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KRISLAI
Žioplas kongresmanas 
Bijojimas užsienio nuomonės 
Susiskaldymas vieton vienybės 
Laukiame daug svečių 
Lenkų vadas pasisakė 
Ko jie nori?
Net trys knygos apie Leniną!

— Rašo A. Bimba —

Jungtiniu Valstijų Kongreso 
atstovų bute sėdi ponas var- 

Derwinski. Jis atstovauja 
1 Ilinojaus žmonėms. Atsto
vauja ir gėdą daro.

O gal jis £ėdos neturi ir 
nepripažįsta? Vienas dalykas 
aiškus: Ponas Derwinskis yra 
amžinai prasimelvęs sutvėri
mas.

Tai sprendžiu iš jo kalbos, 
pasakytos "Kėngrese Pabaltijo 
kraštų klausimu, kurioje jis 
Tarybų Sąjungą vadina “ver
govės imperija,” “pabaisa” ir 
t. t.

Ponas kongresmanas susi
riesdamas meluoja, kai jis sa
kys, kad anais metais tarybinė 
armija atėjo Į Lietuvą, Estiją 
ir Latviją ir jas okupavo. O 
gal jis toks didelis tamsūnas, 
jog nežino, kad tų kraštų liau
dis savo valia nusitarė eiti so
cialistiniu keliu ir įstojo į ta
rybinių tautų šeimą?

□Neseniai kalbėjausi su vienu 
rnntu, protingu amerikiečiu iš 
tolimų vakarų, net iš Kolora- 
dos. Jis mano, kad jeigu mes 
šiandien neturime labai bai
saus teroro prieš negrus ir jei
gu jie savo kovoje daug laimi, 
tai ačiū šaltajam karui. Gir
di, visi politikieriai, visi val
dininkai bijo užsienio nuomo
nės, todėl nusileidžia, pasi
traukia atgal.

Negalima sakyti, jog šioje 
Nuomonėje nesiranda sveiko 
proto. Joje labai daug tiesos.

Susiskaldymas Niu j e r z ė s 
valstijos darbo unijose (profe
sinėse sąjungose) yra labai 
blogas, pavojingas reiškinys. 
JLs gali išsiplėsti į kitas vais
inas.

Atrodo, kad susiskaldymą 
pagimdė riebias algas gaunan
čių vadų rietenos. Senųjų A- 
merikos Darbo Federacijos 
unijų vadai nusprendė išstum
ti iš vadovybės CIO unijų va
dus.

Nukentės eiliniai nariai, nu
kentės visas darbininkų judė
jimas.

Ryšium su ateinančiais mū
sų didžiųjų trijų organizaci
jų suvažiavimais, Niujorko 
pažangiečiai laukiame daug 
svečių . Jų bus, kaip atrodo. [ 
iš visų Amerikos kampų.

^Lenkijos Komunistų partija 
,^ra viena iš įtakingiausių par
ijų visame komunistiniame 
pasaulyje. Jos sekretoriaus 
Vlado Gomulkos pasisakymas 
už pasaulinį komunistinių par
tijų kongresą daug reiškia.

Tuo tarpu Kinijos komunis
tai užsispyrusiai tebekovoja 
prieš tokį kongresą. Jie, ma
tyt, jaučia, kad tokiame są
skrydyje jie būtų didelėje ma
žumoje.

Chicagoje gyvena inžinierius 
Antanas Rudis, raketieriškos 
Amerikos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininkas. Jis labai iš
sigandęs pagerėjimo santykių 
tarp Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos. Jis smerkia 
iį. kriti k u oja mūsų vyriausybę 
už “suminkštinimą užsienio 
politikos, ypač Tarybų Sąjun
gos atžvilgiu.”

žmogus, kuris bijo pagerė
jimo santykių tarp tautų, ser
ga pavojinga išsigimimo, nu
žmogėjimo liga. Kas bijo tai
kos, tas nori karo. O kas no-

(Tąsa 6 pusi.)

Prancūzija ir Kinija stoja už 
siilaikviną karo Azijoje

Prašome dalyvauti ‘Laisvės’ 
naudai piknike Baltimore j e

JAV Aukščiausiojo Teismo 
labai svarbus sprendimas

Amienas. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle sakė 
dvi kalbas. Jis griežtai rei
kalauja, kad kitos valsty
bės nesikištų į Indonezijos, 
Laoso, Vietnamu ir Kambo
džos reikalus. Sakė, kad ne
pateisinamas Jungtinių 
Valstijų intervencijos žygis 
į pietryčių Aziją. De Gaulle 
sakė, kad tų šalių žmonės 
jau beisiai nukentėjo per 25 
metus nuolatiniu karu ir 
laikas palikti juos ramybė
je.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė reikalauja, kad 
tuojau būtų sušaukta 14- 
kos valstybių konferencija, 
kurios 1962 metais baigė 
karą Laose. Kinija sako, 
kad pasaulis negali ramiai 
žiūrėti, kaip Jungtinių Val
stijų lėktuvai bombarduoja 
Pietų Vietnamo ir Laoso 
gyventojų kaimus, degina 
jų namus, žudo žmones iš 
kulkosvaidžių ir šaudo j 
partizanųpdalinius raketo
mis. / )

Kinijos laikraščiai rašo, 
kad Jungtinių Valstijų lėk- j 
tuvnešiai stovi netoli nuo 
sausumos. Vieni bombone
šiai nuo ju nuskrenda, pada
ro užpuolimą, palieka griu
vėsių krūvas ir liepsnos

Svarbus nutarimas 
dėl 5-jo pataisymo

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Aukščiausia
sis Teismas 5 balsais prieš 
4 padarė labai svarbų nuta
rimą reikale Penktojo JAV 
Konstitucijos pataisymo.

Jis nutarė, kad teisiama
sis išvengimui savęs inkri
minavimo, gali pavartoti 
Penktąjį pataisymą ir vals
tijų teisme.

Taipgi nutari, kad valstijų 
teismuose išgauti iš kalti
namųjų prisipažinimai ne
gali būti pavartoti prieš tą 
žmogų federaliniuose teis
muose.

YALE UNIVERSITETAS 
PAGERBĖ DR. KINGĄ

New Haven, Conn. — 
Vienas iš žymiausių JAV 
universitetų, Yale, pagerbė 
nenuilstantį negrų kovoto
ją Dr. kunigą Martiną Lu- 
therį Kingą. Iškilmingai 
jam buvo įteiktas teisių 
daktaro laipsnis. Dalyvavo 
apie 10,000 studentų ir ki
tokių žmonių.

CHRUŠČIOVAS IR 
PREKYBA

i
Kopenhaga. — Iškilmin

gai buvo sutiktas Tarybų 
Sąjungos premjeras Nikita 
Chruščiovas. Pasitiko jį 
Danijos vyriausybės parei
gūnai ir įvairių organizaci
jų delegacijos.

Po to, Chruščiovas pla
čiai kalbėjosi su Danijos 
premjeru Jensu Otto Kra
gu apie reikalą praplėsti 
abiejų šalių prekybą.

■ stulpus, grįžta ant lėktuv
nešių , tada kiti skrenda 
bombarduoti.

Pnompenhas. — Iš Pietų 
Vietnamo atskrido JAV 
gynybos lėktuvai, su P. 
Vietnamo ženklais, ir bom
bardavo Tim Dando Klioš- 
toriu. Buvo užmuštu ir su
žeistu, c

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė griežtai įsp ė j o 
Jungtines Valstijas, kad 
jeigu jos nesusilaikys nuo 
bombardavimu Laoso ir 
Pietų Vietnamo gyventojų, 
tai susilauks greito atkir
čio.

Washingtonas. — Jung
tinių t Valstijų vyriausybė 
mano, kad Kinijos grasini
mai ateiti į pagalbą Laoso 
ir Pietų Vietnamo žmo
nėms yra tik propaganda, 
kad Kinija vengs stoti į ką
rą

JAV aukštoji komanda 
Tolimuose Rytuose sako, 
kad Laoso liaudiečių cent
rą Khang Khajuje nebom- 

i bardavo JAV lėktuvai. Gi 
Laoso premjeras Phouma 
sako, kad ne jo lėktuvai 
bombardavo. Gi liaudiečių 
centras buvo su žemėmis 
sulygintas.

Skirti $15 bilijonų 
kovai prieš skurdą

St. Augustine, Fla. —Ne
grų veikėjas kunigas Dr. 
Martin L. Kingas, pirm čia 
buvo areštuotas, sakė, kad 
pasiuntė prezidentui John- 
sonui pasiūlymą skirti 15 
bilijonų dolerių kovai prieš 
vargą ir skurdą.

Dr. Kingas sakė, kad 
Jungtinės Valstijos gali tą 
padaryti, nes kiekvieneriais 
metais militarizmo reika
lams išleidžia virš 50 bilijo
nų dolerių. Gi žmonės yra 
brangiausias šalies turtas 
ir jų gerovei galima išleisti 
15 bilijonų dolerių.

JAVŲ SUVALYMAS 
IR STREIKAS

Kansas City. —Šioje apy
linkėje yra-javų suvalymo 
metas. Sustreikavo apie 
8,000 geležinkeliečių ir su- 
paralyžavo šešių geležinke
lių kompanijų traukinius. 
Dideli laukų savininkai 
skundžiasi, kad tas labai 
kenkia javų suvalymui.
APIE 2,000 PIKIETAVO 

Už CIVILINĮ BILIŲ
Washingtonas. — Birže

lio 15 dieną apie 2,000 new- 
yorkiečių pikietavo Kapite
lį, reikalaudami greičiau 
priimti civilinių laisvių bi- 
lių.

Po to, delegacijos lankėsi 
pas senatorius, o vėliau prie 
Lincolno paminklo laikė su
sirinkimą.

Belgradas. — Jugoslavi
ja ir Kinija pasirašė preky
bos sutartį.

Metinis “Laisvės” naudai piknikas įvyks sekmadie
nį, birželio 21 d. 3 v. popiet. Vieta: Slovak National 
Home and Park, 6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

Rengia vietos ALDLD 25 kuopa. Šokiams gros pui
kus Rhythmers orkestras. Bus skanių valgių ir išgėri
mų. Bus ir kalbų. Kulbės Ieva Mizarienė iš Niujorko.

Visas pikniko pelnas skiriamas laikraščio “Laisvės” 
naudai.

Prašome Baltimorės lietuvius skaitlingai dalyvauti.
Filadelifijos lietuviai organizuoja specialų autobu

są vykimui į pikniką. Raginame ir iš kitų miestų gerus 
žmones atsilankyti į baltimorečių vasariškos šventės iš
kilmes.

Apie naujus įvykius 
Kubos respublikoje
Havana. — Kubos prem

jeras Fidelis Kastro kaltina 
Jungtines Valstijas, kad tik 
nuo balandžio 20 dienos, iš 
JAV karo laivyno bazės, ku
ri įrengta Guanta namo 
įlankoje, Kuboje, amerikie
čiai atliko 470 visokių‘pro
vokacijų. Buvo šaudymų, 
lėktuvų skrajojimų virš 
Kubos ir kitokių.

Raulas Kasp’o, premjero 
brolis, Kubos Gynybos mi
nistras, kalbėjo Jaunųjų ko
munistų sąjungos suvažia
vime. Jis ragino tolerantiš
kai elgtis su tais jaunuo
liais, kurie padaro priešval-
diškų išsišokimų. Jis daug 
faktų nurodė, kad korektiš
kai išaiškinus prasikaltu- 
siems jaunuoliaims, jie pa-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Nigata, Japonija. — Bir

želio 16 dieną čionai smar
kiai drebėjo žemė. Sugrio
vė labai daug namų, jų tar
pe 40 mokyklų. Liko apie 
10,000 benamių. Nuostoliai 
siekia iki milijono dolerių. 
Laimei, užmuštų žmonių 
nedaug, iki dabar žinoma 
tik 23, o sužeistų 250.

Hanojus. — Šiaurės Viet 
namo respublika pareiškė, 
kad jeigu Jungtinės Valsti
jos nesusilaikys nuo milita- 
rinės intervencijos Pietų 
Vietname ir Laose, tai tas 
atves prie didelio karo.

New Delhi. — Naujas In
dijos premjeras Šastris at
sakė į Pakistano pasveiki
nimą. Jis sako, kad turi ge
rėti santykiai tarp Indijos 
ir Pakistano.

Dallas, Texas. — Jack 
Ruby pasisamdė jau penk
tą advokatą—Clayton Fow- 
lerį. ’

Pekinas. — Kinijos gy
nybos jėgos nušovė Jungti
nių Valstijų “P-2-V” karo 
lėktuvą, su Čiang Kai-šeko 
ženklais, kuris skraidė virš 
Kinijos.

Southbridge, Mass. —Su
laukęs 83 metų amžiaus mi
rė žurnalistas Cirgil V. Mc- 
Nitt.

sitaiso, dirba nuoširdžiai ir 
pagelbsti kitus paklydėlius 
atvesti prie gero kelio.

Į Kubą atvyko 75 studen
tai iš Jungtinių Valstijų. Jų 
tarpe yra skirtingų politi
nių įsitikinimų. Į Kubą jie 
atvyko per kitas šalis, nes 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė neišduoda leidimų-pa- 
sportų keliavimui į Kubą.

Washingtonas. — Kada 
čionai lankėsi Vakarų Vo
kietijos kancleris Erhardas, 
tai JAV vyriausybė prašė, 
kad V. Vokietija nepripa
žintų Kinijos.

Kancleris sakė, kad prie 
to nesirengia, bet Vakarų 
Vokietija plės su Kinija 
prekybą.

Washingtonas. — Inter
national Longshorem e n s 
unijos viršininkai sako, 
kad jeigu kompanijos ne
priims reikalavimų, tai At
lanto prieplaukų 30,000 dar
bininkų paskelbs streiką.

New Orleans. — Birželio 
16 dieną dvi didelės baržos, 
plaukdamos Pontchartrai- 
no ežere, atsimušė į tiltą ir 
išlaužė jame spragą. Auto
busas nukrito į ežerą, šeši 
žmonės prigėrė. Tiltas yra 
24-ių mylių ilgio.

Washingtonas. — Sulau
kęs tik 53 metų amžiaus 
mirė JAV diplomatas Char
les Stelle, kuris dalyvavo 
Maskvoje paruošime sutar
ties nebandymui atominių 
ginklų.

Detroitas. — Chrysler 
Corp, automobilių gamybo
je dirba 42,000 darbininkų. 
1963 metais koropracija tu
rėjo $15,600,000 gryno pel
no.

Seulas. — Pietų Korėjos 
militaristų valdžia prašo iš 
JAV daugiau pagalbos.

Ottawa. — Kanados vy
riausybė apsikeis diploma
tiniais atstovais su Vengri
jos respublika ir pasirašys 
trijų metų prekybos sutar
tį.

Washingtonas. — Birže
lio 15 dieną Jungtinių Vals
tijų Aukščiausiasis Teismas 
6 balsais prieš 3 padarė is
torinį sprendimą valstijų 
rinkimų reikalais.

Sprendimas susidaro iš 
65,000 žodžiu dokumento.z v

Už jį balsavo Teismo pir
mininkas Earl Warren, tei
sėjai Hugo L. Black, Wil
liam O. Douglas, William J. 
Brennan, Byron R. White 
ir Arthur Goldberg. Teisė-
jas John Marshall pasisakė 
prieš, o teisėjai Tom C. 
Clark ir Potter Stewart ne
sutiko su kaip kuriais dau
gumos aiškinimais.

Aukščiausiojo Teismo 
sprendimas panaikina seną 
nelygybę valstijų seimelių 
išrinkimuose. Tarimas lie

čia apie 40 valstijų. Aiški
nime buvo paimta šešios 
valstijos, kur faktais paro
doma, kaip valstijų seime
liai nėra demokratiškai iš
renkami.

Paimkime New Yorko 
valstiją, kurioje valstijos 
seimelis yra renkamas pa
gal 1894 metų taisykles, pa
gal kurias į Atstovų asamb
lėją buvo renkama 150 at
stovų, o į Senatą—50, vė
liau, pagal padidinimą iki

“Mes nepradėsime 
karo”, - TSRS

Maskva. — Pirm Chruš
čiovas išvyko į Skandinavi
ją, dalyvavo bankete pager
bimui vokiečių delegacijos. 
Ten jis sakė: Mes nepradė
sime karo, mes norime su 
visais taikoje sugyventi ir 
nieko nenorime užmušti. 
B'et jeigu priešai mus už
puls, tai mūsų ranka nesu
drebės pri e š ų sunaikini
mui”.

Atsakydamas į JAV ge
nerolų pasigyrimus, kad jie 
turi tiek atominių bombų, 
kad galėtų tris kartus už
mušti kiekvieną Tarybų Są
jungos gyventoją, jis sakė: 
“Mums užtektų vieną kartą 
užmušti kiekvieną užpuoli
ką, kad pergalę laimėti”.

DESPERATAI PAŠOVĖ 
DU POLICININKUS

Lancaster Pa. — Ant di
džiulio Pennsylvania Turn
pike vieškelio policininkas 
sulaikė automobilį, kuriame 
važiavo G. L. Serson ir H. 
F. Langnes, paleisti iš kalė
jimo Mihvaukėje, ir J. Sul- 
zewski. Jie nuginklavo poli
cininką ir prirakino prie 
medžio.

Tuo kartu atvyko ir ki
tas policininkas, bet jie ir 
su juomi taip pat pasielgė. 
Tik kada daugiau atvyko 
policininkų, tai desperatai 
buvo įveikti, bet susišaudy
me jie du policininkus pa
šovė.

Maskva.—Tito ir jo žmo
na išskrido į namus.

Į 62 apskričių, tai po vieną 
senatorių nuo kiekvienos 
apskrities.

