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KRISLAI
Gražiai ruošiamasi 
Nebuvo galima išvengti 
Pavojinga avantiūra 
Naujos pastangos 
Popiežius ir klasių kova 
Moksleiviai čia ir Lietuvoje

— Rašo A. Bimba —

Viskas rodo, kad ateinan
tieji mūsų didžiųjų organiza
cijų suvažiavimai bus gražiai

ingi. Galimas daiktas, 
kad bus delegacija net iš to
limosios Kalifornijos. Florida 
bus puikiai atstovaujama. Pri
bus didžiulė grupė čikagiečių.

Taip pat, atrodo, ypač Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
Aleno Sąjungos suvažiavimai 
susilauks gausių sveikinimų su 
gražia finansine parama. La
bai puiku, nes abiems šioms 
organizacijoms parama reika
linga. Tegu dar ilgai, ilgai 
klesti mūsų lietuviškoji kultū
ra I

Bet, draugai, tuo tarpu ne
pamirškime savo spaudos — 
“Laisvės” ir “Vilnies.” Mūsų 
judėjimas gražus ir tvirtas tik 
tiek, kiek graži ir tvirta yra 
mūsų pažangioji spauda.

žinoma, ne taip jau gerai; 
kad didysis “Laisvės” pikni
kas Montelloje įvyks kaip tik 
suvažiavimų viduryje. Daug 

iš mūsų negalėsime jame 
dalyvauti. Kad tas reatsiliep- 
tų į pikniko pasisekimą, rei
kia, kad tie laisviečiai, kuri? 
į pikniką vyks, truputį dau
giau pasidarbuotų.

Piknikas, kaip žinia, įvyks 
liepos 4 ir 5 dienomis.

Vadinasi, mūsų šalies vy
riausybė vėl įsivėlė į labai pa
vojingą avantiūrą. Tie kari
nių lėktuvų lekiojimai virš 
įįaoso gali privesti prie baisių 
rezultatų.

Kodėl mums reikia visur 
kištis ir žandaro pareigas ei
ti? Kodėl jokia kita šalis to
kiomis avantiūromis neužsiim- 
dinėja ?

Laikas kiekvienam ameri- 
iM'^čiui rimtai pagalvoti.

Ženevoje vėl pradeda po
sėdžiauti tarptautinė nusigink
lavimo komisija. Ją sudaro 
17 valstybių . Tarybinės dele
gacijos pirmininkas Zorinas 
jau pareiškė, kad iš jos pusės 
bus dedamos visos pastangos 
pasiekti naujų susitarimų.

Atrodo, kad posėdžiai pra
sideda gana geroje atmosfe
roje. Amerikos delegacija tu
rėtų nuoširdžiai paremti tas 
tarybines delegacijos pastan
gas. Nes nuo jų pastangų ir 
kooperavimo priklauso viskas.

»

4 Popiežius Povilas VI susi
lietė pas save daug biznie
rių iš visųpasaulio kampų ir Į 
juos prabilo. Galimas daik
tas, kad popiežius turi gerus 
norus, bet jis šaudo į klaidin
gą taikinį.

Prašymais ir maldomis biz
nierių širdžių nesuminkštinsi. 
Vaikiška prašyti juos pavirsti 
sparnuotais aniuolais ir taip 
tėviškai rūpintis savo darbi
ninkais, kad pastarieji nė ne
pagalvotų apie klasių kovą.

Kol bus socialinės klasės, 
tol bus klasių kova. Nejaugi 
nė to popiežius nesupranta?

Kas kita, jeigu jis pradėtų 
“melstis” už klasių panaikini
mą. Bet tai reikėtų pasisaky
ti už kapitalizmo panaikini
mą. Gi Povilas VI nei tokios 
flhąsos, nei tokios širdies ne-
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Baigiasi mokslo sezonas. 
Greitai užsidarys visos mokyk
los beveik trijų menesių ato
stogoms.

Kur dėsis, ką veiks milijo- 
(Tąsa 6 pusi.)

Komunistų partija laimėjo 
JAV Aukščiaus. Teisme

Washingtonas. — Birže
lio 8 dieną Jungtinių Vals
tijų Aukščiausiasis teismas 
palaikė Apeliacijų teisėjo 
D. L. Bazeliono sprendimą, 
kad JAV vyriausybė, pagal 
Internal Security Act, ne
gali priversti Komunistų 
partiją registruotis, jeigu 
neats i r a n d a liuosanorių, 
kurie save inkriminuoda
mi tą padarytų.

Komunistų partijos rašti
nėje, 23 West 26th St., New 
Yorke, buvo susirinkę jos 
vadai Gus Hall, Elizabeth 
Gurley Flynn ir Henry 
Winston. Gus Hall pareiš
kė, kad Aukščiausiojo Teis
mo sprendimas, tai yra di
delis demokratijos ir kon
stitucinių laisvių laimėji
mas visų Jungtinių Valsti
jų žmonių.

Jis sakė, kad dabar pro
tingai pasielgtų JAV Justi
cijos departamentas, jeigu 
jis baigtų 14-kos metų Ko
munistų partijos persekio-

POLICIJA ŽIAURIAI 
PUOLĖ NEGRUS

Tuscaloosa, Ala. — Apie 
500 negrų, vadovaujamų 
kunigo T. Y. Rogerso, mar- 
šavo linkui universiteto de
monstruoti prieš segregaci
ją. Policija užpuolė negrus. 
Įvyko riaušės. Negrai subė
go į bažnyčią. Bet ir ten po
licija įsiveržė mėtydama 
gazo bombas ir pildama iš 
ugniagesių rynų vandeniu. 
Negrai gynei, kuo galėjo. 
Policija sužeidė 34 negrus 
ir virš 100 areštavo., iš poli
cininkų nukentėjo tik vie
nas.

IŠ VISO PASAULIO
Los Angeles, Calif.—Įvy

kusiuose pirminiuose balsa
vimuose komunistas veikė
jas William C. Tayloris ga
vo 28,611 balsų iš 1,725 bal
savimų vietų.

Washingtonas. — JAV 
Armijos transporto laivą 
vyriausybė pardavė buvusį 
“Washington”, kuris yra 31 
metų senumo, tik už $62,- 
000. Jis bus sugriautas į 
metalo laužą.

Alžyras. — Alžyro respu
blika kovos išnaikinimui 
kolonialistų ir imperialistų 
elementų, kurie kenkia nau
jai respublikai.

Maskva.— TSRS moksli
ninkai vėl iššovė į erdves 
“Kosmoso” satelitą, tai jau 
31-mas tuo vardu.

Kanbera. — Australija 
siunčia savo militarinių 
“patarėjų” į Pietų Vietna
mą.

Stokholmas. —Šoferis pa
šovė Ethiopijos ambasado
rių.

jimą. Jis sakė, kad gyveni
mo faktai jau pakankamai 
įrodė, jog Internal Security 
Act įstatymas yra prieš- 
konstitucinis ir jį tokiu rei
kėtų laikyti.

Gus Hali sakė, kad dabar 
Komunistų Partija atsteigs 
savo aparatą politin i a m 
veikimui. Jis sakė, kad rin
kiminėje kampanijoje ver
žimasis į JAV prezidentų 
kandidatūrą segregacionis- 
to gubernatoriaus George 
C. Wallace, iš Alabamos, 
demokratų tikietu, ir sena
toriaus Barry Goldwaterio 
Respublikonų partijos ti
kietu aiškiai rodo, kad Mc- 
Carrano pavojingas įstaty
mas dar yra gyvas.

pa-

Des Moines, Iowa. — 470 
profesorių ir mokslininkų 

| iš Iowa valstijos universite
to pasirašė peticiją už civi
linių laisvių bilių ir ją 
siuntė senatoriams B. 
Hickenlooperui ir J. 
Milleriui.

SIEKIA SUŽALOTI , 
LAISVIŲ BILIŲ

Washingtonas. —- Jau la
bai ilgas laikas, kai Senate 
“filibusteriai” pastojo kelią 
priėmimui Civilinių laisvių 
biliaus. Dabar eilė pietiečių 
ir respublikonų yra paruo
šę tris “pataisymus”, ku
riuos priėmus labai būtų 
sukoneveiktas originalis bi- 
lius.

St. Augustine, Fla. —Tei
sėjas Bryan Simpson pa
tvarkė, kad šiame mieste 
negrai gali demonstruoti 
kada tik mato reikalą.

Ženeva. — Į septyniolikos 
valstybių nusiginklav i m o 
konferenciją atvyko Tary
bų Sąjungos delegacija, ku
riai vadovauja Valeri jus 
Zorinas, Užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas..

Saigonas.— Virš 35,000 
katalikų demonstravo mies
to aikštėje. Matėsi plakatai 
su užrašais: “Go home, Ca
bot Lodge!”, tai antrašavo 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriui.

Houston, Texas. —Sulau
kęs 86 metų mirė William 
Hobby, kuris nuo 1917 iki 
1921 metų buvo Texas vals
tijos gubernatoriumi.

Bagdadas. — Irako res
publika jau atšaukė armiją 
iš kurdų apgyventos terito
rijos.

Washing tonas. — JAV 
federalinis teismas nubau
dė Richard Merrell Drug 
Co. pasimokėti $80,000 bau
smės už tai, kad nebuvo pa
žymėta, jog “MER” vaistai 
pavojingi sveikatai.
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Mirė jžymus poetas Vladas Moziiriūnas
Vilnius. — Šiandien, bir

želio 9 d., rytą Čia po trum
pos sunkios ligos mirė įžy
mus lietuvių tarybinis poe
tas, Lietuvos TSR Rašytojų 
Sąjungos vdldybos narys, 
literatūros žurnalo “Perga
lė” redaktorius Vladas Mo
zūriūnas.

Velionis gimė 1922 metų 
vasario 1 dieną, Kaune. Po 
karo jis išleido poezijos ir 
prozos astuonias knygas, 
redagavo “Komja u n i m o 
tiesą”, žurnalą “švyturys”, 
o nuo 1958 metų iki pat

JAV giliau brenda 
į karą rytą Aaijoįe

I I
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Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė įsa
kė lakūnams šaudyti į Lao
so liaudiečius “savęs apsi
gynimui”. Mat, liaudiečiai 
jau nušovė du JAV karq 
lėktuvus, kurie skraidė virš 
jų jėgų ir viehas šaudė ra
ketomis.

Numatoma, kad Jungti
nių Valstijų karo lėktuvų 
padaugės ; virš Laoso. Jie 
veikia nuo lėktuvnešių, ku
rie plaukioja Pietinėje kinų 
jūroje. |

Tuo pat kartu JAV vy
riausybė patvarkė teikti 
daugiau militarinės ir eko
nominės pagalbos Pietų 
Vietnamo militaristų vald
žiai. Taipgi įsakė Jungtinių 
Valstijų prekybos laivams 
ilgai nebūt Saigono prie
plaukoje, nes bijosi, kad jie 
nebūtų partizanų nuskan
dinti.

Paryžius. — George Bali, 
JAV Valstybės sekreto
riaus pavaduotojo, pasitari
mas su Prancūzijos prezi
dentu De Gaulle nedavė tei
giamų rezultatų. De Gaulle 
kietai laikosi, kad pietryčių 
Azijoje turėtų būti leista 
pačioms tautoms susitvar
kyti ir eiti neutrališkų val
stybių keliu.

Taipgi De Gaulle kietai 
laikosi už priėmimą Kinijos 
į Jungtines Tautas. Jis sa
kė, kad negalima nesiskai
tyti su tokia milžiniška val
stybe, kaip Kinija, kuri tu
ri virš 700 milijonų gyven
tojų. De Gaulle sakė, kad 
norint pasiekti taikos piet
ryčių Azijoje, tai tų'reikalų 
sutvahkyme privalo d a 1 y- 
vauti ir Kinija.

Saigonas.—Pasirodo, kad 
Laoso liaudiečiai turi gerą 
priešlėktuvinę artileriją ir 
gerai išlavintus artileristus, 
jeigu jie gali nušauti Jung
tinių Valstijų “F-8-A” grei
tus sprūsminius lėktuvus, 
kurie skrenda greičiau už 
garsą.

Washingtonas. — Birže
lio 9 dieną šeši Jungtinių 
Valstijų sprūsminiai bom
bonešiai bombomis ir rake
tomis atakavo Laoso liau
diečius Phongsavange ir jų 

mirties buvo “Pergalės” re
daktoriumi.

Mirtis nusinešė talentin-
gą, pačiame kūrybinių jėgų į junga baigė darbus penkių 
suklestėjime rašytoją. Liko i j ū r ų kanalo, į

i vi • _ j _ _ ___J* _ _ rlrAVNCN Uruliu oi i 111 vn rro Unltinnc’
J kuris van- 

lė nauju pla-1 dens keliu sujungs Baltijos, 
ų. Ant Vlado | Baltąsias, Kaspijos, Azovo 
asiliko bebai- ir Juodąsias jūras.

apie laisvąją
is neseniai ap- gio. Jis pravestas daugu- 1 NT ““ • “ z-v -i x t Irinai Lv i t ▼ 1 f 1

neįižbąigta e 
nu, sūmanym 
darbo stalo p: 
giama knyga 
Kubą, kurią j 
larikėj Su Vlįdo Mūzūriūno ' moję vaga, kur buvo 150 
mirtimi liet 
literatūra, tautos

ivių tarybinė 
, ih ū s ų

kultūra patyrė labai skau-
dij nuostolį

A. Vaivutskas

s
Khajuje. Ta:
• • I NZ

JAV karo le

tūbo būstinėje Khang- 
“ j buvo atkerši

jimas už nušovimą dviejų 
JAV ikaro lėktuvų.

Prezidentas Johnsonas ir 
patarėjai buvo nusprendę 
sunaikinti Ii 
rą, kad jiem 
JAV .nesiren 
leisti. I? 21: 
smulkmenos

audiečių cent- 
s parodyti, jog 
gia Laose nusi- 

Bombardavimo 
laikomos slap-

— Kinijos vy- 
a r e i š k ė, kad

Pekinas, 
riausybė p
Jungtinių Valstijų puoli
mas Laoso liaudiečių gresia 
sukelti generalinį karą. Ki-ralinį karą. Ki-
njja reikalauja, kad būtų 
sušaukta 14 -kos valstybių 
konferencija,
m. Ženevoje susitarė Laoso 
reikalais.

kurios 1962

SAKO — C OLDWATERIS 
NEBUS PREZIDENTU
Dėtroįtas 

theris sako 
Barry Golc 
galės nuskr 
bet jis n: 
Jungtinių 
dentu. Pa 
dento vietą 
datas, kur 
unijos, o jo 
waterį.

. —Walter Reu- 
, kad senatorius 
wateris gal ir 
isti ant Mėnulio, 
ekados nebus 
Valstijų prezi- 
prastai, į prezb 
laimi tas kandi- 

•i remia darbo 
s yra prieš Gold-

ATLEIDŽIA Iš DARBO 
DARBININKUS

Pittsburgh. — Visai nese
niai Westi 
iš darbo vi 
kų, o daba 
leisti dar 500. Vienur atlei
džia darbipinkus, nes įvedė 
naujas m a 
skyrių, bū 
mų”.

nghouse atleido 
rš 300 darbinin- 
r vėl ruošiasi at-

šinas, ' o iš kitų 
< “nėra užsaky-

aurės Vietnamo
į Pietų Vietna-

AMERIKIEČIŲ SPĄSTAI
Saigonaą. 

Jungtinių 
daliniai ja 
gai 300 mylių traktą, kuris 
veda iš Ši 
per Laosą 
mą. JAV įpilitaristai mano, 
kad tuo 
gauna iš Šiaurės Vietnamo 
ginklų ir amunicijos.

Special ū s 
Valstijų kariniai

keliu partizanai

s. — Sulaukęs 74Londonu
metų amžiaus mirė rašyto
jas Neil Bell.

* METAI 52-ji

Tarybų Sąjunga atidarė 
penkių jūrų kanalą

Maskva. — Tarybų Są-

Kanalas yra 224 mylių il- 

metų senumo Marinsko sis
temos kanalas. Senasis ka
nalas buvo negilus, juomi 
galėjo plaukti tik iki 1,000 
tonų laivai, jo šliuzai buvo 
mediniai.

Naujojo kanalo šliuzai 
yra iš cemento ir plieno. 
Prie Vičegros upės jais lai
vai pakeliami 260 pėdų, o 
prie Čerepovco nuleidžiami 
į Volgą 43 pėdas. Kanalu 
gali plaukti laivai ir baržos 
iki 5,000 tonų įtalpos.

Šis kanalas šiurėje jun
giasi su Baltijos-Baltųjų 
jūrų kanalu, o į pietų pusę 
su Volga, tai sudaro susi
siekimą su Kaspijos jūra, 
gi Volgos-Dono kanalu su

J.V. VARTOJA RAKETAS 
PRIEŠ LAOSIEČIUS

• Washingtonas. — Birže
lio 7 dieną Jungtinių Vals
tijų karo laivyno raketiniai 
“F-8-A” lėktuvai raketomis 
atakavo Laoso kair i ų j ų 
(liaudiečių) jėgas. Sekamą 
dieną liaudiečiai vieną iš tų 
lėktuvų nušovė.

Šie lėktuvai gali vežtis 
apie 2,000 svarų bombų ir 
apie tiek pat svorio raketų.

St. Augustine, Fla. —Tei- 
sme liudijo William M. 
Kunstleris, Southern Chris
tian vadas, kad šio miesto 
policija ėjo išvien su Ku 
Klux Klano nariais prieš 
negrus, kada kilo riaušės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — JAV 

Senatas 71 balsu prieš 29 
nutarė, kad turi baigtis “fi- 
libusterių” debatai Civili
nių laisvių biliaus reikalais. 
Bet dabar bus debatuojama 
pataisymai, kurių yra ketu
ri. Kiekvienas senatorius 
pataisymo klausimu galės 
kalbėti valandą.

