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KRISLAI
Levas Vladimirovas
Jis naujose pareigose 
tUaimėjimas!
Bus įdomus savaitgalis

— Rašo R. Mizara —

Mums, JAV lietuviams, vie
na įdomiausių šią savaitę ži
nių bus ta: Levas Vladimiro
vas paskirtas Jungtinių Tautų 
Organizacijos bibliotekos Niu
jorke direktorium. Jis j a u 
Niujorke.

Dienraštis “The New York 
Times’’ praėjusio penktadie
nio laidoje išspausdino net 
dvi žinias tuo klausimu. Abi
dvi paleistos iš Maskvos spe
cialaus to dienraščio kores
pondento.

Kas yra Levas Vladimiro
vas ?

Jis, visų pirmiausia, plačios 
erudicijos vyras, didelis kny
gos mylėtojas. L. Vladimiro
vas 52 metų amžiaus, prieš 
Sarą baigęs Kauno universite
tą, o karo metu kariavęs 
prieš vokiškuosius fašistus Lie
tuviškoje divizijoje.

Po karo L. Vladimirovas 
buvo paskirtas Vilniaus Uni
versiteto bibliotekos direkto
rium, ir tose pareigose buvo 
iki šių laikų.

1961 metais L. Vladimiro
vs buvo atvykęs į JAV susi
pažinti su kai kuriomis ‘mūsų 
šalies b i b 1 i o tekomis, su jų 
veikla. Čia teko su juo arčiau 
susipažinti ir pasišnekėti.

Tuomet mes išleidome 
“Laisvės” 50-tinius jubilieji
nius numerius, ir jais svečią 
apdovanojome. Daugiau: aš 
jam pasukau keletą pačių pir
mųjų “Laisvės” numerių, iš
ėjusių 1911 metais.

—Tai labai labai brangi 
’Ifnums dovana! — sakė L. Vla
dimirovas. — Tai neįkainuoja
ma Universitetui dovana!..

Be savo gimtosios, lietuvių 
kalbos, L. Vladimirovas ge
rai moka dar sekamas kalbas: 
rusų, vokiečių, anglų, prancū
zų, lenkų ir lotynų.
• Tuomet pas mus, Brookly- 
ne, Švaben salėje, įvyko ro
dosi Aido choro spektaklis, ir 
ta proga mes svečią ten nuve
žėme. Pasakė jis ten mums 
trumpą, bet labai gražią kal
bą.

Tuomet, beje, jis man sakė: 
ar tik nereikėsią jam vykti į 
Paryžių ir būti ten esamos JT 
{UNESCO) bibliotekos direk
torium. Pasirodo, kad nereikė
jo. Dabartinis jo postas kur 
kas svarbesnis už paryžiškį.

Jungtinių Tautų biblioteka 
Niujorke yra naujame dailia
me pastate. Kad tapti jos di
rektorium, tenka išlaikyti 
specialius egzaminus; Levas 

xyladimirovas juos išlaikė! 
" Nuoširdžiai sveikiname Le
vą Vladimirovą naujose par
eigose ! Žinome, kad pareigos 
nėra lengvos, bet taip pat ži
nome, kad jis jas atliks pui
kiausiai.

Šis jo paskyrimas, beje, su
teikia garbę lietuvių tautai, 
Tarybų Lietuvai, taip pat ir 
visai Tarybų Sąjungai.

Linkime naujam direkto
riui visokios sėkmės!

Na, tai pagaliau JAV se
natas užgyrė pilietinių teisių 
(Civil Rights) bilių!

Spėjama, kad prezidentas 
Johnsonas pasirašys jį tuojau, 
jk jis bus įstatymu.

• Tai didelis Amerikos žmo- 
Jf/ų laimėjimas. Kiek buvo 
kovota, kiek reikalauta, kad 
toks įstatymas būtų praves
tas!

