie 3,000 žmonių.

Philadelphia, Pa.
Atgarsiai iš Ramanauskų 

ūkyje pokylio
Parengimas atžymėjimui 

20 metų jų gyvenimo ant 
ūkio (geg. 31 d.) įvyko 
geriausias iš visų rengtų 
pirmesniųjų. Svečių atvyko 
gražus skaičius iš tolesnių 
apylinkių: New Yorko, Bal- 
timorės, Avallon, Chesterio, 
Readingo, Eastono, Patten- 
burgo, Mahanqy City. Ir 
labai gražus atsilankymas 
philadelphiečių. So. Phila- 
delphijos draugės moterys 
visur atvažiuoja būriu susi
tarusios ir visos gražiai pa
dainuoja, palinksmina sve
čius, tai palieka gerą prisi
minimą.

Draugai prisidėjo su do
vanomis paįvairinimui po
kylio : drg. Romikaitienė 
(iš Reading, Pa.) — gražų 
stalui papuošti gėlyną; L.
Tilvikas (iš Easton, Pa.) i Viešnios dainavimą publika 
duonos ir pyragus; A. Ma- labai mylėjo...

Po seniai girdėtu sopranu, 
j estradą išėjo ir nįaloniai 
padainavo solo Albinas 
Daukšys; jam akompanavo 
Helen Smith.

Dabar estradoj skambėjo 
du garsiausi lietuviški bal
sai mūsų valstijoje. 
Sabaliauskas su Oną Dirve- 
liene pasimainydami solo ir 

eturias

WORCESTER, MASS
pertas ■Buvo puikus kon

Aido choras gegužės 24-ą 
gražiai atliko koncertinę 
programą auksinio jubilie
jaus minėjime. Abehįai pub
lika buvo pasitenkinusi; 
nesigailėjo į koncertą atvy
kę ir iš tolimų miestų sve
čiai. Jų buvo net iš New 
Yorko ir New Jersey.

Koncerto programą pra
dėjo 9 vyrai ir 12 moterų— 
Aido choras, vadovaujant 
Jonui Dirveliui, kuriam 
akompanavo Helen Smith 
(Janulytė). Choristai dai
liai, sutartinai atliko ketu
rias liaudiškas daineles.

Antrame punkte J. Saba
liauskas su J. Bakšiu, suda
rydami tvirtą duetą, už
traukė porą skambių dainų.

Po dviejų tvirtais balsais 
vyrų į estradą išėjo Irena 
Janulienė. Ji malcįniu so
prano balsu linksmino susi
rinkusiuosius su pora gra
žiomis gaidomi dainęlių. Jos 
gražų ir malonų balsą pub
lika visuomet myli.

Albinui Potsiui vadovau
jant, Audrey P o t s i ū t e i 
akompanuojant, ketvirtą 
punktą atliko Monteilos Vy
rų dailės grupė. Jie irgi ge
rai susimokinę šūktelėjo ke
turias vyriškiems balsams 
pritaikytas dainas.

Po to estradoje pasirodo 
jaunesnės kartos duetas: 
Irena Janulienė su Albinu 
Daukša. Jie abu turi malo
nius balsus, gerai sutaria, 
tačiau noriu Albinui patar
ti, jei tai galima padaryti, 
aukščiau balsą leisti...

Šeštai Aido programos 
daliai atlikti su trimis gra
žiomis dainomis atėjo vieš
nia, seniau Worcestery daug 
dainavusi, Marijona O’Toole 
(Paraliūtė). Jai akompa
navo Marijona Meškienė.

tulis (iš Levittown, Pa.) 
peilių ir šakučių.

Draugai Ant. ir Bronė 
Ramanauskai visiems taria 
ačiū už skaitlingą atsilan
kymą ir prisidėjusiems su 
dovanomis ir darbu patar
nauti prie stalų. Kaip vie
tiniai, taip ir svečiai, pri
imkite nuoširdų ačiū!

P. Walantiene

Lawrence, Mass.
Susirinkimai ir piknikai
Sekmadienį, birželio 14 d., 

Maple Parke įvyks labai 
svarbūs LLD 37 kp. ir LDS 
125 kp. susirinkimai. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 
Pradžia 2 vai. dieną.

Susirinkimai turės aptar
ti, apart organizacijos rei
kalų, dar ir du svarbius 
piknikus, tai Massachusetts 
valstijos apskričių pikniką, 
kuris įvyks sekmadienį, bir
želio 21 d., Maple Parke, ir 
‘‘Laisvės” pikniką, kuris 
vyks per dvi dienas—liepos 
4-5, Ramova Parke, Brock- 
tone. ■ • > ■

Dabar į Maple Parką at
vykti patogu, nes autobusai 
jau eina sekmadieniais.

S. Penkauskas
LLD kp. sekretorius
M. Milvidienė
LDS kp. sekretorė

Jonas

duetu mums davė 
dainas. Jiems ir J. Dirve- 
lis su smuiku pritarė.

Aido moterų grupė (taip 
buvau daina sužavėtas, nes 
tik dabar pastebėjau, kad 
jos visos ant krūtinių dėvi 
raudonas rožes) puikiai su 
pora dainų susirinkusius 
palinksmino.