Pagal seną paskirstymą, 
tai miestų ir priemiesčių 
gyventojai negaudavo tei- 

; singos atstovybės, štai New 
j Yorko miestas, įskaitant 
■ Westchesterio apskritį, tai 
i yra, šeši iš valstijos 62 ap- 
j skričių, 1960 metais turėjo 
! 9,129,780 gyventojų iš 16,- 
240,786 valstijos gyventojų. 
Reiškia, šios šešios apskri
tys turėjo virš 56 nuošim- 

i čius valstijos gyventojų, o 
i New Yorko valstijos seime- 
lyj iš 62 senatorių turėjo 

I tiktai 26, ir iš 150 asembli- 
manų tik 69. Gi kitos 56 ap- 

i skritys, kurios turėjo tik 
i apie 38 procentus valstijos 
gyventojų, tai seimelyje tu- 

, rėjo 42 senatorius ir 81 as- 
semblimanus.

JAV Aukščiausiasis Tei
smas patvarkė, kad valsti
jų seimeliai turi būti ren
kami nuo lygios gyventojų 
proporcijos, taip, kad jie 
būtų atstovai ne nuo terito
rijų, bet nuo gyventojų kie
kio.

Dabartiniu m etų New 
Yorko valstijos seimelyje 
respublikonai turi daugu
mą, nes aukštutinėj valsti
jos dalyje, kur nėra didelių 
miestų, kur daugumoje že
mės ūkis, ten respublikonai 
turi viršų. Gi New Yorko 
miesto ir priemiesčių gy
ventojai, kurie yra daugiau 
demokratiniai, seime 1 y j e 
neturi lygios atstovybės. Iš 
žemės ūkio sričių kiekvie
nas asemblimanas atstov- 
vauja tik apie 62,700 žmo
nių, gi iš New Yorko mies
to ir priemiesčių net nuo 
300,000 žmonių yra vienas 
asemblimanas. Panaši pa
dėtis yra ir kitose valsti
jose.

Lietuvoje mirė žymus 
veikėjas R. Žebenka
Vilnius. — Birželio 10 

dieną, po sunkios ligos, mi
rė Romanas Žebenka, žy
mus veikėjas. Vėlesniu me
tu jis dirbo gyvulininkystės 
ir žemdirbystės srityje.

Gimęs buvo 1906 metais. 
Didžiojo karo metu kovojo 
armijoje prieš hitlerinin
kus. Po karo ėjo įvairias at- 
sakomingas pareigas. Pa
laidotas birželio 12 d. Bai
sogalos kapinėse.

IŠVYKO PRANCŪZI 
Iš ALŽYRO

. Alžyras. — Birželio 15 
dieną paskutinė Prancūzi
jos karių grupė, apie 2,000, 
išvyko iš Alžyro. Prancūzi
ja Alžyrą laikė okupavus 
per 134 metus. Po aštuone- 
rių metų alžyriečių sunkios 
kovos ji buvo priversta pa
sitraukti ir palikti šalį pa
tiems gyventojams tvarky
ti.
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Pabudo!
PAGALIAU IR RESPUBLIKONAS Pennsylvani- 

jos gubernatorius William Scrantonas išsimiegojo, pa
budo ir jau pasiryžo būti Respublikonų partijos kandi
datu prezidento vietai.

Scrantonas, kaip ir Rockefelleris, skaitosi liberalu, 
o kai kurie respublikonai jį vadina net ir “pažangiuo
ju”.. Scrantono liberalizmas—devintas vanduo nuo ki
sieliaus. Tačiau, kai palygini jį su Goldwateriu, tai jis 
vis gi —aniuolas prieš velnią. Reakcingesnį, neatsako- 
mingesnį politikierių už Goldwaterį nelengva būtų 
surasti. Tai, be kitko, parodo ir jo balsavimai senate, 
svarstant “pataisymus” prie pilietinių teisių (Civil 
Rights) biliaus.

Gubernatorius Rockefelleris, išeikvojęs daug ener
gijos ir didžiules pinigų krūvas propagandai už savo 
kandidatūrą prezidento vietai, pareiškė, kad jis tos kan
didatūros atsisakąs, kad jis tuos delegatus, kurie pasi
žadėjo už jį suvažiavime balsuoti, pervedąs Scrantonui. 
Tą patį padarė ir Lodge.

Bet Goldwateris jau labai toli nuėjęs. Nieks tikrai 
negali pasakyti, kad jis bus nominuotas prezidento vie
tai, tačiau pasižadėjusių už jį balsuoti delegatų yra dau
giau 600, o reikia 665. Liberalai dabar mano, kad bus 
tokių delegatų, kurie atsimes nuo Goldwaterio; kai ateis 
balsavimo valanda, jie, girdi, susipras ir nebalsuos už se
natorių. Tai gali būti. Dėl to pažangesni respublikonų 
lyderiai galvoja ir taip: dar nežinia, ką suvažiavimas 
pastatys kandidatu—gali išlysti koks nors “tamsus ark
lys” iš visai netikėto kampelio. Taip amerikinėje politi
koje kai kada atsitinka.

Respublikonų suvažiavimas, kaip žinia, įvyks š. m. 
liepos 14 d. San Franciske. Spauda, radijas ir televizija 
jau dabar kupina visokio balasto apie kandidatus ir 
busimąjį suvažiavimą.

Ir reikia pripažinti, kad komercinė spauda moka su
interesuoti eilinį skaitytoją, kad jis stebėtų , kad jis sek
tų respublikonų lyderių manevrus.

“GYVI SUDEGINTI— 
AMŽINAI GYVI. .

Tokia antrašte telpa Lie
tuvos spaudoje raštas apie 
Pirčiupį. Birželio mėnesio 
pradžioje, mat, sukako 20 
metų, kai hitleriniai žvėrys 
gyvais sudegino. Pirčiupio 
kaimą su gyventojais.

Birželio 6 d. Pirčiupyje 
įvyko didžiulis mitingas pa
gerbimui tų, kurie buvo su
deginti, pasmerkimui tų, 
kurie degino. “Tegu nieka
dos nepasikartoja kruvinoji 
Pirčiupio tragedija!” buvo 
pabrėžta tų, kurie mitinge 
sakė kalbas. Mitingą vaiz
džiai aprašė “Tiesoje” J. 
Baušys ir Z. Serafinas.

Lietuvos Ministrų Tary
bos pirmininkas Motiejus 
Šumauskas mitinge pasakė 
pagrindinę kalbą.

—Mes lenkiame čia, prie 
fašizmo aukų kapo, savo gal-

pantus tarybinių partizanų 
gretose. Čia nemaža buvo ir 
pirčiupiečių, pasiryžusių ver
čiau mirti, negu vergauti fa
šistiniams įsiveržėliams.

Mūsų Tėvynės tautos, glau
džiai susitelkusios apie bran
giąją Komunistų partiją, pa
siaukojančiai kovėsi su nuož
miu priešu, apgynė Tarybų ša
lies nepriklausomybę, išgelbė
jo Europos civilizaciją iš su
žvėrėjusių hitlerininkų nasrų, 
atnešė išgelbėjimą visai žmo
nijai. Pergalės prieš fašistinę 
Vokietiją dėka lietuvių tauta 
išvengė Pirčiupio likimo.

Lietuvių liaudis niekuomet 
neatleis fašistiniams krauge
riams už kančias, ašaras ir ne
laimes, už kankinių kapus, 
kuriais jie nusėjo brangiąją, 
mūsų tėvų žemę. Fašistinio te
roro aukų šviesus atminimas 
ir didvyriški bebaimių kovo
tojų prieš fašizmą žygdarbiai 
per amžius išliks Lietuvos dar
bo žmonių širdyse.

Įamžindama baisią Pirčiupio 
tragediją, jos aukoms lietuvių 
tauta pastatė puikų paminklą, 
kurį sukūrė talentingo skulp-

vas, pagerbdami šviesų jų at-ltoriaus G. Jokūbonio rankos, 
minimą, — sako M. Sumaus- ši granitine Motina įkūnija

N. Chruščiovas Skandinavijoje
TARYBŲ SĄJUNGOS PREMJERAS N. Chruščio

vas vadovauja tarybinei delegacijai, vizituojančiai Skan
dinavijos valstybes.

Šiuos žodžius rašant tarybinė delegacija vieši Dani
joje. Pabuvojusi ten šešias dienas, vyks į Švediją, kur 
taip pat viešės šešias dienas. Tuomet pasuks į Norvegiją.

Negalima sakyti, kad šis N. Chruščiovo vizitas bus 
tik šiaip sau viešnagė, neturinti nieko bendro su taikos 
reikalais, bei su kitais valstybiniais reikalais. Be abejo
jimo, N. Chruščiovas tarsis su visų trijų valstybių vy
riausybėmis ir dėl taikos išlaikymo žemėje, ir dėl pre
kybos padidinimo tarp jų ir Tarybų Sąjungos tautų, ir 
dėl kultūrinių ryšių sutvirtinimo.

N. Chruščiovas — veiklus valstybininkas. Atšventęs 
savo 70 metinę gimimo sukaktį, jis aplankė Egiptą, su
tvirtino ryšius tarp savo šalięs ir arabiškų valstybių. 
Dabar jis to paties siekiasi padaryti su savo artimais 
kaimynais—su Danija, Švedija, Norvegija.

lietuvių liaudies liūdesį ir ge
dulą dėl Pirčiupio aukų, jos 
kančias ir kovas hitlerinės 
okupacijos metais. Šis pa
minklas — tai lietuvių tautos 
ištverm i n g u m o ir dvasinės 
stiprybės simbolis žūtbūtinėje 
kovoje prieš vokiškuosius fa
šistus ir jų bendrus—lietuviš
kuosius buržuazinius naciona
listus. Susikaupusi ir rūsti 
Pirčiupio Motina, kaip gyva, 
tvirtai taria: lietuvių tauta vi
siems laikams nusikratė fašiz
mu, nešusiu tarybinei liau
džiai, visai žmonijai, pasaulio 
kultūrai ir civilizaciijai mirtį 
ir sunaikinimą. Iš šios didin
gos pirčiupietės lūpų tartum 
girdime Tarybų Lietuvos dar
bo žmonių rūstų prakeikimą 
lietuvių tautos išgamoms — 
buržuaziniams nacionalistams, 
kurie aktyviai talkininkavo 
hitleriniams budeliams okupa
cijos metu ir žvėriškai žudė 
taikius' mūsų krašto gyvento
jus pokario metais. Buržuazi
niams nacionalistams, kaip ir 
hitlerininkams, tenka nepa
prastai didelė atsakomybė už 
t a r y b i hi ų žmonių ašaras,

Sauja žiežirbų
Pasiskaičius blaivesnių ko

respondentų ir paskiausių 
tūlų mūsų valdžios pareigū
nų nuomonių apie Pietų 
Vietnamą, matai, kad mūsų 
šalis ten turi tiek progų 
laimėti, kiek Trumano “po
licinis” karas laimėjo Pietų 
Korėjoje. Betgi mūsų šalis 
ten pila milijonus dolerių.

Pasirodo, kad kapitaliz
mas, matydamas kovojančią 
liaudį už savo laisvę ir ge
resnį gyvenimą, įpuolęs į 
desperaciją, kerštauda m a s 
skubina pats sau nertis kil
pą ant kaklo.

Pamenu dar Lietuvoj gir
dėtą senų žmonių posakį, 
kad kartą žmogus, atėjęs 
prie ežero, rado velnią, ban
dantį padegti ežerą, jam sa
ko:

—Kvaily, argi tu uždegsi 
vandenį—žinai, kad vanduo 
nedega.

—Degs nedegs, bet savo 
pasiutimą varau, — spyrėsi 
velnias.

Taip daro ir kapitalizmas.

Visgi rhainierių unijos 1- 
mojo distrikto prezidentas

tas penkeriems metams ka
lėjimo ir $10,000 užsimokė
ti bausmės už susukimą ar
ti pusės milijono dolerių 
banke, kur jis, buvo prezi
dentu, Exeter, Pa., mieste
ly. Taip pat jis buvo nu
teistas trims metams kalė
jimo už nesumokė j imą val
džiai $80,000 taksų. Vienok 
Lippis lengvai nepasiduoda: 
jis turi iš ko samdytis advo
katus ir bylinėtis .

O betgi aukštieji mainie- 
rių unijos vadai laiko jį uni
jos distrikto prezidentu su 
$17,500 metinės algos.

Jų “kongresas”
LIETUVIŠKIEJI “VEIKSNIAI” sukaitę ragina 

savo pasekėjus kitą savaitgalį vykti į Washingtoną, į jų 
šaukiamą “kongresą.”

Jų “kongreso” tikslo aiškinti netenka: kunigai įsakys 
sukalbėti poterėlius, lyderiai paplepės, paniekins mūsų 
gimtąją žemę Lietuvą, tai bus ir po kongreso! “Kon
grese” veikiausiai dalyvaus ir baisių liaudies priešų, bu
delių, kurie buvo teisti Lietuvoje, kurių Tarybų Lietuva 
ieško kaip karo kriminalistų, nužudžiusių daug Lietu
vos žmonių.

Kol “veiksniai neatsiribos nuo karo kriminalistų, 
tol joks doras žmogus negali jiems tarti gero žodžio.

Mūsų piknikai
KAS METAI RETeJA mūsų spaudos ir organizaci

jų piknikai, kurių kadaise vasaros metu būdavo daug. 
Retėja vyriausiai dėl to, kad nyksta piknikams vietos— 
parkai. Niujorko mieste kadaise buvo šimtai tokių vie
tų, kurias galėdavai pasisamdyti ir turėti piknikus. 
Šiuo metu jų nebeliko. Bendrai, daug amerikiečių į pik
nikus šiuo metu jau nelabai nori kelti koją.

Šiemet didesni “Laisvės” naudai piknikai mūsų 
apylinkėje įvyks du: sekamą sekmadienį, birželio 21 d., 
Baltimoreje, birželio 28 d. — Shenandbah-Mahanoy Ci
ty, ir liepos ketvirtąją!—Brocktone.

Mes nuoširdžiai prašome, mes raginame geruosius 
laisviečius dalyvauti šiuose vasariškuose pokyliuose. Pa
darykime juos didelius, gyvus, smagius sau ir kitiems. 
Svarbiausia: atsiminkime, kad šios dvi pramogos ruošia
mos mūsų laikraščio naudai. O mūsų laikraščiui talka 
labai reikalinga.

kas. — Sunku rasti žodžių, 
kad galėtume išreikšti visa 
tai, kas įvyko šioje vietoje 
1944-ųjų vasarą. Tai buvo ne
paprastai šiurpi dzūkų kaimo 
tragedija.

Pirčiupiečiai žuvo už tai, 
kad jie vergiškai nepakluso 
hitlerininkams, jėga atėmu- 
siems iš jų naują ir šviesų gy
venimą, kurį į Pirčiupį atnešė 
Tarybų valdžia ist o r i n i a i s 
1940-aisiais metais. Už tai, 
kad jie nenorėjo kęsti fašis
tinių grobikų savivalės ir per
sekiojimų, troško matyti savo 
vaikus laimingais.

Apiplėštas ir sunai k i n t a s 
Pirčiupis — tai vienas iš dau
gelio vokiškųjų fašistų ir lie
tuviškųjų buržuazinių nacio
nalistų nusikaltimų mūsų kraš
to liaudžiai. Jų siautėjimas 
mūsų miestuose ir kaimuose 
sudaro vieną niūriausių lietu
vių tautos istorijos puslapių.

Vyresnieji gerai prisimena 
ir su skausmu širdyje pasa
koja savo vaikams bei anū
kams, kaip nuo pirmųjų oku
pacijos dienų pasruvo žmonių 
kraujas Tarybų Lietuvos že
mėje, kaip ji buvo nusėta fa- kraują ir didžiules nelaimes 
šizmo kankinių kapais. Gau
siai liejosi kraujas pionierių 
stovykloje Palangoje, Kauno 
IX forte ir Paneriuose, Pi- 
vonijos miške ir Vilijampolė
je. Lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalistų padedami, hitle
rininkai niekšiškai nužudė to
kius ištikimus lietuvių tautos 
sūnus ir dukras: deputatus 
Adomauską ir Budzinskienę, 
poetą Montvilą, skulptorių 
Grybą, aktyvų kovotoją už 
darbo žmonių reikalus Ziber- 
tą ir šimtus kitų tarybinių pat
riotų. Hitleriniai grobikai nai
kino ir griovė Lietuvos miestus 
ir kaimus, niokojo j oš liaudies 
ūkį, niekino lietuvių tautos kul 
tūrą, viską, ką per amžius ji 
buvo sukūrus. Tokius kaimus, 
kaip Lazdėnai, Miliūnai, Lau- 
ciūnai, Šlapeikiai, Kernavė, 
šarkiškės, Gumbai, jie paver
tė pelenais. Tarybų Lietuvos 
teritorijoje buvo sušaudyta, 
sudeginta ir sunaikinta dau
giau kaip 700 tūkstančųi tai
kingų piliečių, šimtai tūkstan- 

, čių žmonių, prievarta išgaben
tų katorgos darbams į Vokie
tijos gilumą, patyrė paniekini
mą, žiaurumus, badą, mirtį.

Sužvėrėję ir netekę žmoniš
kumo jausmo bei moralės, fa
šistiniai piktadariai ugnimi/ 
kulkomis ir kitokiais būdais 
masiškai žudė žmones visur, 
kur jiems buvo pavykę už
grobti svetimas žemes. Ugnies 
liepsna hitlerininkai nušlavė 
nuo žemės paviršiaus Čeko
slovakijos Lidicę ir prancūziš
kąjį Oradurą, daugelį mūsų 
šalies miestų ir kaimų, šie 
dvidešimtojo amžiaus vanda
lai plėšė ir naikino ištisas tau
tas, trypė kruvinais batais jų 
gyvenimą, jų kultūrą. Planin
gais, apgalvotais žvėrį š k a i s 
veiksmais, masiniu teroru hit
lerininkai siekė įbauginti ir 
paklupdyti pavergtąsias tau
tas.

Aiškiai matydami mirtiną 
pavojų, Lietuvos darbo žmo
nės pakilo į šventąją kovą 
prieš hitl erinius grobikus. 
Tūkstančiai Lietuvos sūnų ir 
dukrų kovėsi Tėvynės karo 
frontuose, kiti tūkstančiai —

Lietuvos žemėje. Ir jokie im
perialistai iš Užjūrio nepadės 
jiems išvengti teisingos ir pel
nytos bausmės.