Bet įstatymo padarymas — 
vienas dalykas, o jo gyveni- 
man pravedimas — kitas. Ra
sistai dės visas pastangas jo

SENATAS JAU PRIĖMĖ ClVILIKIŲ TEISIŲ BILIŲV*

Nauji laivakroviy 
unijos reikalavimai

Civilių teisių Lilians reikšmė Konge plečiasi 
Jungtinių Valstijų žmonėms partizanų karas

New Yorkas. — Rugsėjo 
30 dieną baigiasi laivakro- 
vių (International Long
shoremen’s Ass’n) unijos 
kontraktas. Pirm birželio 
25 dienos unija įteiks kom
panijoms savo reikalavi
mus. Jeigu jie nebus išpil
dyti, tai Atlanto pakrašty
je, nuo Maine valstijos iki 
Meksikos, sustreikuos 60,- 
000 laivakrovių.

Unija stato keturis rei
kalavimus :

(1) Kompanijos turi gva- 
rantuoti laivakroviams al
gas per visus metus, nes 
automatizacijos pagalba jos 
siekia mažinti darbininkų 
kieki, v

GOLDWATERIS TURI 
NET PER DAUG BALSŲ

Dallas, Texas. — Kada 
Texas valstijoje senatorius 
B. Goldwateris laimėjo res
publikonų partijoje pirmi
nius balsavimus, tai jis “tu
ri” jau net 674 balsus, arba 
19 balsų daugiau, kaip rei
kia būti nominuotam į JAV 
prezidentus.

Bet taip yra pagal pirmi
nius balsavimus, gi kada 
delegatai susirinks į Res
publikonų partijos konven
ciją, tai gali būti visai kas 
kita.

KIPRO SALA IR 
NAUJOS VILTYS

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės de
partamentas gavo naujų 
vilčių, kad Kipro saloje bus 
atsiekta ramumas, kada 
Graikijos ir Turkijos atsto
vai pradės pasitrimus. Da
bar ten eina naminis karas 
tarp Graikijos ir Turkijos 
šalinkų.

AREŠTAVO 70 NEGRŲ 
IR 16 RABINŲ

St. Augustine, Fla.—Apie 
2,000 demonstravo prieš se
gregaciją. Policija žiauriai 
puolė demonstrantus, areš
tavo 70 negrų ir jų tarpel6 
rabinų.

sabotažavimui. O liaudis rei
kalaus, kad jis būtų įgyven
dintas !

Taigi mūsų organizacijų su
važiavimai jau visiškai arti— 
tik už geros savaitės. LDS 
seime, prezidentas J. Gasiū- 
nas sako, dalyvaus apie šim
tas delegatų. Literatūros 
Draugijos suvažiavime, atro
do, bus kur kas daugiau.

Bus įdomus ir LMS suvažia
vimas.

Na, o prie to: dainų festi
valis, banketai.

Mes, niujorkiečiai, turime 
dėti visas pastangas suvažia
vusiems delegatams viskuo 
padėti.

Būkime suvažiavi m u o s e , 
lankykimės į seimines pramo
gas. Lai būva kitas savait
galis istorinis visais atžvil
giais.

(2) Laivakroviai turi 
dirbti po 7 valandas į dieną 
ir gauti algą už dabartines 
8 darbo valandas, tai bus 
algų pakėlimas. Jie į valan
dą gauna $3.26.

(3) Samdymas darbinin
kų turi būti perimtas iš Pa
kraščių komisijos, rankų ir 
perduotas laivakrovių uni
jai.

(4) Turi būti uždarytas 
laivakrovių sąr a š a s, tai 
yra, nepriimama daugiau į 
uniją, nes dabar vien New 
Yorko ir New Jersey prie
plaukose iš 28,000 laivakro
vių dirba tik 20,000, o kiti 
neturi darbo.