Dešimtame punkte Aldo
na ir Eldonas Downingai 
turėjo dainuoti, bet dėl tam 
tikrų priežasčių jiems neat-

Baltimor
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Grįžo iš Europos Dorothy 
Hanelin, kuri su kitomis 
moterimis iš JĄV ir dar 14- 
kos NATO valstybių Hago
je protestavo prieš NATO 
organizuojamą atominį lai
vyną.

Ją pasitiko jos vyras J. 
Hanelin, viršininkas radio
logijos iš Newton Wellesley 
ligoninės, jos sūnus ir kiti. 
Ji, kaip ir kitos moterys, ko
voja už taikos reikalus.

S. Penkauskas

vykus, į jų vietą, buvo pa
kviestas Viktoras Beckeris. 
Šis artist
iš New Yorko turėtų būti 
pas mus d 
atsilankyti, nes mūsų žmo
nės jį labai labai myli, nori 

dainuojant kad ir

iškas dainininkas

ažniau pakviestas

girdėti jį 
angliškai.

Penkior 
choras' ba 
nį konce 
dainų, gi 
skambančių, man labai pati
ko “Vilni 
Dainos 
žodžiai t 
visai žmo 
kas brankus 
reikšmingų žodžių žmogaus 
gyvenime,

Čia suminėjau tik tris 
paskutinė 
dainuotas 
pasakyti, 
ma sudaryta ne vien iš mei
lės žodžiajis skambančių dai
nelių, ne 
mes kasčĮien per radiją, ir 
televizori

Po kon 
tės pavai 
vakariene. M. Stenslerienei 
vadovaujant, sudainavome 
Aidui “Ilgiausių metų.

Šiam k 
gabiai pi: 
joną Suk 
šakojo apie svetainės (na
mo) pirk 
das visuo: 
mus ruoš 
kė. Pabai 
mesnius choro veikėjus tar
ti žodį kitą... Dauguma 
pageidavo, kad jaunesnieji 
stotų dainuoti ir veikti.

J. Kandraška

ms dainomis Aido 
ilge savo jubilieji- 
rtą. Iš daugelio 
ažiomis gaidomis

uje žydi liepos.” 
Jungtinės Tautos” 
;uri didžią reikšmę 
Dnijai. Taipgi “Lai-

” damoje yra

je koncerto dalyje 
dainas tam, jog 

kad visa progra

iš tokių, kokias

uose girdime.
certo worcesterie-
šino visus skania

v

oncertui labai su- 
rmininkavo Mari- 
ackienė. Ji papa-

imą, kuriame AL 
met savo parengt
ie ir pamokas lai- 
goje ji iškvietė žy-

St. Petersburg, Flą.
Gegužės 28 d. išleidome 

namo į Miamį mielus sve
čius Jeronimą ir Suzaną 
Sukaičius ir Amilia Miller. 
Šukaičiai buvo apsistoję pas 

Antosę Šoliūnus, o 
A. Miller —pas Juozą ir Ele
ną Šoliūnus.

ie pasiilgsta senų
i kiečių draugų ir 
tad kartas nuo

ti. Be to, lanko 
kuopos pramogas,

Visi j 
k o n e k t 
draugių, 
karto atsilanko į šį miestą 
pasimaty 
LLD 45
pasidžiaugia publikos gau
sumu, visų draugiškumu ir 
įgyja naujų pažinčių.

J. Šukaitis yra miamiečių 
LLD 75 
j imu sekretorius ir veikia 
Socialiame klube, kuris te- 
naitiniams lietuviams yra 
labai brangi įstaiga.

kuopos susirašine-

i girdėti, kad M. 
nė sveiksta, norsJudžentl 

labai lėt^i, bet gėrėja. Su 
laiku vei dausiai visiškai su-

Laisves

sveiks. Visi jai to linkime.
Vieną sekmadienį nuo 

parko važiuojant namo, 
draugams P. ir O. Navic
kams įvyko nelaimė su ma
šina. Apdaužė mašiną ir 
sužeidė abu Navickus. Lai
mė, kad nelabai skaudžiai.

Vikutis

Lowell, Mass.
Vyksime busu į 
spaudos pikniką

Liepos 4-5 dienomis 
Brocktone, Ramova Parke, 
įvyks spaudos paramai pik
nikas. Jis bus su menine 
programa.

Lowellio ir Nashua pa
žangūs lietuviai kiekviene- 
riais metais į “Laisvės” 
pikniką vykstame autobu
su, tai tas pat bus ir šiemet.

Kalbėjausi su našviečiu 
M. Žiedeliu ir susitarėme 
organizuoti Nashua - Lo
wellio busą. Žiedeliui gali 
pagelbėti Buslevičiai, Kva- 
racijai, Briedžiai, Paznio- 
kai ir U. Barauskienė. Mes, 
lowellieciai, taipgi pasidar
buosime.

Busas vyks šeštadienį, 
liepos 4 d., 10:45 vai. ryto, 
nuo Lietuvių klubo, Cent
ral St. Kelionė į abi puses 
bus $2.50. Prašome bilietus 
įsigyti iš anksto.

Gegužės 27 d., dienos me
tu, prieš pietus, du ginkluo
ti plėšikai apiplėšė brangia- 
daikčių krautuvę 151 Cent
ral St. Vienas su revolve
riu grasino, o kitas pačiupo 
$250 pinigais ir $500 vertės 
laikrodėliais.