Nusiaubtas Pirčiupis prisi
kėlė iš pelenų naujam, gra
žiam gyvenimui, o jo išlikę 
gyventojai surado savo tikrą
ją laimę gimtajame Pirčiupio 
kolūkyje. Tarybų valdžios 
metais neatpažįstamai pasikei
tė gyvenimas visoje Valki
ninkų apylinkėje, kurios sudė
tyje yra Pirčiupio, kolūkis, vi
same Varėnos rajone, visoje 
Lietuvoje.

Redakcijos Atsakymai
Arėjui, Miami, Fla.—At

leisite, kad jūsų korespon
dencijos apie drg. Ochma- 
nui pagerbti pokylį neįdėsi- 
me. Mat, apie tai ir apie už 
taiką kovotojų grupės pasi
rodymą jūsų1 parengime jau 
tilpo gana plati korespon
dencija birželio 12 d. Vis 
tiek labai ačiū už rašinėji
mą. Prašome mūsų nepa
miršti ir ateityje.

Jonui Kaspariūnui, Phila
delphia, Pa. — Visus ne
tikslumus bei nesusiprati
mus riškite savo susirinki
muose ant vietos. Spaudon 
eiti nėra reikalo. Atleisite, 
kad jūsų pastabų nedėsime.

2 p.—Laisve (Liberty)— l’e.nkt., birželio (June) 19, 1964 kovojo prieš fašistinius oku-

“GINKLŲ, GINKLŲ”, 
ŠAUKIA VOKIEČIAI . ...

Bona. —Vakarų Vokieti
jos karo ministras Kai-U
we von Hasselis reikalauja 
dar daugiau ginkluutis. Jis 
sako, kad dabar Vakarų 
Vokietija turi 5(10,000 vyrų 
pėstininkų armijoje, be ka
ro laivyno ir orlaivy no jė
gų, bet to dar “negana”. Jis 
reikalauja didinti armijos 
skaičių ir daugiau ginkluo
tis. ' ' "

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Prezidentinius kandidatus 

fašistai pasirinko
Fašistinė nacionalistų par

tija (U. S. Nationalist Par
ty) jau pasirinko preziden
tinius kandidatus.

Minima partija šimtu pro
centų užgiria Alabamos gu
bernatorių George Wallace, 
kaip geriausią Demokratų 
partijai kandidatą, nes jis 
yra tvirtas negrų diskrimi
nacijos palaikytojas.

Respublikonų partijai na
cionalistai • rekome n d u o j a 
senatorių Goldwaterį, kuris 
nepasiduodąs jokiems kom
promisams ir žinąs, kaip 
geriausia kovoti su “Ame
rikos priešais.”

Prezidentą Johnsoną na- 
cionaPctai visaip niekina, 
net šaii^/ išdaviku vadina. 
Nacionalistams ir kitiems 
fašistėliams Johnsonas ne
patinka todėl, kad jis gina 
prez. Kenedžio programą, 
kuri esanti “išdavikiška.”

Kas liečia kandidatą Wall
ace, tai galima užtikrinti 
šimtu procentų, kad jis de
mokratų konvencijoje ne
bus nominuotas kandidatu 
prezidento vietai. Prez. 
Johnsonas, aišku, laimės 
nominaciją.

Respublikonų konvencijai, 
tačiau, teks pasirinkti: no
minuoti fašistų u ž g i r t ą 
Goldwaterį, kuris jau dabar 
giriasi turėsiąs pakanka
mai balsų kandidatūrai, ar 
susirasti nors kiek 
liškesnį kandidatą.

R e s p u b 1 i k onai, 
smarkiai suka savo
į dešinę. Sen. Goldwateris 
bando patraukti savo- pusėn 
visus reakcionierius, taipgi 
pietinių valstijų demokra
tus, ginančius ten negini 
diskriminaciją. Nenuosta
bu, kad jis ir senate balsuo
ja bendrai su pietiečiais se
natoriais, kovojančiais prieš 
teisių bilių.

libera-

pajamų teskiria tik apie \ 
tuomet kitos šalys milita- 
rizmui sunaudoja apie 50 
procentų nacionalinių paja
mų. Tai didelis skirtumas, 
kuris žymiai padeda Japo
nijai pramonę vystyti ir ga
mybų didinti.

Dar vienas svarbus fakto
rius, tai darbo jėgos pigu
mas. Darbininkų uždarbis 
ten tebėra visai žemas, o 
technika labai aukšta, tai 
gali prigaminti labai daug 
pigių įvairių prekių ir leng
vai konkuruoti pasaulinėje 
rinkoje. O japonai veda pre
kybą su visais kraštais, ne
bijo ir socialistinių šaliųx

Iš to visko Japonijos Ua- 
pitalistai labai daug pasi
naudoja, smarkiai turtėja, 
kuomet žmonių gyvenimas 
pasilieka skurdus.

matyt, 
gaires

Jau virš mėnuo laiko pra
bėgo, kai mūsų valstijoj at
sibuvo balsavimai pasirinki
mui kandidatų valdiškoms 
pareigoms, bet vis dar tik
rai nėra žinoma, kas tikrai 
bus kandidatu senatoriaus 
vietai. Mat, valstijos demo
kratų reakciniai-vadai pasi
rinko minėtai vietai makar- 
tistą aukščiausio teismo tei
sėją Musmano.

Betgi panelė Genevieve 
Blatt, be partijos reakcinių 
vadovų užgyrimo ir palai
minimo, kandidatavo tam 
pačiam postui ir gavo virš 
trijų tūkstančių balsų di
džiumą. Tai buvo neskanus 
kąsnis reakcionieriams, bet 
jie nenurimo: jie ėmėsi vi
sokių “laisvo” balsavimo 
priemonių, kad tik savo 
kandidatą pastatyti pirmyn. 
Na, ir “suskaitė” “absentee 
ballotus” ir “surado” di
džiumą už savo kandidatą. 
Bet panelė Blatt ne naujo
kė politikoj, ji ir parodė, ką 
gali, nes turi daug rėmėjų, 
net ir senatorių Clarką, ku
ris reakcionieriams irgi ne 
košer, ir surado, jog ji vis 
tiek turi 791 balso didžiu
mą. Dabar gi demokratui 
vadai sako, k u r i s tikrai 
bus senato postui kandida
tas — Blatt ar Musmano, 
sužinosime' tik apie Labor 
Day. Ar tai ne juokinga?!

Japonų gamyba pirmauja 
visame pasaulyje

Pastaraisiais keleriais 
metais Japonijos pramonė 
smarkiai pakilo ir jos ga
myba pralenkė visas pasau
lyje šalis.

Nuo 1957 metų pramoni
nė Japonijos gamyba pakilo 
maždaug po 14 procentų. 
Tuomi ji pralenkė ne tik ki
tas kapialistines šalis, bet ir 
socialistines.
- Kodėl jai pavyko tiek 
daug pažangos gąm y b o j e 
padaryti?

Vyriausia todėl, kad Ja
ponija panaudojo beveik vi
sus užsieninius investmen- 
tus pramonės pakėlimui. A- 
merikiečiai bankininkai 
daugiausia jai padėjo. Sun
kioji pramonė smarkiai pa
kilo. Dabar Japonija yra 
trečioji pramoninė jėga pa
saulyje; pirmoje vietoje 
stovi Jungtinės Valstijos, 
antroje — Tarybų Sąjunga.

Kitas faktorius Japonijai 
padėjo, tai mažos militari- 
nės jėgos, kurioms Japoni
jos valdžia iš nacionalinių

Na, tai jau ir po kapų 
puošimo šventės. Daug ame
rikiečių tiki, jog puošimas 
kapų prasidėjo su prezi
dento Lincolno pasakyta is
torine kalba Gettysburge, 
Pa., 1865 m. Betgi pati pra
džia buvo padaryta 1864 m., 
kada gegužės 30 d. aštuo
niolikos metų mergiotė at
nešė glėbį gėlių padėti ant 
savo tėvo kapo, kuris mi
rė nuo žaizdų, gautų Get- 
tysburgo mūšy su pietie
čiais. Tuo pat laiku, kaip 
susitarę, motina irgi atnešė

Dainininkė Baez atsisako 
militarizmą remti

Kai buvo mokama paja
mų mokesčiai (income tax), 
tai dainininkė Joan Baez iš 
savo mokesčių atskaitė 60 
procentų ir pasiuntė tik 40 
procentų feder alinei val
džiai. Kartu, j įdėjo tokį 
paaiškinimą:

“Aš netikiu į karą. . . 
Ginklai ir karai išžudo, iš
degina, sukoneveikia, inva
lidais padaro ir kitokias 
kančias atneša vyrams. $r 
moterims, taipgi ir vaikams ’ 
ilgiems laikams. Aš nega
liu savanoriai mokėti 60% 
mano pajamų taksų, kurie 
eina apsiginki avimui... 
dabar mes planuojame ir 
darome ginklus, kurie gali 
atimti tūkstančiams gyvybę 
į vieną sekundę, gali sunai
kinti milijonus į dieną, bili
jonus į savaitę;.. Dauge
lyje- kraštų žmonės badu 
miršta. Jie tikisi iš.mūsų 
šalies pagalbos...”

Nežinia, kaip valdžia pri
vers ją sumokėti pasilaiky
tus taksų 60 procentus.

Muziejai Lietuvoje
Lietuvos muziejų Valdy

bos mokslinis bendradarbis 
J. Kasparavičius žurnale 
“Mokslas ir Gyvenimas” ra
šo:

“Tarybų Lietuvoje yra 33 
valstybiniai ir 64 visuome
niniais pagrindais veikian
tieji muziejai. Atitinkamai 
pagal savo profilį (dailės, is
torijos, literatūros, krašto
tyros, gamtos), jie saugo ir 
eksponuoja vienokią ar ki
tokią medžiagą.”

gėlių papuošti savo 18 metų 
sūnausykapą,-kuris irgi žu
vo Gčttysburgo mūšy. Ir 
taip Emma Hunter papuošė 
tėvo, pulkininko, ir Mrs. 
Meyers savo sūnaus kapą. 
Toji žinia pasklido po Get- 
tysburgo apylinkės kaime
lį Boalsburgą, ir sekančiais 
metais visa apylinkė suruo
šė kapų puošimo dieną, kur 
ir prezidentas Lincolnas at
važiavęs pasakė savo isto
rinę kalbą. Nuo tada šioji 
gegužės 30 diena pasiliko 
tautine švente.

L Vienužis

Izraelis bijo raketų
Jungtinės Arabų Respub

likos (Egipto) prezidentas 
Nasseris, sakoma, yra pasi
kvietęs apie 300 raketų eks
pertų iš Vakarų Vokietijos. 
Jie gauną maždaug po 
000 metinės algos ir m o ako 
egiptiečius, kaip pasidarai 
raketas.

Izraelis baisiai tuo nepa
sitenkinęs. Izraelio šnipai 
Egipte jau nužudę penkis 
vokiečius. Izraelio valdžia 
protestavo, bet nieko negel
bėjo. Nasseris yra pasimo- 
jęs apsišarvuoti raketomis.

PRAŠO PAŠALINTI 
KARDINOLĄ

Los Angeles, Calif. —Ku
nigas William H. Du BAY, 
29 metų amžiaus, iš katali
kų didelės Šv. Alberto baž
nyčios, pasiuntė laišką po
piežiui, prašydamas paba
linti Los Angeles arkivys
kupijos kardinolą Mclntyrę 
už “neatlikimą pareig”, už 
nepadėjimą kovoti už pa
naikinimą rasinės segrega
cijos,



Krislai iš Lietuvos Vladas Mozūriūnas WORCESTER, MASS
Dainų šventė Lietuvoje

< ✓ Pasibaigus pavasario sė-
70s darbams, kurie šiemet 
kiek užtruko dėl suvėlavu
sio ir drėgno pavasario, pra
sidėjo tradicinės dainų 
šventės. Jų eilę pradėjo 
miestai. Jau prieš dvi sa
vaites įvyko Kauno vaikų 
chorų dainų šventė, kurioje 
dalyvavo apie 5,000 vaikų 
choristų. Pereitą sekmadie
nį didelė Vilniaus miesto 
dainų ir šokių šventė įvyko 
Vingio parke didžiojoje est
radoje. Čia pasirodė taip 
pat svečiai saviveiklininkai 
iš Estijos ir Baltarusijos. 
Šventės viešniomis buvo ir 
dvi amerikietės — Ksavera 
ftai osienė, trumpam atvy
kusi iš Prahos, ir M. Kava
liauskaite iš Niujorko.

Šį sekmadienį, gegužės 31 
d., didelė dainų šventė įvy
ko Kaune Dainų slėnyje. 
Įžanginę kalbą šventėje pa
lakė Vykdomojo Komiteto 
pirmininko pavaduotoja J. 
Narkevičiūtė. Dalyvavo apie 
6,000 dainininkų ir šokėjų, o 
publikos buvo apie 70,000 
žmonių. Tą pačią dieną 
dainų šventės įvyko Klaipė
doje, Panevėžyje ir Pasva
lyje. Kitą sekmadienį, bir
želio 7 d., dainų šventės įvy
ko Molėtų, Radviliškio, 
Šiaulių ir Eišiškių rajonuo
se ir Šiaulių mieste.
H Ruošiamasi išvadavimo 

dvidešimtmečiui
šiemet liepos pradžioje 

sukanka 20 metų nuo tų 
džiugių dienų, kai prasidėjo 
Tarybų Lietuvos išvadavi
mas. Birželio mėnesį pra
sidėjo Tarybinės Armijos 
puolimas, kurio išdavoje ji 
sutriuškino hitlerines armi
jas ir privertė trauktis į 
Lietuvos ir Baltarusijos te
ritoriją. Liepos 3 d. Tary
binė Armija išvadavo Mins
ką, o liepos 13 d. — Lietu
vos sostinę Vilnių. Tų įvy
kių artėjančiam dvidešimt
mečiu! atžymėti į Vilnių 
buvo atvykę apie 700 savi- 

Mveiklininkų iš Baltarusijos 
miestų Molodečno, Vileikos 
ir Slucko, o taip pat estra
dinis Borisovo miesto ko
lektyvas. Svečiai suruošė 
keletą koncertų Vilniuje ir 
prigiškių gyvenvietėje.

“ Vilnius, Kaunas, Panevė
žys, Šiauliai ir kiti Lietuvos 
miestai bei vietovės ruošia
si iškilmingai atžymėti iš
vadavimo 20-metį. Amžiais 
minės lietuvių tauta tuos 
įvykius, nes tai buvo ne tik 
jos išvadavimas, bet ir iš
gelbėjimas iš neišvangiamos 

' pražūties, kurią jai ruošė 
hitlerininkai su savo talki
ninkais buržuaziniais nacio
nalistais.

Zojos motina prie 
Marytės paminklo

Jaudinantis susitikimas 
Aįyyko šiomis dienomis Za

rasuose. Apsilankiusi Lat
vijos miesto Daugavpilyje 
Tarybų Sąjungos Didvyrės 
Zojos Kosmodem j a n s k o s 
(vokiečių pakarta 1941 m.) 
motina Liubov Kosmodem- 
janskaja atvyko į Zarasus. 
Čia ji susitiko su Tarybų 
Lietuvos Didvyrės Marytės 
Melnikaitės motina Antani
na Melnikaitiene. Abi mo
tinos aplankė Marytės kapą 
ir paminklą. Mokinių gru
pė atnešė joms glėbį gėlių. 
Padėjusi gėles prie Marytės 

<»aminklo L. Kosmodemjans- 
Ikaja tarė:
fc— Marytė žuvo 1943 m., 
kai Zojos jau nebuvo. Abi
dvi iškentė baisias kančias, 
abidvi bevelyjo žūti su pa- 
pakelta galva, negu pulti 
ant kelių ir išprašyti gyvy
bę iš budelių. Girdėjau, kad

pas jus Marytę vadina lie
tuviška Zoja . Mano moti
niškoje širdyje Marytė vi
sada gyvena kaipo Zojos 
jaunesnioji sesutė.

Juozui Naujaliui atminti
Labai gražią programą 

Lietuvos televizijos studija 
neseniai paruošė Seniausio 
lietuvių kompozitoriaus Juo
zo Naujalio 95 metų sukak
tuves. Buvo atlikta visa ei
lė jo kompozicijų, ypač dai
nų, kurias sudainavo Radi- V 7
jo ir televizijos komiteto 
choras. Malonu buvo iš
girsti jo melodingąjį “Nok
tu rną” ir kitus kūrinius ka
meriniam orkestrui, forte
pijonui, smuikui.

Muzikinių numerių pro
tarpiuose pasakojimais, nuo
traukomis ir iliustracijomis 
buvo atvaizduoti svarbiausi 
J. Naujalio gyvenimo etapai 
kaipo muziko, . kompozito
riaus, “Dainos” choro stei
gėjo bei pirmosios valstybi
nės muzikos mokyklos (vė
lesnės konservatorijos) or
ganizatoriaus.

To įdomaus montažo me
džiagos surinkime ir suda
ryme aktyviai dalyvavo J. 
Naujalio duktė Zofija Nau- 
jalytė-Dedenkienė.

Lietuvos menas 
Intervizijoje

Maskvos televizija dažnai 
suruošia transliavimus tarp
tautiniu mastu, vadinamu 
“Intervizija,” kuriuos mato 
daugelis Europos šalių. Ne
seniai Intervizijoje buvo 
parodytas Vilniaus viduri
nės meno mokyklos darbas. 
Jaunieji Lietuvos meno mo
kyklos auklėtiniai demonst
ravo savo pasiekimus mu
zikos, dainos, šokio ir dai
lės srityse.

Vilniaus vidurinė meno 
mokykla dabar turi naujus 
gražius rūmus Antakalnio 
gatvėje, kuriuose jau keletą 
metų verda kūrybiškas jau
nimo gyvenimas. Auklėti
nių dabar yra joje apie 300. 
Mokyklos direktorius — D. 
Trinkūnas.