Maskva. — Pirmoji pa
saulyje moteris kosmonau
te Valentina Tereško v a, 
žmona kosmonauto A. G. 
Nikolajevo, birželio 10 die
ną pagimdė mergaitę šešių 
ir pusės svaro.

Saigonas. — Vėlesniu lai
ku Pietų Vietnamo partiza
nai pakeitė kovų taktiką. 
Vietoje skaitlingų dalinių, 
tai jie visoje šalyje puola 
mažais būreliais.

Roma. — Šiaurinėje Itali
joje per penkias dienas bu
vo didelis lietus ir apie 70 
mylių per valandą vėjas. 
Žuvo virš 10 žmonių, nuo
stoliai dideli.
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Azovo ir Juodąja jūromis.
Marinsko kanalo rekon

strukcija buvo pradėta 1940 
metais, bet Antrasis pasau
linis karas sutrukdė darbus. 
Po karo esant daugeliui ki
tų svarbių darbų, tai jo gili
nimas, įrengimai naujų 
šliuzų ir vietomis prakasi
mas naujos vagos buvo lė
tai varoma pirmyn.

Šis kanalas turės didžiu
lės svarbos Tarybų Sąjun
gos industrijai ir žemdir
bystei, nes iš šiaurės laivais 
ir baržomus bus vežama į 
pietus mašinos, fosfatai, 
medžiai, o iš pietų į šiaurę 
grūdai, aliejus ir kiti reik
menys.

Kanalas pasitarnaus ir 
keleiviams. Jau dabar yra 
astuoni nauji trijų aukštų 
keleiviniai laivai, kuriais 
keleiviai iš Leningrado ga
lės plaukti į Kaspijos jūrą, 
Azovo ir Juodąją jūras, o 
iš ten per Bosforą ir Dar
danelus į Viduržemio jūrą.

IŠBARSTĖ NEHRU 
PELENUS

New Delhi. — Birželio 8 
dieną ant Jumna upės į te
kėjimo vietos į Ganges upę 
buvo išbarstyti J. Nehru 
pelenai. Pelenus prie upių 
atnešė jo anūkas Raijivas.

Dešimtys tūkstančių žmo
nių buvo susirinkę prie 
upių. Keturis mirtinai su- 
trėškė, o viena moteris pri
gėrė įkritus į upę.

Helena, Mont. — Po dide
lių lietų pasileido vanduo iš 
kalnų, padarydamas daug 
blėdies. Žuvo apie šimtas 
žmonių. Nunešė kelis tiltus 
ant Sun upės.

Vientiane. —Laoso prem
jeras S. Phouma esąs prie
šingas Jungtinių Valstijų 
karo lėktuvų veiksmams 
Laose. Jis prašęs tik, kad 
JAV lėktuvai skrajotų ir 
teiktų žinių, o ne kad karo 
lėktuvai pultų liaudiečius.

Pekinas. — Kinijos res
publika pareiškė, kad jeigu 
Jungtinės Valstijos nesusi- • 
laikys pietryčių Azijoje 
nuo intervencijos, tai jos 
gaus stiprų atkirtį.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos laikinai sulai
ko sprūsminių karo lėktuvų 
skrajojimą, nes to - reikala
vo Laoso premjeras Phou
ma.

Londonas. — Sulaukęs 85 
metų amžiaus mirė lordas 
Beaverbrookas, savininkas 
kelių dienraščių.

Washingtonas. —Per me
tus JAV aviacijos industri
ja pagamina visokių rūšių 
42,000 lėktuvus.
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JAV Komunistui partijos 
teisme laimėjimas

JAV AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS atsisakė svars
tyti žemesniojo federalinio teismo (Court of Appeals) 
sprendimą JAV Komunistų partijos registravimosi 
klausimu. Tai reiškia, kad šis teismas sutinka su žemes
niojo teismo nutarimu, kad jį užgiriai

Jaučiame, jog skaitytojo nenuvarginsime paduoda
mi nors trumpus viso šio “biznio” istorinius bruožus; 
juos reikia žinoti, nes tai liečia ne tik komunistus, o vi
sus mūsų šalies žmones, jų pilietines laisves.

— o —
1950 METAIS, KAI prezidentas Trumanas įvėlė 

JAV į karą Korėjoje. Senate atsirado “išminčių” (sena
torius McCarran iš Nevada valstijos), sugalvojęs t. v. 
“Internal Security Act” (Vidujinio saugumo aktą). 
Jam padėjo kongresmanas Walter, iš Pennsylvanijos 
vabudu jau mirę). Šis įstatymas buvo formaliai nukreip
tas prieš komunistus ir tuos, kurie jiems pritaria, bet iš 
tikrųjų prieš visų amerikiečių pilietines laisves ir kon
stitucines teises.

Bilius-sumanymas buvo labai ilgas, ir jame buvo 
privelta tiek visokių skirsnių ir poskirsnių, kad nei 
“pats Saliamonas” nebūtų galėjęs juose logikos surasti. 
Reikalauta, kad JAV Komunistų partija registruotųsi 
Justicijos departamente, kaip svetimos valstybės agen
tūra; reikalauta, kad ir visos kitos pažangesnės organi
zacijos registruotųsi, kaip “komunistų fronto” organiza
cijos; reikalauta, kad pažangesnioji spauda turėtų ant 
savo pirmo puslapio skelbimą, jog tai “komunistinė pro
paganda”; reikalauta, kad Valstybės departamentas at
sisakytų duoti komunistms pasportus keliauti į užsienį. 
Tai tik keletas suminėtų tame Diliuje skyrių.

Kadangi tuomet buvo didelis įsiutimas prieš komu
nistus, tai nei kongresmanai, nei senatoriai to ant grei
tųjų suplakto biliaus-sumanymo neskaitė, o akies plotu 
už jį balsavo.

Prezidentas Trumanas atsisakė jį pasirašyti, pa
reikšdamas, jog šis bilius, net ir tapęs įstatymu, nebus 
galima gyveniman pravesti. Tuomet Kongresas urmu 
dviem trečdaliais balsų jį pravarė ir jis tapo įstatymu.

Tai buvo prieš keturioliką metų! Per tąjį laikotarpį 
JAV Komunistų partija bylinėjosi teismuose. Einant 
tuo įstatymu, beje, buvo įkurta “Subversive Activities 
Control Board”, kuri pati pirmoji “tyrinėjo” (su šnipų 
talka) ir sprendė, kuri organizacija turinti registruotis. 
O registravimasis reiškė organizacijai mirtį.

Yra ir kitas taip pat pragaištingas Smitho įstaty
mas, sulyg kuriuo komunistas gali būti baudžiamas ka
lėjimu už priklausymą partijai. Tuo būdu išeina taip: jei 
partija ar jos narys registruosis, jis prisipažįsta esąs ko
munistu, tuomet, einant Smitho įstatymu, automatiškai 
jis nusikalsta. O JAV Konstitucijos 5-ajame priede 
(Amendmente) yra pasakyta, jog kiekvienas pilietis tu
ri teisę atsisakyti būti inkriminuojamas.

Na, ir šiuo pagrindu JAV Komunistų partija vedė 
bylą, kovojo.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MOKSLININKO 
GIRDZIJAUSKO 
JUBILIEJUS

Vilniaus “Tiesoje” 
tome:

Šių metų birželio mėn. 2 d. 
sukako 60 metų LTSR Mokslų 
akademijos nariui korespon
dentui, medicinos mokslų dak
tarui, profesoriui Vytautui 
Girdzijauskui.

Jubiliatas gimė Raseinių 
apskrityje valstiečių šeimoje. 
Baigęs 1930 metais Kauno 
Valstybinio universiteto me
dicinos fakultetą ir įgijęs gy
dytojo specialybę, jis palie
kamas darbui šio fakulteto 
mikrobiologijos kate d r o j e . 
1939 metais jis savo tyrimų 
rezultatus apibendrina diser
tacijoje, kurią apgynęs įgyja 
medicinos mokslų daktaro 
laipsnį.

Atkūrus Tarybų santvarką 
Lietuvoje, jis vadovauja Svei
katos apsaugoje liaudies ko
misariatui.

Pokariniu laikotarpiu, gre
ta pedagoginio darbo aukšto
sios mokyklos, prof. V. Gir
dzijauskas vadovauja Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Eks
perimentines medicinos insti
tutui, kuriame tyrinę j a m o s 
aktualios medicinos proble
mos.

Šiuo metu, greta savo tiesio
ginių pareigų Lietuvos T S R 
Mokslų akademijoje, prof. V. 
Girdzijauskas yra “žinijos” 
draugijos medicinos metodines 
tarybos pirmininkas, Respub
likinės mikrobiologų, infekcio- 
nistų, epidemiologų mokslinės 
draugijos pirmininkas.

Sukakties proga respublikos 
medikai ir mokslininkai linki 
profesoriui V. Girdzijauskui 
geros sveikatos ir ilgų kūrybi
nių metų.

Mes taip pat prisidedame 
su nuoširdžiais linkėjimais 
gerb. V. Girdzijauskui!

skai-

be j o jame, ar tuomet LSS 
gretose buvo tiek daug pa- 
rių.

Autorius kelia klausimą 
apie tai, kada JAV lietu
viuose prasidėjo socialisti
nis judėjimas, ir jis mano, 
kad jis “prasidėjęs apie 
1903 ar 1904 metus, artė
jant Rusijos 1905 metų re
voliucijai.”

Šis klausimas yra įdomus. 
Mums rodosi, JAV lietu
viuose socialistinis judėji
mas prasidėjo anksčiau — 
19-ojo amžiaus pabaigoje 
jau kai kur gyvavo Ameri
kos Socialistų Darbo parti
jos lietuviškos kuopos; to 
meto socialistai net ir savo 
laikraštuką (trumpai) leido 
Baltimore, Md. (Apie tai 
prieš keliolika metų tilpo 
“Šviesoje” R. Mizaros 
straipsnis.)

Beje, Lietuvių Literatū
ros Draugijos suvažiavimas 
įvyks š. m. liepos 4 d. Niu
jorke. Šiame “Šviesos” nu
mery telpa tuo klausimu 
redakcinis, raginąs visus 
narius, visas kuopas prie 
suvažiavimo uoliai ruoštis.

koje. . . įvairūs karabinai, pri
piešti ranka.

Tokių sukastojimu, nutylė
jimų ir aiškių nesąmonių, pa
sako advokato, Lee Oswaldo 
byloje labai daug. ' Susidaro 
įspūdis, kad policija ir fede
ralinis tyrimų biuras visaip 
stengiasi išsaugoti ir patvir
tinti vienintelę jiems patogią 
versiją, jog prezidentą Kene
dį nužudė vienas “neturintis 
pusiausvyros žmogus” ir kad 
tas žmogus — Lee Oswaldas.

NAUJI RAŠTAI

"Pakelti kumščiai"

— 0 —
1961 METAIS Aukščiausiasis teismas McCarrano 

įstatymą formaliai užgyrė. Tuomet, 1962 metais partija 
buvo patraukta teisman; federalinis teismas nubaudė 
partiją $120,000 dėl nesiregistravimo. Partija apeliavo į 
aukštesnįjį teismą Washingtone. Šis žemesniojo teismo 
sprendimą atmetė. Tuomet valdžia (Justicijos departa
mentas) kreipėsi į Aukščiausiąjį teismą, reikalaudama, 
kad jis atmestų žemesniojo teismo sprendimą. Pasėka 
tokia: šis teismas iš viso atsisakė spręsti šį reikalą—va
dinasi, užgyre Court of Appeals teismo sprendimą.

— 0 —
DABAR AUKŠČIAUSIAME TEISME dar yra dvi 

svarbios bylos: viena dėl pasportų komunistams nedavi
mo, kita—Komiteto sveturgimiams ginti. Pastarąjį, kaip 
žinia, verčia žemesnieji teismai registruotis kaip “fron
to organizacija?’ '

O kai dėl pastarojo teismo sprendimo, JAV Komu
nistų partijos vadovas Gus Hali skaito tai dideliu visų 
Amerikos laisvę mylinčių žmonių laimėjimu. Kartu tai 
smūgis Goldwateriui ir birčistams, sakė jis.

Gus Hali pataria Justicijos departamento vado
vams, kad jie dabar liautųsi persekioję komunistus ir 
visokias pažangiąsias organizacijas.

Bet ar Robertas Kennedy klausys teismo ir sveiko 
patarimo? Jis gal būt dar ką nors sumislys ir bandys 
vėl kaišioti kuolus į pažangaus darbininkiško judėjimo 
ratus.

Reikia atsiminti, kad jau yra ir atskirų komunistų- 
individualų, verčiamų registruotis. Jie laukia teismo. 
Mes, tačiau abejojame, ar žemesnieji teismai gali vers
ti atskirus asmenis registruotis, turėdami galvoje aukš
tesniųjų teismų nuosprendžius.

Kaip ten bebūtų, mums atrodo, JAV komunistai dar 
negali sakyti, kad jau viskas laimėta; prieš juos kelyje 
dar tebestovi daug kliūčių, daug pinklių, reakcijos pa
statytų.

O prieš McCarrano aktą reikia kovoti visais būdais!

“ŠVIESOS” NUM. 2-ASIS
Išėjo iš spaudos Lietuvių 

Literatūros Draugijos žur
nalo “Šviesos” š. m. num. 
2-asis. Dailiai išleistas, 
spalvotu viršeliu.

Tarp svarbesnių straips
nių telpa: V. Andrulio 
“Lietuvių socialistinis judė
jimas Amerikoje”; K. Genio
— “Didysis Lietuvių tautos 
poetas” (apie K. Donelaitį);
S. J. Jokubkos — “Lietuviai 
Amerikos liaudies kovų is
torijoje”; D-ro A. Petrikos 
—■ “Genialusis dramaturgas 
ir poetas” (apie Šekspyrą); 
“A. B. Saliečio — “Komu
nistinis pasaulis: kuriuo ke
liu? (straipsnis diskusuoja 
Kinijos - Tarybų Sąjungos 
ginčų klausimą; J. Paleckio
— “Įžymusis liaudies sūnus, 
liaudies poetas” (apie poetą
T. Tilvytį); D. M. Šoloms- 
ko — “Pietų Vietnamo pra
eitis ir jo ateitis”; Vilhelmo 
Ulozos — “Klesti Tarybų 
Lietuvos dailė; J. Skliu- 
tausko — “Draugystės žie
dai.”

Be to, telpa eilėraščių ir 
trumpesnių straipsnelių.

Mūsų dėmesį atkreipė V. 
Andrulio straipsnis: j i s 
įdomiai parašytas, lengvai 
skaitosi, — istorinis. Deja, 
jame prasiskverbė kai ku
rių paklaidų, kurias mato
me reikalo čia pat pastebėti.

Autorius rašo, kad 1938 
m. buvo sukurtas Amerikos 
Lietuvių Kongresas veikti 
prieš fašistinę Lietuvoje 
diktatūrą. Iš tikrųjų, tasai 
Kongresas buvo sukurtas 
1936 metais Clevelande.

J. Stilsonas opoziciją 
“skloką” organizavo ne 
1932 metais, o Į930 metais.

Autorius rašo, kad 1913 
m. LSS pravedė referendu
mu balsavimą už įsijungimą 
į Amerikos Socialistų Parti
ją, ir ‘už įsijungimą buvo 
755 balsai, prieš 6,960.” A-

OSWALDO KLAUSIMAS 
DISKUSUOTAS 
PARYŽIUJE

Į Paryžių buvo nuvykęs 
n i u j orkiškis advokatas 
Mark Lane, ir ten jis gegu
žės 29 d., Prancūzijos tei
sininkų demokratų asociaci
jos ir Žmogaus teisių sąjun
gos iniciatyva sušauktoje 
sapudos atstovų konferen
cijoje padarė pranešimą. 
TASSo korespondentas J. 
Lopatinas paduoda M. Lane 
kalbos tokią santrauką. 
Skaitome: / (

Aš penkis kartus buvau nu
vykęs į D a 1 e s'ą , kalbėjo M. 
Lane, kur buvo nuž ūdytas 
prezidentas Kenedis, aš gy
vendavau ten savaites, ir tvir
tai įsitikinau, kad Oswaldas 
nekaltas prezidento nužudy
mu, pareiškė 

Advokato 
grįstas visa 
kalbėjosi su 
džio mirties 
jie visi pasakė, kad šūviai bu
vo girdėti ne iš knygų sandė
lio lango, —iš to sandėlio, 
pasak policijos, šaudęs Osval
das, — o iš priešingos pusės, 
nuo tilto, kuris buvo preziden
to kortežo kelyje.

Policija, pasakė M. Lane, 
padarė viską, kad Oswaldui 
būtų primestas visas nusikal
timo sunkumas. Pasikėsinimo, 
Oswaldo suėmimo aplinkybė
se, Dalaso policijos elgesyje ir 
oficialiuose pareiškimuose la
bai daug prieštaringo ir atro
do įtartina. Kodėl, pavyzdžiui, 
jau praėjus 12 minučių nuo 
prezidento sužeidimo per ra
diją buvo paskelbtas smulkus 
Oswaldo išvaizdos aprašy
mas? Juk jis buvo suimtas 
ta akimi mato, kad šios nuo- 
pagal kaltinimą policininko 
nužudymu ir tik daug vėliau 
buvo pradėtas kaltinti Kene
džio nužudymu. Išeina, kad 
Oswaldas buvo pradėtas ieš
koti, kaip kaltinamas polici
ninko nužudymu prieš pusva
landį iki buvo nužudytas po
licininkas. Policija oficialiai 
pareiškė, kad, tiriant parafi
nu, ant Oswaldo skruosto ir 
rankų buvo rasta parako pėd
sakų. Tai būtų įtikinamas 
įrędymas,. kad jis tikrai šau
dė iš' karabino, jeigu šis pa
reiškimas atitiktų tiesą. O iš 
tikrųjų ant Oswaldo skruosto 
nebuvo rasta parako pėdsakų, 
o tai reiškia, kad jis nešaudė 
iš karabino. !