..J, Blazonis

Strasbourgas. —Iš Pran
cūzijos į Vakarų Vokietiją 
kasdien eina apie 6,000 dar
bininkų dirbti.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks birželio 8 d., 2:30 
popiet, 29 Endicott St. Kviečiame 
narius dalyvauti, turime svarbių 
reikalų apkalbėti — apskrities pik
nikas, kuris įvyks birželio 21 d. 
Maple Parke, Methuenuose, taipgi 
“Laisvės” piknikas, kuris įvyks lie
pos 4 d., Montello, Mass.

Jaskevičius, sekr. (44-46)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kuopos susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 12 d., 7:30 vai. 
vakare, 103 s\etainėj, Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Turėsime iš
rinkti delegatus į seimą.

Kurių duoklės nemokėtos, ma
lonėkite ateiti ir užsimokėti.

Turėsime naujų tarimų dėl va- 
parengimų. Turėsime ir

Klem. Yenkeliūnas
Fin. sekr. (45-46)

sarinių 
vaišių.

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Birželio-June 12 d. Slovakų (buvu
sioj rusų) svetainėj, 1150 N. 4th 
St. Prasidės 7:30 vai. vakare. Iš
girsime komisijų pranešimus iš pa
rengimų ir turėsime aptarti kitokių 
organizacijai naudingų reikalų.

Valdyba (45-46)

ink ės Visuomenes Atidai!

Piknikas
Rengia A.L.D.L.D. 25 Kuopa paramai laikraščio “Laisvė”

Įvyks Sekmadienį,
Pradžia 11 valandą rj

Birželio-June 21, 1961
to, muzika nuo 3 iki 8:30 P. M.

Slovak National Home and Park
6526 Holabird Avė.

RHYTHMERS ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Bus prigaminta skanių valgių ir bus gardžių gėrimų.

Bus šauni Programa,Dainos ir Prakalbos. Įžanga tik $1.00

Gerbiamieji! šis piknikas bus 
silinksminti ir vieni kitiems ranką

gražioje vietoje, ir čia visi bendrai galėsime pa- 
paspausti. O taipgi svarbu pakviepuoti tyru oru.

PHILADELPfflA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER-Companion, cap
able full charge. Unemcumbered en
ergetic. For elderly widow. Fla. in 
winter. Must be gd. driver. Nice 
home. Call TU. 4-2129.

(44-45)

COUPLE. Cook and Driver. Small 
family. Live in. Good wages. Refer
ences are necessary. Near transpor
tation. Call LA. 5-0400.

(44-45)

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)

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

609-UL. 4-5069. After 9 A. M.
(45-46)

HOUSEWORK & Cooking. For 
one adult. Own room and bath, in 
small comfortable house.

Call NI. 4-0945 after 6:30 P. M.

(45-46)

HELP WANTED" MALE

DESIGNER. Corrugated box. Stone 
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)

PRESSMAN. Exp. man to operate 
Miehle Vertical. Must know make

ready. Good oppor. for right person. 
Excellent wages, steady work. BA.8- 
2200. Exclusive Co., 901 W. Glen
wood, 4th fl. (44-46)

MECHANIC. For amusement & 
music machines. Must be A-l mecha
nic. Thoroughly texp. Work in Phila 
& suburbs. We offer major Co. be
nefits, excel, wages. Apply, write or 
call Ken Lewis, PO. 3-9600. 1213 N. 
5th St., Amuse-A-Mat Co., Phila., Pa.

• (44-46)

FRAMERS

sheath, stud, cornicee firm.
Hourly piece work.

WI. 6-3299

(45-46)

MALE~&lraMALE~

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)

LOOPER. Handy Man & Cham
bermaid. Refined, seashore hotel, 
room and board, June thru’ Sept.

Call EL. 6-0188.

(44-45) 
For Sale

TV NEW LOOK. RCA operating 
A-l. 19 inches. Originally $329.95. 
Sacrifice $25. Phono 752-0094. Bal
timore, Md. (44-45)

KRANAS DIRBA 
BE KRANININKO

Kaunas. — Kildama auk
štyn, bokštinio krano strėlė 
nuneša ir tiksliai nuleidžia, 
į vietą pastato perdengimo 
plokštę. Kas gi valdo kra
ną? Juk kabina tuščia. Kra
nininkas stovi vietoje, kur 
montuojami perdengimai. 
Ant jo krūtinės — dėžutė. 
Tai — distancinio krano 
valdymo pultas, kabeliu su
jungtas su kranininko ka
bina. Jo veikimas pagrįstas 
elektromagnetinio paleidė
jo principu.

Šią techninę naujovę, pa
lengvinančią kran in i n k o 
darbą, sukūrė mechonizaci- 
jos valdybos Nr. 70 inžinie
riai - energetikai H. Juknys 
ir J. Barčys. Bet kuris kra
nas distanciniam > valdymui 
gali būti paruoštas per ke
lias valandas.

(ELTA)'



PRIES 20 METU > nesitiko, pas ją vifŲnegrai 
kalti.