T. Sąjungos balsas 
pietryčių Azijoje

Hanojus. Tarybų Sąjun
ga energingiau prad ėjo 
veikti Indonezijoje, Japoni
joje, Indijoje ir kitose piet
ryčių šalyse. Čionai esamas 
TSRS ambasadorius S. A. 
Tavmasijanas išleido parei
škimą, kuriame remia Pie
tų Vietnamo Liaudies Išsi
laisvinimo frontą. Pareiški
me, tarp kitko, sako:

“Tarybų Sąjunga remia 
didvyrišką vietnamiečių ko
vą prieš Jungtinių Valstijų 
imperialistų agresiją. Mes 
pilniausiai sutinkame su 
Šiaurės Vietnamo pozicija 
Pietų Vietnamo reikalais.”

Saigonas. — JAV milita- 
rinių jėgų komandierius 
Pietų Vietntme generolas 
Paul D. Harkinsas pasitiki, 
kad partizanai bus įveikti.

SUKILIMAI INDIJOJE
New Delhi.—Assamo pro

vincijoje vėl padidėjo nagų 
tautos sukilimai prieš Indi
ją. Susirėmime per vieną 
savaitę žuvo apie 20 indusų 
karių ir apie tiek nagų su
kilėlių.

Assamo provincija yra iš
sikišusi tarp Kinijos, Rytų 
Pakistano ir Burmos. Ji už
ima 85,100 kvadratinių my
lių plotą ir turi 16,000,000 
gyventojų, kurie tautiniai 
skiriasi nuo indusų.

AREŠTAVO 200 NEGRŲ
St. Augustine, Fla. — 

Kiekvieną dieną policija 
desėtkais areštuoja negrus, 
kurie protestuoja prieš seg
regaciją, reikalaudami ly
gybės su baltaisiais žmonė
mis. Tik per keturias die
nas policija areštavo apie 
200 negrų.

Briuselis. — Per metus 
laiko į Europą Jungtinės 
Valstijos išveža už 400 mi
lijonų dolerių chemikališkų 
prekių.

Washingtonas. — Birže
lio 19 dieną Jungtinių Vals
tijų Senatas 73 balsais prieš 
27 priėmė Civilinių teisių 
bilių. Tai labai svarbus is
torinis įstatymas. Virš šim
tas metų po negrų paliuosa- 
vimo iš vergijos dar reikėjo 
priimti įstatymą, k u r i s 
gvarantuotų jiems lygias 
teises su baltaisiais.

Civiliniu teisių bilius su
darytas iš vienuolikos sky
rių, kurie apibūdina visų 
JAV piliečių teises, be skir
tumo spalvos ir kilmės: bal
savimuose, jiems patarna
vimą viešose įstaigose, kaip 
tai viešbučiuose, gazolino 
stotyse ir t.t., lygybę par
kuose, pajū r i u o s e, mo
kyklose, reikaluose federa
linės pagalbos, darbuose, 
teismuose ir kitokiuose rei
kaluose.

Ženevoj padarytas žingsnis 
linkui nusiginklavimo

Ženeva.—‘Birželio 18 die
ną Septyniolikos valstybių 
nusiginklavimo konferenci
joje padarytas rimtas žing
snis prie nusiginklavimo. 
Jungtinių Valstijų delega
cijos pirmininkas William 
C. Fosteris ir Tarybų Są
jungos delegacijos pirmi
ninkas Valeris Zorinas su
tiko svarstyti abiejų pusių 
nusiginklavimo reika 1 a i s 
pasiūlymus.

Tai pralaužti dvejų metų 
priešiškumo užtvarai. Iki 
dabar VCakarai, vadovys- 
dabar Vakarai, vadovys- 
mesdavo Tarybų Sąjungos 
pasiūlymus, kaip “nepriim
tinus”, per daug greitus”. 
Gi Tarybų Sąjunga nesu
tikdavo su Jungtinių Vals

BOMBARDAVO LAOSO 
LIAUDIEČIUS

Vientiane. — Jungtinių 
Valstijų lėktuvai, su Laoso 
“neutrališkų” jėgų ženklais, 
žiauriai bombardavo liau- 
diečių jėgas Plaine des Jar- 
res srityje ir Phau Kout 
miestelyje.