O ko vertos garsiosios nuo
traukos, kuriose Lee Oswaldas, 
tarytum specialiai policijai, 
nusifotografavo su karabinu 
rankose', pasakė Lane, ši nuo
trauka apėjo vos ne visus pa
saulio laikraščius ir buvo vie
nas iš pagrindinių argumen
tų Oswaldo kaltumui įrodyti. 
Tačiau atidus žmogus papras- 
traukos suklastotos, kad vie
noje ir toje pačioje nuotrau-

Jei 
ir 

gy
le u-

M. Lane, 
įsitikinimas pa- 
eile faktų. Jis 
devyniais Kene- 
liudininkais, ir

DĖL KANADOS 
VĖLIAVOS

Šiuo metu mūsų kaimy
ninėje valstybėje, Kanadoje, 
vyksta aštrūs debatai dėl 
šalies vėliavos. Premjeras 
Pearson pasiryžo ją pakeis
ti; kartu jis siūlo pakeisti 
ir Kanados himną. Kai ku
rie politikieriai iš to daro 
“svarbų klausimą,” tam su
manymui priešinasi. Kana- 
d o s lietuvių laikraštis 
“Liaudies Balsas” sako:

Visuomet, kai tik kas naujo 
įnešama, prieš tai sukyla seno 
palaikytojai. Taip ir dabar, 
ryšium su vėliava. Opozicio
nieriai visokių priekabių ran
da. Girdi, Red Ensign turi 
tradiciją, ir už šią vėliavą ka
nadiečiai kariavę net dvejuose 
karuose, ir 1.1. Kiti suranda 
visokių netobulumų naujoj vė
liavoj, Sakoma, kad konscr- 
vatak ruošiasi naudoti filibus
ter}, kad pastojus kelią priė
mimui naujos vėliavos.

Dažnai girdisi sakant: 
tėvams buvo gerai, tai 
mums turi būti gerai. Bet 
venime taip nebūna. Tie,
rie savo vaikams primena šį 
posakį, seniai išsižadėjo to, 
kas jų tėvams patiko. Juk ne
būtų jokios pažangos, jeigu, 
būtų laikomasi tėvų gyvenimo 
būdo. Tos tautos ar grupės, 
kurios laikėsi įsikibusios senų 
papročių, toli atsiliko. Pavyz
džiui, kuo gali pasigirti šio 
kontinento indijonai, tebene
šioja savo plunksnas?

Kanada, jauna šalis, sie
kianti savo pilnos nepriklau
somybės, nuėjo toli po to, kai 
Red Ensing buvo paskelbta 
neva Kanados vėliava. Gyve
nimas reikalauja daryti nau
jus žygius. Premjeras ir jo 
bendraminčiai ministrai ir par
lamento nariai užsitarnauja 
pagyrimo, kad jie ryžosi ženg
ti žingsnį pirmyn ir duoti ka
nadiečiams simbolį, kuris su
artintų visų, tautybių kilmės 
žmones. Tie, kurie laikosi įsi
kibę imperatoriškų tradicijų, 
turėtų prabusti ir pamatyti, 
kad jie nepadeda Kanados at
eičiai laikydamiesi savo užsi
spyrimo.

Kalbant apie pačios vėliavos 
projektą, kiekvienam reiktų 
suprasti, kad mažmožiai, ku
rie kai kam atrodo taisytini, 
yra tik mažmožiai. Juos ga
lima taisyti, galima ir palikti. 
Vėliava juk ne konstitucija. 
Svarbu, kad ji būtų išsiskirian
ti iš kitų šalių, grynai kanadiš- 
ka, neatstovaujanti kitoms ša
lims.

Liaudies Balso manymu, 
premjero patiektas projektas 
yra gražus ir pritinkantis Ka
nadai, jaunai valstybei.

Washingtonas.— Per dvi 
paras Laoso liaudiečiai nu
šovė du Jungtinių Valstijų 
karo lėktuvus, vienų bom
bonešį, o antrą—mūšio lėk
tuvą.

Lietuvoje šiuo metu išlei
džiama nemaža memuarinės ; 
literatūros. Rašo žmonės, 
veikę pogrindyje, sėdėję 
buržuaziniuose kalėjimuose, 
keikti ir plakti, niekinti ir 
stumdyti, bet laimėję di
džiules pergales, pasiekę 
tikslą. Reikia pasakyti, kad 
socialistinių šalių kovoto
jams atsiminimus iš praei
ties daug lengviau rašyti, 
nei, sakysime, amerikiniams 
komunistams. Jie laisvai, 
atvirai gali pasakyti, kas ir 
kaip buvo; jie gali įvardin
ti kitus, vienokią ar kito
kią rolę vaidinusius kovo
se asmenis, ko amerikinis 
komunistas, šiandien rašy
damas savo memuarus, ne
gali padaryti, neinkrimina
vęs sr/.'^s ir kitų.

Lietuvos kovotojų memu
arinės knygos įdomios ir 
pamokančios. Be to, Jas 
skaitydamas, žmogus gauni 
įkvėpimo dirbti, veikti, au
kotis ten, kur tu esi, kur 
gyveni. Sąmoningo darbi
ninko tikslas juk visur toks 
pat: kovoti už taiką, už 
liaudies reikalus, už'naują 
socialistinį rytojų.

Perskaičiau Vlado Vil
džiūno memuarinę knygą*) 
Kiek čia medžiagos Lietu
vos revoliucinio darbininku 
judėjimo istorijai! Bet ne 
tik medžiaga, o ir gražus, 
lengvas pasiskaitymas — 
kaip apysaka !

VI. Vildžiūnas (gimė 1909 
m.) įstojo į komunistinį ju
dėjimą — pirmiau komjau
nuoliu, vėliau—į LKP, dar 
visai jaunas berniukas; 
veikė kaime, tarp valstie
čių, buvo kalintas, o karo 
metu kovojo kaip partiza
nas. Autorius; sako: “nuo 
1926 metų lyg ir pradėjau... 
atkakliai ieškoti atsakymo į 
klausimą: kokia mano vieta 
gyvenime, kokios mano par
eigos? žodžiu, aš tarytum 
išbudau, pradėjau sąmonin
gą gyvenimą” (pslp. 19).

Taip, 1926-ieji daug ką iš
budino, vertė galvoti ir veik
ti. Tais metais, kaip žinia, 
Lietuvoje įvyko fašistinis 
perversmas, prasidėjo žiau
rūs puolimai ant kiekvieno 
pažangesnio žmogaus.

Nelengva buvo tuomet 
komunistams darbuotis 
Lietuvos kaime: visur pil
na šnipų, fašistinis režimas 
nesigailėjo lėšų save apgin
ti. O tačiau, pilni entuziaz
mo, Lietuvos valstiečių vai
kai, praplėšę akis, sužavėti 
komunistinių idėjų, veikė — 
surado būdus, kaip prieiti 
prie pačių vargingiausių 
kaimo žmonių ir juos švies
ti, traukiant į Lietuvos Ko
munistų partiją. Pramo
nės darbininkų, kaip žinia, 
buržuazinėje Lietuvoje bu
vo labai nedaug; iš miestų 
į kaimą ėjo patarimai so
džiaus komjaunimui, kad

*) “PAKELTI KUMŠČIAI." Pa
rašė VI. Vildžiūnas. Literatūrinis 
bendraautoris—Vyt. GirČys. Išleido 
Valstybinė grožinės literatūros lei
dykla Vilniuje 1964 m. 268 pusi.

2 p.-Laisve (Liberty) — Penkt., birželio (June) 12, 1964

Šiaulių durpyno Bačiūnų skyriuje surenkamos durpės.

visas pastangas dėtų prieiti” 
su komunistiniu spausdinvu 
žodžiu ypatingai prie dva
rų darbininkų ir kumečių, 
prie bernų ir mergų, tar
naujančių buožėms.

1930 m. VI. Vildžiūnas bu
vo pašauktas į kariuomenę 
“ir paskirtas į pirmąjį pės
tininkų pulką, stovintį Uk
mergėje” (p. 86). Ir čia 
būdamas, tuoj susirišo su 
partijos atstovais, vykdė jų 
patarimus, platino lapelius, 
suorganizavo partijai prita
riančių kareivių grupę.

Paleistas iš kariuomenės, 
Vladas neužilgo partijos 
buvo pasiųstas į Maskvą 
pasimokyti. A

Kokia buvo kelionė! Slap
ta pereiti sieną į Latviją, per 
Latviją taip pat slapta da- 
sigauti iki Latvijos-TSRS 
sienos ir ją pereiti! Apie 
tas Lietuvos komunistų ke
liones į Maskvą ir atgają į 
Lietuvą buvau jau ne kar
tą skaitęs, kalbėjęs asme
niškai su tais, kurie keliones 
atliko, ir dabar vėl VI. Vil
džiūno knygoje skaitau ir 
vis, rodosi, darosi įdomiau.

Grįžęs atgal į Lietuvą, 
Vladas ir vėl pasineria re- 
voliucinin darban. Tampa 
areštuotas, įkalintas Utenos 
kalėjime, kur buvo kalintas 
ir vienoje kameroje sėdėjo 
dabartinis mūsų bendradar
bis, kaunietis rašytojas Al
fonsas Kukanka-Liepsnonis.

“Tur būt, niekas žmonių 
taip nesuartina, nesuriša 
stipriais saitais, kaip bend
ra idėja, bendra kova” (p. 
214), rašo VI. Vildžiūnas.

Tai tikra tiesa!
Iš kalėjimo VI. Vildžiūi^a, 

kaip ir kitus politinius anti
fašistinius kalinius, išlaisvi
no Lietuvos Liaudies vy
riausybė, įsikūrusi 1940 m. 
birželio mėnesį.

Pailsėjęs namuose vieną 
savaitę, knygos autorius 
nuvyko į Kauną pas A. 
Sniečkų “darbo ieškoti.”

—Į Ukmergę nenorėtum 
— matydamas, kad nežinau, 
ką atsakyti, pasiūlė A. Snieč
kus.

—Galiu ir ten.
—Saugumo viršininku ten 

dar tebėra Mikšys, — kal
bėjo toliau A. Sniečkus. — jį, 
be abejo, gerai pažįsti. Oj^o 
pavaduotojas Vaitiekūnas'ir 
agentūrinio skyriaus viršinin
kas Jaras pabėgo. Važiuok į 
Vaitiekūno vietą, Mikšio pa
vaduotoju. Pats ten daug ką 
pažįsti, ir vietoves, ir žmones, 
padėtį maždaug žinai. Prisi
žiūrėsi, apsiprasi, partinei li
nijai atstovausi, o kai ateis lai
kas Mikšį keisti, užimsi jo vie
tą (p. 264).

VI. Vildžiūnas taip ir pa
darė.

Knygoje suminėta daug 
vardų žmonių, kurie daly
vavo šventoje kovoje už 
liaudies reikalus; iliustruo
ta kovotojų fotonuotrato
mis. A

Pasirodo, pogrindyje ko
munistiniame judėjime da
lyvavo visa eilė Vildžiūnų.

I O kai vokiškieji fašistai 
pradėjo karą, okupavo Lie
tuvą, tai trys Vildžiūnai 
stojo į partizanų eiles ir 
mušė baisųjį priešą. Jų tar
pe buvo ir knygos autorius.

Alfonsas Vildžiūnas žuvo 
kovoje su hitleriniais oku
pantais 1942 metais.

Jonas Vildžiūnas šiuo me
tu yra Vilniaus Vykd. Ko
miteto pirmininkas — mies
to burmistras. Ką veikia 
Vladas — neturiu žinių, y

Rojus Mizana

Kopenhaga. —Apie 6,000 
jaunuolių vos nesukėlė 
riaušių, kada čionai atvyko 
Anglijos dainininkų “Beat- 
tls” grupė



J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS klausimais LMS suvažiavimas ir Pakeliui į Baltuosius rūmus
Policijos viršininkas 
pasižymi brutalumu

Los Angeles miesto poli
cijos viršininkas William 
Parker yra vienas tokių po- 
licistų, kurie net didžiuoja
si savo brutalumu.

Loyola universiteto in
struktorius Dale Groneme- 
ier aprašo savaitrašty j e 
“National Guardian”, kaip 
Wm. Parker įsakinėjo nesi
gailėti lazdų prieš negrus ir 
meksikiečius, kovojanči u s 
už rasinės diskriminacijos 
panaikinimą.

Ginkluotas kumštis, sako 
Parker, tegali palaikyti ge- 
ubžinę discipliną mieste. To
dėl jo vadovaujama policija 
taip disciplinuoja Los An
geles piliečius. Meksikiečius 
jis vadina puslaukiniais 
žmonėmis. Panašiai kalba 
ir apie negrus.
< 1962 m. policija užpuolė 
negims pikietininkus. Vie
nas negras muslimas buvo 
vietoje užmuštas, šeši su
žeisti. Areštuotieji buvo

• teisme nubausti. Policijos 
brutalus užpuolimas. ant ra
miai piketuojančių negrų 
nebuvo pasmerktas. Vietinė 
spauda rašė, kad kitaip ir 
nebuvę galima padaryti. 
Jeigu policijos elgesys būtų 
buvęs teisme nepateisintas, 

Jcai negrai muslimai parei
kalautų iš miesto milijonų 
dolerių atlyginimo.

Kiekvieną kovą prieš ra
sinę diskriminaciją Wm. 
Parker vadina komunistų 
vadovaujama. Girdi, tai ko
munistų užpuolimas ant po
licijos.

< O kad Los Angeles mies
te rasinė diskriminacija 
viešpatauja, niekam nėra 
naujiena. Negrai sudaro ar
ti 17 proc. visų miesto gy
ventojų, o negrų policistų 
tėra tik 4 %.

Negrai ir meksikiečiai 
paprastai kalba: Gatvėje 
policistai sumuša areštuotą 
ir paskui aiškina, kad gir- 

Wjas būdamas susidaužė. Kai 
negrą ar meksikieti per
šauna, tai policija aiškinasi, 
kad areštuojamas priešino
si, bandė pabėgti.

Daugelis piliečių smerkia 
^toki policijos brutalumą ir 
reikalauja policijos virši
ninką Parkerį paleisti iš 
darbo. Miesto maj oras, 
miesto taryba ir policijos 
komisionieriai, tačiau, jį 
teisina, kad jis sėkmingai 
kovojąs p ri e š korupciją 
ir palaikąs discipliną.

Nauja Kubos piliečių 
mokslinimo programa
Neraštingumas Kuboje 

šiuo metu beveik visai pa- 
naikintas. Dabar val
džia paskelbė, kad Kubos 

piliečiai turi pasiekti šešių 
mokslo skyrių (klasių) lygį. 

F Tam naudojamos visos 
mokslinnės priemones.

Svarbiausia daugiau pra- 
lavinti dirbtuvių darbinin
kus,. kad jie pasiektų “mini
mo tecnico” lygi, kad jie 
galėtu sėkmingiau naudoti 
naujaia tec h n i k ą, kuri 
smarkiai Kuboje plečiasi. 
Dirbtuvių mokyklose dar
bininkai kasdien praleidžia 
nuo vienos iki keturių va
landų. Darbininkai žino, 
kad be aukštesnio prasila- 
vinimo jiems sunku nauia- 
ja techniką valdyti, todėl 

<jie pasiaukoja po valandą 
Vįr daugiau i diena “revoliu
ciniam lavinimuisi”.

Užsieniniai reporter i a i 
gauna progų susipažinti su 
mokslinimo darbu. Jie savo 
spaudoje aprašo, kaip Ku
bos piliečiai smarkiai mo- 

• komi technikos, kalbų, po

litikos. Vienoje aštuntojo 
skyriaus mokykloje moki
niai statė įvairius reporte
riams klausimus. Kai vie
nas užklaustas reporteris 
paaiškino, jog užsieninė 
spauda teigia, kad Tarybų 
Sąjunga dominuoja Kubą, 
visi mokiniai smarkiai nusi
kvatojo. Pasirodo, kad jie 
politiniai gerai prasisiekę, 
susipažinę su pasauline pa
dėtimi.

Aukštesniųjų moky k 1 ų 
tinklas smarkiai praplėstas. 
Apie 100,000 geriausia pasi
žymėjusių studentų gauna 
pilną valdžios užlaikymą. 
Jie apgyvendinti nuo turčių 
atimtuose namuose arba 
naujai pastatytuose bend
rabučiuose. Jiems suteikia
mos mokytis prieinamiau
si os sąlygos.

Atrodo, visa Kubos liau-
1Aįs I dis dirba ir mokosi. Ji pasi

ryžusi visus sunkumus nu-

JAV “nervų gazai” gali 
visą žmoniją sunaikinti
Spaudos agentūra “Asso

ciated Press” paskelbė, kad 
Jungtinės Valstijos turi 
“Colorados chemikaliniame 
arsenale” pakankamai ner
vų gazų, kurie galėtų “už
mušti kiekvieną žemėje as- j 
menį”.

Žurnalas “U.S.News and 
World Report” skelbia, kad 
Jungtinės Valstijos turi įsi
taisiusios atominių raketi
nių sviedinių jre n g i m ų 
North Dakota valstijoje 
daugiau, negu ten yra ke-

Atominės raketos ir ner
vus paralyžių o j an tvs gazai 
paruošta juk ne taikai pa
laikyti, bet tokiam karui, 
kuriame gali būti sunaikin- 

i ta visa žmonija. Baisu ir 
pagalvoti.

Todėl labai .svarbu daly
vauti kovose už taikos išlai
kymą.

Nauji suradimai apie 
priešistorinį žmogų

Afrikos resp u b 1 i k o j e 
Tanganikoje anglai antro
pologai (žmogaus biologi
nės prigimties tyrinėtojai) 
Louis ir Mary Leakey su
rado (iškasė) žmonių skele
tus virš dviejų milijonų me
tų senumo.

Tie reti radiniai parodo, 
kad prieš du milijonus me
tų žmonės ten gyveno. Jie 
buvo nuo trijų iki 4 pėdų 
aukščio, medžiojo pasidarę 
ginklus iš akmens ir kaulų, 
valgė mėsą, žuvį, daržoves 
ir vaisius. Jie gyveno tarp 
olų pasidarę lūšneles.