Aną naktį Brooklyne
Prieš 20 metų, tai yra i je ir- vandenyje buvo įreng- (Crown Heights rajone) 

' 1 m. birželio 6 dieną,! ta įvairių priešdesantinių fouvo užpulta — išprievar- 
į tauta ir nužudyta— 38 me- 

JAV-Anglijos komanda tų amžiaus mergina, moky- 
pirmiausiai pasiuntė prieš- toja. 
vokiečius tūkstančius bom
bonešių, kurie tik per ke- tas, bet spaudoje žmogžu- 
lias valandas ant vokiečių džio pavadinimą jau links- 
numetė 10,000 tonų bombų. Jniuoja “negras”. O baltvei- 
Paskui šimtai karo laivų ! dis ar to baisaus dalyko ne
atidarė pragarišką ugnį iš 
kelių tūkstančių kanuolių. 
Vietomis iš nacių “volo” 
nieko nebeliko.

Pirmą dieną 2,500 inva
zijos ir transporto laivų į

1944 m.
Jungtinės Valstijos, Angli-: kliūčių, 
ja ir Kanada atidarė Ant
rąjį frontą prieš hitlerinę 
Vokietiją — iškėlė savo jė
gas į Normandiją, Prancū- 
zijon.

Beveik per trejus metus 
pietinėje Anglijos dalyje 
buvo ruoštos jėgos iškėli
mui į Prancūziją. Antrojo 
fronto atidarymo metu ten 
buvo anglo - amerikiečių ir 
kanadiečių 38 divizijos.. 
Bendrai Anglijoje buvo

Piktadaris dar nesuras-

iš Kalifornijos

apie 4 milijonus vyrų, Pa\-Normandiją iškėlė virš 100 
įkelti į Piancūziją. lakstančių amerikiečių

Iškėlimui buvo sutraukta 
850 karo laivų ir 4,200 trans
porto laivų. Tas milžiniškas 
desanto jėgas buvo paruoš
ta pridengti 11,000 karo lėk
tuvu.

Hitlerio jėgų, po tų smū
gių, kuriuos jos gavo nuo 
Tarybų Sąjungos, Pran
cūzijoje buvo tik apie 100,- ! 
000 vyrų, o lėktuvų ir visai 
mažai. Patys hitleriniai ge
nerolai po karo pripažino, 
kad ten nebuvo nė vienos 
pilnos karinės divizijos, bu
vo daugumoje tokios divizi
jos, kurios buvo ištrauktos 
iš T. Sąjungos fronto pa
pildymui. Bet vis vien hit
lerininkai sudarė tvirtą at
sispyrimą. Nors jų tas gar
sintas “Vakarų volas”—vi
sokios tvirtumos — ir ne
buvo tokiomis, kokiomis jas 
naciai garsino, bet pamary-

, an
glų ir kanadiečių, taipgi 14 
tūkstančių tankų, sunkveži
mių, autoipobilių ir apie 20 
tūkstančių tonų visokios 
amunicijos.

Amerikiečiams išlipti į 
Prancūziją nebuvo didelio 
keblumo, bet Anglų kanale 

i prasidėjusios audros per ke
lias dienas sutrukdė toli
mesnį jėgų ir ginklų pri
statymą, kas pradžioje labai 
apsunkino iškeltųjų jėgų 
kovą. Už kelių dienų per
metimas padrūtinimų buvo 
sunormalizuotas ir hitleri
ninkų jėgos nustumtos to
liau nuo jūros. Tuo gi kar
tu Prancūzijos liaudies su
kilimai sudavė naciams 
smūgių į nugarą. Atidary
mas Antroio fronto paleng
vino ir TSRS jėgoms kovą.

galėjo atlikti? Ar maža yra 
baltų žmogžudžių, išsigimė
lių? O jeigu bus surasta, 
kad tai padarė negras, tai. 
irgi nebus nieko nuostabaus 
—negrai taip pat nėra lais
vi nuo blogų žmonių. Bet 
kam skubintis primesti kal
tinimus negrams? Visa tai 
veda ne į gerą.

Skundžiasi brutališkumu
Negrai skundžiasi, kad 

policija labai bru fališkai su 
jais—kaltais ir nekaltais— 
elgiasi.

Reikia šalinti 
ma.

Mūsų mieste 
kyla daugiausia 
ir dėl žmonių 
Toliau numatą
ninkai—negrai ir baltieji— 
sako: naikinkime skurdą, 
jei norime susilaukti rim
tesnės valandos. Jie sako: 
reikia eliminuoti ghetus, į 
kuriuos subrukta masės 
žmonių, kaip silkės į bač
ką.

Padidinimas policijos jė
gų, žinoma, laikinai gali 
šen ir ten sulaikyti chuli
ganų siautėjimą, bet polici
ja nepanaikins priežasčių, 
gimdančių chuli g a n i z m ą 
jaunimo tarpe. Ns.

brutališku-

negerovės 
dėl skurdo 

tamsumo, 
visuomeni-

Policija blogybių nepašalins- 
reikia gerinti sąlygas

Niujorko miesto majoras tų ir, savitu būdu, kovos. 
Wagneris, pasitaręs su ki- Tai galimas daiktas: turi- 
tais miesto pareigūnais, me atsiminti, jog nedarbas 
nutarė sutvirtinti policijas 
jėgas, kad būtų geriau sau
gojama tvarka. Daug po-1 
liemenų turės dirbti virš
valandžius tarp 6 vai. vak. 
ir 2 vai. ryto. Visa tai kaš
tuos miestui apie $5,000,000 
per metus.

Policmenai vykstą į tar
nybą ir grįžtą į namus iš 
tarnybos, turį nešioti uni
formas.