Lietuva pirmauja gėlėmis
Tradicinės pasidarė Vil

niuje gėlių parodos. Kaip 
tik šiuo metu tokia paro
da suruošta naujojo “Vil
niaus” kino teatro vestibiu
lyje, nes nuolatinė parodos 
vieta po Vingio parko est
rada šiuo metu užimta. Vi
si gėlininkai su gailesčiu 
prisimena Povilą Rotomski, 
kuris buvo uolus gėlininkas, 
pasižymėjęs jurginų ir gla- 
diolų naujų rūšių išaugini- 
me.

Lietuvos gėlininkai turi 
pagrindo pasididžiuoti sa
vo laimėjimais, nes per ne
seniai suruoštą Maskvoje 
visasąjunginę gėlių parodą 
Lietuvos gėlių standams 
pripažinta pirmoji premija 
už apipavidalinimą. Gėlių 
įvairumu pirmavo kaimy
nai latviai, bet jų apipavi
dalinimas buvo menkesnis.

“Mūsų Sodų” tiražas
Gražiai leidžiamas sodi

ninkystės ir daržininkystės 
bei kitų pagalbinių žemės 
ūkio šakų žurnalas “Mūsų 
sodai” yra įgijęs Lietuvoje 
didelį populiarumą. Ką tik 
išėjęs jo birželio numeris 
išleistas 34,000 egzempliorių 
tiražu. Be kitos medžiagos 
jame daug vietos skiriama 
bitininkystei.

J. Paliukonis
Vilnius, 1964. VI. 2

Paryžius. — Prancūzija 
sumažins pagalbą Afrikoje 
buvusioms jos kolonijoms, 
o dabar jau nepriklauso
moms valstybėms.

Vilniaus “Tiesoje” (š. m. 
birželio 10 d.) tilpo toks 
nekrologas, po kuriuo pasi
rašė visa eilė Lietuvos ra
šytojų ir publicistų, velionio 
Vlado Mozūriūno kolegų, 
draugų ir bendradarbių:

Šių metų birželio 9 dieną 
Vilniuje po trumpos sunkios 
ligos marė įžymus lietuvių ta
rybinis poetas Vladas Moziū- 
riūnas.

VI. Mozūriiūnas gimė 1922 
m. vasario 1 d. Kaune, darbi
ninko šeimoje.

Dar besimokydamas gimna
zijoje, 1938 m. jis įstojo į po
grindinę komjaunimo organi
zaciją, buvo Kauno III gim
nazijos komjaunimo organi
zacijos sekretorius ir Kauno 
apskrities komjaunimo komi
teto narys.

Atkūrus Lietuvoje T a r ybų 
valdžią, V. Mozūriūnas akty
viai įsijungė į visuomeninę ir 
kultūrinę veiklą. Dirbo “Kom
jaunimo tiesos” redakcijoje, 
vėliau žurnalo “Pionieriaus” 
redakcijoje.

Prasidėjus Didžiajam Tėvy
nės karui, VL Mozūriūnas pa
sitraukė į šalies. gilumą. 1942 
h. jis buvo pasiųstas dirbti į 
fronto laikraštį “Už Tarybų 
Lietuvą.” To meto spaudoje 
pasirodė VI. Mozūriūno eilė
raščiai — ryškus puslapis lie
tuvių tarybinėje literatūroje, 
vaizduojančioje didvy r i š k ą 
mūsų liaudies kovą prieš hit
lerinius grobikus. Rūstūs ka
ro metai buvo ta didžioji gy
venimo mokykla, kuri sufor
mavo ir apsprendė savitą poe
to talentą.

Išvadavus Tarybų Lietuvą, 
išėjo pirmoji poeto knyga 
“žemės sauja,” kupina Tėvy
nės meilės, vyriško rūstumo, 
tikėjimo gyvenimu. Vladas 
Mozūriūnas visa širdimi įsijun
gia į šalies atstatymo, jauno
sios kartos komunistinio auk
lėjimo darbą. Daugiau kaip 
trejus metus jis re d a g u o j a 
“Komjaunimo tiesos” laikraš
tį. Nuo 1948 metų iki 1954 
metų dirba “švyturio” žur
nalo redaktoriumi. Tuo lai
kotarpiu pasirodo naujas VI. 
Mozūriūno poezijos knyga 
“Saulėtekis” (1950 m.), “Są
žinė negali tylėti” (1952 m.), 
“Varpos iš laukų” (1955 m.), 
prozos knyga “Laužai prie 
upės” (1951 m.) ir poema vai
kams “Vietnamo karys” (1952 
m.). t

Baigęs Aukštąją partinę 
mokyklą prie TSKP CK ir 
Aukštuosius literatūros kursus 
Maskvoje, nuo 1958 metų iki 
pat mirties VI. Mozūriūnas re
dagavo literatūros žurnalą 
“Pergalę.”

Didelio dėmesio susilaukė 
poeto rinkinys “Šaltinis prie 
kelio” (1957 m.). Skaityto
jai ypač pamilo VI. Mozūriū
no eilėraščius apie Vilnių (dvi 
“Vilniaus etiudų” knygos — 
1958 ir 1963 m.), kuriose po
etas su dideliu įkvėpimu ap
dainavo mūsų respublikos sos
tinės herojišką revol i u c i n ę 
praeitį ir šviesią dabartį.

Reikšmingas įvykis mūsų 
kultūriniame gyvenime buvo 
pagal VI. Mozūriūno scenarijų 
sukurtas meninis kino filmas 
“žingsniai naktį.” Poetas pa
rašė keletą scenarijų doku
mentiniams filmams, iš kurių 
ypač plataus atgarsio susilau
kė įspūdingas kino pasakoji
mas apie Neringą.

Poeto kūryba mylima ir ver
tinama plačiai už respublikos 
ribų.

VI. Mozūriūnas aktyviai da
lyvavo Rašytojų sąjungos vi
suomeninėje veikloje, buvo jos 
valdybos ir prezidiumo narys. 
Aistringu rašytojo - publicisto 
žodžiu jis atsiliepdavo į aktu
aliuosius mūsų politinio ir kul
tūrinio gyvenimo įvykius, buvo 
dažnas svečias skaitytojų au
ditorijose.

Mirtis Vladą Mozūriūną iš
plėšė iš mūsų tarpo pačiame 
jėgų suklestėjime, nesuspėjus 
jam įvykdyti daugelio savo 
kūrybinių sumanymų. Ant jo 
darbo stalo liko baigiama 
ruošti nauja knyga apie lais
vės salą Kubą, kurią jis ne
seniai buvo aplankęs.

Komunistų partija ir Tary
binė vyriausybė aukštai įver
tino VI. Mozūriūno nuopelnus, 
apdovanodama jį Raudonosios 
vėliavos, “Garbės ženklo” or
dinais, dviem medaliais “Už 
kovinius, nuopelnus,” medaliu 
“Už šaunų darbą Didžiajame

Tėvynės kare 1941-1945 me
tais'”

Šviesus poeto komunisto 
Vlado Mozūriūno atminimas 
visada liks gyvas mūsų širdy
se.

Vlado Mozūriūno palaikai 
buvo pašarvoti Lietuvos ra
šytojų sąjungos rūmuose 
Vilniuje. Iškilmingai palai
dotas birželio 10 d. Rasų 
kapinėse.

Margas skaitymas
Anglijoj, kur yra 53 mili

jonai gyventojų, 13 milijo
nų gemblina ant football, 
14 milijonų deda betus ant 
arkliukų ir kitokių sportų. 
Apskaičiuojama, kad ant 
visokių betų išeina kiekvie
nam vyrui, moteriai ir vai
kui po $45. 

•
Japonijoj yra moteris 

Kolotome Fajita, kuri at
spėjant! visokius įvykius. 
Prieš du mėnesiu prieš 
prez. Kenedžio nužudymą ji 
pranašavus “someone who 
is leading free world will 
be killed.”

Dabar Fajita pranašauja, 
kad 1964 metų prezidenti
niuose rinkimuose įvyks 
“big surprise — major war 
in Southeast Asia.”

•

Amerikos valdžia turi ci
viliniuose ir militariniuose 
darbuose apie 18,500.000 
žmonių. Prie to, 6,500’000 
žmonių dirba valdžios dar
bus privačiose įmonėse. 40 
procentų visų išradėjų, inži
nierių dirba valdžiai arba 
valdžios apmokamuose pro
jektuose.

Galima suprasti, kodėl 
yra palaikomas šaltasis ka
ras.

Komercijos departamen
tas sako, kad būs 115 mili
jonų telefonų šioje šalyje 
1970 metais. 

•
Tarybų Sąjunga pastatė 

Indijoje ligonbučius, vieš
bučius. Dabar stato užtvan
ką, hidroelektrinę.

Yra sakoma: “Rusai bu- 
davoja visų žmonių gerov
ei.”

O mes, amerikiečiai, siun
čiame kariuomenę, ginklus 
ir milijonus dolerių viso pa
saulio reakciniams valdi
ninkams, kurie juos krau- 
jasi į bankus.

Vienas afrikietis pasakė 
korespondentams: “Mes 
negalime valgyti ginklų, nei 
apsirėdyti jais.”

Matot, koks skirtumas 
yra tarp tų dviejų didžiųjų 
valstybių.

Spartakas

Worcester, Mass.
Klaidų atitaisymas

Worcesterio Aido choro 
jubiliejaus sveikintojų są
raše, tilpusiame “Laisves” 
Nr. 47, iš birželio 12-tos, 
įvyko sekamos klaidos:

Aido chorą gražiai svei
kino New Yorko Aido cho
ras su $25.

Norwoodo kaimynai Ro- 
maldas ir Onutė Zalūbai — 
su $10.

Antanas ir Elzbieta Pil
kauskai, iš Worcester, $5.

Damininkas ir Onutė 
Margiai su $7, ir ačiū Da- 
mininkui Margiui už auko
tą Aidui savo dienos darbą.

Ačiū Fitchburgietei drg. 
Kalušienei už dovaną (Al
bumą) “Vilnius paveiksluo
se”.

M. S.

Londonas. — JAV užda
rys dvi lėktuvų bazes, kur 
bazavosi nusenę “B-47” 
bombonešiai.

Sėdėjimo streikas, 54 
Pikietininkai areštuoti
G. F. Wright Steel and 

Wire Co. ir Worcester 
Stamped Metai kompanijų 
kontra k t a i su AFL-CIO 
2118 ir 3190 lokalais baigė
si. Darbdaviai nenorėjo su
sitarti su savo darbininkais, 
kitoniškos’išeities nebuvo, 
darbininkai išėjo į streiką 
su pradžia balandžio mėne
sio. Prie dirbtuvių tapo pa
statytas pikietas ir visą lai
ką buvo ramu. Abi kompa
nijos, negalėdamos darbi
ninkų solidarumo palaužti, 
paskelbė, kad šis streikas 
nelegališkaš, įsakydamos, 
kad tie, kurie nori darbus 
pasilaikyti, turi grįžti į dar
bus, o jei ne, tai kiti užims 
jų darbus. Bet ir šis gąsdi- 
nimaes streikuojančių ne
nugąsdino, tai ėmėsi naujų 
priemonių prieš darbinin
kus.

Kaip visur, taip ir pas 
mus, mokyklos užsidaro va
sarinėms vakacijoms, t a i 
atsiranda daug jaunimo 
ieškančio darbo. Kompani
jos pradėjo šia proga pasi
naudoti ir pradėjo turtin
gesnių jaunimą verbuoti į 
streiklaužius, tai unijų lo- 
kalai pradėjo masinį pikie-
tavimą, į kurį atėjo ir strei- 
kierių moterys su mažais 
vaikais, kad padėjus savo 
vyrams ir tėvams streiką 
laimėti.

Birželio 12 d. tėvai, moti
nos ir vaikučiai paskelbė 
masinį pikietą, susėdo prie 
įėjimo į dirbtuves skebų 
neleisti. Tuojau pribu v o 
policija su vežimais ir pra
dėjo pikietininkus — senus 
ir jaunus—varyti į vežimus 
ir vežti juos į kalėjimą už 
“betvarkės kėlimą”. Vėliau 
visus paliuosavo po šimto 
dolerių kaucijos. Policijos 
viršininkas sakė, kad jis 
tokio dalyko nematė kad 
kada būtų buvęs toks įvykis 
Worcesteryje. 

. .. ..... . >
Iš ALDLD 11 kp. veiklos
Mėnesinis susirinkim a s 

įvyko birž. 8 d. Nors narių 
mažai dalyvavo iš priežas
ties lietaus, bet buvo kon
struktyvus su gerais nuta
rimais dėl ateities veikimo, 
ypač kas link vasarinių pa
rengimų - piknikų. Apkal
bėjus apskrities ir “Lais
vės” piknikus, nutarta prie 
abiejų piknikų prisidėti su 
maistu ir dovanomis.

Fin. sekr. ir iždininkas 
raportavo, kad ižde atsira
do “per daug” pinigų.Perei
tas senų daiktų išpardavi
mas pasisekė gerai, tai ir 
kp. iždas pakilo. Apkalbė
jus finansus, ant vietos iš- 
aukota virš šimto dolerių 
įvairiems reikalams. Apkal
bėjus ateinantį mūsų drau
gijos suvažiavimą, tapo iš
rinkta dvi delegatės—H. Ži
linskienė ir M. Sukackienė 
ir pasveikinta suvažiavimas 
su 20 dol. Taipgi apkalbėta 
rudeninis spaudos piknikas, 
kuris įvyks rugpiūčio 16 d, 
Olympia Parke, su dainų 
programa. Jau užkviesta 
Hartfordo Laisvės choras 
ir Aido Choro pagarsėjęs 
duetas—Ona Dirveienė su 
Jonu Sabaliausku, po vado
vybe muziko J. Dirvelio.

ALDLD 11 kuopos pikni
kas įvyks liepos 19 d., 
Olympia Parke.

LDS 57 kp. nors skaitlin
ga nariais, bet nariai ma
žai lanko susirinkimus, pra
džioj metų pasimoka duok
les ir laukia kitų metų pra
džios. Taip daryti negerai, 
nes nelankydami susirinki-

mų viską palieka kuopos 
valdybai. Priešseiminis va
jus dėl įrašymo narių bai
gėsi. Į mūsų kuopą įrašyta 
trys jauni nariai.

Liet. Sūnų ir Dukterų pa- 
šalpinės draugijos, gražiojo 
Olympia Parko savininkės, 
pereitame mėnesiniame su
sirinkime raportuota, kad 
balandžio mėnesį mirė 5 na
riai. Paskutiniai du miru
sieji buvo seni draugijos 
nariai:

A. Rutkauskas mirė se
nelių namuose.

T. Krapas, po sunkios li
gos, mirė namie, sulaukęs 
75 m. amžiaus, palikdamas 
žmoną, dvi dukteris ir sū
nų. Jis buvo ramaus būdo. 
Sveikas būdamas lankė vi
sus pažangiųjų parengi
mus, buvo daug metų “Lai
svės” skaitytojas. Tokie 
skaitlingi mirimai daro 
draugijoms didelį nuostolį 
ir už kiek laiko lokaklinės 
draugijos turės išnykti.

Kaip pereitais metais, 
taip pat ir šiemet draugija 
ruošiasi prie Labor Day

“Field Day”, kuri įvyks 
Olympia parke 5-6-7 rugsė
jo. Sekmadienį prieš Darbo 
dieną įvyks banketas-pie- 
tūs. kaip visuomet, taip ir 
šis banketas bus karališkai 
prirengtas.

Darbo šventėj bus links
mi šokiai prie puikaus or
kestro. Taipgi lankytojams 
bus išduodamos pinigiškos 
dovanos. Visi ruoškimės 
prie tų dideliu “švenčių- 
Field Day”.

Liet. Piliečių socialis klu
bas turtingas nariais, ran
dasi daug jaunimo, turi pa
sistatę naują namą, kuris 
brangiai kainuoja užlaiky
ti. Šis klubas turi du sky- 
rius-socialį ir pašalpų, ku
ris sušelpia savo narius ne
laimėj—ligoj ii’ mirime. 
Klubas susideda iš senesnių 
ateivių ir juos negailestin
ga mirtis be pasigailėjimo 
ima. Nežinau, kiek teisybės, 
bet ir šiame klube, iš prie
žasties narių sirgimo ir mi
rimo, pašalpų skyriaus iž
das leidžiasi, kaip ledas. 
Daug narių susirūpinę, kad 
gali tuojau pinigų pritrūkti 
ir negaus pašalpos ir po
mirtinės.

Jaskevičius

LAWRENCE, MASS.
Lietuvių Socialė Kempės 

Bendrovė, kitaip vadinama 
Maple Park, birželio 7-ą d. 
paminėjo 50 metų jubiliejų 
su banketu. ■

1914 m. rugsėjo mėnesį 
vietinės Lietuvių Socialistų 
kuopos iniciatyva buvo nu
pirktas sklypas žemės, tei
singiau sakant—brūzgynas.

Daug sunkaus darbo pa
dėta išvalymui tos vietos ir 
pastatymui “kempės” — na
mo nuo vėjo ir lietaus. Vi
są tą darbą atliko patys na
riai - akcininkai. Patyru- 
siems darbininkams buvo 
mokama po 25 centus už 
valandą, o nepatyrusiems— 
15 centų.

Kadangi tekstilinių fabri
kų darbininkai dirbo už ma
žas algas (nuo 7 iki 13 dole
rių savaitei), tai kai kurie 
neturėjo ištekliaus antsyk 
pasipirkti akciją už $10, tai 
mokėjo dalimis. Tais lai
kais J. Skebenauskas, J. Li
kas ir K. Steponavičius gal 
buvo išteklingesni, tai pra
džiai skolino pinigų be nuo
šimčių (visi trys jau mirę).