Jų smegenys mažai ką 
daugiau buvo išsivysčiu
sios, kaip dabartinių bežd
žionių.

Tai koks absurdiškas bib
lijos aiškinimas, kad pasa
kiškas dievulis šutvė r ę s 
žmogų prieš kokius 5 tūks
tančius metų, kuomet žmo
gus jau gyveno prieš du mi
lijonus metų.

DEfMONSTRACIJOS 
ST. AUGUSTINE!

St. Augustine, Fla.—Pra
džioje birželio čionai per 
kelias dienas negrai demon
stravo, reikalaudami grei
čiau priimti civilinių laisvių 
bilių. Kaip paprastai, poli
cija puolė demonstrantus ir 
per tris diena areštavo apie 
30 negrų.

Rio de Janeiro. — Milita- 
ristų valdžia areštavo kai
riųjų vadą Francisco Ju- 
liao, kuris organizavo žem
dirbius.

festivalis 1
Rodosi, iki šiol, mažiausia buvo rašoma apie Lietu

vių Meno Sąjungos suvažiavimą ir dainų festivalį, paly
ginant su LDS ir ALDLD suvažiavimais. Bet, reikia pa
sidžiaugti, kad medininkai nesnaudžia. Gal būt geriau
sia rengiasi, tai čiliagiečiai. Būtų labai malonu, kad jie 
atvyktų masiniai^

Smagu, kad^ipsiima dalyvauti Suvažiavimuose mū
sų veteranai dainininkai. Jie kaip tik pagyvins festivalį, 
apart įnešimo gerų sumanymų suvažiavimąn, kuris 
įvyks liepos 5 d. Kaip žinome, festivalis bus liepos 4 d.

Štai iš Cleveland© atvyks Stasys Kuzmickas, kurio 
niujorkiečiai labai pasiilgę, o su juo atvyks chpro moky
tojas, dainininkas Julius Krasnickas. Iš Čikagos, . kiek 
jau žinome, bus Jerry Fiala, Estelle Bogden; tikimės, 
kad dar daug daugiau čikagiečių atvyks. Manome, kad 
ir naujosios meninės grupės neatsiliks ir atsiųs delega
cijas—kaip tai Miamio choras ir detroitiečiai.

Iš rytų tikrai dalyvaus Hartfordo choras. Tikimės, 
kad ir Brocktono Vyrų choras neatsiliks, neigi Worces- 
terio Aidas.

— ° —
Prašome meninių grupių rimtai pakalbėt! apie mū

sų meninių jėgų tolimesnį gyvavimą, {duokite savo de
legatams gerų sumanymų, kad mūsų ateities veikla pa
gyvėtų.

— 0 —
Siųskite sveikinimus suvažiavimui. Duokite rekla

mą programoje, kuri ruošiama dainų festivalio proga. 
Platesnis apibūdinimas pasiųstas kiekvienam vienetui, 
taigi čia tik trumpai primename.

Norime tarti didelį ačiū Hartfordo chbro narei, 
Onai Šilkienei, už dovaną. Ji prisiuntė labai gražiai iš
siuvinėtą rankdarbį, kuris susideda iš penkių dalykų. 
Tai puikus darbas!

— o —
Dar kartą norime priminti pavieniams if grupėms: 

kurie manote dalyvauti programoje, praneškite Centrui 
kuogreičiausia.

Ieva Mizariene,
LMS pirmininkė

MIAMI. FLA.
Laisviečiai pakankamai 

supažindinti su Miamio Lie
tuvių Socialio Klubo veikla. 
Tad čia tik trumpai pabrė
šime keletą bruožų, kurie 
liečia ir platesnę dirvą so- 
cialės veiklos.

Pereito sekmadienio (bir
želio 7-tos) Klubo parengi
mas buvo, galima sakyti, la
bai sėkmingas. Nepaisant, 
kad mūsų svečiai turistai 
jau išlekiojo į visus kraš
tus, o vietinių klubiečių ir 
svečių susirinko virš šimto. 
Taip pat miamiečiai Gabrė
nai jau išvyko į nortus. Jie 
veikiausia aplankys pasau
linę parodą ir mūs kultūri
nių organizacijų — LDS, 
LLD ir LMS — suvažiavi
mus. Ignas Urbonas ir Apo
lonija Bečienė irgi išvyko 
ilgai kelionei. Jie pasieks 
Kaliforniją ir patrauks per 
kitas valstijas iki New Yor- 
ko.

Ir vėl prie sekmadienio. 
Mūsų geradėjo, klubo nario 
A. Ochmano šį sekmadienį 
pripuolė gimtadienis. Na, ir 
vieton, kad jubiliatui kelti 
puotą, jis pats, Antanas 
Ochmanas, užsakė visiems 
svečiams ir klubiečiams pie
tus. Reikia tik * pasakyti— 
valio 
giau. 
kitas 
už savaitės ar dviejų, duos 
pietus visiems klubo na
riams veltui. Todėl ta pro
ga jau gaunama ir naujų 
narių.

Kaip visuomet, ir šį sek
madienį Aido choras gra
žiai padainavo svečiams. 
Choro vadovė-mokytoja, Vi
ola Hagerty, vis geriau ir 
gražiau pastato Aido chorą 
su skambiomis dainomis.

Bet kad būtų linksma ir 
smagu, kaip poetai sako, 
kad mūs “neužgriūtų karo 
košmaras,” tai turi gyventi 
pasaulyje taika. Ir mes jau 
skaitėme vietinėje spaudo
je, kad j Miamį jau “atmar- 
šavo taikos skelbėjai.” Jie 
suruošė mūsų mieste taikos 
demonstraciją, jie ruošiasi 
su taikos obalsiais maršuo-

Ochman! Ir dar dau- 
Teko nugirsti, kad ir 
labai geras klubietis,

(Publicisto pastabos)
Šį rudenį, lapkričio 3 d., 

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose įvks naujo šalies pre
zidento rinkimai. Jiems bu
vo iš esmės pradėta ruoštis 
jau praėjusią vasarą, kai 
fantastiškai sudėtingas rin
kiminės kampanijos mecha
nizmas sugirgždėjo, o ne
trukus ėmė judėti.

Vakarų spaudoje papras
tai rašoma: daug kas tei
gia, kad Jungtinių Ameri
kos Valstijų politiniame gy
venime lemiamą žodį turi 
milijardieriai ir milijonie
riai, tačiau šitoks tvirtini
mas neatitinkąs tikrovės. 
Nejaugi, teigia buržuaziniai 
žurnalistai, šitie, tiesa, tur
tingi žmonės, tačiau karšti 
savo šalies patriotai, nėra 
verti didžiausios pagarbos7 
Juk jie, girdi, aukojasi, nes 
nesėdi namie, nesidžiaugia 
visais gyvenimo teikiamais 
malonumais, o priešingai— 
dirba sunkų ir atsakingą 
darbą “visų Jungtinių Vals
tijų piliečių labui.”

Monopolijų išlaikoma spau
da kukliai nutyli, kodėl mul
timilijonieriai taip atkakliai 
veržiasi į prezidento postą.

Norint suprasti tikruosius 
turtingiausių JAV žmonių 
tikslus, pakanka prisiminti 
netolimą praeitį. Kenedžio 
vadovaujamai vyriausy b e i 
pradėjus savo veiklą, stam
biausios šalies finansinės 
grupės (Rokefelerių, Mor
ganų, Diuponų, Melonų, For
dų ir kitų) pokarinės gink
lavimosi varžybų politikos 
ir užsieninės ekspansijos 
dėka buvo jau žymiai su
stiprinusios ir išplėtusios 
savo pozicijas ekonominia- 

j me ir politiniame Jungtinių 
leistų Amerikos piliečiams Amerikos Valstijų gyveni- 
keliauti į Kubą, žinoma, me. Įtakingiausiomis tapo 
taikos demonstr 
pulti batistiniai 
bet taikos priešai nieko ne
pešė.

Ir tai buvo staigmena, 
kai grupė taikos nešėjų pa
sirodė LSK sąlėje. Klubo 
pirmininkas Qh. Tamošiū
nas malonų taikos svečią, 
jaunuolį Eric Robinson, pa
kviečia į estradą pakalbėti. 
Jaunuolis Robihson gražiai 
nupiešė savo if kitų taikos 
mylėtojų tikslą, paskleidė 
taikos literatūros. Ant vie
tos, į keletą minučių, klu- 
biečiai ir svečiai sumetė 
virš 40 dol. taikos tikslams. 

Žinoma, mums rūpi ir sa
vi lietuviški reikalai, atei
nanti kultūrinių organizaci
jų suvažiavimai. Pereitas ir 
šis sekmadienis buvo skirta 
mūsų meno, dainos, dramos 
organizacijai — Lietuvių 
Meno Sąjungas suvažiavi
mui. Sveikinimui LMS mi
amiečiai sekamai prisidėjo: 
J. N. Benikaičiai $10.
$5: Al. ir Margaret Vali- 
lioniai, A. Zayišas, V. Bo
vinas, J. Smalenskas. Po 
$2: J. Viginai, M. Cvirka, 
M. ir J. K och, M. ir J. 
Paukštaičiai. Po $1: J. W. 
Thomsonas, P. Gabrėnas, S. 
Kanapė, Ig. 
Garjonis, J. 
Tamošiūnas, 
Vikuskienė, 

• Geo. Bendorf
Litvinas, V. Stankus, J o e 
Sworst, A. Bubelis, D. 
White, H. Žekonis, E. Vi- 
tartienė, K. i 
len Danlensk 
kus, Mary Balzar, Eugene 
Aleksandras, A. Bečienė.

Galime pasisakyti, kad 
mes, miamiečiai, 
meną, lietuviuką dainą ne 
tik žodžiais, Ipet ir darbais. 
Kaip matote, mūsų dovanė
lė ugdymui lietuvių dainos 
ir meninės vęiklos—$61.

Ramsti^

ti į Kubą. Jie skleidžia obal- 
sius ir peticijas, kad JAV 
vyriausybė nuinjtų nuo Ku
bos geležinę uždangą ir

aciją bandė
kubiečiai,

Po

Urbonas, J. 
Mikitas, Ch. 
G. Denis, M. 

Mr. & Mrs. 
aitis, Agnes 

leksynas, He- 
, Olga Šim- 

mylime

tos monopolijos, kurių ran
kose atsidūrė daugelis pa
grindinių pramonės šakų, 
visų pirma karo pramonė, 
ir kurios pratusios panau
doti valstybės aparatą savo 
įtakos plėtimui šalies eko
nomikoje.

Tai, žinoma, nereiškia, 
kad dėl to susilpnėjo JAV 
monopolistinės viršūnės vi
duje buvę prieštaravimai, 
kad išnyko jų tarpe vyravu
si nesantaika. Antrojo pa
saulinio karo metu ir pir
mąjį pokarinį dešimtmetį 
didžiausi prieštaravimai bū
davo tarp senų finansinių 
grupių, besiremiančių Vol- 
stryčio bankais, ir jaunes
nių grupių iš šalies vakari
nių ir pietinių valstijų. Ši
ta nesantaika neišnyko iki 
šiol, nors gal ir nėra tokia 
ryški kaip kadaise. Ir kaip 
tik šitie paskirų finansinių 
grupių interesai vaidina pa
grindinį vaidmenį dabar 
vykstančioje rinkiminėje 
kampanijoje, nes kiekviena 
jų nori, kad būtų išrinktas 
“jos” kandidatas į preiden- 
tus.

Šiuo metu sunku numa
tyti, kiek įvairioms finan
sinėms grupėms kainuos 
“jų” kandidato rėmimas. 
Atsižvelgiant į praėjusius 
rinkimus, galima tik pasa
kyti, kad tai bus didelės 
sumos. Juk 1960 metais vi
sa rinkiminė kampanija kaš
tavo... 175 milijonus dole
rių.

Kas toliau?
O kas bus šitų linansinių 

grupių remiami kandidatai 
į prezidento postą?

Praėjusią vasarą niekam 
nekilo abejonių, kad demo
kratų partija pasiūlys- savo 
kandidatu Džoną Kenedį, 
kuris tikriausiai didžia bal
sų dauguma nugalės bet ku
rį respublikonų partijos 

būsimojo JAV prezidento 
pastarųjų kelių mėnesių po
litinę veiklą, susidaro įspū
dis, kad jis tuo tarpu tik 
manevruoja. L. Džonsonas 
nesigaili pažadų kovoti prieš 
rimtas negeroves šalies vi
duje ir toliau švelninti tarp
tautinį įtempimą. Bet tuo 
tarpu svarbios šalies vi
daus gyvenimo problemos 
konkrečiai beveik nespren
džiamos. O paskutiniai įvy
kiai Panamoje ir Pietų Viet
name byloja, kad JAV vy
riausybė1 nerodo noro ma
žinti tarptautinį įtempimą.

Artėjant rinkimams, L. 
Džonsonas, ypač vidaus po
litikos srityje, žada įvai
rioms gyventojų grupėms šį 
bei tą. Tai—aiškus kompro
miso kelias. Tokio kompro
miso, kuris, vieno buržua
zinio politiko žodžiais, ne 
kas kita, kaip sugebėjimas 

j taip padailinti tortą, kad 
kiekvienas manytų, jog ga
vo didžiausią gabalą.

Respublikonai
Taigi tuo metu, kai de

mokratų partijoje jau, atro-

kandidatą. Pastarųjų tarpe 
Vakarų spauda minėjo Niu
jorko valstijos gubernato
rių milijardierių Nelsoną 
Rokefelerį ir tris milijonie
rius — senatorių iš Arizo
nos Barį Goldvoterį, Miči
gano valstijos gubernatorių 
Džordžą Romnį ir Pensilva
nijos valstijos gubernatorių 
Viljamą Skrentoną.

Tačiau po Džono Kene
džio nužudymo padėtis pa
sikeitė. ■

Gana aiški situacija de
mokratų partijoje. Ji per 
šią vasarą Atlantik Sityje 
įvyksiantį suvažiavimą grei
čiausiai patvirtins kandida
tu į Baltuosius rūmus da
bartinį prezidentą Lindoną 
Džonsoną.

Kas yra Džonsonas?
L. Džonsonas aktyviai 

reiškiasi politiniame gyve
nime jau nuo 193 7 metų. 
Tiesa, per šį ilgą laiką jis 
patyrė nemaža nesėkmių dėl 
padarytų klaidų. Didžiau
sia jų buvo ta, kad 1947 m. 
balsavo už T a f t o - Hartl i o 
įstatymą, nukreiptą prieš, 
profesines sąjungas. Dėl ši- j <1°, nuspręsta del busimojo 
to poelgio jis profesinėse I kandidato į prezidento kė- 
sąjungose iš karto įsigijo i dę, respublikonų partijoje 
daugybę priešininkų, Ne i visiškai kitokia padėtis. Čia 
mažiau trukdė L. Džonso-į ilgą laiką buvo iš esmės du 
nui ir tai, kad jis kilęs iš į pagrindiniai kandidatai — 
Teksaso — vienos iš Pietų . Nelsonas Rokefeleris ir Ba- 
valstijų, kurių atstovai nė-I rįs Goldvoteris,. tarp kurių 
ra populiarūs tiek pačioje ' vjrč ir tebeverda arši iki- 
demokratų partijoje, tie k ; rinkiminė kova.
negrų ir kitų “spalvotųjų” i Tai ne tik dviejų labai re- 
gyventojų tarpe. ‘ ' akcingų veikėjų kova. N.

Tačiau būdamas vicepre- I Rokefeleris atstovauja, jei 
zidentu (o ir kuri lai k a taip galima pasakyti, libe- 
prieš tai, L. Džonsonas, kiek ! valesnių pažiūrų respubli- 
tik sugebėdamas, kratėsi, konams, kurie susispietę 
“pietiečio” titulo, be to, va- daugiausia JAV rytinėje pa
do va vo komitetui, kurio krantėje ir jau ketvirtį 
tikslas — priversti įmoni-> amžiaus užima partijoje pa
niukus atsisakyti rasinės ;grindines vadovaujančiais 
diskriminacijos, priimant' 
darbininkus. Tai, lygiai kaip 
ir dažnas lankymasis įvai
riose “darbininku iškilmė
se” ir sakytos jose kalbos, 
padėjo L. Džonsonui atkur
ti gerus santykius su pro
fesinių sąjungų viršūnėmis.

Vos tik tapęs valstybės 
galva, L. Džonsonas tuoj 
pat paskelbė, kad tęs savo 
pirmtako politiką. Jis pui
kiai suprato, kad per trum
pą laiką, kuris liko iki rin
kimų, visų geriausia — už
sirekomenduoti ištikimu 
Dž. Kenedžo politinio kur
so tęsėju. Todėl jo politinį 
kredo galima, anot įtakingo 
Vašingtono žurnalo “Unit
ed States News and World 
Report,” apibūdinti šiais žo
džiais: “Kam ką nors keis
ti?”

L. Džonsoną stambiojo ka
pitalo, ypač didžiųjų naftos 
kompanijų atstovai, ne be 
pagrindo laiko “savo žmo
gumi” —juk ir jo kapitalas 
siekia apie keturis milijo
nu dolerių. Beje, už L. Džon
soną ketina šį kartą balsuo
ti net tie monopolistų sluoks
niai, kurie paprastai atiduo
davo savo balsus respubli
konų kandidatams į prezi
dento postą. Apie tai jau 
pareiškė Henris Fordas II 
ir Diuponai.

Daugelis JAV spaudos ap
žvalgininkų teigia, kad L. 
Džonsoną per įvyksiančius 
rinkimus Pietų valstijos 
rems labjau, negu būtų rė- 
musios Dž. Kenedį. Be to, 
kaip rodo daugiametis pa
tyrimas, valstybės galva la
biau tikras, kad vėl taps 
JAV prezidentu, negu jo 
varžovai, nes turi daugiau 
galimybių paveikti viešąją 
nuomonę savo naudai.