Transit Authority (Va- 
žiuotės Valdyba), kurios ži
nioje yra visa miesto trans- 
portacija ir kuri turi sa
vo policiją, privalo padidin
ti policmenų skaičių apie 
140 vyrų.

Kam visa tai?
Visa tai daroma tam, kad 

sumažintų chuliganų siautė
jimą mieste. Praėjusį sek
madienį, mat, grupė girtų 
chuliganų užpuolė požemi
niame traukiny (subvėje) 
pasažierius: tūlus apiplėšė, 
kitus žiauriai sumušė.

Kita chuliganų gengė tą 1 
patį padarė laivelyje (fer
ry), gabenančiame žmones 
į Staten Island ir atgal.

Kadangi abiejuose atsiti
kimuose chuliganai buvo 
girti jauni negrai, tai dėl 
to tūli pradėjo mesti kaltę 
ant visų negrų, o tai neleis
tina, tai baisu!

Jaunų chuliganų siautėji
mas Niujorko mieste — ne 
naujiena. Ir jie, padykėliai 
chuliganai, nėra tik negrai. 
Majoras Wagneris tiesą sa
ko, kad baltųjų chuliganų 
taip pat užtenka, ir juos 
taip pat reikią suvaldyti.

Buvo pranašauta
Jau tūlas laikas, kai spau

da ir.kai kurie visuomeni
ninkai pranašavo, kad šią 
vasarą Niujorke bus nema
ža visokių “nemalonių atsi
tikimų.” Be kitko, buvo sa
kyta, negrai jaunuoliai-pa- 
dykeliai veršis iš savo ghe-'

tarp negrų kur kas dides
nis nei tarp baltųjų. Išėję 
į gatves jauni žmonės, ne
turėdami darbo, dažnai pa
daro ekscesų, net ir baisių.
Chuliganizmą reikia smerk

ti, prieš jį reikia kovoti, 
nežiūrint, iš kur jis kyla. 
Negrų vadovai smerkia 
negrų chuliganiškus “žy
gius,” bet jie prideda: da
rykime ką nors, kad būtų 
panaikinti negrų ghetai, kad 
žmonės susilauktų švieses
nių dienų, kad jie išbristų 
iš baisaus skurdo. Jei to 
nedarysime, tai chuliganiz
mas plėsis ir plėsis.

Mes taipgi sakome: poli
cinių jėgų sutvirtinimas ne
išspręs pagrindinio klausi
mo, neišnaikins chuliganiz
mo. Reikia kuo veikiausiai 
kovoti su skurdu, reikia 
naikinti negrų ghetus, kad 
jie galėtų gyventi lygiai su 
kitais žmonėmis .

žydai ir negrai
Brooklyne, Crown Heights 

rajone, prasidėjo “nesusi
pratimai” tarp hasidišikų 
žydų, kurių ten daug gy
vena, ir negrų. Žydai tuo
jau pasisamdė savo “vigi- 
liantus,” kurie važinėja spe
cialiais automobiliais ir 
“daboja tvarką.”

Visa tai labai erzina neg
rus ir kitus piliečius. Tik 
pagalvokime: jeigu kitos 
miesto gyventojų ąrupės 
darytų tą patį — turėtų sa- 

I vo policiją, — tai kas būtų? 
Didžiausia anarchija, ne
tvarka !

Progresyvių žydų dien
raštis “Morning Frei
heit” smerkia hasidinių žy
dų taktiką, kuri- gali pada
ryti daugiau žalos.

Spauda ir negrai
Komercinė spauda 

daug įžūliai kursto prieš 
negrus. Kas tik kur blogo

per

Apie bulviij vėžį

Leiskite man padėkoti 
Moterų Moterų Apšvietos 
Klubo valdybai ir narėms 
už suruošimą man tokių 
gražių išleistuvių—vakaras 
buvo gražiai praleistas 
klausantis meninės progra
mos. Man buvo liūdna, kad 
daugiau negalėsiu tankiai 
sueiti su newyorkieciais, 
veikti mūsų progresyviška- 
me judėjime.

Moterų kvarteto dainos 
ilgai man skambės, taip 
puikiai sudainavo, v M an 
smagu girdėti, kad Elena 
Brazauskienė progresuoja 
savo dainavime. Gaila, kad 
aš nebegaliu daugiau dai
nuoti, aš labai norėjau pa
dainuoti kartu su gražiais 
išlavintais balsais kaip Au
gustino lešmantos ir Vikto
ro Bekerio. Didelis ačiū 
Mildred Stensler, kuri taip 
entuziastiškai suruošė gra
žią meninę programą. Lin
kiu, kad Jovce ir Diana Ne
vins ir toliau skambintų, 
tobulintųsi piano muzikoje.

Manyje padarė didelį 
įspūdį, suteikė džiaugsmą 
pamatymas tiek daug sve
čių, jų tarpe menininkės, su 
kuriomis kartu dainuoda
vau — Aldona Žilinskaitė, 
Sylvia Pužauskaitė, Ruth 
Bell ir mano buvusi moky
toja Bronė Šalinaitė. Sma
gu buvo man, kad mano 
mylima sesutė Aldona Gra
bauskienė atvyko iš Penn- 

I sylvanijos dalyvauti kartu 
tą vakarą.