Pastatui medžio pirkta iš 
Lawrence Lumber Co. Tam 
reikalui buvo paskolinta iš 
Viktoro Žilionio $300. Bet 
jam gal “vapsa” pro nosį 
prazvimbė, nes už keliolikos 
dienų pareikalavo skolą su- 
gąžinti, grasindamas net še
rifu. Reiškia, atsirado nau
ja bėda. Bet ta suma buvo 
šiaip taip sukrapštyta.

Pastatas - svetainė pasta
tyta ir parkas oficialiai ati
darytas 1915 metų gegužės 
mėnesį.

Ir nuo to laiko šeštadie
nių vakarais įvykdavo šo
kiai prie Zablacko orkestro, 
o sekmadieniais jaunimas 
virtinėmis šoko - žaidė dai
nuodami.

Pirmasis pasaulinis karas 
tas linksmybes pažeidė. 
Vieniems teko pasišalinti, 
kiti buvo apimti nusimini
mo — karo šmėklos.

Maple Parkui žemės pir
kimo “deed’as” buvo S. Več- 
kio vardu. Vėliau jį perė
mė Bendrovė. Iš devynių 
“Charter memberių” gyvi 
yra tik P. Kevlėnas, K. Gra- 
dauskas ir A. Večkys.

Apie patį banketą, manau, 
parašys kitas koresponden
tas. Aš galiu tik tiek pri
minti, kad banketas pavyko

3 pusi. Laisvė (Liberty) Bei 

gerai.
Sveikinimus aukas prida

vė Charles Volungus, Jr., 10 
dol. Suzana Šukienė su duk
terimi Olga ir žentas Frank 
Graham—$50.00.

Ačiū už aukas. Sunaudo
sime jas geriems tikslams.

Bendroves Narys

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Birželio 1 d. atsibuvo LDS 

6 kuopos susirinkimas. Ne
įžiūrint, kad lynojo/o visgi 
narių atsilankė vidutiniškai. 
Geras reiškinys. .

Finansų sekretorė prane
šė, kad šiuo kartu yra du 
kuopos nariai užsimaldavę 
pašalpai: J. Sadonis ir C. 
Kiznis. Sunkiai sirgęs ir 
gražiai sustiprėjęs K. Sta
niulis grįžo namo iš ligoni
nės, bet dar nėra visiškai 
išgijęs, J. Kaminskas suti
ko sunkų sveikatos sutriki
mą. Jis dabar gyvena pas 

j savo dukterį ir žentą S. 
i Mainionius. Ir jau ilgas lai
kas kai serga Tinkųnienė ir 
N a v a 1 i nskas. Linkiu vi - 
siems sėkmingai išgyti.

Baigdama savo raportą, 
sekretorė perskaitė 1 nau
jo nario aplikaciją. Vikto
rija Miller-Zmitraitė prira
šė savo vyrą Frank A. Mill
er prie LDS 6 kuopos ant 
$1,000 apdraudos. Jis tapo 
priimtas. Pagirtinas darbas. 
Laukiame ir kitų LDS 6 kp. 
narių, pasirodančių naujų 
narių prirašymo darbe.

H. žukienė kreipėsi į su
sirinkimą, kad susirinkimas 
sutiktų duoti jai mandatą. 
Ji mano dalyvauti LDS 16- 
ame seime. Susirinkimas 
sutiko.

Sekantis LDS kuopos su
sirinkimas įvyks rugpiūčio 
3 dieną. Nepamirškite, kad 
liepos mėnesį susirinkimas 
neįvyks. O rugpiūčio 3 d. 
susirinkimas įvyks papras
tu laiku ir vietoje. Visi kuo
pos nariai prašomi tai įsi- 
tėmyti. Tame susirinkime 
bus pateikti raportai iš LDS 
16-ojo seimo. Tas labai 
svarbu.

Onytė Wellus

Londonas. — Anglijoje 
nuleistas į vandenį naujas 
naftolaivis “Ottawa”, 87,- 
300 tonų įtalpos.

kt., birželio (June) 19, 1964
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J. PETRONIS

Nenusimink. Tomai!
A P Y

(Tąsa)
—Tokios pat, tai tokios pat, bernel, 

tik jos vis kitaip sustatytos!
Aš su tuo sutinku. Imu rodyti atski

ras raides, aiškinti, kaip iš jų susidaro 
žodžiai, kaip nesunku skaityti.

—Ne mano galvai, bernel!—numoja ran
ka.—Ne mano galvai!

Nuo to karto dažnai į ganyklą išsineši! 
knygą ir, skerdžiaus prašomas, skaitau 
balsiai.. Dažnai, man skaitant, kiti pie
menys turi prižiūrėti bandą, vaikytis 
paskui karves. Piemenys nepatenkinti, 
raukosi, murma. Skerdžius jiems pa
aiškina:

—Jūs ir- paliksite tokie, o iš Tamo
šiaus gali dar kas nors išeiti. Su tokiuo 
mokslu žmogus prie karvių, bernel, ilgai 
nesėdės.

Mane juokina tokia Krypės kalba: ra
do, mat, mokytą! Ne aš vienas esu bai
gęs tris skyrius. Yra ir daugiau pie
menų, mokančių skaityti. Skirtumas tik 
tas, kad aš labiau už juos mėgstu kny
gas.

Aš skaitau, o skerdžius stebi mane, 
knygos lapus. Kartais pats ima krutinti 
lūpas. Bet jis, žmogus, niekaip nesu
pranta, kokiu būdu iš atskirų raidžių 
sudaromi žodžiai.

Nors skerdžius mėgsta klausytis skai
tymo, bet ir pats neblogas pasakorius. 
Jis žino begales įvairiausių atsitikimų, 
daugiausia apie vaiduoklius, raganas, 
velnius ir jų išdaigas . Krypė tvirtina, 
jog visa, ką jis pasakojęs, esanti gry
niausia tiesa, tačiau ne visada norisi juo 
tikėti.

Septynetą dienų atganau, kelias lieku 
namie. Bet čia netenka rankų susidėjus 
sėdėti. Mėšlo mėžti, arti ar piauti dar 
nepajėgiu, užtat, einu akėti, grėbti, prės
lų minti. Beakėjant įdžiūvusias dirvas, 
grumstai taip pamuša padus, kad rytais 
tik ant pirštų stypčiodamas galiu paei
ti. Mano kojos nuo diendaržio srutų, 
nuo purvo, nuo saulės nenuplaunamai 
jjuodėja. Tarpupirščiai .iššunta, blauz
dos suskirsta, gelia visus sąnarius. Vis
ką būtų galima pakęsti, tik miego ma
ža, oi kaip maža... Rodos, griūtum vi
duryje kiemo ir, akmenį po galva pasi
dėjęs, miegotum, miegotum.-. Negaliu 
atsistebėti, kaip mūsų šeimininkas išlai
ko: nežinau, kada jis gula, nematau, ka
da jis keliasi.

Šitaip gyvendamas ,nebeatrenku nė 
dienų: ar sekmadienis, ar penktadienis— 
man vis tiek pat. Atrodo, kad aš Kar
veliuose gyvenu jau seniai, seniai, die
važi nuo kada. Ir šiokios, ir šventos die
nos slenka vienodai. Niekur manęs ne
išleidžia: nei į Andrikauskynę, nei į Liu
bartus, — niekur, niekur...

10. “KOMUNISTAS”
Vargas Kralikauskui su samdiniais. 

Niekas nenori pas jį tarnauti, o atėję— 
dažniausiai be laiko pabėga. Tarnus, 
ypač bernus, šeimininkas samdosi kuo 
pigiausius: tai nebylius, tai pusaklius, 
puskvailius. Tokie, jo nuomone, sąži
ningiau dirba, mažiau vagia, rečiau le
kia į kaimą, tenkinasi paprastesnių dra
bužiu bei valgiu, štai kad ir mūsų Mo
tiejus . Jį vaikystėje buvo pritrenkęs 
perkūnas, ir nuo to laiko jis nei šioks, 
nei toks pasidaręs, pastumdėliu tapęs. 
Proto jis menkai teturi, kiekviename 
žingsnyje jį reikia tai pastumti, tai pa
traukti, tačiau šeimininkas jį vis dėlto 
samdės—pigus.

Su Magdute ir Terese gyvenu geruoju. 
Tai neblogos merginos, draugiškos, be 
reikalo nekimba prie manęs. Tik su Mo
tiejum man nevyksta suartėti, nors ir 
vienoje lovoje miegame. Bandau aš jį 
kalbinti taip, bandau kitaip, bet Motie
jus į šnekas ar draugystes nesileidžia. 
Murkso sau vienas, šnopuoja, atrodo lyg 
amžinai būtų piktas.

Kad ir ne koks mūsų bernas, bet per 
miežiapiūtę ir tokio netenkame.

-Taigi pjauname miežius. Motiejus 
piauna su Terese, o šeimininkas- su ma
nimi ir Magdute. Mat, Magdute viena 
paskui šeimininką dar nespėja rišti.

Miežiai vešlūs, vietomis net išgulę. 
Diena karšta karštutėlė. Visi braukiame 
nuo akių prakaitą, o Motiejus braukia 
dažniau už mus visus. Dairytis Motie
jui nėra kada, nes šeimininkas eina su 
dalgiu jam iš paskos, kaip plovėjai sako, 
kertą į kulną.

Matos, kad Motiejus, kaip nuvarytas

SAKA
kuinas, tuoj tuoj sustos. Baigęs pradal
gį, jis papurto galvą ir niurna:

—Nebegaliu, rankos dreba, širdis 
pyksta...

Įbeda dalgį miežienon, padeda ant ran
kenos pustyklę, o pats sunkiai sudrim
ba ant pargriuvusio pėdo. Nusibraukęs 
prakaitą, ima raustis kišenėse rūkalo. 
Šeimininkas taip pat baigia pradalgį, bet 
naujo nepradeda, o piktai žiūri į Mo
tiejų. Aš matau, kaip raukšlėjasi jo ma
žutis veidas, tankiai mirkčioja akys. Ne
ilgai trukus, prapliumpa ant viso lauko:

—Imk dalgį, griozde! Miežiai byra, o 
jis, kelmas, sėdi. Imk dalgį, sakau, kol 
perkūnas ant plyno lauko nepribaigė!

Motiejus, rodos, nė negirdi tų keiks
mų. Susikūprinęs niūriai sėdi ant pėdo 
ir abejingai dumia dvokiančią taboką.

Kralikauskui sunku išlaikyti tokį Mo
tiejaus abejingumą. Jis pripuola artyn 
ir grėsmingai klausia:

—Kelsies tu, dvėseliena, sakyk, ar ne?
—Tavo miežiai, tu ir siusk!—netikėtai 

atšauna bernas. — Ko čia staugi į ausį! 
Aš einu namo...

Atsistoja, susikamšo į kelnes išsipe- 
šusius marškinius ir, nieko daugiau ne
sakęs, skersai rėžį pasuka kaimo link.

■ Šeimininkas išsižioja it mietu per gal
vą gavęs ir keletą akimrkų nekrutėda
mas žiūri į nueinantį berną.

—Motiejau, nedurniuok! — šaukia iš 
tolo švelnesniu balsu.

O Motiejus, kas patikėtų, nė neatsi- 
gręžia.

—Motiejau, grįžk—algos negausi!
—Pasilik sau “ant padzvanų,” Pėtny- 

čia!—meta Motiejus per petį ir žengia 
sau.

Pėtnyčia žiūri pažiūri įkandin ir pasi
leidžia pustekinis paskui. Prisivijęs 
matom, kažką šauĮkia bernui, skeryčio
ja rankas. Bet Motiejus nesustoja, tik 
kartą mostelėjo į šalį, tartum gindama
sis įkyrios musės. Pagaliau jie nusilei
džia į lomelę ir dingsta iš akių.

Šeimininkas ilgokai negrįžta, ir grįžta 
vienas, be Motiejaus. O jau piktas, net 
baisu pažvelgti. Nė žodžio netaręs, pa
sipūsto dalgį ir taip ima šnioryti mie
žius, kad mums trims paskui jį vieną 
užtenka darbo.

Kelis vakarus iš eilės šeimininkas 
vyksta medžioti berno . Bet medžioklė, 
matyt ,blogai eina, nes kiekvieną kartą 
sugrįžta tuščiomis. Na, ir piktas mūsų 
šeimininkas, kaip vilkas žiemos naktį.

Praėjus kelioms dienoms, vakare ma
ne pasitinka Magdute, nešina naujiena:

—Naujas bernas yra!
—Jau?
—Yra, yra!
—Kaip atrodo?
—Toks didelis, didelis. Ir’gražus. Si- 

manas.
Man krusteli ausys.
Taip, tai tas pats Simanas — buvęs 

Lepšiškių malūnininko bernas, kuris at
eidavo pas mamą pasėdėti. Linksmai 
švilpaudamas ir narsiai gindamasis nuo 
ąkyrių uodų, jis kieme ant prieklėčio 

z tveria kotan dalgį. Dabar Simanas dar 
gražesnis. Pro atlapus marškinius ma
tyti jo galinga krūtinė, iš po paraitotų 
rankovių raivos muskulų gurvuolai.

Simanas iš karto mane pažįsta.
—O, Tomukas! Kaip gerai! Štai kada 

pagyvensime po vienu stogu.
Aš nesusigriebiu, ką pasakyti. Sima

nas ilgokai žiūri į mane, paskiau lyg ir 
atsidūsta.

—Taip, taip. Žmonės išsiskirią ir vėl 
susitinka. Tik su tavo mama nebesi- 
sutiksime... Sunku tau čia, kaip ? Ką 
padarysi... Visaip gyvenime būna, bet 
vieną kartą bus visiems gerai. Kol kas 
visur ta pati velniava—ir pas Miliušį ir 
pas Pėtnyčią, ir pas kitą. Štai, dirbau, 
maliau maliau Miliušiui, vėjui pučiant 
po kelias naktis nemiegodavau, o kai 
malūno ratai sutraiškė ranką, MiliuŠis 
—eik sau, tu. nebereikalingas. •. Kol 
sugijau, jis jau kitą berną beturįs. Pa
žiūrėk, kokie mano pirštai dabar! Ir nė 
ačiū nepasakė, lupikas •..

Simanas parodo man kairiąją ranką. 
• Smilius ir didysis pirštas — trumpesni 

už kitus, be nagų, nebesilanksto. Man 
gaila Simano.

—Bus gerai, Tomai. Bus gerai!
Simanas nepareidavę Pėtnyčiai pus

velčiui, kaip Motiejus ir kiti bernai. 
Sulygo tiek, kiek jautėsi vertas esąs. 

Pėtnyčia gal ir nebūtų samdęsis tokio 
brangaūs berno, bet nebuvo kas daryti: 
darbai lipte lipa ant kulnų, vasarojus 
laukuose byra. Reikėjo griebti tą, ku
ris pirmas po ranka pakliuvo. Bet tik
riausiai šeimininkas nė nesigaili. Sima
nas dirba kaip arklys. Kiek jam deda, 
tiek jis veža. Senu įpratimu, šeiminin
kas bando ir Simaną paraginti, tačiau šis 
bernas ne iš tų, kuriuos kas nori, tas 
gali už nosies vedžioti.

—Tamsta manęs neragink ir nesekiok 
iš paskos, — sako jam Simanas. — Nesu 
nei kvailys, nei tinginys. Kas reikia, 
aš visada padarysiu, tik jūs atlikite, kas 
jums priklauso.

Pėtnyčia išsišiepia kaip kampan įva
rytas šeškas ir, nieko nesakęs, eina ša
lin. Matyt, nenori leistis su Simanu į 
ginčus, nes žmonės kalba, jog Simanas 
“ne pėsčias” esąs.

t Tikrai jis “ne pėsčias.” Aš net tikėti 
nenoriu, kad Simanas toks gali būti. Kai 
jis lankydavosi mūsų troboje Andrikaus- 
kynėje, atrodė tylus, ramus. Aš galvo
jau, kad jis nė pykti nemoka. O kartą 
Pėtnyčios kieme pamatau Simano dan
tis.

Ta barnio liepsna pliūpteli, tas triukš
mas kyla, mano manymu, visiškai dėl 
menkniekio. Ant prieklėčio kalu grėb
liui išlūžusius dantis, šeimininkas kaž
ko rausiasi klėtyje. Ryto saulė jau ge
rokai įkopusi į dangų, mano pilvas ne
rimauja. Laukiu, kada šeimininkė pa
šauks pusryčių. O ji šiandieną vėluoja, 
nesiskubina kviesti. Šeimininkas išlenda 
iš klėties supelijusiomis šikšnomis neši
nas. Tuo pat metu į kiemą įeina Sima
nas. Jis iš ankstyvo ryto piovė dobilų 
atolą. Tik Simano dalgis ne ant peties 
kaip paprastai, o rankoje. Ką gi beneši 
ant peties, jeigu dalgis sau, o dalgiako
tis sau. Šeimininkas iš karto tai paste
bi. (

—Spėjo suėsti dalgį, ir dar patį gerąjį, 
—šoka prie Simano.

—Nesūėdžiau. Nutrūko. Pasitaikė 
dobilų verpetas, nė nepamačiau, kaip 
trakštelė j o,—paaiškina Simanas.

—Trakštelėjo, trakštelėjo, — jaudina
si Pėtnyčia. —■ Kai aš tau trakštelėsiu 
per kišenę, išmoksi su dalgiu apseiti!

Simanas susiraukia, numeta ant prieš- 
klėčio nulūžusį dalgį ir sako:

—Nieko tu man, šeimininke, ne trakš
telėsi. Aš dalgių tyčia nelaužau.

—Ką, ne trakštelėsiu ? Netrakštelėsiu? 
Ir už dalgį, ir už sugaištą dieną iš algos 
atskaitysiu!

—Nė nebandyk! Aš—ne Motiejus. Ge
riau duok kitą dalgį.

Raukšlėtą Kralikausko veidą išpila 
mėlynos dėmės.

—Kaip pasakei, kaip? Ne Motiejus? 
Tik pamanyk! Labai jau riesti ragai tau 
užaugo. Jeigu ne Motiejus tu, tai kas? 
Tur būt, “komunistas,” kaip žmonės apie 
tave kalba, bedievis! Toks tu, matyt, ir 
esi!