Tačiau apskritai, verti
nant dabartinio ir, matyti,

i pozicijas. Tuo tarpu B. 
Goldvoteris gina ultrakon- 
servatyvaus dešiniojo spar
no interesus. Jo bendramin
čiai daugiausia gyvena ša
lies vakarinėse ir pietinėse 
valstijose. Štai kodėl, pyk
damas ant N. Rokefelerio 
šalininku, senatorius iš Ari- 
zonos kartą įnirtingai sušu
ko: “Jeigu kas nors galėtų 
piūklu atpjauti rytinę JAV 
pakrantę ir nustumti ją 
vandenynan, tas padarytų 
naudingą darbą mūsų vals
tybei.”

Nors N. Rokefeleris nuo 
1955 metų nėjo Vašingtone 
jokių oficialių pareigų, jo 
įtaka JAV sostinėje visą 
laiką jaučiama. Vyriausy
bės keičiasi, o miliardie- 
riaus patik etiniai išlieka 
aukštuose postuose ir įgy
vendina jo idėjas. Žmonės, 
vienokiu ar kitokiu būdu 
susiję su Rokefeleriais, ir 
dabartinėje vyriausybėje 
užima svarbius postus. Tai 
visų pirma valstybės sekre
torius D. Raskas, anksčiau 
ilgą laiką vadovavęs “Roke
felerio fondui.” (Pastarasis, 
kaip ir daugelis panašių 
Rokefelerių įsteigtų organi
zacijų, oficialiai vadinamas 
labdaringuoju, o iš tikrųjų 
vaidina didžiulį vaidmenį 
sprendžiant svarb i a u s i u s 
šiai finansinei grupei iški
lusius ekonominius ir poli
tinius uždavinius.) Tai taip 
pat finansų ministras D. 
Dilonas, Centrinės žvalgy
bos valdybos direktorius D. 
Makounas bei Apsiginklavi
mo ir nusiginklavimo kont
rolės valdybos direktorius 
V. Fosteris.

(Pabaiga kitam num.)

LONDONAS. — Anglija 
ir JAV linkę priimti Lenki
jos pasiūlymą sureguliavi- 
muni Laoso reikalu.

Laisvė (Liberty) Penkt, birželio (June) 12, 1964
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Nenusimink. Tomai!
APYSAKA

PHILADELPHIA, PA.

(Tąsa)
Jonaitis užsirioglina užstalėn, sudrim

ba kaip pelų maisas šalia manęs, išsi- 
kėtoja plačiai alkūnėmis ant stalo. Jis 
dvokia svogūnais, silkėmis ir degtine, 
pučia savo kvapą tiesiai į mane ir ne
žmoniškai šlykština. Neišdrįstu prieš
tarauti ir per prievartą imu skaityti.

Nežinau, ar jis supranta ką skaitau, 
ar ne. Jau jau baksnoja nosime į stalą, 
bet ir vėl praplėšia dvylas akis ir kaž
kaip biauriai į mane pažvelgia. Senelė 
nukūprina užpečkin, po vieną dingsta ir 
vaikai. Tik aš bijau pasišalinti. Paga
liau man pasirodo, kad jis jau miega, ir 
aš nutariau pabėgti. Bet vos spėju kils
telėti, Jonaitis sumauroja:

—Gal jau velnias, žmogau, tave apsė
do—žegnokis!—bara jį senelė.

— Žiūrėk, kad nuo pečiaus nenukel- 
čiau—grūmoja jis savo motinai.—O tu— 
skaityk!

Ir vėl skaitau. Liežuvis nebenori 
klausyti, gerklė ima gargti, kutena ko
sulys, bet aš skaitau. O Jonaitis iš tik
rų jų užminga ir ima siaubingai kriokti. 
Taip man besikankinant, jis staiga pa- 
šoksta iš miego, atsilošia, apsidairo pa
klaikusiomis akimis, ir, nė žodžio nesakęs, 
tvoja man kumščiu per galvą. Suklinku 
nesavu balsu, knyga iškrinta iš rankų, 
vienu šuoliu atsiduriu pas senelę ant 
krosnies...

Senelė priglaudžia mane sudžiūvusią, 
drebančia ranka, glosto, ramina. •.

—Vargšeli, tu nelaimingas... Galvi
jas pasidarė, nebe žmogus. Neverk, ži
nia, girtas...

“Galvijas” susmunka it negyvas už
stalėje ir kriokia sau į sveikatą už du.

Didelio skausmo lyg ir nejaučiu, bet 
liūdna be galo... Už ką ši nuoskauda? 
Manęs ligi šiol dar nė vienas svetimas 
žmogus nemušė, niekas man nebuvo taip 
žiauriai smogęs... Už ką? Ką aš blogo 
padariau dėdei Jonaičiui? Kuo nusikal
tau? Juk jį gerbiu, esu jam paklusnus, 
stengiuosi kuo mažiau įkyrėti.

Tą naktį ilgai neužmiegu, šniurkščioju 
susigraudinęs, nebejausdamas nė dvo
kiančių blakių . Norisi bėgti iš tų namų, 
bėgti kuo toliau, — tik kur man bėgti? 
Norisi keršyti savo skriaudėjams, —tik 
kaip jiems keršyti? Galva pilna minčių, 
tačiau nė vienos geros -.. Ir nieko kito, 
išskyrus ašaras, neįmanau nusitverti.

9. TARP NAUJŲ ŽMONIŲ
Jonaičiai vis labiau į mane šnairuoja. 

Suprantu, jie nori manimi atsikratyti— 
išleisti piemenauti. Jų Kaziuką su Va
ciuku dar prieš mamos mirtį ūkininkai 
išsivežė, o štai tebev a i k š t i n ė j u į mo
kyklą. Kol kas neatsiranda samdyto
jas. O kaip būtų gera, kad dar savaitę 
antrą neatsirastų! Pabaigčiau mokslo 
metus, pereičiau į ketvirtą skyrių.

Kartą vakare mes apsėdom didįjį du
benį, prikrėstą sausos miežinės kožės, ir 
darbuojamės šaukštais. Kažkas įeina 
priemenėn, peržengia trobos slenkstį.

—Garbė Jėzui Kristui! Skalsink, die
ve! — kaip perkūnija sugriaudžia balsas 
už durų.

Mūsų šaukštai sustoja pusiaukelėje, 
visi žiūrime j netikėtą svečią.

—Per amžius, — atsako Jonaitienė, 
pašokdama nuo stalo. — Prašom slinktis 
arčiau, būsite svečias.

—Tai dėkui, — sugriaudžia vėl žmo
gus. — Galima ir prisėsti. Aš su reikalu.

Žmogus atsisėda ant suolo. Tai men
kas, nupiepęs vyriškis. Iš pirmo žvilgs
nio sunku pasakyti, koks jis yra: jau
nas ar senas, sveikas ar ligotas. Mane 
stebindavo Jugasės balsas, bet šio žmo
gelio—nepalyginamai stipresnis.

—Ųyg ir matytas kur tamsta, — pra
deda kalbą Jonaitis.

—Kur gi ne, aišku, matytas. Aš —iš 
Karvelių, Kralikauskas.

—A, — numykia ir Jonaitienė. — Gir
dėtas, girdėtas! Tai su kokiom naujie
nom tamsta?

—Sužinojom, piemenuką turit. Ieš
kau.

—Turim, turim, kur neturėję. Kaip 
reikia piemuo. Va, šitas! — parodo į 
mane košėtu šaukštu Jonaitienė.

Mano ranka nulėpsta, kožė sustoja ga
lugerklyje.

—Turėjau tokį šunakarį, — pasakoja 
Kralikauskas. — Kasdien, būdavo, rau- 

' da ir rauda, o vakar parlėkė namo. Ne- 
sivijau! Gausiu kitą, žmonėse — pilna. 
Atrodijo pažįstami čia, užėjau. Kaip,

leisit? Už dienos kitos galvijai reikia 
ginti.

—Leisim,(leisim, kur dėsim neleidę!
—Tik brangiai aš negaliu. Mat, vėlai 

samdau.
—Kas čia branginsis.
Vienas du, ir sudera mane. Kelis li

tus, pūrą bulvių, puspūrę rugių, čerkasus, 
nagines, dar kažką. Jonaitienė net tirps
ta iš džiaugsmo.

Tą patį vakarą Kralikauskas išsiveda 
mane į Karvelius.

Kad ir trumpos jo kojos, bet žergia 
sparčiai. Aš pabėgom vos spėju iš pas
kos. Labai neramu,^nežinau, kas tai 
per dėdė, kas manęs jo namuose laukia. 
Nors Kralikausko balsas griausmingas, 
bauginantis, o vis dėlto norėtųsi, kad 
mane prakalbintų . O jis nieko man ne
sako, nieko nekalba, tyli, niūrus skuba 
pirmyn. Vakaras vėsus, bet pavieške
lės grioviuose kūmoj a viena kita varlė. 
Praskrenda krankdamos vėlybos varnos. 
Kol pasiekiame Karvelius, pritems tą. 
Pro debesų plyšius žvalgosi žvaigždės, 
Einant per kaimą, suamsi šunys tingiai, 
mieguistai.

Tylėdami įsukame į kiemą. Prietemo
je sodyba atrodo niūri kaip ir pats šei
mininkas: trobos žemos, sukrypę, pasi
šiaušusiais stogais. Kralikauskas pasi
graibo apie priemenės durų raktą, iš
krapšto, matyt, iš kokio plyšio virvutę 
ir už jos timptelėjęs, atitraukia durų 
velkę. Mes sueiname į priemenę.

Stoviu aš tamsioje priemenėje ir neži
nau, kur žingsnį žengti. Šeimininkas 
pasigraibo vėl, atidaro kitas duris. Bet 
ir už jų tamsu.

—Duok ranką,—sako jis man,—ženk 
per slenkstį, kelk koją. Tikras gi kerėp
la tu!

Įtempia mane Kralikauskas kažkokion 
patalpon, įžiebia degtuką. Virpančioje 
liepsnelėje spėju pamatyti pajuodusias 
sienas, voratinkliais apkarusias lubas, 
mažą langelį, pasieniuose dėžes, statines 
ir lovą. Aišku, ne seklyčia čia, o papras
čiausia kamara. Degtukas bematant už
gesta.

—Miegosi čia — kartu su bernu. Jis, 
matai, jau ir įsikirmyti spėjo. Motiejau, 
piemuo atėjo! — sugriaudžia Kralikaus
kas. — Motiejau, piemenį priimk gulti!

Lavoje subruzda gyvas daiktas.
—Aha, — sumurma iš tos pusės tin

gus balsas. — Tegu lenda pasienin..
Šeimininkas išeina, uždaro duris. Gir

džiu, plepteli išgverusi rankena, už sie
nos pasigirsta kalba. Tur būt, šnekasi 
apie naująjį piemenį, apie mane. Ap
čiuopom nusirengiu, numetu kur pa
kliūva drabužėlius ir repečkenuos į lo
vą. Peržergiu per gulintį žmogų, įsi- 
knisu už jo nugaros pasienyje.

—Ar jau?—klausia Motiejus.
—Jau.
Motiejus man nieko daugiau nebepa

sako, pradeda šnarpšti. Nuo jo trenkia 
tabaku ir prakaitu. Guli jis susirietęs, 
toli pasienin užpakalį atkišęs. Man ma
ža belieka vietos, ankšta, karšta, baisiai 
nepatogu.

Miegas neima. Guliu atsimerkęs, žiū
riu į juodą tamsą. Toje tamsoje boluo
ja pilkšva dėmė—langelis. Nejaučiu nei 
baimės, nei nerimo, tik kodėl, galvoju, 
mano gyvenimas tarp naujų žmonių pra
sideda taip nejaukiai: tamsią naktį su 
nebyliais žmonėmis. Nors būtų diena, 
nors kas kalbėtų, vis gal būtų ramiau.

Rytą mane pažadina Motiejaus žiovu
lys, rąžulys, stenėjimas, kažkoks inkšti
mas. Pro kamaros langelį braunasi 
blanki rytmečio šviesa. Joje matau aukš
tą augalotą drimbą. Stovi jis plačiai iš- 
žergęs kojas, pasigardžiuodamas kasosi 
gauruotą krūtinę, rąžosi net kaulai braš
ka. Jo pakuliniai marškiniai kažkada, 
matyt, beplauti.

Pašokstu ir aš. Per savo žiovulį ber
nas ne iš karto mane pastebi.

—Iš kur tu?—klausia.
—Iš Andrikauskynės.
—M-m... Bimbulas, vadinasi.
“Bimbulas” — paniekinamoji kumečio 

pavardė. Ką gi, tikrai aš “bimbalas.” 
Pykti ant Motiejaus už teisybę nėba ko. 
Bet ir jis, tur būt, ne dievaži koks po
nas, jeigu Kralikauskui bernauja.

Valkstosi Motiejus nerangiai, lėtai, 
šnarpšdamas, daugiau manimi nesidomė
damas. Kelios minutės su juo man ne
paprastai prailgsta.

(Bus daugiau)^

Gegužės 31 d. draugų Ra
manauskų išvyka Sellers- 
villėj gražiai pavyko. Sve
čių buvo iš Philadelphijos, 
Chesterio, Eastonb, Wilkes 
Barre, Baltimore, Brookly- 
no ir New Jersey. Dr g. A. 
Bimba pasakė gerą kalbą. 
Ramanauskienė dėkojo vi
siems už skaitlingą atsilan
kymą. Antanaitienė, nese
niai sugrįžus iš Tarybų Lie
tuvos, pasakė savo įspūd
žius. Parengimą parėmė do
vanomis ; Romikaįtienė iš 
Readingo, Tilviką^ iš Eas- 
tono, J. P. Philadelphia ir 
Matuliai. Dirbo Ramanau
skienė, Kačiulis, Povilaičiai, 
Valentai, Merkiai, 
kas, Gustaitienė, 
Šmitienė 
ir Ventienė. Atlei 
kitų stalų patarnautojų 
nežinau ir negaliu jų vardų 
paskelbti. Ačiū draugams 
Ramanauskams už gražų 
parengimą, kuris suteiks 
paramos geriem tikslam.

ci j os tai daryti. Negrų va
dai sako, kad 200 pikieti- 
ninkų buvo sužeista.

i J * »!■■■■■■■-■ ■■ ■

Bristol Township kiek
vienas dirbantis darbinin
kas gaus algų pakėlimą.

300 Vector kompanijos 
darbininkų paskelbė strei
ką, užtariant du darbinin
kus, kuriuos kompanija su
spendavo drausmės sumeti
mais. Kompanija pripažino 
Internationai Union of 
Electrical Workers lokalą 
138 kovo 17 d. Pasitarimai 
tęsiasi.

Kazlaus-
Matulis, 

Zambusevičie n ė 
kite, kad

U. S. Department of La
bor įteikė skundą U. S. Di
strict Court panaikinimui 
prieplaukų lokalo 1291 rin
kimų, kurie įvyko 1963 m. 
gruodžio mėnesį. Sako, 
peržengė Landrum - Griffin 
įstatymą.

Trijų savaičių streikas 
Link Beit kompanijos dar
bininkų pasibaigė su pakė
limu uždarbio, užtikrinimu 
darbo, seniority tįeisių ir li
goje pašalpos. Streikui va
dovavo A.F.T.E. lokalai 14 
ir 118.

Jerome Smith kaltinamas 
įvažiavimu į piketo liniją, 

sužeidžiant du dąrbininkus 
—W Zelinski ir John Alb
right, kurie nuvežti į ligo
ninę. Victor kompanij o s 
darbininkai randąsi streiko 
lauke.

Newtown kompa n i j b s 
darbininkai randasi kovos 
lauke. Neseniai susiorgani
zavus unija United Glass ir 
Ceramic Workers, AFL- 
CIO, reikalauja 10 nuošim
čių algų pakėlimo, apmo
kamų vakacijų ir šventa
dienių. Kompanija atsisako 
tartis. Dabartinis uždarbis 
tik $1.33 valandai.

Transport Workers uni
jos lokalas 2013 pranešė 
Pennsylvanijos 
kompanijai, kad 
bįninkų skelbs streiką, jei
gu nebus išrišti nesutiki
mai derybų keliu.

Rail road 
1,000 dar-

Philadelphiečiąi, kurie 
norite vykti į Baltimorę 
birželio 21 d. “Laisvės” 
naudai rengiamą pikniką, 
įsigykite buso tįkietus, kad 
būtų žinoma, kokio dydžio 
busą reikia paimti. Bendras 
važiavimas priduoda links
mumo. Piknikas rengiamas 
geram tikslui ir visų rem
tinas. Busas išeis 9 vai. ry
to nuo Girard Ąve. ir N. 4‘ 
St. Tikietus g 
Žalnieraitienę, 
Merkį ir Kazlauską arba 
pas bent vieną LLD 10 kuo
pos narį. u

aukite pas
Tureikienę,

Philadelphijoje lank ė s i 
valstybės sekretoriaus mo
teris Mrs Dean Rūsk. Com
mercial Museum surengė 
jai pagerbimo pokylį.

Chesterio negrai suruošė 
sėdėjimo pikietą Harris- 
burge. prie įėjimo į kapite
lių, kad valstija tyrinėtų 
policijos žiaurumus prieš 
pikietuojančįus Chesteryje, 
Human Relations taryba 
sako, kad ji neturi jurisdik-

Gegužės 23 d. ukrainie
čiai paminėjo Taras Shev
chenko 150-metinį gimta
dienį Academy of Music 
svetainėje. Programą pildė 
Philadelphijos ir Newarko 
chorai ir Philadelphi j o s 
Musical Academy orkest
ras. Kelios savaitės prieš 
tai panašus minėjimas įvy
ko svetainėje 1150 N. 4 St.

Buldozeris užmušė phila- 
delphietį James Pravis. Pa
vardė panaši į lietuvio.

l Gegužės 24 d. aplankė 
Philadelphijos Zoo 27,000 
žmonių, o 1962 metais ba
landžio 22 d. lankėsi 23,000. 
Gegužės 24 d., sakoma, bu
vo didžiausia Zoo istorijoje 
lankytojais.