Didelis ačiū vakaro gas- 
padinėms ir kitoms Moterų 
Klubo veikėjoms, kurios 
prisidėjo prie vakaro su
ruošimo. Dėkoju P. Bėčiui, 
B. Keršulienei, K. Petrikie- 

' nei už jų gražias gėles.

Svečiai
Pirma d i e n į “Laisvės” 

įstaigoje lankėsi Zigmas ir 
Magdalena Mozuraičiai iš 
San Leandro, Calif. Jie ka
daise gyvendavo Brooklyne.

Abu Mozuraičiai yra ma
lonūs, driaugiški žmonės. Jų 
jauniausias sūnus gyvena 
Brooklyne, tad jie atvyko 
aplankyti jį ir jo šeimą. Ki
tas sūnus gyvena Kaliforni
joj. Jų kelionė buvo įdomi. 
Jie važinėja savo auto-ma- 
šina. Sako, kad atvykimas 
iš Kalifornijos į rytus buvo 
įdomus, daug gražių vaizdų 
matė. Aišku, vienam Mozū
raičių! vairuoti biskutį pa
kenkė kojoms—bet ir čia 
atvykę, rytuose, pusėtinai 
daug apvažinėjo. Turi gimi
nių, tai keliose valstijose 
buvo apsistoję.

Mozuraičiai perdavė lais- 
viečiams link ėjimų
draugų kaliforniečių, už 
kuriuos tariame širdingai 
ačiū. Jie savo vizito proga 
atsinaujino prenumeratą ir 
laikraščiui paaukojo $6.

Linkime jiems laimingos 
kelionės atgal į namus.

Būkite mūsą svečiais!
Tai jau šį sekmadienį 

(birželio 7 d.) įvyks mūsų 
LLD 185 kuopos ruošiami 
dideli pietūs parke prie 
gražaus pajūrio. Nuo “Lai
svės” salės išvažiuosime 10 
vai. ryto. Pietūs bus duoda
mi 12 vai. Kurie neturite 
automobilių, atvykite prie 
salės (102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park), o čia bandy
sime visus paimti ir nuvež
ti. O tie, kurie turėsite ne
pilnas mašinas, pribūkite 
ten 10 valandą ir padėsite 
norinčiuosius vykti nuvež
ti į pikniką.

LABAI SVARBU!
Jeigu kartais pasitaikytų 

lietus, tai tie patys puikiai 
paruošti pietūs įvyks “Lais
vės” salėje. Taipgi bus pa
teikti 12 vai. Vadinasi, ne

būsite suvilti. Visi kviečia-j 
nuo mi būti mūsų svečiais!

Rengėjai

JAU SUGRĮŽAU Iš
PIETŲ AMERIKOS

Grįžus iš Pietų Amerikos 
sveikinu visus laisviečius. 
Daug važinėjau: buvau Bu
enos Aires mieste Argenti

Svarbi diena jau netoli
Visų- Tautų piknikas jau 

netoli. Jis įvyks birželio 
21-mą, Camp Midvale, 
naque, N. J. Jį ruošia ir vi
sus kviečia dalyvauti Ame
rican Committee for Pro
tection of Foreign Born ko
misija.

Graži kalnų giria, vietoje 
gaminami karšti valgiai ne
didelėmis kainomis ir pato
gus nuvažiavimas busais 
sudaro galimybę ten nu
vykti ne vien atskiriems 
asmenims, bet ir organiza
cijų grupėms. Pagalvokime 
apie galimybę sveikai pra
leisti diena naudingam tiks
lui.

LLD 1 kp. nariams
LLD 1-osios kp. susirin

kimas įvyks birželio 9-tą, 
7:30 v. v., Laisvės salėje. 
Rinksime delegatus į suva
žiavimą, apsvarstysime su
manymus, pasitarsime Jr 
kitais reikalais. Visi nariai 
dalyvaukime ir atlikime na
rių prievoles. Valdyba

Kam tas kurstymas?

Bulvinį v^žį sukelia gry- Ačiuoju ir K. Dzevečkai 
belis Synchytiium endobio- (Brick Town, N. J.) ir A. 
tieum (Schilb.) Pere. Likos černevičienei už jų asme- 
sukėlėjas įsiskvei bia į au- niškas dovanas.

Didelis ačių vakaro pir
mininkei Ievai Mizarienei 
už jos puikų programos ve
dimą. Taipgi yisoms klubie- 
tėms už suteikimą man iš
leistuvių dovanos.

Šia proga, išvykstant iš 
New Yorko, noriu padėkoti 
I. Levanienei už jos aplan
kymų mano tėvelių kapų, ir 
A. Mikalauskienei už jos 
rūpestingą prižiūr ėjimą 
manęs nuo to laiko, kai mi
rė mano motina.

Dar sykį ačiū visiems. 
Jūsų niekad nepamiršiu— 
mano mintyse būsite visuo
met!

galą ir gyvena jo audiniuo
se. Pažeistuose organuose 1 
dažniausiai gumbuose arba 
stalonuose, susidaro antau- 
gos (navikai), turine i o s 
daugybę grybelio sporų. 
Ajntaugos gali būti įvairaus 
dydžio. Jų paviršius savo 
išvaizda panašus į žiedinių 
kopūstų galvutes. Antau- 
gos iš pradžių būna baltos 
arba gelsvos, vėliau patam
sėja. Nuimant derlių, kartu 
su antaugomis dirvoje pa
skleidžiamos sporos, kurios 
dešimtmečiams užkre č i a 
dirvą.