Šeimininkas besiskeryčiodamas prilen
da Simanui panosėn. Bernas nebeapsi
kęsdamas niukteli jį smilium į krūtinę, 
ir Pėtnyčia aukštielninkas atsiverčia ant 
prieklėčio, kur aš darbavausi.

—Nelįsk perdaug arti! Sakau: aš— 
ne Motiejus — vis labiau šiaušiasi Sima
nas.

Šeimininkas pašoka nuo prieklėčio ir 
stveria Čia pat gulintį kirvį, kurį buvau 
atsinešęs. Bet vos jis spėja nusitverti 
kirvakočio, Simanas katės miklumu pri
mina jį ir prispaudžia prie žemės šeimi
ninko nagus. Kralikauskas sukaukia ne 
savo balsu. • Bernas nutveria jį už pa
karpos ir kaip kuodelį pasodina ant prie
klėčio.

—Apsiramink!
— Razbaininkas, razbaininkas! — šau

kia net putodamasis Kralikauskas. — 
“Komunistas,” dievo aplaidžia ant ma
no galvos!

Iš trobos išbėga abi Kralikauskienės, 
jos nei žino iš kur tas trukšmas kilo, nei 
išmano kaip elgtis.

O Simanas dėsto:
—Negražu taip, šeimininke. Už centą 

esi pasiruošęs žmogų pasmaugti ir smau
gi tuos, kurie tavęs neatsigina. Aš — ne 
toks. Aš moku gintis ir niekam nesi
duosiu skriausti. O jei pamėgintum, ge
ruoju tau tas nesibaigtų.

—Aš tave teisman, “komuniste,” pa
duosiu. Supūsi už grotų!

—Jeigu ir supūsiu, tai ne per Krali- 
kauską. Klausyk: nepatinku aš pačiam, 
komunistas, sakai, — atsiskaitykim ir 
būsim vėl nepažįstami.

Šie Simano žodžiai iš karto atvėsina 
seimininką. Jis nieko nebesako, tiktai 
piktai šnarpščia.

—Kur jau tu eisi, kurt—-Įsikiša senoji 
Kralikauskienė. — Pakvailiojot, parėka- 
vot, ir gana. Dar žmonės pradės juoktis. 
Eikit pusryčių!

11. “IŠPAŽINTIS”
Su Simanu mes seni pažįstami, gyve

name geruoju, draugiškai. Tačiau jis 
nepanorėjo su manimi vienoje lovoje 
miegoti ir nusikraustė į daržinę ant šie
no. Kralikauskų kamaroje iš pradžių 
vienam buvo kiek nejauku, baisoka. Ge
ra būtų, jeigu kartu miegotų Simanas, 
kaip kad anksčiau miegojo Motiejus. Ta
čiau Simanas ne tas, kas buvo Motiejus. 
Ir dar viena aplinkybė man atrodo keis
ta: su Motiejum miegojome kartu, o nė 
kiek nesusidraugavome; su Simanu bi- 
čiuliaujaihės, bet miegame atskirai. Tik 
bičiuliautis nėra kada. Nuolat prisimenu 
tą vakarą, kai Simanas paskutinį kartą 
išėjo iš mūsų trobos kumetyne, o mama 
mane mieguistą ramino: “Simanas dau
giau nebeateis...”

šeštadienio vakarais Simanas ir Tere
sė eina į vakaruškas ir grįžta, tur būt, 
paryčiais. Išlekia šen ten ir Magdute. 
Sekmadieniais jie puošiasi, eina į Liu
bartus bažnyčion. Šeimininkas taip pat 
nuolatos kur nors išvyksta. Tik aš vie
nas labiausiai iš visų prie namų pririš
tas kaip Kralikauskų Sargis prie būdos. 
Tarp manęs ir Sargio tik toks skirtu
mas, kad aš neturiu antkaklio ir grandi
nės.

_ O norėtųsi ir man išlėkti pasižmonėti, 
sakysime, kad ir į Andrikauskynę ar 
Lepšiškius. Tiesa, kumetyne manęs nie
kas nelaukia, niekam aš ten nereikalin
gas, tačiau norisi nueiti, ir gana. Norisi 
pažiūrėti į tą kumetyno trobą, kur lai
mingas gyvenau, norisi aplankyti kapi
nes, kur ilsisi mano neužmirštamoji mo
tulė. Krypė, tiesa, retkarčiais išleidžia 
pas mokytoją knygos parsinešti, tačiau 
pasižmonėti netenka: laiko tiek nedaug 
būna, kad aš į abu galu lekiu tekinas.

Keletą savaičių pas Kralikauskus pa
gyvenęs, vieną sekmadienį ir aš prašausi 
šeimininkės išleidžiamas bažnyčion.

—Nėra kada,—atsako ji.—Ir kur eisi 
per žmones basas ir nuplyšęs.

Iš dalies ji teisi. • Mano atsineštiniai 
drabužiai—bemaž vieni skudurai, apavo 
jokio neturiu. Nagines gausiu tiktai at
ganęs, o mano išeiginį švarkelį jau se
niai plėšia Jonaičiukas.

Pavyduolingomis akimis žiūriu, kaip 
klėtyje Simanas blizgina batus, rišasi 
kaklaraištį.

—Kur eisi, Simanai?—klausiu.
—Į Liubartus. Reikia žmonių pasižiū

rėti ir save kitiems parodyti. O gal abu 
einam?

—Manęs neleidžia...
—Neleidžia? O kodėl?
—Šeimininkė sako—basas, nuplyšęs.
—Tai aš paprašysiu. Gerai?
—Neleis...
—Leis, pamatysi.
Jeigu Simanas paprašys, gal ir leis. O 

jis ir sako šeimininkei:
— Tomas šiandieną nori išpažinties 

nueiti. Kai buvo prie gyvos motinos 
bažnyčioje, tai lig šiol dar nė karto ne
nuėjo. Skundžiasi, kad šeimininkai jo 
neleidžiate.

Kralikauskas nedraugiškai dėbteli į 
Simaną.
' —Pačiam taip pat ne pro šalį būtų 
išpažinties nueiti. O piemeniui kaip ei
ti—nuskaręs. Be to, šiandien jau ir 
vėlu, reikėjo anksčiau susiruošti.
‘ —Mums užteks laiko,—spiriasi Sima
nas.—Jeigu vaikas basas ir nuskaręs, ne 
jis kaltas. Šį kartą apsivilks mano 
marškiniais, o šeimininkas duosite kel
nes, tik ne perdaug sulopytas. Paraitos, 
kur bus per ilga, ir gerai.

(Bus daugiau)

Haverhill, Mass. J
Bus du svarbūs parengi- 

mai-piknikai — birželio 21 
d. Maple Parke, Methue^ 
nuošė, ir liepos 4 ir 5 dd. 
Ramo va parke, Montello j.

Čia žmonės rengiasi va
žiuoti į abu piknikus.

Liepos 4 ir 5 dienų bilie
tai platinasi gerai. J. Kodis 
su žmona iš Lawrencaus 
buvo atvažiavę į Haverhillį, 
kad gerai aptarti ir nuvežti 
visus, norinčius važiuoti į 
Montello. Laikas, kada bu- 
sas išeis, bus praneštas vė
liau.

Kazlauskai žmones nuve
ža į įvairius kitų miestų pa
rengimus. Kadangi Augus
tas šiuo tarpu jaučiasi pras
to kai, tai jo žmona Many 
žada nuvežti visus, kas tik 
norės važiuoti birželio 21 d. 
į Maple Parką.

Birželio 7 d. buvo labai 
geras parengimas Maple 
parke. Kurie ten buvo, visi 
buvo pasitenkinę. Valgio 
buvo visiems užtektinai. *

Darbininke

Keblus likimas
Aš ten gimiau ir užaugau 
Ir ten vaikystę praleidau: •

Kur Nemunas tykiai banguoja, 
Kur berže gegutė kukuoja, 
Kur gieda ore vieversys, 
Kur klega ant stogo garnys, 
Kur vieta mums žavi, linksma, 
Tai mano gimtinė Lietuva!

Bet tik ką spėjau .užaugti,
Ir tuoj turėjau išbėgti:

Nes buožėms tarnaut nenorėjau 
Ir caro valdžios nemylėjau.
Ii’ijau nuo vaikystės dienų 
Amerikoje gyvenu.
Bet man čia ašaros dažnai rieda, 
Mat, mano likimas toks keblus, 
Kad net grįžt neleidžia pas savus.

Jonas Juška

4 p.-Laisve (Liberty)

Rochester, N. Y.
Gražiai praėjo Gedimino 

draugystės 60-os sukakties 
paminėjimas

Birželio 6 d. Gedimino 
pašalpos ir kultūros drau
gystė minėjo 60 m. jubilie
jų. Prie skaitlingos vietinės 
publikos buvo svečių: iš To
ronto, Hamiltono ir Bing- 
hamtono. Taipgi buvo ir 
Kazys Vaivoda, vienas iš 
draugystės tvėrėjų. Jis jau 
gyvena devintą dešimtį me
tų privatinėj įstaigoj senu
kų namuose, iš miesto pa
šalpos. (

Nors K. Vaivoda j&i 
daug metų nepriklauso Ge
dimino d-tei, bet draugystė 
padarė žmonišką gestą pa- 
kviesdami jį į parengimą.

Frank ir Julia Konteniai 
parūpino atvežti ir parvež
ti jį į namus.

Buvo ir miesto vyriausy
bės pareigūnai: meras 
Lamb, vice meras Perillo su 
žmona, šiaurinio miesw 
distrikto kaunsilmanas R. 
Lili su žmona, ir miesto ma- 
nadžerio žmona Mrs. P. W. 
Homer.

S. Sasna prisiuntė gražų 
pasveikinimą su 6 doleriaij^.

R. Barauskas nufilmavo 
vakaro veiklą. .

B. Černauskas buvo va
karo pirmininkas. Miesto 
pareigūnai pasakė gražias 
kalbas, ir pagyrė visus 
draugystės veikėjus, kad 
draugystė išsilaikė per 60 
metų ir turi nuosavą gražią 
svetainę veikimui.

Kad meninės programos 
ir nebuvo galima paruošti, 
bet vakaras buvo įvairus. 
Kur tik ėjau, publika gyrė 
ir dėkojo už skaniai pa
ruoštą ir gražiai patiekia 
vakarienę.

Ruošėjomis buvo: S. UseA 
vičienė,' R. černauskienė, 
A. Baronienė, K. Žemaitie
nė, V. Bullienė, N. Stugevi- 
čienė ir P. Sadwick.

Prie baro dirbo: G. Dau- 
kas, J. Stančikas, P. Čereš- 
ka ir E. Shopienė.

Alvina Baronienė parda
vė 60 vakarienės tikietų, E. 
Usevičienė pardavė 16. Ki
tų neteko patirti, kiek par
davė.

B. černauskas, 
D-tės koresp.

Maskva. — TSRS įrerų^f 
fabriką, kuris per pa2ą 
200,000 kubiškų metrų jua
nio vandens paverčia į 
prėską vandenį (kubiškas
metras yra virš 35 kubiškos 
pėdos).

— Penkt., birželio (June) 19, 1964
i



PHILADELPHIA, PA
Philadelphijos Chamber 

ųf Commerce reikalauja, kad 
philadelphijos ir Denverio 
metalinių pinigų dirbtuvės 
dirbtų 24 valandas, nusi
skundžia metalinių pinigų 
trūkumu, 
bizniui, 
shingtoną

kas kenkia jų 
Kreipėsi į Wa- 

tuo reikalu.

Mrs. Russell D.Mr. &
Stesler sako, kad nuo lai
ko, kada Board of Educa
tion paskelbė, kad jų sūnui 
norima sulaikyti stipendiją 
už pasisakymą dėl meclika- 
lės paramos Vietnamo par
tizanams, jie gauna grasini
mus laiškais, telefonu ir iš
kabomis, kad jų namas ant 
pardavimo.

Scrantono pranešimu, ba
landžio mėnesį valstijos 
vieškeliuose užmušta 109 
žmonės.

Philco kompanijos strei
kuojantys darbininkai kalti
na kompaniją paneigimu 
valdžios įsakymų nesusipra
timus rišti derybų keliu.

Izraelio premjeras Eshkol 
lankėsi Philaclelphijoje, ap
lankė paminklą šešių mili
jonų žydų, nužudytų antra
jame pasauliniame kare. Pa
minklas randasi 16th St. ir 
Benjamin Franklin Park-

Draugės Ramanauskienės 
brolis Kačiulis su žmona, 
viešėję arti metų pas seserį 
ir švogerį Sellers viilė j, 
vyksta į namus Kanadoje. 
Draugė L. Kačiulienė per 
jungiamas išvykas nuošir
džiai dirbo. Ačiū jai ir lai
mingo sugrįžimo. Jos dar- 
vas pažangiečių dideliai var- 
tinamas.

Draugai Neverdauskas ir 
Misikonis susveiko ir daly
vavo Ramanauskų išvykoje. 
Sakosi jaučiasi gerai. Ker- 
šauskas ir Misikonis, abu 

l^LD 10 kuopos nariai, mi
nėjo savo 75 metų gimta
dienius. Priimkite linkėji
mus nuo visų kuopiečių.

Baltimoriečiai Deltuvai, 
^tanis ir Pivariūnienė da
lyvauja philadelphiečių iš
vykose. Draugai Zambuse- 
vičiai ir Romik a i t i e n ė iš 
Readingo mūsų parengimų 
svečiai, lankytojai, atveža 
ir dovanų. Draugai Zam- 
busevičiai yra LLD 10 kuo
pos nariai Philadelphijoj ir, 
rodosi, pasimokėjo duokles 
LLD 10 kuopai už dvejus 
metus. Ačiū jiems

Amalgamated Clo thing 
Workers of America advo
katą Jacob E. Weinerą mė- 
pas Tate paskyrė į Human 
delations Commission.

World Council of Church
es surengė prakalbas Hill
town Township atvykusiam 
iš Tarybų Sąjungos babtis- 
tų dvasiškiui. Menonnite 
svetainė prisipildė publikos. 
Katalikų grupė suruošė pro
testo demonstraciją su iška
bomis, kad Tarybų Sąjun
goje nesą religijos laisvės. 
Nesusipratimų neįvyko.

Vincent Vizzard, 31 me
tų, penkių vaikų tėvas, ga
vo 'Bachelor degree.” Vai
dai nuo šešių mėnsių iki 4 
Tpetų. Mokyklą lankė vaka
ris, dirbo pardavėju ir ki
tus darbus, užlaiko namą, 
šeimyną, ir sakosi tęsiąs 
mokslą toliau.

W. Park Woodrow, mana- 
džeris AFL-CIO ligoninės, 

išrinktas Northeast Area 
Health and Welfare pirmi
ninku.

Valstijos senato Appro
priation komitetas paskyrė 
$675,000 kovai už jaunuo
lių blogybių prašalinimą.

Philadelphijos priemiestis 
Newtown iškilmingai mini 
280-ąsias įsikūrimo metines.

Birželio 12 LLD 10 kuo
pos susirinkimas buvo skait
lingas. Valdybos ir komisi
jų raportai išklausyti ir pri
imti. Padiskusuota geru
mai ir trūkumai. A. M. re
zignavus iš delegato vietos 
į LLD suvažiavimą, išrink
ta J. Smithienė.

Susirinkimas pasižymėjo 
aukomis, išaukodamas $250. 
“Laisvei” ir “Vilniai” auko
jo po šimtinę ir Ateivių gy- 

1 nimui $50. Spaudos para
mai prisidėjo draugai Ra
manauskai iš Sellersville su 
$80, abiem laikraščiam po 
$40. Ačiū jiems. Kuopa ir 
Ramanauskai parėmė gerus 
tikslus, ir mažai yra tokių 
kuopų ir Ramanauskų mū
sų judėjime.

Nepamirškite šio sekma
dienio, kad busas į baltimo- 
riečių pikniką išeis nuo 
Girard Ave. ir N. 4 Street 
9 vai. ryte. Norintieji vyk
ti būkite laiku,, pranešdami 
Žalnieraitienei arba Turei- 
kienei, užsisakydami vietą. 
Bendras važiavimas links
mas, piknikas rengiamas 
“Laisvės” paramai, visų 
remtinas.

Pilietis

ap-

Lawrence, Mass
Prašymas dėl 
Moterų stalo

Naujosios Anglijos 
skričių metinis - piknikas 
įvyksta sekmadienį birželio 
21 d., Maple parke, Methu- 
enuose. Kai kitais metais, 
taip ir šiame piknike Mote
rys turės stalą su įvairiau

Bostono Apylinkės Atidai!oi

Didysis “Laisves” Paramai

PIKNIKAS
/

Rengia Mass, valstijos progresyvės lietuvių organizacijos

Dvi Dienas: Šeštadienį ir Sekmadienį

LIEPOS-JULY 4-tą ir 5-tą DIENOMIS
Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto iki 11-tos vakaro

BUS RAMO VA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Art Mason’s Orchestra nuo 4-os vai. popiet

Programa: Prakalbos, Muzika* Sporto žaislai

Šiame piknike bus daug svečių iš tolimų kolonijų. 'Tik prieš pikniką 
New Yorke bus užsibaigęs L.D.S. seimas, daug delegatų norės aplankyti 
Mass, valstiją ir užsuks į šį pikniką. Atsilankykite į pikniką ir susipažin
kite su svečiais. i Rengėjai

siais valgiais. Manome, kad 
visų kolonijų draugės ir 
draugai jau pasirūpino pa
ruošti Moterų stalui dova
nų. Kas dar to nepadarėte, 
moterys prašo dovanas at
vežti važiuojant į pikniką.