Mainierių pirmo distrik- 
to prezidentas Lippi antru 
kartu nuteistas penkiem 
metam kalėjimo.

Pilietis

Brockton, Mass.
Mūsų sergantys “Laisves” 

skaitytojai
Antanas Wallan po sun

kios operacijos sveiksta, ge
rėja. Gal ne už ilgo iš ligoni
nės grįš namo. Dėkoja vi
siems už atjautimą: lanky
mą ligoninėj ir už simpati
jos atvirukus.

Peter Kmaras pasidavė 
į Brockton ligoninę savo li
gos ištyrimui. Jis yra labai 
susirūpinęs.

Frank Rudait is mirė 
Nursing Home birželio 1 d., 
sulaukęs apie 80 metų am
žiaus. Skaitė “Laisvę”, pri
klausė prie St. Roko drau
gystės ir Liet. Piliečių klu
bo. Pirmiau yra dainavęs 
“Liuosybės” chore. Iš Lie
tuvos paėjo iš Įsakūnų kai
mo, Seredžiaus apylinkės. 
Paliko nuliūdime seserį 
Marijoną Matusienę ir jos 
dukterį Sophie Winslow, ir 
brolio dukterį Alice Nelson 
ir jų vyrus, taipgi sesers 
sūnų Alexandrą Matus, visi 
Brocktone gyvena. Šerme
ninėj buvo gražių gėlių. Pa
laidotas su metodistų tikėji
mo apeigomis Melrose ka
pinėse, ten, kur ilsisi jo bro
lis Antanas.

Laidotuvių dalyviai buvo 
užprašyti sugrįžti į namus, 
pas brolio dukterį Alice 
Nelson. Bet kad reikėjo toli 
važiuoti, į Campello, tai 
mažai lietuvių ten dalyva
vo.
......... George Shimaitis

Detroit, Mich.
Iš LDLD 52 kp. susirinkimo

Pastarąjame susirinkime 
nariai kalbėjo apie siuntimą 
delegato į įvykstantį LDLD 
suvažiavimą. Kadangi kuo
pa neturtinga, nutarė įga-' 
lioti tatstovus, vykstančius 
į LDS seimą, nes jie yra ir 
Literatūros Draugijos na
riais. Gi vyksta šie:

Jurgis Nausėda, O. Dau- 
kienė ir N. Astrauskienė. 
Kuopa negalėdama siųsti 
atstovą, nutarė paimti iš iž
do $15 (penkiolika dolerių), 
kad jie pasveikintų LDLD 
seime esančius atstovus ir 
Centro Valdybą.

• “ • •
Spaudos gegužinė jau va

roma pirmyn. Išrinkta ko
mitetas dėl įvykio. LDLD 
52 kp. pirm. Juozas Valiu
kas, Jurgis Nausėda ir Jo
nas Bubliauskas. Gegužinei 
vieta paimta. 

„ • • •• • •
Taipgi kuopa nutarė turė

ti joninių paūžimą pas Dau- 
kų birželio 28 dieną.

Visi Jonai įsitėmykite 
dieną ir laiką ir nuvykę pa
sveikinki žymų detroitietį 
Joną Daukų. Gi Jonus vi
sus sveikins Juozai, Petrai, 
Andriai, Kazimierai, Vin
cai, Jokūbai, Pilypai ir dau
gybė visokio amžiaus lietu
vaičių.

Kurie turite maudymosi 
kelnaites arba moterys “bi- 
kinil”, galėsite įpulti į Dau
kų prūdą.

Bus valgio ir alučio, taip
gi galėsite gauti seven-up' 
ir kitokių rūgščių, saldžių 
ir karčių užsigardžiavimų...

Vincas

PASTEBĖJO VAKARAM
Maskva. — Tarybų Są

jungos gynybos organas 
“Krasnaja Zvezda” rašo, 
kad Vakarų istorikai per
deda svarbą atidarym u i 
Antrojo fronto Normandi
joje. Dienraštis rašo, kad ir 
po to Hitleris tris ketvirta
dalius savo jėgų laikė prieš 
TSRS jėgas.

Worcester, Mass.
Aido choro jubiliejui praė

jus širdingai anuojame--, 
choro sveikintojam ir 

talkininkams

Brockton, Mass.
Montellos -Vyrų dailės 

grupė gegužės 29-tą po 
praktikų laikė mėnesinį su
sirinkimą. Tarp kitko, nu
tarta pasveikinti Meno fes
tivalį su penkine ir pasiųsti 
užuojautos kortas sergan
tiems grupės nariams.

Nutarta samdyti busą 
važiuoti į Mass, lietuvių 
pikniką pildyti dainų pro
gramą birželio 21 d. Maple 
parke, Lawrence, Mass. 
Tam darbui išrinktas komi
tetas — George Steponaus- 
kas ir K. Ustupas. Yra vie
tos ir pašaliniams.

Busas birželio 21 d. išeis 
nuo Liet. Taut. Namo 12 
valandą dieną (nepavėluo
kite).

LLD 6 kp. susirinkimas 
atsibuvo birželio'1 d., L. T. 
Namo kambariuose. Buvo 
apkalbėta Mass, lietuvių 
piknikas birželio 21 d., 
Maple parke, Lawrence. 
Nutarta paaukoti $5, susi
dėjus su Moterų apšvietus 
klubu pateikti piknikui ką 
nors, kas sudarytų įvairu
mo ir padarytų pelno. Tam 
darbui išrinktas komitetas.

Pakeltas klausimas apie 
“Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks Ramova parke Mon
tello j, kp. pirko 2 įžangos 
tikietų knygeles ir nutarė 
šaukti specialų susirinkimą 
birželio 22 d.

Susirinkime buvo ir vieš
nia drg. R. Samulionienė, iš 
Chicagos, III. Ji čion lei
džia vakacijas pas savo 
pusseserę P. Sinkevičiene. 
Papasakojo apie lietuvių 
veikimą Floridoj ir Chica- 
goj.

Geo. Shimaitis

Ten Avivas. — Izraelio 
valdžia sako, kad pasienyje 
nušovė keturis arabus.

Bena. — Vakarų Vokie
tija ir Prancūzija susitarė 
radarų reikalais.

-1 ........ i ■ .... ■ ......... ....................... —

4 p.-Laisve (Liberty)?— Penkt., birželio (June) 12, 1964

Gegužės 24-tą įvyko Aido 
choro jubiliejinis koncertas 
atžymėjimui 50 metų gyva
vimo ir dainavimo. Palygi
nus Aido kovingus ir spal
vingai praleistus dešimtme
čius, auksinis jubuliejus jo 
veiklos paminėjimui buvo 
surengtas gana kukliai, be 
didelių spaudoje prirengtų 
programų. Bet nežiūrint to, 
gavo daug širdingų sveiki
nimų ir linkėjimų dar daug 
metų gyvuoti ir dainuoti, 
dainoje ir veikloje pasiekti 
dar daug jubiliejų.

Nepaprastai širdi n g ai 
sveikino Aidą hartfordie- 
čiai, mylimi, gerbiami kai
mynai. Onutė Visockienė ir 
velionis jos vyras Vincas 
Visockis, buvęs per eilę me
tų pažangių chorų mokyto
jas, prieš eilę metų yra blM 
vę Aido nariais.

Auksinio jubiliejaus pro
ga Onutė Visockienė sveiki
no Aidą su.................... $50
Hartfordo Laisvės

choras ...................... 25
Rožė Gailen—su gražiomis

eilutėmis ir ............. 10
J. ir L. Žemaičiai ....... 10
Liudvisė Butkevičienė .. 5 
Antanas Latvėnas ....... 2
Ievutė Sidariutė iš Ka

lifornijos ir jos ma- 
mytė, worcesteriete .. 10 

Menininkas Juozas Alek-
saitis, iš Conn............ 10

Norwoodieciai Romal-
das ir Onutė Zarubai. 10 

Pranas ir Marytė
Kvietkai, Boston .... 10 

LLD 2 kuopa, Boston .. 10 
Alekas Alekna, buvęs 4 

aidietis, ilgokai gyve
nęs Kalifornijoj (su
grįžęs) ................... 10

Jonas Skliutas ............... 10
LLD 11 kuopa, Wor

cester ........................ 10
Petras Sadauskas, ilga
metis Aido rėmėjas....... 5
Dainininkas ir Onutė

Marger ..........................Z
Vincas Vilkauskas, bu-

vęs nashvietis, dabar 
chicagiečių kaimynas . 5 
Lietuvos Sūnų ir dukterų 

broliška draugija papuošė 
estradą su didele puokšte 
gėlių. ' h-

Margarita Yucienė, bu
vusi aidietė, sveikino su di
deliu “auksiniu ’’tortu.

Nuoširdus ačiū visiems 
sveikintojams.

Aidiečiai ir koncerto da
lyviai esame dėkingi sve
čiam artistam už praturti
nimą programos: Viktorui 
Bekeriui ir Mildutei Stens- 
ler, newyorkieciams; Mon
tello Vyrų Dailės grupei, jų 
vadovui Albertui Potsui ir 
pianistei Audrey Potsaitei; 
Marytei O’Toole ir pianistei 
Marijonai Meškienei.

Nuoširdus ačiū priklausęs 
Jubiliejaus rengimo komiški
jos nariams Juozui Bakšiui 
ii\ Jonui Sabaliauskui, ku
rių iniciatyva ir talka buvo 
reikalinga mokytojui ir su
darė reikalingą pamatą ju
biliejaus pravedimui.

Aidas dėkoja savo ilgų 
metų šeimininkėms: A. Va- 
silienei, M. Šiupėnienei, K. 
Sabaliauskienei, E. Pilkaus
kienei, O. Skralskienei, J. 
Miškinienei, O. Dūdonienei, 
B. Kuliešienei, J. M. Petkū- 
nams, ir nepavaduojamam 
jų visų talkininkui skanės
tų kepėjui Vincui Žitkui, k

Worcesterio Aido chorai 
širdingai ačiuoja Gintautui 
Banaičiui už atsiųstą svei
kinimą iš Lietuvos, pasie
kusiam auksinį jubiliejų su 
lietuviška daina “toli užjū
ryje”.

MS.
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* BUS SKAITLINGAS 
r j. .wet ir tolima Kalifornijos 

valstija prisiunčia 
atstovybę

Florida ir kitos tolimos 
kolonijos gražiai ruošiasi į 
suvažiavimą. O jau arti
mesnės kolonijos tikrai tu
rės pilną atstovybę.

Kuopos garbės sąraše
Kuopos, kurios suvažiavi

me galės pasidžiaugti savo 
kolonijos gražiu darbu:

84 kp., Paterson, N. J., 
sekr. P. Dannis. Ši kuopa 
pasižymi tuo, kad kiekvie
nų metų pabaigoje duokles 
prisiunčia už sekančius me-

2 kp., Boston, Mass., tu
ri virš 60 narių. Smarkiai 
veikia Mary Kvetkus. Kuo
pa duokles pradeda prisiųs
ti pabaigoje metų už sekan
čius metus.

198 kp., Oakland ir San 
ifeandro, Calif. Sekretorė 
Ks. B. Karosienė, žymioji 
veikėja, rašytoja ir prakal- 
bininkė. Visada suranda lai
ko ir dėl LLD kultūrinės 
veiklos ir savo kuopą visada 
padeda į garbės sąrašą.

74 kp., New Kensington, 
Pa. Sekretorius K. Tho
mas. Jis rūpestingai atlie
ka savo darbą Draugijos la
bui.

94 kp., Kenosha, Wis. Sek
retorius M. Veprauskas; jis 
gražiai darbuojasi.

30 kp., Eddystone, Pa. 
Sekretorius A. Lipčius sa
vo kuopą gražiai pakėlė 
gaudamas naujų narių.

20 kp., Binghamton, N. Y. 
A. Žemaitienė — jos nenu
ilstanti darbuotoja. Ji sa- 

kuopą labai gražiai iš
augino.

24 kp., C. Brooklyn, N. Y. 
Carl Bender sekretoriauja, 
atidžiai savo kuopos reika
lus atlieka.

136 kp., Harrison, N. J. 
Sekretorė Felicija Shimkie- 
nė. Kad ir mažoj kolonijoj, 
kuopelę gražiai palaiko.

45 kp., St. Petersburg, 
¥la. ' Sekretorius Joseph’ 
Dovidonis. Ši kuopa yra 
viena iš geriausių su auko
mis visiems pažangaus ju
dėjimo reikalams ir narių 
skaičiumi yra antroji viso

kis organizacijoje — su 123 
nariais. Puikiai pasižymi 
naujų narių gavime, kaip ir 
abelnai visoje kultūrinėje 
veikloje.

44 kp., Lowell, Mass. Sek
retorius Joseph Blazonis 
gražiai darbuojasi.

133 kp., Camden, N. J. 
Sekretorius A. J. Pranaitis. 
Nors ir mažoje kolonijoje, 
jis kuopą gražiai palaiko.

77 kp., Cliffton Park, N. 
J. Sekretorius G. Stasiu- 
kaitis rūpestingai atlieka 
savo pareigas.

153 kp., San Francisko, 
T’alif., Sekreto r i a u j a V. 
Sutkienė. Smarkiai ir rūpes
tingai ji savo kuopos rei
kalus veda.

37 kp., Lawrence, Mass.

Sekr. S. Penkauskas gra
žiai darbuojasi LLD labui 
ir savo kuopą kas metai iš
laiko garbės sąraše.

91 kp., Phonix, Ariz. Sekr. 
T. Straukas suorganizavo 
šią kuopą iš 12 narių. Gar
bė jam!

17 kp., Shenandoah, Pa. 
Sekr. E. Motuzienė. Nors 
ir maža kuopelė, bet išlai
koma garbės sąraše.

54 kp., Elizabeth, N. J. 
Sekr. K. Pačiūnas labai rū
pestingas ir darbštus. Jis 
savo kuopą ne tik palaiko 
garbės sąraše, bet ir naujų 
narių gauna.

145 kp., Los Angeles, Ca
lif. Sekr. S. F. Smith. Smar
kus darbuotojas kultūrinėj 
organizacijoj; savo skait
lingą kuopą palaiko garbės 
sąraše.

39 kp., Scranton, Pa. Sekr. 
Ig. Klevinskas; jis gražiai 
savo kuopą prižiūri.

6 kp., Brockton, Mass. 
Sekr. Geo. Shimaitis. Jam 
visados kultūrinis veikimas 
prie širdies ir jis savo kuo
pą visada laiko garbės są
raše.

9 kp., Norwood, Mass. 
Sekr. M. Uždavinis. Jis rū
pestingai bando išlaikyti sa
vo kuopą garbės sąraše.

212 kp., Bayonne, N. J. 
Sekr. S. Radušis veikliai 
prižiūri savo kuopos na
rius.

75 kp., Miami, Fla. Sekr. 
Joseph Paukštaitis. Smar
kus veikėjas. Kuopa smar
kiai auga nariais ir savo 
kultūrine veikla gražiai pa
sižymi. Taipgi ir aukomis 
prisideda prie pažangaus 
judėjimo.

86 kp., Chicago, Ill. Sekr. 
St. Vėshys gražiai pasidar
bavo ir savo kuopą padidi
no naujais nariais.

7 kp., Spring field, Ill. 
Sekr. George Starkevičius, 
smarkus veikėjas, tūri gra
žaus patyrimo, ir savo kuo
pą gražiai išlaiko garbės są
raše.

132 kp., Tacoma, Wash. 
Sekr. A. Adams. Nors ir 
mažoje lietuvių kolonijoje, 
bet jo pastangomis kuope
lė egzistuoja.

29 kp., Rockford, Ill. Sekr. 
J. Versackas, puikiai dar
buojasi dėl kultūrinės orga
nizacijos.

79 kp. Chicago, Ill. Sek
retorius Ig. Urmonas. Jis 
ir visada buvo rūpestingas 
veikėjas, bet šiemet jo kuo
pa pakilo net pora desėtkų 
narių. Puiku!

25 kp., Baltimore, Md. 
Sekr. Peter Paserskis visa
da gražiai darbuojasi.

67 kuopa, Point Pleasant, 
N. J. Sekre t o r i a u j a J. 
Grayson, puikus darbuoto
jas.

28 kp., Waterbury, Conn. 
Sekretoriauja Klementina 
Yankeliūnienė. Ji savo ko
loniją pastatė ant veiklių 
kojų. Garbė jai!

13 kp., Easton, Pa. Sekr. 
L. Tilwick. Jis gražiai pa

laiko savo kolonijos garbę 
kultūrinėje veikloje.

82 kp., Peoria, Ill. Sekr. 
Jonas Satkus gražiai pasi
darbavo, pakeldamas savo 
kuopą naujais nariais.

52 kp., Detroit, Mich. 
Sekr. J. Bublevsky. Puikiai 
darbuojasi LLD labui.

188 kp., Detroit, Mich., 
Sekr. A. Varaneckas rūpes
tingai darbuojasi.

10 kp., Philadelphia, Pa. 
Sekretorius R. Merkis, 
LLD reikalai visada jo min
tyje.

85 kep., Haverhille, Mass. 
Sekretorius A. P. Damb
rauskas. . Jis visada gražiai 
rūpinasi savo kuopos reika
lais.

104 kp., Chicago, Ill. Sek
retoriauja K. Guzevičius ir 
gražiai rūpinasi LLD reika
lais.

19 kp., Chicago, Ill. Sek
retorius J. M. Kaminskas. 
Tai kuopa, kuri per daugelį 
metų neša LLD garbės vė
liavą kaip didžiausia kuopa 
visoje organizacijoje.

Tikrai bus malonu su vi
sais veikėjais susitikti ir 
išdirbti tinkamus planus 
ateities kultūrinei veiklai 
tarp Amerikos lietuvių.
Sveikina LLD suvažiavimą

LLD 75 kp., Miami, Fla., 
su $25.

LLD 185 kp., Ozone Park, 
N. Y. — $25.