Bulvių vėžys daugiausia 
plinta per apkrėstas bulves, 
taip pat gali būti perneša
mas su apkrėstu divožemiu.

Bulvių vėžiu kiti augalai 
normaliomis sąlygomis ne
serga. Net artimas bulvėms 
augalas pomidorai bulvių 
vėžiu gali susirgti tiktai 
dirbtinai apkrėtus. Tuo la
biau ši liga tiesioginiai nė
ra pavojinga žmogui ar gy
vuliams. Bulvės iš vėžiu 
apkrėstų pasėlių gali būti 
naudojamos tiek maistui, 
tiek pašarui. Apkrėstos bul
vės šeriamos virtos — taip 
išvengiama tolesnio 
plitimo.

Suzana Kazokytė,
Jamaica, N.

ligos

MIRĖ
Konstancija Sadauskienė, 

gyveno 241-15—147th St., 
Rosedale., L. L, mirė birže
lio 3 d. Kūnas pašarvotas J. 
Šalinsko koplyčioje, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven.

Laidotuvės įvyks šešta
dienį, birželio 6 d., Šv. Jono 
kapinėse, iš Annunciation 
bažnyčios.

Veionė paliko nuliūdime 
vyrą Stasį, tris sūnus ir 
dukterį, taipgi gimines ir 
draugus. Laidotuvių parei
gomis rūpinasi Šalinsko lai
dotuvių įstaiga.

Baisus jaunuolių 
siautėjimas

New Yorkas. — Sekma
dienį, gegužės 24 d., Rock
away Beach pamaryje, apie 
40 jaunuolių dūko ir užpul
dinėjo žmones. Jie taip bai
siai sumušė Peterį Larkiną, 
kuris su savo tėvu jau ren
gėsi vykti iš pamario, kad 
jaunuolis guli paralyžiuo
tas. Kitas jaunuollis Da
niel Baker yra ligoninėje be 
sąmonės, Arthur Hicks ga
vo galvoje kelias žaizdas.

Policija sako, kad girta 
jaunuolių gauja per visą 
dieną ieškojo “trobelio.” 
Pamaryje tik tarp 107 ir 
108 gatvių buvo surinkta 
virš 1,400 alaus skardinių. 
Vietos gyventojai reikalau
ja, kad būtų uždrausta į 
pamarį atsigabenti dėžes 
alaus.

New Yorkas. — Jau su
taisė subway tarp Times 
Square ir Grand Central 
geležinkelio ^toti e s, kur 
įvyko gaisras balandžio 21 
dieną.

Sukilimas prieš 
Mr. Gross planą

Šiomis dienomis Niujor
ko mieste viešųjų mokyklų 
superintendentas Mr. Gross 
paskelbė gana detališką 
planą apie mokyklų inte
graciją. Beveik visa komer
cinė spauda šį planą tuojau 
pasiskubino užgirti ir svei
kinti. Bet kai su juo susipa
žino didžiosios negrų civili
nės organizacijos, kaip Na
tional Association for the 
Advancement of Colored 
People ir Congress for Ra
cial Equality, jos tą planą 
pasmerkė ir atmetė.

Praėjusį trečiadienį 
miesto Apšvietos Taryba 
Gross planą paėmė svarsty
ti. Negrų ir kitos civilinių 
laisvių organizacijos suren
gė didelę demons t r a c i j ą 
prie tarybos būstinės ir 
protestavo prieš šio plano 
dėsnius. Demonstracijo j e 
dalyvavo apie L500 abiejų 
rasių žmonių. Tačiau ap
švietos Taryba nekreipė dė
mesio į protestus bei de
monstraciją ir Grosso pla
ną užgyrė-priėmė.

Civilinių teisių organiza- 
į cijos žada toliau tęsti kovą 
i prieš šį planą. Jos jį vadina 
apgavyste, nieko gero ne
žadančia integracijos rei
kalui. Jos reikalauja, kad 
būtų priimtas ir vykdomas 
mieste prieš kiek laiko Val
stijos mokyklų komisijonie- 
riaus Alleno pasiūlytas pla
nas. Jų supratimu, šis pla
nas yra daug geresnis, daug 
pilnesnis, daug praktiškes
nis.

Vadinasi, jeigu Apšvietos 
Taryba laikysis savo užsi
spyrimo ir bandys vykdyti 
gyveniman Grosso planą, 
negaus jokio pritarimo iš 
civiliniu laisvių judėjimo. O 
be civilinių laisvių organi
zacijų pritarimo ir koope
racijos, kaip jau praktika 
parodė, jokio tikslo tuo rei
kalu negalima pas i e k t i. 
Mums atrodo, kad Apšvie
tos Taryba turėtų iš naujo 
savo žygį apgalvoti ir susi
tarti su civilinių laisvių or
ganizacijomis, ypač su di
džiosiomis negrų organiza
cijomis.

Rep.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 9 d., 2 vai. popiet, 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė. 
Prašomi visi nariai dalyvauti. Turi
me svarbių organizaicjos reikalų.

Valdyba (45-46)

noje, Monteviėjuje— Urug-! m ,vajuje, Sao Paulo ir Rio de I Te.ko pastebėti kad pas- 
Janeiro—Brazilijoje. Daug taraisiais laikais labai susi- 
žmoniu mačiau, mačiau ™Plnta chuliganizmo siau-
skirtingas šalis ir jų geo
grafine padėtį.