S. Penkauskas

Philadelphia, Pa.
Iš LLD 10 kp. susirinkimo

Birželio 12 d vakarą į su
sirinkimą naujoj vietoj 
(1150 N. 4th St.) narių atė
jo nepaprastai gražus skai
čius. Būtų smagu visuose 
susirinkimuose tiek matyti. 
Išklausė užrašus praeito su
sirinkimo ir komisijų pra
nešimus. Draugas Merkis 
davė pranešimą apie išvy
ką pas Ramanauskus atžy- 
mėjimui jųjų gyvenimo ant 
ūkio 20 m. Pranešė, kad 
draugai Ant. ir Bronisė 
Ramanauskai aukojo $80, 
skiria pa $40 “Laisvei” ir 
dienraščiui “Vilniai”, kuo
pa nutarė prisidėti po $60 
ir abiem laikraščiams pa
siųsti po $100 ir $50 ateivių 
gynimo reikalams.

Bušo komisija vykti į 
Baltimorę birželio (June) 
21 d. , draugės Anna Zalne- 
raitienė ir Tureikienė, pra
nešė, kad tikietai yra plati
nami ir prašo visus drau
gus, norinčius sykiu vykti, 
nesivėluoti, pribūti ant 4th 
ir Girard Aye. 9 vai. ryto.

So. Philadelphijos drau
gės jau susitarė būriu vyk
ti ir sykiu su jomis turėsite 
smagią kelionę.

P. w.

Ligonis: teko nugirsti, 
kad d. Antanas Adomaitis 
pergyveno operaciją Met
ropolitan Hospitalyj, jau 
grįžo namo, sveiksta, po gy
dytojo priežiūrą. Linkiu 
jam pilnai susveikti.
Mirė du LDS 5 kp. nariai

Teresė Šaulinskienė mirė 
birželio 9 d. Sirgo dvejus 
metus, pergyveno gal tris 
šokus ir akimis tik taką be
matė, turėjo cukrinę ligą. 
Birželio 9 d. išsiliejo krau
jas, tuoj ir mirė, amžiaus

Dainos ir muzikos festivalis
Progd mūsų pažangiųjų organizacijų suvažiavimų, 

kurie įvyks liepos 2, 3, 4 ir 5 dd. Henry Hudson Hotely, 
353 W. 57th St., New Yorke, suvažiuos žymiausi Ameri
kos lietuviai dainininkai.

Chicagą atstovaus Estelle Bogden, Jerry Fiala, Va
lerie Urbikas, Roger Žilis ir Martin Widra.

Clevelandą—Julius Krasnickasir Stasys Kuzmickas.
Worcester — Irene Janulis ir Al Daukšys.
New Yorką—Aido choras, vad. Mildred Stensler, 

Moterų kvartetas, solistai: A. Iešmantą, N. Ventienė, 
E.Brazauskienė, Viktoras Bekeris.

Aišku, iki festivalio atsiras ir daugiau dainininkų.
Festivalis atsibus liepos 4 d. 7-tą valandą vakare 

puošniam Henry Hudson viešbutyje.
Šį festivalį rengia LMS ir LLD organizacijos. Festi

valis bus spalvingas ir žavingas.
Kviečiame Didžiojo New Yorko ir apylinkės visuo

menę skaitlingai atsilaikyti.
Bendra komisija

Tarybų Lietuvoje
MOKSLEIVIŲ DAINOS 
ŠVENTES DALYVIAMS

Panevėžys. — Puikiais 
nacionaliniais rubais pasi
puoš respublikinės mokslei
vių dainų šventės dalyviai. 
Linų kombinato jaunosios 
audėjėlės gavo garbingą 
užsakymą — išausti 2,500 
metrų lininių audinių su 54 
procentų lavsano priemai
ša. Iš jų bus siuvami rūbai 
šventės dalyviams.

116 JAUNŲJŲ 
SPECIALISTŲ

Kaunas. — Veterinarijos 
akademijoje baigė darbą 
diplomantų skirstymo ko
misija. 116 jaunųjų specia
listų gavo kelialapius į bū- 

tik 64 metų. Tapo palaido
ta birželio 13 d., Oakland 
kapinėse. Buvo pašarvota 
pas Sucharski, 2324' Marga
ret St.

John Shuipis mirė birže
lio 10 d., palaidotas 13 d., 
Northwood kapinėse. Pa
šarvotas buvo Joe Kava
liausko šermeninėj, 1601 S. 
2nd St. Gyveno 4313 N. 8th 
St.

Reiškiu užuojautą jo 
žmonai ir šeimai.

P. Walantiene 

X

simąsias darbovietes. Į savo 
gimtinę — Jurbarko rajoną 
—išvyksta Birutė Rukšnai- 
tytė. Ji dirbs rajone veteri
narinėje ligoninėje. Anta
nas Ignatavičius važiuoja į 
Kėdainių rajoną, akademi
jos komjaunimo komiteto 
sekretorius Aloyzas Zairys 
bus Šilutės rajono veterina
rijos gydytojas.

B. Rokaitis

DAR KARTĄ APIE 
“APELSINUS”

Žurnalas “Muzikalu a j a 
žizn” penktajame numeryje 
išspausdino medžiagą apie 
Lietuvos TSR Valstybinio 
akademinio operos ir baleto 
teatro spektaklį “Meilė 
trims apelsinams”, parody
tą gastrolių Kremliaus Su
važiavimų rūmuose metu. 
Straipsnio autorius S. Šlif- 
šteinas teigiamai atsiliepė 
apie bendrą režisūrinį spek
taklio sprendimą, apie gerą 
atskirų veiksmo planų ap
jungimą į vieną visumą. 
Veržliu komedijiniu tempų 
pastatytas Prologas, vykę 
Juokdariai — visa tai, au
toriaus nuomone, skambė
jo lietuviškame spektaklyje 
prokof jevišk a i ryškiai, 
veržliai, teatrališkai.

Kaip ryškiausi aktoriniai 
laimėjimai straipsnyje mi
nimas Trefų karalius, kurį 
sukūrė respublikos liaudies 
artistas R. Siparis, vokali
niu ir vaidybiniu atžvilgiu 
su polėkiu išspręstas Prin
co vaidmuo (r espublikos 
nusipelnęs artistas V. No
reika), išraiškingas Leand
ras (nusipelnęs artistas A. . 
Lietuvninkas).

Kartu S. šlifšteinas nuro
do ir scenas, kuriose, jo 
nuomone, dar trūksta jud
rumo, pilnakraujišk u m O; 
Straipsnio autorius pažymi, 
kad “Apelsinų” režisierė V. 
Mikštaitė ir dailinin kas 
Jankus turėtų dar padirbėti 
prie atskirų scenų. Nuo to 
gyvas, užkrečiančiai įdo
mus spektaklis taptų dar, 
ryškesnis, tikrai prokofje- 
viškas.

Paskutiniajame žurnalo 
viršelio puslapyje įdėta 
nuotrauka — scena iš spek
taklio.

(ELTA)

TARYBŲ SĄJUNGA IR 
ERDVIŲ PASIEKIMAS
Maskva. — Tarybų Są

jungoje buvo paminėta me
tinė sukaktis, kai Valentina 
Tereškova, pirmoji pasau
lyje moteris, skraidė kos
mose aplinkui Žemę.

TSRS aviacijos vadovas 
maršalas K. A. Veršininas 
sakė, kad ateityje Tarybų 
Sąjunga dar daugiau pasi
žymės erdvių užkariavime.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

& VICINITY Help Wanted—Female

HELP WANTED MALE

AUTO Seat Cover & Top Install
ers. Experienced only. Steady work, 
good conditions. Rayco, 2300 
Admiral Wilson Blvd., Camden,N. J.

609-WO. 3-1969.
(49-50)

FRAMERS
sheath, stud, Cornice Trim 

Hourly piece work.
WI. 6-3299

(49-50)

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

WI. 5-8900.
(47-48)

SALESMEN. We don’t want triflers. 
We want full time men, genuinely 
interested in real chance for ad
vancement with large life insur
ance company specializing in com
plete line of guaranteed renewable 

I income protection, hospitalization, 
surgical, medical & dental plan. We 
can supply you with fresh telephone 
leads to enable you to earn top 
comms while preparing yourself 
for advancement. If you own a 
Jate model car and are bondable 
call TU. 7-2240 between 10 and 12 
A. M. (48-52)

FOREMAN and Metal Sorter. 
Scrap iron and metal yard has 
excellent openings. Only experi
enced need apply. Liberal pay for 
qualified men. Call Collect Bla
densburg, Md. Days: AP. 7-0400. 
Md.
Eves. Oliver 6-8140 Chevy Chase, 
Md. (47-48)

Auto Body & Fender Man. Must 
be experienced. Steady work. Ap
ply Liberty Bell Auto Body. 509 
Bristol Pike, Andalusia, Pa., or call 
ME. 9-9829. (47-48)

Ham Bojiers & Trimmers Steady 
work. Good pay. Apply at once.

SANDY MAC FARMS, Inc.
9105 Waltham Ave., Pennsauken,
N. J., or Ph. Phila. WA. 2-5974

(4748)

WANTED. Kitchen men. Must be 
over 22 yrs pf age. Steady em
ployment for dependable and right 
man. Position available full time. 
Perm, position as kitchen man in 
large Phila. Hospital. 40 hr. $34 a 
week to start. Plus 2 meals. Oppty 
for advancement. Call WA. 2-1060, 
Ext. 545. (48-50)

SQUEEZER MOLDERS, also Two 
Experienced pour-off men. Good 
wages and fringe benefits.

WERNER FOUNDRY & 
MACHINE CO. 

Lansdale, Pa.
(48-52)

Must

SHOVEL AND BACKHOE 
OPERATOR

be thoroughly experienced.
Call EL. 6-5252

(48 -49)

MAINIERIŲ PIKNIKAS
Rengia Shenandoah ir Mahanoy City, Pa., 

ALDLD ir LDS Kuopos

Spaudos Naudai

Sekmadienį 28 Birželio-June
Pradžia 12 vai. dieną

Vieta tarp Lake Wood Parko (ir Mahanoy City, 
prie kelio 45, Hosensock Township, Martišių Grove.

Iš rytų keliu 309 pravažiavus Tamaqua ant kalnelio 
yra miestelis Hometown, kur 45 kelias eina skersai j rytus 
ir vakarus. Ant šios kryžkelės yra du trafiko žiburiai. 
Čia sukite į kairę, į 45 West.

Atvažiavę iš šiaurės 309 keliu iki šiai kryžkelei suki
te į 45 dešinėj — East. Pravažiavus Lake Wood Parką, 
reikia važiuoti lėtai ir tėmyti lauke mūving pikčerių 
vietą, prieš kurią keliukas kairėj j mūsų pikniko vietą.

Atvažiavę iš vakarų 45 keliu turi pervažiuoti Ma
hanoy City, nuvažiuoti į pakalnę ir taipgi tėmyti mūving 
pikčerių vietą kairėj, prieš tą vietą keliukas dešinėj Į 
mūsų pikniką.

Prašome visus draugus ir drauges iš arti ir toli atvykti 
į šį pikniką, nes mūsų darbščiosios gaspadinės jau ren
giasi visus puikiai priimti. Čia susitiksite su draugais 
iš visos apylinkės. Būsite visi gražiai priimti ir smagiai 
praleisite laiką.

Rengimo Komisia
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Nurses, O. B. Supervisors, RN’s 
all depts, and all Shifts, to expand 
services in new hospital, in N. E. 
Call AFL-CIO Hospital, ask for 
Miss Green CU 9-6000.

(48-50)

HOUSEKEEPER—Live in, not 
over 50 yrs. of age. Beautiful spa
cious quarters. TV, etc. Other help 
does most of cleaning. Salary to 
start $50 week, more if you are 
worth it. Mother at home most of 
the time. 6 children, no babies. 
Phone NO. 3-8603 for interview. 
Permanent position. (49-51)

WOMAN, attractive, to give dance 
instructions in adult dance studio 
in Jenkintown. With or without 
exp. Gd. sal. & comm. Apply 417 
Johnson St. Jenkintown. Rm. 200.
TU. 6-7979.

(47-48)

HOUSEKEEPER. Between 25-45 
years old. Experienced. No cooking. 
Lite laundry. Good with children. 
Sleep in. Thurs. and Alternate Sun. 
off. Own Room. Air conditioned 
home. Recent references. $45. 
TU. 4-5034. (47-48)

MALE & FEMALE

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

(47-48)

.. COUPLE—COOK—WAITRESS.
European preferred. Experienced in 
freezing vegetables and fruits. Sleep 
in. Preferably with driving license. 
MU. 8-9810. BOx 678, Devon. Pa.

(47-48)

MAN & wife. Middle age, for 
caretaker & supt., mod. apt. house. 
W. Oaklane. Must be able to do 
minor repairs. Must give good refs. 
(Good salary, apt., gas & electric, 
telephone incl.) Write to owner, 
Lionel Palletz, 501 Wellesley rd., 
Phila., 19, or call CH. 7-5562.

(48-49)

REAL ESTATE

Willingboro, 22 Patriot Lane.
Ranch, 3 bdr., 2 bs. Family room. 
1 car garage. Close to public and 
Parochial schools. $13,600. Call 
609-TR.7-2590.

(47-48)

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)

Seni žmonės daugumoje 
yra inervuoti. Gražios kom
panijos yra puikus nervų 
a tliuosa vimas. Lankykite 
Laisvės naudai parengi
mus dėl pasilinksminimo.



KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi, 

r i karo, tas yra priešas visu 
tautu.

šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos net trys labai storos 
knygos apie Leniną. Visos jos 
daikte sudaro 1.797 puslapius, 
o ju bendra kaina—$25.95 !

Knygų autoriai: Louis Fis
cher. Stefan T. Possony ir 
Robert Payne.

Apie jas plačiai praėjusio 
sekmadienio “N, Y. Timese” 
parašė Henry L. Roberts.

Js Kobertso apžvalgos išva
da: Visi trys autoriai yra Le
nino priešai. Visi jie stengiasi 
tą didįjį liaudies vadą “su
pliekti.” bet patys tarp .savęs 
nesusikalba. Vienam Leninas 
buvęs didelis drąsuolis, o ki
tam didelis bailys. Vienam jis 
norėjęs kuo greičiausia sugrįž
ti į Rusiją ir ruošti revoliuciją, 
kitam jis atidėliojęs ir atidė
liojęs sugrįžimą. Vienam jis 
buvęs gilus, didelis galvočius, 
kitam beveik nieko pasauliui 
nedavęs ir t. t.

Kadaise, pabaigoje praėju
sio ir pradžioje šio šimtmečio 
būdavo labai mada “tarkuoti” 
Marksą. Jo visas mokslas bu
vo šimtais atveju paleistas 
“vėju.”

Taip dabar knyga po kny
gos susidoroja su Leninu.

Tik vieneriais metais net 
trys stambios knygos! Nieko 
panašaus nėra buvę Amerikos 
istorijoj e.

Tuo tarpu, kaip visi žino ii* 
mato, marksizmas - leninizmas 
žingsnis po žingsnio laimi pa
sauli! Juo daugiau tokie fis- 
cheriai ir painai Leniną plūs
ta, tuo labiau jo puoselėtos 
idėjos užkariauja liaudies ma
ses visuose pasaulio kampuo
se!

Kelrodis Į pikniką
Paskutiniu kartu primena

me, jog Visų tautų piknikas 
įvyks jau šį sekmedienį, 
birželio 21 d., Midvale kem
pėje, Wanaque, N. J.

Visi kviečiami. Visų no
rinčių paremti sveturgi- 
miu ir visu amerikiečiu tei
sių apginimą vieta ten būti. 
Visi gražių piknikų mėgė
jai džiaugsis ten nuvykę.

Įėjimo į pikniką mokestis 
$1 asmeniui, vaikams nemo
kamai.

Kelrodis Husais
Iš New Yorko busai išeis 

pradedant 9 vai. ir po to kai 
tik prisipildys. Patartina 
nesivėluoti ir turėti bilietus 
iš anksto (round trip $1.50). 
(Iki birželio 19-os vakaro 
galima bilietą gauti pas 
Sasną).

Busai eis nuo komiteto 
raštinės 49 E. 21 St., Man
hattan (arčiausia iš BMT 
23rd St. stoties).

Kelrodos automobiliais
Paduodame jį taip, kaip 

rodo komiteto pateikta in
formacija :

George Washington Tiltu: 
—take Route 4 (9 miles) to 
Fairlawn, take Route 208 to 
end (at Oakland), cross 
bridge, make sharp right 
to Skyline Drive, take to 
end, turn left on Route 511 
for 4 miles, turn right on 
Westbrook Rd. (entrance to 
reservoir) to police booth, 
turn left on Snake Den Rd., 
follow signs to camp.

Lincoln Tunnel: Take 
Route 3 to Garden State 
Parkway, north on Park
way to Route 4, take West 
on 4, follow directions as 
above.

Rengėjai

PETICIJOS PRIEŠ 
McCARRANO AKTĄ

New Yorkas. — Miriam 
Friedlander, Citizen’s Com
mittee for Constitutional 
Liberties sekretorė, prane
ša, kad renkami parašai po 
peticijomis, kurios bus 
įteiktos JAV Kongresui, ra
ginant atšaukti McCarra- 
no įstatymą. Ji sakė, kad 
žmonės noriai pasirašo po 
peticijomis.

MIR E
Ona Janušienė mirė bir

želio 15 d., po ilgos ir sun
kios ligos, po pakartojamo 
ieškojimo pagalbos ligoni
nėse. Palaidota 17-tą, Cyp
ress kapinėse, kur prieš apie 

: desėtką metų palaidotas jos 
: vyras.

Liūdesyje liko trys duk
terys, sūnus ir jų šeimos, 

i taipgi giminaitės Suzana ir 
i Aldona Kazokaitės. Nors 
■ giminystė tolima, bet drau
gystė Janušienės su velione 

j Kazakevičiene (žinomosios 
i dainininkės Suzanos moti- 
! na) buvo artima. Kaimy- 
: nvstėje gyvendama, Janu
šienė palengvino ne vieną 
anksčiau pabėgusios Kaza
kevičienės valandą, kol pati 
tebesidžiaugė gera sveika
ta. Būdama slauge, Suza- 

! na, puikiai žinodama ką 
1 ligoniui reiškia- draugystė, 
didžiai brangino Janušienės 

; draugiškumą jos motinai ir 
' liūdnai pergyvena tetos ne
tekimą.