LLD 7 kp., Springfield, 
Ill., nuo būrelio draugu— 
$10.50.

LLD 10 kp., Philadelphia, 
Pa. — $10.

LDS 13 kp., Ozone Park, 
N. Y.—$10.

P. J. Martin, Wexford, 
Pa.—$7.75.

Ig. Luzinas, Binghamton, 
N. Y.—$7.75.

L. Tilwick, Easton, Pa.— 
$5.00.

M. Shulsky, Easton, Pa.— 
$5.00.

Lauksime daugiau sveiki
nimų.

Visais ALDLD reikalais 
rašykite: 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
11417.

Sekr. Jonas Grybas

Brasilia. —Militaristų iš
keptas Brazilijos preziden
tas generolas H. C. Branco 
pašalino iš parlamento bu
vusį prezideirtą J. Kubits- 
cheką ir atėmė jam politi
nes teises per 10 metų.

Baltimores ir Apylinkes Visuomenes Atidai!

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

Įvyks Sekmadienį, Birželio-June 21, 1961
Pradžia 11 valandą ryto, muzika nuo 3 iki 8^30 P. M.

Slovak National Home and Park
6526 Holabird Avė.

Philadelphia, Pa.
Vis tie rūpesčiai

Di d e 1 i s susirūpinimas, 
kad jau per ilgas laikas, kai 
buvo lietaus šioje apylinkė
je. Gal ir vėl maistas pa
brangs? Žemdirbiai dar la
biau rūpinasi. Kadaise Lie
tuvoje ištikus tokiai padė
čiai kunigai įsakydavo ei
ti pas kryžius įr suklaupus 
giedoti: “Pone karaliau, 
dieve Abrao m o, suteik 
mums lietaus...’ čia to ne
daroma.

Miesto valdovai “susirū
pinę”, kad tuojau užsidarys 
mokyklos ir keliolika tūks
tančių jaunuolių išeis dar
bo ieškoti, bet Ikur darbą 
rasti? Pataria kreiptis ten, 
kur automobilius mazgoja, 
gal gausią nors laikiną dar
bą, kol kongresas nuskins 
dėl to pinigų!

Lietuviai pažangie č i a i 
susirūpinę, kad neatsiliktų 
nuo organizuojamo b u s o 
važiuoti į baltimori e č i ų 
“Laisvės” pikniką, k u r i s 
įvyks birželio 21 d.

Taip, labai svarbu nepasi
likti. Skambinkite: A. Žal- 
ner, HO. 8-7226, arba H. 
Tureikienė, DE. 4-4026. )

Busas išvažiuos 9 valan
dą ryto nuo 4th St. ir Gi
rard Ave., ir nuo 2nd ir 
Morris 9:15 vai. Puikus pa
sivažinėjimas. Baltimorie- 
čiai laukia mūsų.

Južintiškis

Visa Kubos liaudis 
stojo savįsaugon

Havana.—Jose Marti or- 
laukyje buvo suareštuota 
80 respublikos priešų, jų 
tarpe 42 asmenys, kurie 
buvo viename lėktuve ir
planavo ore jį užgrobti.

Oriente provincijoje buvo 
suimtas ir sušaudytas Ce
sar Diaz Infante, kuris dir
bo Kubos vidaus ministeri
joje, bet buvo agentas 
Jungtinių Valstijų Centri
nės Žvalgybos Agentūros 
(C.I.A.). ,

Kubos visa ’liaudis padi
dino savisaugą, kaip pama
rių miestuose,, taip fabri
kuose ir cukranendrių au
ginimo laukuose.

Lusaka. — Į Šiaurinę 
Rhodesiją atvyko Kinijos 
diplomatai. I

Bus slenkantieji 
šaligatviai

Keleivių pervežimo dide
liuose miestuose problema 
tampa vis aštresnė. Tram
vajus, troleibusas, autobu
sas,^ taksi centrinėmis 
miesto gatvėmis važiuoja 
labai lėtai (vidutiniškai 5- 
8 kilometrus per valandą). 
Be to, kai kur šio trans
porto visiškai negalima pa
naudoti. Todėl bandoma su
kurti naujų rūšių transpor
tą, kuris būtų didelio pra
laidumo, išvystytų bent 15- 
20 kilometrų per valandą 
greitį, nekeltų triukšmo, 
būtų labai patogus. Viena 
tokių miesto transporto ma
žiems ir vidutiniams atstu
mams buvo įrengiama ir 
kitose šalyse. 1952 m. Niu
jorko valstijoje buvo pa
statytas 60 metrų ilgio 
įrenginys iš trijų juostų, 
slenkančių 4, 8, 9, 6 ir 14.4 
kilometro per valandą grei
čiu. Ant juostų buvo su
montuotos dvi eilės sėdy
nių.

Gyvą diskusiją techninėje 
spaudoje sukėlė Normano 
ir Storero 1935 m. supro
jektuotas ir įrengtas dvi- 
juostinis šaligatvis. Abi 
juostos slenka kintamu 
greičiu. Kai kuriuose už
sienio miestuose nedideli to
kio tipo konvejeriai jau vei
kia.

Pirmasis slenkantis šali
gatvis buvo įrengtas Čika
goje, pasaulinėje parodoje, 
pagal prancūzų inžinieriaus 
Enaro projektą. Šaligatviai 
turėjo dvi juostas, kurių 
pirmoji slinko 5, antroji 10 
kilometrų per vai. greičiu. 
Keleiviai užlipdavo ant pir
mosios juostos, o nuo jos 
ant antrosios.

BUS NAUJAS TILTAS
Washingtonas. — JAV 

Senatas leido New Jersey 
ir Pennsylvania valstijoms 
pastatyti tiltą skersai Dela
ware upę. Tiltas bus pasta
tytas tarp Chester, Pa., ir 
Logan Township, N. J.

PRANEŠIMAS
PIETŪS PAS ČIURLIUS

Mes sumanėme paruošti pietus sa
vo socle, Pattenburg. N. J., Rugsėjo- 
Seplember 20 dieną.

Prašome organizacijas tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame jų na
rius/atsilankyti pas mus ant pietų. 
Kaina $3.00. (46-48)

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Female

MEDICAL Secretary. Medical 
terminology a must. Dictaphone 
exp. accurate typing. Eves & Sat. 
Call Mr. McFadden. HO. 5-2500. 
Ext. 314 aft. 9 A. M.

(46-47)

HOUSEKEEPER. Sleep in. Pvt. 
room and bath. Must like children. 
Near public transportation. Expe
rience and references required. MI. 
2-5423. (46-47)

HOUSEKEEPER. Adult Family. 
No heavy laundry. Some knowledge 
of cooking. Good salary. Live in 
private quarters for help. days. 
Call EX. 4-7181 bet. 9 A. M.—6 P. M. 
or EX. 2-6668 bet. 7 & 10 P. M. 
Trenton, N. J. (47-48)

REAL ESTATE

CINNAMINSON. Need a large 
house? Nr. Public and Parochial 
schools. Holy Cross High School 
District. 10 min. from Tacony-Pal- 
myra Bridge. 4 Ig. bdrms. 27a bs. 
extra Irge kit., with bkfst. area. 
Den. reerm., utility rm., 1st fir. By 
owner, $26,500. Owner selling, nr. 
everrything. 9609-829-0956.

(47-48)

STONE HARBOR. 144 —104th 
St. Brand new, 4 bdr. Colonial. 
Ocean view owner selling. By appt. 
Must sell, reduced to $31,000. Make 
offer. TU. 4-0605. Aft. 4 P. M. 
Weekdays. (46-47)

4814—No. 7th. 6 Rooms and bath. 
Gas heat. Open porch. Garage. Close 
to schools, church and transporta
tion. $8,500. Paul Rubin, Realtor, 
2838 Germantown Ave., BA. 5-8593.

(46-49)

MALE & FEMALE

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)

Cook. All around experienced, for 
small dinner trade. Apply Berwyn 
Tavern Inc., 625 Lancaster Ave., 
Berwyn, Pa.

(47-48)

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas

Sekmad., Birželio 21 June 
Prasidės anksti, 10 vai. ryto.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED MALE

Wanted at once. Hosiery Knitter 
and Fixer. Exp. on single or 
multiple feed seamless hosiery ma
chine. Will train full fashion man. 
Good pay. Steady work. WA. 8-2650 
Mr. Capps. (47-48)

FORM TOOL GRINDER

Experienced. Circular and flat tools.
Call HO. 7-9331

(46-47)

AUTOBODY MAN

Fully experienced only, 
full time.

BELLEVUE AUTOBODY
Before 5 P. M. WI. 9-3892

(46-47)

WOODWORKERS. For furniture 
frame shop. Exp. bandsawcr— 
borer, gluer, cabinet maker. Good 
working cond. Exc. oppty for men 
over 25 desiring steady employ
ment. Call SK. 7-9342. (47-48)

AUTO ASSEMBLER. Must be 
thoroughly experienced on wrecked 
cars. Come ready for work.

Crown, 1408 W. Oxford St.

(17-48)

AUTO Seat (’over & Top Install
ers. Experienced only. Steady work, 
good conditions. Rayco, 23000 
Admiral Wilson Blvd., Camden,N. J.

609-WO. 3-1969.

(47-48)

.MEN with own Si eel hauling 
equipment to serve East Coast only. 
Needed by Leading Steel Hauler.

WI. 5-8900.

(47-48)

FRAMERS

sheath, stud, Cornice firm. 
Hourly piece work.

W. 6-3299
(47-48)

Los Angeles, Calif. — Še- 
j šiolika TSRS inžinierių ir 
i specialistų lankėsi Disney
land parke.

Madridas. — Ispanijoje 
gyvena 5,000 žydų.

LAWRENCE, MASS.

Lena Cliulada Gross
Su liūdesiu prisimename jos mirtį. Mirė 

Birželio-June 12, 1963 m.
Ji buvo ‘veikli mūsų visuomenėje. Ilsėkis, 

Lena, ramiai. Kol gyvi būsime, tavo kapą lan
kysime.

—Albert Gross, vyras
Milda, duktė

5 p.«Laisve (Liberty)— Penkt., birželio (June) 12, 1964

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 gražioje vietoje, ir čia visi bendrai galėsime pa

silinksminti ir vieni kitiems ranką paspausti. O taipgi svarbu pakviepuoti tyru oru.

KELRODIS: Iš Philadelphia, Pa., imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki Baltimores, privažiavę pirmą .gatvę — 
Kresson St., sukite po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite po kairei ir perva
žiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pu
sei bus pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp — po dešinei pusei.

Iš miesto galima važiuoti 26th St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus pusę mailės. O busaas 
No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St. ir jis priveža iki pikniko vietos.

Kelrodis iš Washington, D. C. ..Važiuokite Expressway iki Baltimore Beltway, ir važiuokit kokias 5 my
lias Beltway iki Wilkins Ave. Jaukite į dešinę ir važiuokite Wilkins Ave. iki Gilmore Ave. Privažiavę 
Gilmore Ave., sukite į kairę ir važiuokite iki Baltimore St., sukite į dešinę ir važiuokite Baltimore St. kokias 
5 mylias iki Patterson Park Ave., sukite į dešinę ir važiuokite iki Eastern Ave., ir sukite į kairę ir važiuo
kite apie 4; mylias iki Ponca St., sukite į kairę ir tiesiai važiuokite iki Holabird Avė., ir sukite į kairę, va
žiuokite apie 2 mylias ir bus pikniko vieta. Reikia tėmyti svetainės durų numerį. " __

PAGARSĖJĘS MONTELLO TRIO
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir Albert Potsus, 

su akordionu
DAINŲ PROGRAMĄ ATLIKS 

monteliečiai: Vyrų Dailės Grupe, stipriais ir gerai 
lavintais balsais, ir Montello Trio, gerai pasiruošęs 

savo skambiais balsais palinksminti publiką.

MAPLE PARKE
Lawrence ir Methuen, Mass.

Visada šiame metiniame piknike būna svečių iš 
kitų kolonijų ir dar gerokai tolimų kolonijų; neabe
jojame, kad jų bus ir šiemet. Taigi turėsite gerą 
pro^a pasimatyti su jais, čia smagiai pasikalbėsite 
su sayo prieteliais, draugais ir giminėmis.

Naujosios Anglijos Lietuvių Komitetas



New Jersey naujienos
Newarke Fairmounth ka

pinėse, birželio 4 dieną, li
kosi palaidotas senas šio 
miesto gyventojas Petras 
Anuškevičius.

[ šią šalį jis atvyko 1905 
m., į Rochester, N. Y. Kiek 
vėliau persikėlė Brookly- 
nan, N. Y., o vėliau Newar- 
kan, kur ir užbaigė savo 
gyvenimo dienas. Buvo se
nas “Laisvės” skaitytojas— 
nuo to laiko, kaip “Laisvė” 
persikėlė Brooklynan. Taip 
pat ir LLD narys.

Buvo artimas darbininkiš
kam judėjimui ir dažnai 
lankydavosi to judėjimo pa
rengimuose.

Buvo vedęs, bet šeimynos 
neturėjo. Apsirgo žmona 
nervų liga, nuo kurios ir 
mirė. Tas atsitikimas labai 
jį pritrenkė. Ir nuo to lai
ko Petras jau nebebuvo 
toks, kokis jis buvo pir- 
miau. Ir pagaliau visai ap
sirgo.

Laime, kad turėjo brolį 
Joną ir Onutę brolienę, tai 
jie susitarę gyventi krūvoj 
ir po jos priežiūra per 7
rnotus gyveno bendrai ir ne
reikėjo ligonio atiduoti į 
svetimas rankas. Tik pas
kutinėse dienose buvo iš
vežtas į ligoninę ir tenai 
mirė.

Velionis paėjo iš Suvalki
jos nuo Garliavos, iš kaimo 
Jurginiškių. Dar ten gy
vena vienas brolis ir sesuo. 
Čia, Amerikoj, paliko brolį 
Joną ii’ brolienę ir pusbrolį 
K. Anuškį. Taip pat sesers 
Duobių šeimą, švogerį ir 
jų vaikus. (Duobienė jau 
yra mirus keletas mėnesių 
atgal. Jie gyvena Roches
ter, N. Y.) Amžiaus turėjo 
suvirs 70 metų. Iš amato 
buvo siuvėjas. Šiaip buvo 
gero būdo ramus, inteligen
tiškas žmogus.

Šermenims ir laidotuvėms 
patarnavo buvusi Bujaus- 
ko-Buyus šermeninė. Paly-1 
dovai nuo kapinių buvo pa
kviesti į lietuvių salę už
kandžių. Iš priežasties ve-

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

nai moksleivių? Susirūpinę tė
vai, susirūpinusi visuomenė.

Tik laimingiausi, tik turtin
giausi išvyks j privatiškas sto
vyklas, j pajūrius, į vasarna
mius. Milžiniška dauguma vai
kų vasarą praleis tvankiose 
miestų gatvėse. Vienas kitas 
susiras darbą padėti tėvams 
šeimą išlaikyti.

Kaip laimingi, kaip laimin
gi yra mūsų senosios tėvynės 
Lietuvos vaikai! Skaitykite, 
prašau:

“Profesinių sąjungų, kolcho
zų, sportinėse ir kitose stovyk
lose vasarą praleis 100.000 
moksleivių, žemės ūkio dar
buotojų vaikai numatyti su
telkti pionierių stovyklose ne
toli Panevėžio, Ignalinoje, Pa
langoje, Telšiuose. Be to... 
bus organizuota apie 80 sto
vyklų miestų jauniesiems gy
ventojams ir po 2-3 kolchozi
nės bei tarpkolchozinės sto
vyklos kiekviename rajone. . . 
Numatyta, kad kolchozuose ir 
sovchozuose veiks apie 1,500 
gamybinių brigadų.“

Ar žinote, iš kur ši infor
macija paimta? Ogi iš Chi- 
cagos kunigų organo “Drau
go“ (birž. 4 d.) pirmojo pus
lapio.

Ar manote, kad “Draugas“ 
sveikina Tarybinę Lietuvą už 
tokį didelį rūpinimąsi savo 
vaikų atostogomis?

Būtų stebuklai. “Draugui“ 
tai baisiai nepatinka. Tai sa
vo žiniai jis uždėjo ir antraš
tę “Lietuvos moksleiviai — į 
kolchozus.“ Nepatinka ku
nigų laikraščiui ir tai, kad 
šiemet “Lietuvoje rengiamos 
trys moksleivių šventės.“

Tai visa, girdi, parodo, ko
kie “baisūs dalykai“ dedasi to
je mūsų mielojoje Lietuvoje.

lionio ilgos ligos ir nuoša
lios gyvenvietės, tai šerme
nyse ir laidotuvėse buvo ne- 
perskaitlingiausios lanky
tojais.

Atžymėjimui brolio mir
ties, Jonas ir brolienė paau
kojo “Laisvei” $25; A. Bim
bos apsigynimo fondui $15. 
Helen Welikes kaipo dėdės 
atžymėjimui irgi $10 paau
kojo “Laisvei”. O jiems už
uojautą pareiškė F. Šim
kus, T. Kaškiaučius, K. 

jAnuškis, P. Gasparas, V. 
i Šimoniai ir I. Bėčiai.

Šių žodžių rašytojas, var- 
Į du aukščiau paminėtųjų, 
j reiškia nuoširdžiausią už
uojautą broliams, seserims, 
giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, o jam lai būna 
amžina atsilsis Amerikos 
šaltoj žemelėje.

Grasino prezidentui
Pajūrio miestelyje, Rio

Grande, areštuotas jaunuo
lis Michael Allan Young, 18 
metų senumo. Jis rašinėjo 
grasinančius laiškus dabar
tiniam prezidentui Johnso- 
nui.

J. V. slaptosios agentūros 
nariai jį areštavo ir prista
tė prieš J. V. komisionięrių 
C. L. Rudd, Camden, N. J. 
Tas padėjo po $20,000 kau
cijos.