Brazilijoje buvau nuėjus 
į bažnvčias. Ten rodo viso
kių filmų, daugiausia reli
ginių, ir kursto prieš ko
munistus. Prieš komunis
tus kartoja senas pasakas, 
kad jie “daro revoliucijas,” 
“viską nuo žmonių atima.”

Parvežiau dovanų Jonui 
Gasiūnui, Keršuliams, An- 
nai Babarskienei, Ievai Mi- 
zarienei, K. Karpavičienei, 
M. Kupčinskui (greitnekie- 
čiui), taipgi Moterų klubui. 
Ateikite į, Moterų klubo su
sirinkimą ir atsiimkite.

Viename mano laiške bu
vo “Laisvėje” klaidingai iš- 
sausdinta, kad Montevidė- 
jaus mieste suruošė man iš
leistuves Jakubonių marti. 
Gi turėjo būti, kad Montevi- 
dėjaus lietuviai suruošė iš
leistuves man ir Mary Ya- 
kubonis, kuri buvo atvykus 
iš Buenos Aires.

Julia Šimkus

Dovanos "Laisvei”
Agota Norkienė, San 

Francisco, Calif., sveikinda
ma pažangiųjų organizaci
jų suvažiavimus, dovanoja 
“Laisvei” vieną Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrą.

Pius Petrauskas, buvęs 
New Yorko gyventojas, da
bar išsikėlęs pas brolio šei
mą į Prospect, Conn., dova
noja “Laisvei” vieną Lietu-, 
viu Namo Bendrovės šėrą.

Už dovanas širdin g a i 
ačiū.

te jimu mieste. Bet biauru, 
kad šita kapitalistinė socia
linė liga yra panaudojama 
rasiniam žonių kurstymui. 
O tai daroma per spau®į, 
per televiziją, per radiją.

Štai pasielgė chuliganiš
kai, biauriai ir žiauriai ne
grų grupė. Tuojau ir rėkia
ma, jog taip padarė, tą ir tą 
piktadarybę papildė negrai. 
Bet jeigu baltieji tokį ir gal 
dar žiauresnį prasižengimą 
atliko, radijas nesako, j % 
tai yra baltųjų kriminalistų 
darbas. Štai trečiadienį bu
vo pranešta, kad Long Is
lande viename kaimelyje 
net dvi jaunos kinietės mer
gaitės tapo biauriai užpul
tos ir išprievartautos. Ma
tyt, tai buvo baltųjų išsigi
mėlių darbas. Aš gi klau
siau pranešimo ir pranešjr 
ias nepasakė, jog tai yra 
baltųjų husidėjėlių darbelis.

Turėtų būti pasmerkia
mas spaudos, televizijos ir 
radijo žinių teikėjų bei ko
mentatorių į vyks t a n č i a s 
kriminalystes panau d o#i 
bloginimui santykių mūsų 
mieste tarp rasių. Jeigu pa
pildyta kriminalystė. t a i 
vra kriminalystė, nežiūrint, 
kokios rasės bei tautinės 
kilmės žmogaus ar žmonių 
ii papildyta, ir tik kaipo to
kia turėtų būti pasmerkta, 
o prasižengėlis surastas ir 
nubaustas pagal įstatymus.

Rep.

MISSISSIPPYJE YRA 
SAUGIAU

New Yorkas. — Gegužes 
31 dieną, kada New Yorab 
požeminiuose traukiniuos^ 
dūko negrų jaunuolių gau
ja, tai negras Larry, 18 me
tu amžiaus, tik atvykęs iš 
Mississippi valstijos, sakė: 
“Mississippi valstijoje yra 
saugiau, negu New Yorke”, 

yra, per penkis mėnesius Larry išgelbėjo baltąjį 
New Yorke įvyko 24,798 berniuką H. Wenerį, kurį 
automobilių nelaimės, jose dūkstantieji buvo užpuolę 
buvo užmušta 277 žmonės ir mušė: Larry garsiai su- 
ir 23,234 sužeista.

Taipgi automobiliai turė
jo dar 6,243 nelaimes, kur 
buvo užvažiuota ant žmo
nių, einančių skersai gatve. 
Iš einančiu 195 buvo už
mušta ir 6,283 sužeista.

AUTO NELAIMĖS 
NEW YORKE

New Yorkas. — Policija 
skelbia, kad nuo sausio 1 
dienos iki gegužės 31, tai 
yra, per penkis mėnesius

New Yorkas. — Sprūsmi- 
niai (“jet”) lėktuvai jau 
pradėjo skrajoti iš ir p La 
Guardi jos o riauk}.

Išuko: “Jau ateina polici
ja!”, tai gauja išlakstė.

Help Wanted—Male
SPINTŲ DARYTOJAI. Dėl dide

lės, gerai įsisteigusios kompanijos, 
dirbanti iš medžio daiktus, JarrJfc- 
town, N. Y. Nuolatinis darbas, ^ge
ros algos, užmokamos atostogos. Pla- 
Šalpa, apdrauda, ligoninės apžiūrėsi
mas ir t.t. Kreipkitės arba skam
binkite mums (nemokamai) FRANK 
CHASE CABINETMAKERS INC., 
22 Steele St., Jomestown, N. Y.

716-JA4-7841. (44-46)
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