Velionė Janušienė pri
klausė LDS 13 kuopai ir 

i Moterų klubui, buvo ilga- 
| metė “L-vės” skaitytoja ir 
i rėmėja pažangiųjų susirin- 
į kimų ir pobūviu lankvtoja. 
i Gaila jos< netekus. Mūsų 
i užuojauta jos šeimai ir ki- 
i tiems artimiesiems.

Velionė paskiausiu laiku 
gvveno 84 Maple Dr., New 
Hyde Park, L. I, N. Y.

Ar Važiuosime į 
mainieriu pikniką?

Pastebėjau, kad ir šiemet 
Shenandoah ir Mahanoy Ci
ty apylinkės didžiųjų orga
nizacijų kuopos rengia spau
dos naudai pikniką. Tai 
puiku. Spaudai parama rei
kalinga. Pernai toje apylin
kėje įvykęs piknikas (nežiū
rint labai bjauraus oro) da
vė gražioS^jaramos. Rei
kia tikėtis, kad šiemet oras 
bus žmoniškas ir naudos iš 
pikniko bus dar daugiau.

Man norisi pakelti klau
simą: O kaip su Niujorko 
pažangiaisiais, argi mūsų 
keletas mašinų negalėtų į 
mainieriu pikniką nuvažiuo
ti? Pakeltumėm jų ūpą, 
padėtumėm jiems padaryti 
šį pikniką dideliu ir sėk
mingu.

Girdėjau, kad iš “Lais
vės” redakcijos į pikniką 
vyks Antanas Bimba su sa
vo žmona Ilse. Jis ten buvo 
ir pernai ir sugrįžo labai 
patenkintas mainieriu drau
giškumu.

Pavyzdžiui, Jurgis Ware- 
sonas, myli j piknikus ge
riems tikslams nuvažiuoti. 
Jis turi puikų automobilį ir 
galėtų keletą norinčių va
žiuoti nusivežti. Taip pat 
Jonas Grybas yra nuošir
dus piknikų lankytojas, taip 
pat S. Večkys ir Nelė ir 
Povilas Ventai. Norintiems 
į mainieriu pikniką važiuo
ti reikėtų su jais susisiekti.

Mainieriu piknikas įvyks 
birželio 28 dieną.

Rep.

LANKĖSI SENKEVIČIAI
Pirmadienį, birželio 15 d., 

. rytuose lankėsi Vacius ir 
Bronė Senkevičiai, kurie 
dabar yra pensininkai ir 
gyvena Indiana valstijoje. 
Tai žinomi visuomeninin
kai. Senkevičius yra ilgai 
dirbęs “Laisvės” spaustuvė
je, o vėliau abudu dar il
giau dirbo “Vilnyje.” Svei
katai pablogėjus ir sulau
kus pensininkų amžiaus, jie 
išėjo į pensiją.

Būdami New Yorke parai 
buvo apsistoję pas D. M. ir 
K. šolomskus. Dabar gerai 
atrodo; sakė, kad daug ge
riau jaučiasi pasilsėję.

Šimtas delegatų dalyvaus 
LDS 16-ame Seime

LDS Centro raštine jau 
turi mandatus virš šimto 
šeiminių delegatų, kuriuos 
kuopos išrinko. Labai svar
bu, kad visi išrinktieji Sei
me dalyvautų.

Delegatų ir svečių turėsi
me iš plačios Amerikos. 
Chicaga, Detroitas, Cleve- 
landas, Pittsburghas turės 
nemažas atstovybes. Iš Ka
lifornijos Karosų ir Ta ras - 
kų automobiliai jau rieda 
New Yorko link. Iš Con
necticut valstijos didžiausią 
atstovybę atsiųs Bridgepor- 
tas.

Seimas, atrodo, bus de- 
j legatais skaitlingas ir tari- 
■ mais gausus. Teks aptar
ti labai svarbius LDS rei
kalus. Teks keletą jau nu
senusių konstitucijos para
grafų naujais pakeisti ir 
net aptarti LDS 116 kuo
pos (Chicagos) sumanymą 
organizacijos vardą keisti. 
Likusį laiką turėsime pa
skirti grynai apskričių ir 
kuopų problemoms aptarti.

Seimas įvyks 2 ir 3 die
nomis New Yorke. Seimui 
pasibaigus liepos 3 d. vaka
re turėsime iškilmingą ban
ketą tame pačiame Henry 
Hudson viešbutyje. Mano
me, kad visi delegatai ir 
daug svečių bankete daly
vaus. Bilietai parsiduoda 
po $5.00.

LDS vajaus pasekmės 
mus džiugina

Priešseiminio vajaus pa
sekmės jau žinomos. Vaju
je dalyvavo apie 50 veikė
jų, kurie įrašė 166 naujus 
narius.

Palyginus su 1961-2 me
tų vajumi, kuriame dalyva- 
vavo tik 29 va j minkai ir 
buvo įrašyta 90 naujų na
rių, tai šį vajų galima skai
tyti visapusiai nusisekusiu. 
Džiugu ir tai, kad arti pu
sės vajininkų buvo jaunes
nio amžiaus, daugiausia 
čiagimiai. Pasirodo, kad ir 
čiagimiai palaipsniui įsi
traukia organizaciniu dar
ban. Šiuo metu jau nema
žas kuopų skaičius turi 
įjungęs į valdybas jaunes
niųjų LDS narių.

Pirmąją vajaus vietą 
vėl išlaikė Julius Neuman- 
nas, Milwaukee, Wis. Bet 
jam ant kulnų mynė Elz
bieta Malinauskaitė-Galore, 
iš Pittsburgho, dabar iš
rinkta į LDS vice preziden
to vietą. Trečioje vietoje 
stovi Alice Morris, Oak
ville, Conn. Ketvirtoje vie
toje — Povilas Sprindis, 
Kenosha, Wis.

Nors vajus jau pasibai
gęs, tačiau naujų narių 
įrašinėj imas nuolat eina. 
Taip pat ir už naujų narių 
įrašymą atlyginimas pasi
lieka tas pats. Prieš pat 
Seimą įrašydami naujus 
narius galėsime gražiai pa
sveikinti Seimo delegatus.

Dividentai ir pašalpos
Per pastaruosius dvejetą 

metų nuo LDS 15-ojo Sei
mo buvo atlikta daug or
ganizacinių ir kultūrinių 
darbų, taipgi suteikta na
riams palengvinimų.

Su 1963 m. pradžia visi 
nariai gavo dividentus vie
no mėnesio apdraudos mo
kesčių formoje. O dabar 
planuojama tuos dividen
tus kiek nors padidinti.

Panaikinta 65 metų pa
šalpos limitacija taip greit, 
kaip tik New Yorko valsti
ja atšaukė tą nepatogų 
įstatymą. Dabar visi pa
šalpos nariai turi teisę prie 
pašalpos visą savo gyveni
mą. Pasirodo, kad frater- 
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naliii draugijų protestai 
paveikė New Yorko valsti
jos valdininnkus. Tai fra- 
(emalinių draugijų laimėji
mas, tai ir LDS laimėji
mas.

Pašalpa ir toliau pasilie
ka 30 proc. padidinta už tą 
patį mokestį.

Seimo delegatai susipa
žins su visu Lietuvių Dar
bininku Susivienijimo sto
viu. Jie tars savo žodį, kas 
dar turi būti taisytina, to
bulintina.

J. Gasiūnas, 
LDS prez.

Aplankiau du ligonius
Praėjusį sekmadienį, bir

želio 14 d., nuvažiavau ap
lankyti savo pusbrolį And
rių Januškevičių, gyvenantį 
Cliffside Park, N. J. Jau 
ketvirti metai jis nebuvo 
išėjęs iš stubos ir antri me
tai, kai veik visą laiką guli 
lovoje. Jis yra gavęs du 
kartus širdies bei nervų 
smūgį (“stroke”), tai po 
antro smūgio nustojo kalbė
ti. Andrius neatrodo labai 
susirgęs, bet tiek nusilpęs, 
kad kaip tik gali išlipti iš 
lovos ir laikydamasis už sie
nos kiek paeina. Girdi ge
rai, bet paklausus ko, jis tik 
lūpas judina, bet nieko ne
gali atsakyti—neturi balso.

Jo žmona Lucė turi didelį 
vargą su ligoniu. Ji skun
dėsi, kad nuo to ji pradėjo 
jaustis blogai ir kai kada 
svaigsta, negali paeiti.

Andrius Clifsaidėj gyve
na jau virš 40 metų; veiU 
visą tą laiką dirbo Edge
water, N. J., cukrinėj. Se
niau jis eidavo į pažangių 
cliffsaidiečių parengi mus, 
bet paskutiniu laiku niekur 
neidavo.

Aplankius pusbrolį, nuė
jau aplankyti ten pat netoli 
gyvenantį Kazį Derenčių, 
gerai mums pažįstamą pa
žangų ir ramaus būdo žmo
gų. Jis yra pavienis, gyve
na pas draugus B a kūnu s 
(316 3rd St., Cliffside Park, 
N. J.). Jis jau keli metai, 
kai negali dirbti, nors lovo
je mažai guli. Turėjo, ro
dos, tris operacijas palei 
dešinę ausį. Vyras atrodo 
labai susirūpinęs.

Nuėjęs prie Bakūnų na
mo, pamačiau Kazį sėdintį 
gražiame, šalia stubos dar
že, po didele obele. Obelis 
plačiai šakas išsk leidus, 
kaip didelis lietsargis, pada
ro puikų pavėsį saulėtoje 
dienoje. Taigi, ligonis po ši
ta obele karštomis vasaros 
dienomis veik visą savo sa
vo laiką praleidžia, beskai- 
t y d a m a s laikraščius b e i 
knygas.

Mums besikalbant, tuoj 
atėjo iš stubos Bakūnai. Ne 
už ilgo ant staliuko atsira
do užkandžio ir išsigėrimo. 
Draugai Bakūnai ligonį pri
žiūri kaip savo šeimos narį. 
Bakūnienė perriša, aptaiso 
Kaziui žaizdą kaip tikra 
slaugė ligoninėje daro.

Bakūnai gražiai įsikūrę 
Cliff saidėj, — turi gražią 
nuosavybę — dviejų šeimų 
stubą. Su jais gyvena jų 
duktė su savo šeima.

Linkiu Kaziui greitai pa
sveikti.

P. M. š.

T. SĄJUNGA LAUKIA 
GERO DERLIAUS

Maskva. — Vasara yra 
tinkama geram derliui. Iš 
Kazachijos, Sibiro,. Kuba- 
nės, Ukrainos ir kitų plotų 
ateina žinių, kad oras ge
ras, javų derlius geras.

Padėka
Balandžio 30 d. Prienų 

rajone, Soduvos kaime, mi
rė mano mylima motina Do
micėlė Nanartavičienė. Tad 
šia proga noriu per laik
raštį “Laisvę” padėkoti Ai
do chorui, N. Y. Lietuvių 
Moterų klubui, ir mano 
draugams^ kurie suteikė 
man užuojautos žodį, per 
atvirukus ir per spaudą.

Jūsų suraminimo žodžiai 
man daug pagelbėjo mano 
liūdesio valandoje. Ačiū 
visiems. O tau, mylima ma
myte — ilsėkis ramiai Lie
tuvos žemelėje.

Julia Lazauskienė

PRANEŠIMAI
LAWRENCE, MASS.

Busas iš Lawrence į “Laisvės" 
pikniką Brockton - Montello liepos 
(July) 4-tą dieną, šeštadieni, išeis 
nuo Lietuvių Piliečių klubo, 12 vai. 
dieną.

Kurie norite važiuoti i tą didelį 
ir gražų pikniką, susirinkime anksti. 
Kurie dar neužsisakėte važiuoti bu- 
su, malonėkite tuojau kreiptis į ko
misiją ir užsisakyti. Komisijoje yra • 
šie asmenys: J. Kodis ir A. Kodienė.

Komisija (49-52)

WORCESTERIO, MASS., IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Birrželio 28 d., 1 vai. dieną, yra 
puošiami labai skanūs pietūs už la
bai žemą kainą—tik $1.50.

Bus Marijonos ir Antano muzika. 
Taipgi bus keletas numerių ir dai
nų. Galėsite pašokti ir pasinaudoti 
tyru laukų oru. Vieta—Olympia 
Parke, Shrewsbury, Mass. Kviečia
me visus atsilankyti.

Moterų Komitetas (49-50)

BROCKTON, MASS.
Massachusetts lietuvių piknike, Į 

Methuen, Mass., Maple parke, kuris 1 
įvyks Birželio-June 21 d., bus gra
ži dainų programa. Dalyvaus Mon
tello Vyrų Dailės grupė ir Montello 
Trio. Abiejų grupių mokytojas Al. 
Potsus.

Yra pasamdytas busas važiavimui 
į pikniką. Su menininkais galės va
žiuoti ir kiti, kurie norės, yra vietos. 
Norintieji važiuoti į šį pikniką ma
lonėkite kreiptis į buso komitetą—■ 
Geo. Steponauską ir K. U s t u p ą . 
Kaina $2.00 į abi pusi. Prašome 
kreiptis tuojau.

. Įsitėmykite, , kad piknikas įvyks 
sekmadienį, Birželio-June 2J. d. Bu
sas iš Montello išeis 12 vai. dieną, 
nuo Lietuvių Tautiško namo.

LLD 6-tos kuopos ekstra susirin
kimas “Laisvės" pikniko reikalu 
įvyks birželio 22 d., 7-tą vai. va
kare, Liet. Taut. Namo kambariuo
se, 8 Vine Street. Prašome narius ir 
visus laisviečius dalyvauti šiame 
susirinkime.

Čia pasitarsime “Laisvės" pikniko 
biznio reikalais. Piknikas įvyks Lie
pos-July 4 ir 5 dienomis, Ramova 
Parke, Montello.

- Geo. Shimaitis

Reikalingas Superintendentas
East 72 St. — 50 šeimų, incinerator, 
self-service elevatorius, 6 aukštų. 
Mokestis $275, prisideda elektra ir 
3 kambarių apartmentas. Pagei
daujama viduramžės poros—apie 50 
metų. Turi būti kompententiški ir 
labai švarūs. Circle 5-4610.

LDS 16-tos Konvencijos New Yorke 

ELEGANTIŠKAS BANKETAS
Penktadienį, Liepos-July 3, pradžia 7 v. vakare A 

Henry Hudson Hotel, 9 Av. ir 57 St., New Yorke

Banketas bus įspūdingoje, elegantiškoje hotelio salėje, kur kiekvienam suteiks 
malonų ir širdį žavejantį jausmą, svetingą malonumą ir šiltą draugiškumą.

žavėjanti men inė programa
v

Patiekalai prirengti pagal prancūzų gourmetų stilių.
Gėrimai pritaikyti prie maisto skonio.

Iš toliau atvykstantieji LDS delegatai jau užsirezervuoja banketo tikėtus. 
New Yorko ir apylinkės žmonės taipgi turite apsirūpinti banketo tikėtais iš A 
anksto, įsigyjant arba rezervuojant per Anne Yakštis, 104-07 102nd St., OzoneT 
Park, N. Y. 11417—tel. MI. 1-6699, arba per A. Gilman, 131-47 230 St. Jamaica/ 
N. Y. 11413—tel. LA. 7-1432.

 $10 VERTĖS PUOTA-TIKĖTAS TIK $5 VIENAM.

Šešis nužudė, bet 
ir patsai mirs

New Yorkas. — Birželio 
15 dieną Queens Supreme 
teismabutyje prie teisėjo J. 
I. Shapiro nuteisė mirti 
Wins toną Moseley, 27 
metų amžiaus, už žmogžu
dystes. Prie trijų jis prisi
pažino.

Nuteistas už peiliu nužu
dymą K. Genovesos, kuriai 
padarė 15 žaizdų; Anne 
Mae Johnson, kurią išprie
vartavo, užmušė ir namą 
padegė; Barboros Kralik, 
tik 15-kos metų mergaitės 
ir trijų kitų.

Liūdnas Prisiminimas

Onos Stoškienės
Mirusios prieš trejus metus birželio 18 d.

Tu niekados jau neateini
J mano kambarį mažytį
Kur tavo akys, veidas ir lūpos
Lig šio] svajonei mano žydi.

Man yra tamsu kaip juodoj klonūj 
Kančių ir sielvarto pasaulyj,
Ira slenka man gyvenimas be laimės, 
Be tavo . šypsenos, be saulės.

Ir vakarai man šalti ilgūs
Lyg medžiui svyruojančiam nuo vėjo,— 
Kai atsimenu šypseną Tavo
Ir tuos žodžius, kuriuos kalbėjom.

Jau praėjo treji metai,
Ir tūkstančiai bedugnėj jų dingo, 
Užmiršti niekados aš negalėsiu 
Tavo šypsenos ir veido.

Jonas Stoškus, vyras
Duktė, žentas ir anūkai

Brockton, Mass.

Mirtis užgesino tavuosius jausmus, *
Ir tu jau negrįši — negrįši pas mus.

Nors gęso, išnyko vilionių sapnai,
Bet liko gi žymės, kad tu gyvenai.

Tos žymės — ne ledas — netirps, nepražus, —
Drauguos atminimas paliko gražus!

5-KERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Dominick J. Burba 
r

Mirė Birželio (June) 21, 1959.

—Amilija ir Vladas Juškevičiai 1 
Marytė ir Motiejus Zoubrai.

Stamford, Conn.

Jūrėje buvo 11 vyrų, vie
na moteris.

PER MAŽAI LANKO 
PARODĄ

New Yorkas. — Nepai
sant propagandos spaudoje, 
per radiją ir televiziją per 
mažai žmonių lankosi į Pa
saulinę parodą. Daugiausiai 
buvo, tai šeštadienį, birže
lio 13 dieną, būtent 228,280 
žmonių. C

New Yorkas. — Negrų 
kunigas B. J. Lowry sako, 
kad jis ir kiti negrai kuni
gai prisidės prie kovos 
prieš kriminalizmą.