Kuomet buvo padaryta 
krata jo buveinėje, tai ra
do du šautuvu ir medžiok
lės peilį. Užklaustas, kam 
jis tuos ginklus turi, atsa
kė, kad jis praktikuojasi 
savo pasitenkinimui. Rasta 
ir hitlerinės literatūros. 
Kaip tik suėjo jam 16 me
tų, tai ir mokyklą lankęs 
pametė.

Ignas

Iš ALDLD 1-osios 
kuopos susirinkimo

Mėnesinis Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 1-osios 
kuopos susirinkimas įvyko 
birželio 9 d. “Laisvės” sa
lėje. Jį vedė kuopos pirmi
ninkas V. Bunkus.

Sekr. M. Stakovas per
skaitė praėjusio susirinki
mo protokolą, ir jis buvo 
užgintas.

Finansų sekretorius J. 
Gužas raportavo, kad dau
giau kaip 70 narių yra pa- 
simokėję šių metų narines 
mokestis; mano, kad greit 
pasimokęs ir kiti. Kuopos 
ižde yra daugiau kaip $60.

Diskusuota knygų leidi
mas. Po diskusijų na
riai užgyrė knygų leidimo 
programą.

Išrinkti kuopos delegatai 
į ALDLD suvažiavimą, ku
ris įvyks š. m. liepos 4 d. 
Niujorke: R. Mizara, V. 
Bunkienė, M. Stakovas, V. 
Bunkus, G. Varesonas, I. 
Levanienė, J. Gužas ir A. 
Gilmanas. Nutarta suva
žiavimą pasveikinti su $10.

Kuopa nusitarė įstoti į 
Lietuvių Meno Sąjungą, pa- 
simokėdama narinę mokes
tį—$5. Į LMS suvažiavimą, 
kuris įvyks liepos 5 d. Niu
jorke, išrinkti delegatai: V. 
Bunkus, G. Waresonas, R. 
Mizara.

Liepos ir rugpiūčio mė
nesiais 1-osios kuopos susi
rinkimų nebus, taigi seka
mas susirinkimas įvyks rug
sėjo mėnesį.

Įpareigota kuopos valdy
ba kada nors rudeniop su
ruošti poezijos popietę.

Narys

New Yorkas. —Trys gin
kluoti plėšikai pačiupo 
$5,850 iš Meadow Brook 
National banko, Springfield 
Gardens miesto dalyje.

Iš laiškų
Mielas Drauge Rojau!

Vis dar jaudinamės dėl 
i prof. K. Baršausko taip ne
tikėtos mirties. Taip nese
niai, vos gegužės 13 d. jis 
buvo taip gražiai pagerbtas 
ryšium su 60 metų sukak
tuvėmis, o po 12 dienų jį 
laidojome Kauno Petrašiū
nų kapinėse greta Kuber- 
tavičiaus, P. Rimšos, nese
niai mirusio rašytojo V. Ži- 
lionio. Tiesa, žinojome apie 
jo sunkią ligą, nuo kurios 
jis seniai gydėsi, bet vis dėl
to netikėjome, kad jį taip 
greitai pakirs.

O juk tai antroji mirtis 
per gegužės mėnesį, nes jo 
pradžioje mirė toks bran
gus ir gabus vyras, kaip B. 
Pranskus-Žalionis. Tai vis 
labai skaudūs nuostoliai.

! Pasirodo, šį pavasarį jau 
■atskrido iš Jūsų padangės 
gana daug pirmųjų kregž
džių. Tai pavieniai turistai
iš JAV. Jų tarpe Adelė 
Budrienė iš Čikagos ir Emi
lija Dagytė-Jokimčikienė iš 
Klivelendo. Buvo truputį 
užsukusi nenuilstamoji Ks. 
Karoseienė, grįžtanti iš ke
lionės Europon taikos gy
nimo reikalais, o taip pat 
Margarita Kavaliauskaitė, 
kurią gerai pažįstate. Esą 
laukiama dar ir daugiau 
pavienių bei grupėmis at
vykstant.

Malonu buvo sutikti Vil
niuje žinomąją Japonijos 
visuomenės veikėją, aktyvią 
kovotoją už taiką, Japoni
jos “Dainuojančiųjų balsų” 
judėjimo vadovę Akiko Se
ki ir jos dukterį dainininkę 
Terūko Ono. Su jomis su
sipažinau būdamas Tokioje 
1959 m. ir paskui pažintis 
nenutrūko, vis susirašinė- 
davome laiškais. Dabar jos 
atvyko ryšium su “Dainuo- 
jaučių balsų” ansamblio 
gastrolėmis Tarybų Sąjun
goje. Tas ansamblis jau bu
vo Leningrade, Rygoje. Jos 
Vilniuje turėjo didelį pasi
sekimą ir davė tris koncer
tus. Paskui išvyko į Mins
ką, toliau į K rimą ir į 
Maskvą.

Būk sveikas ir tvirtas. 
Labų dienų mielai Ievutei, o 
taip pat visiems laisvie- 
čiams.

Su pagarba,
Justas Paleckis 

Vilnius, 1964 m. birželis

Motery klubo 
mitingas

Birželio 17 d., trečiadienį, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje įvyks Moterų Kultū
ros klubo mitingas.

Šis mitingas bus svarbus 
tuo, kad sugrįžo mūsų narė 
Julija Šimkienė iš ilgos vieš
nages Pietų Amerikoje; Jau 
matėme “Laisvėje,” kad ji 
rengiasi dalyvauti mitinge, 
ir tikimė^i^^^^g papa
sakos mu^^^^^HBtolimos 
kelionės.

O gal turėsime laimę pa
sveikinti ir kitą mūsų na
rę, kuri išvykusi Europoje 
lankėsi ir Lietuvoje.

Mitinge turėsime pakalbė
ti apie šaukiamus suvažia
vimus, kurie įvyks New 
Yorke pradžioje liepos mėn. 
Taipgi galėsime pakalbėti, 
ar laikysime mitingus va
saros laiku — atrodo, kad 
yra nemažai entuziasčių, 
kurios nenori jokių per
traukų.

Po mitingo, mus pavaišins 
trys draugės — O. Gilma- 
nienė, O. Kazlauskienė ir 
P. Naktinienė.

Valdyba

Roma. — Popiežius Povi
las VI pasisakė prieš klasi
nę kovą.

Didžiajame visy tauty 
piknike kalbės ir 
Antanas Bimba

Jau artinasi birželio 21 
d. ir didysis visų tautų pik
nikas, kurį rengia Svetur- 
gimiams ginti komitetas, 
kaip jau visiems žinoma, 
piknikas įvyks Camp Mid
vale, Wanaque, New Jer
sey. Kaip ir visuomet, tiki
masi, kad jame dalyvaus 
tūkstančiai žmonių iš New 
Jersey ir New York o valsti
jų. Netenka abejoti, jog j 
pikniką suvyks daug lietu
vių iš visos plačios apylin
kės.

Yra pakviestas ir apsiė
mė piknike tai skaitlingai 
miniai kalbėti A. Bimba, 
prieš kurį, kaip žinia, yra 
užvesta nupilietinimo byla. 
Aišku, kad bus daugiau 
kalbėtojų ir, kaip papras
tai, šauni meninė progra
ma.

Labai graži proga New 
Yorko ir New Jersey lietu
viams linksmai ir naudin
gai praleisti sekmadi e n į 
(birž. 21 d.) giliuose miš
kuose tame puikiame par
ke. Susisiekimas lengvas ir 
tiems, kurie neturi savo au
tomobilių. Labai prieinamai 
į pikniką žmones pristatys 
specialūs busai.

Bušai eis 9 vai. nuo Ko
miteto raštinės: 49 E. 21st 
Street, New Yorke.

Rep.

Iš LLD185 kuopos 
susirinkimo

Antradienio popietėje at
laikėme guopos susirinki- 
•mą. Gražiai pasitarėme, pa
sikalbėjome. Ir mes ruošia
mės prie savo didžiosios 
organizacijos nacionalio su
važiavimo, kuris įvyks lie
pos 4 d., Henry HudsonHo- 
telyje. Suvažiavimą pasvei
kinsime su $25. Būtų gerai, 
kad ir kitos kuopos taip ne
pamirštų savo organizaciją 
paremti. Mes taipgi šu pen
kine pasveikinsime Meno 
Sąjungos suvažiavimą. Iš 
rinkome pilną skaičių dele
gatų, viso net septynius. 
Jais yra: Jonas Patašius,
V. Venckūnienė, A. Mika- 
laus, J. Gasiūnas, O. Kaz
lauskienė, V. Venckūnas ir
W. Mikulėnas.

Susirinkime išklausė m e 
net porą raportų iš veiklos. 
Pasirodo, kad rodymas fil
mų iš Lietuvos pavyko ga
na gerai, taip pat gerai išė
jome ir su rengimu pietų. 
Šiek tiek parengimui pa
kenkė neramus oras, nes 
pietūs turėjo įvykti ir įvyko 
salėje, o buvo planuota juos 
turėti miške ant jūros kran
to. Tad susirinko ne tiek 
publikos, kiek tikėtasi. Bet 
vis tiek ir nuo pietų kuopai 
liko desėtkas kitas dolerių 
paramos.

Nusitarėme liepos ir rug
piūčio mėnesiais per karš
čius susirinkimų nelaikyti.

Rep.

10th ANNUAL ALL-NATIONS PICNIC 
for the benefit of

AMERICAN COMMITTEE for PROTECTION of FOREIGN BORN

Sunday, June 21st
CAMP MIDVALE, WANAQUE, NEW JERSEY

Admission $1.00 Children free
Transportation: Buses will leave from the Committee’s office, 

49 E. 21st St,, at 9 a. m. immediately as they are filled. Reserva
tions must be made i,n advance. Round trip $1.50.

No cooking for1 Mom that day. Delicious dishes of all nations. 
Get the kids into the fresh air entertainment, swimming, sports 
and games. For reservations, information, call or write: American 
Committee for Protection of Foreign Born, 49 E. 21st St. Room 405. 
OR 4-5058.

Jamaica paštas 
praneša

JAV paštas Jamaicoje, 
Queens apskrity, 
praneša sekamą:

The vast majority of the 
residents of the Jamaica post
al district will not be affected 
by the recently announced ad
justments in parcel post and 
post office window services, 
Postmaster Edward II. Es- 
sig said today.

Mr. Essig explained his 
statement was prompted by 
some misunderstanding about 
the scope of these changes.

Recapping the local postal 
situation, the Jamaica post
master pointed to these facts: 
Money orders will still be 
available at contract stations 
and other window service will 
remain unchanged. Parcel 
Post deliveries will continiue 
to be made by 385 foot car
riers and only the larger par
cels, which are relatively few, 
will be involved in the adjust
ments.

At the same time, Mr. Essig 
said he has received informa
tion on the national scope of 
the service adjustments 
which indicate very little over
all effect of the adjustments: 
the order, starting May 4.

“Many of our local people 
who send mail to other points 
—many who visit other cities 
and transact postal business 
in those areas — and many 
others who will be in other 
communities at vacation time 
will be interested,” he ex
plained.

He released the following 
national findings on the over
all effect o fthe adujstipents:

PARCEL POST
1. Parcel post deliveries are 

not affected at all on 24,934 
city routes where the carriers 
are “mounted” (on vehicles), 
on 32,299 rural delivery routes 
and on 7,802 contract (“star”) 
routes delivering mail. On 78, 
576 city delivery foot routes, 
parcels up to two pounds 
(and not bigger than ą shoe 
box) will be delivered. About 
one-fourth of all , parcel post 
packages are two pounds or 
less.

2. Service (is affęcted only 
on parcel post routes (about 

H6,,000 full and part - time 
routes) which will be in 
service five instead of six days 
a week. Postmasters will ad
just service to local parcel 
volumes and only an estimat
ed 6 to 8 per cent of total 
parcel post will be affected in 
any way.
are being assigned weekend 
duty at many post offices, and 
parcels will be speeded 
throughout (the postal system 
for local deliveries at all 
points, including JAMAICA. 
This and other actions to 
eliminate delays will largely 
or entirely offset any delays 
that would otherwise result 
from; the adjustment, and it is 
expected overall service will 
be improved. ,

4. About 28,000 smaller 
and medium-size post offices 
do not have any parcel post 
routes now and their service 
is not involved at all, of 
course.

WINDOW SERVICE
1. The only principal service 

affected by the consolidation 
of window services into one 
window on Saturday mornings 
at some post offices (about 
12,000 large offices) is do
mestic money order service.

2. Money order sales on 
Saturay will — with very few 
exceptions—continue in about 
7,000 “contract” postal sta

t i o n s (typically located in 
suburban shopping center 
drug stores), providing domes
tic money o r d e r service in 
virtually every city where or
ders are not sold at the post 
office on Saturdays.

3. Consolidated wind ows 
will continue to provide all 
essential services — stamp 
sales, parcel post transactions, 
registry, C.O.D. services, etc.

4. Post office lobbies norm
ally open on Saturday will not 
be “closed down.” Lobbies 
will be open for lock box 
services, stamp dispenser 
service, mail deposits, etc.

5. Postmasters at most 
smaller post offices will sell, 
and rural carriers will conti
nue to take applications for 
money orders on Saturdays. 
Postmasters can sell the or
ders if they can do so with
out any effect on man-power 
usage (affecting about 20,000 
smaller post offices). Rural 
carriers serving out of such 
offices .will dispatch money 
orders received on Saturdays 
on the same day; otherwise if 
they serve out of larger city 
offices, their rural money or
der applications will be 
handled early Monday).

6. Window service in at 
least 20,000 post offices which 
have never had more than 
window open on Saturdays 
are, of course, unchanged.

Aido choro žinios
Dar vienas didelis ir 

svarbus Aido choro išstoji
mas bus LMS festivalyje, 
kuris įvyks liepos 4 d.. (šeš
tadienį) Henry Hudson ko
telio salėje, New Yorke.

Tad norime priminti vi
siems aidiečiams atsilanky
ti į kiekvienas pamokas iki 
minėto koncerto, o po to— 
turėsime atostogas.

Tiesa , pora aidiečių bu
vo biskelį susirgę, kiti gal 
buvo užsiėmę savais reika
lais, bet dabar jau kiekvie- 
nas turime sukaupti vi
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Jums Bus Naudinga Turėt 
Daugiau Apdraudos

I

Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą?
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jur^s 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos.
Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašyda

mi į

Lietuvių Darbininkų Susivienijimų
Dabar galima įsirašyti į LDS be daktaro egzaminacij^s.

Į LDS gali įsirašyti asmenys iki 60 metų amžiaus.
Galima įrašyti vaikus nuo gimimo dienos iki 15 metų 

amžiaus į LDS vaikų skyrių.
Savo vaikus, savo anūkus galite įrašyti į LDS ant 20 

Metų Endowment Apdraudos arba ant paprastos ap
draudos iki $2,000 sumos.

Jeigu jūs turite kokią nors apdraudą, tai vis tiek ga
lite įsirašyti į LDS ir paimti apdraudą $300, $500 ar 
$1,000 sumoje. Tai bus jums priedinė apdrauda. Ir bus 
naudinga turėti daugiau apdraudos.

Taipgi jūs galite įsirašyti į LDS pašalpos skyrių. 
Svarbu turėti gerą pašalpą.

Pašalpa Už žemą Mokestį
Asmenys nuo 16 iki 50 metų amžiaus gali įsirašyti į 

LDS pašalpos skyrių.
Pažvelgkite į sekamus mėnesinius mokesčius ir

savaitinę pašalpą:
Pašalpos Mėnesiniai Savaitinė
Laipsnis Mokesčiai Pašalpa

I .35 $6.00
II .65 9.00
III .95 12.00
IV 1.20 15.00

Dabar LDS moka ant 30 procentų aukštesnę pašai-
pą, negu viršuje pažymėta.

Ūž 30 dienų po įsirašymo į LDS, atsitikime sužeidi
mo ar ligos narys gali gauti pilną pašalpą už 72 dienas 
ir pusę pašalpos už 72 dienas. Pavyzdžiui, kaip dabar 
pašalpa mokama, tai narys, prigulintis Trečiame Pašal
pos Laipsnyje, gali gauti $280.80 už vieną ilgai besitę
siančią ligą.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą sa
vo kolonijoje arba į LDS centrą: į

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ’ 
104-07 102nd Street

Ozone Park, N. Y., 11417
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sas jėgas, kad tinkamai pa* 
sirodytume su savo daino
mis šiame iškilmingame lie
tuviškos dainos festivalyje. 
Būtinai susirinkime visi &t-f 
einantį penktadienį. r

Operetės “Pauletta” pa
statymas sudarė gana daug 
išlaidų, tad pelno nepasili
ko; tačiau atsiranda gerų 
prietelių, kurie suteikia 
chorui materialinę paramą. 
Gauta 10 dol. nuo Rocheste- 
rio Moterų klubo ir to klu
bo narės V. Bullienės 2 dol. 
Po penkinę suteikė newyor- 
kietės M. Kalvaitienė, K. 
K., M. Sprainienė. Aido 
choras širdingai dėkoja už 
paramą.

Dar pora žodžių apie ope
retę “Pauletta”. Kadangi 
tiek daug darbo atlikta mo
kantis dainas ir patį dialo
gą, tiek daug rūpesčių ai- 
dietės padėjo pasisiūdamos 
tuos puošnius spalvotus ko
stiumus ir dabar po vieno 
suvaidinimo palikti visk^į 
šalį, atrodo, kad mūsų atlik
tas darbas pilnai dar neiš
naudotas...

Tad noriu priminti kitų 
kolonijų veikėjams, kad bū
tų pravartu sugestuoti sa
vo susirinkimuose ir pagal
voti, kaip galima parsikvie
sti Aido chorą suvaidinti 
šią operetę.

Pagalvokite!
H. F.

NESUSITARIA #
Washingtonas. — JAV 

prezidentas Johnsonas ban
dė paveikti į Turkijos pre
zidentą L Inonu Kipro rei
kalais. Bet negalėjo susi
tarti per ambasadorius. 
Sakoma, kad Inonu pažadė
jo atvykti į Washingtonąų^