Northampton, Mass. — 
Lėktuvo nelaimėj skaudžiai 
sužeistas Mass, valstijos 
senatorius Edwardas Kene
dis, buvusio prezidento bro
lis. Lakūnas ir dar vienas 
keleivis užmušti, kiti du ke
leiviai sužeisti.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos su didele pa
buba siunčia į pietryčių 
Aziją daug ginklų ir amuni
cijos.

Taipei, Formoza. — Lėk
tuvo nelaimėje užsimušė 19 
Amerikiečių.

Vasario 10 d. JAV Atsto
vų Buto nariai priėmė Civi
liniu teisiu biliu 290 balsais 
prieš 130. Buvo manyta, 
kad Senatas priims jį už ko
kio mėnesio, bet filibuste- 
riai Senate jį išlaikė net per 
dvyliką savaičių.. Kadangi 
Senatas priėmė bilių su ma
žais pakeitimais, tai jis 
vėl grąžintas Atstovų Bu
to nariams sulygini-m u i. 
Manoma, kad dar prabėgs 
virš savaitė pirm jis bus 
pateiktas prezidentui pasi
rašyti ir tada įeis į galią.

Suprantama, kad įstaty
mo priėmimas yra vienas 
dalykas, o jo gyveniman 
pravedimas, kitas. Bet Civi
linių teisių bilius jo laužy
tojus pastatys į prasikaltė
lių vietą, kuriebus atitinka
mai baudžiami.

tijų limituotais pasi ū 1 y- 
mais.

Abidvi pusės buvo patei
kę pasiūlymų — panaikinti 
propelerinius, tai yra, nu
senusius bombonešius. 
Jungtinės Valstijos sakė, 
kad per metus jos panai
kins 480 “B-47” bombone
šiu, ir reikalavo, kad per tą 
laiką tiek pat panaikintų 
Tarybų Sąjunga “TU-16” 
bombonešių. Tarybų Sąjun
ga nesutiko su pasiūlymu. 
Ji reikalavo, kad visi pro- 
peleriniai bombonešiai viso
se šalyse būtų panaikinti.

Dabar abidvi pusės suti
ko svarstyti pasiūlymus. 
Numatoma, kad bus pada
ryta susitarimų.

NESUTIKIMAI TARP 
UNIJISTŲ

Newark, N. J.—New Jer
sey valstijos AFL-CIO uni
jų suvažiavime įvyko dide
lių nesutikimų. Visa eilė de
legatų, grasindami, kad jų 
unijos pasitrauks iš AFL- 
CIO, apleido konvenciją.

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partijos ir gyny
bos jėgų vadai laikė bendrą 
posėdį. Manoma, kad buvo 
tartasi kas daryti prieš 
JAV veikimą pietryčių Jkzi- 
joje.

Havana. — Kubos gyny
bos jėgos nušovė piratišką 
bombonešį, kuris buvo at
skridęs iš JAV ir bombar
davo cukraus fabriką.

■ '■ ■1 ■■■ 1 —.............. a

Karačis. — Pakistanas 
plečia Dakos orlaukį, į kurį 
atskrenda Kinijos ir TSRS 
civiliniai lėktuvai.

Leopoldville. — Kongo 
vyriausybė pasiuntė kelis 
tūkstančius kareiviu i Kivu 
provinciją ir sumušė vietos 
gyventojų militarinį dalinį. 
Bet už poros savaičių suki
limas išsiplėtė ne vien Kivų 
provincijoje, bet ir Šiaurės 
Kivu, Šiaurės Katangoje 
provincijose ir Ruzizi slė
nyje.

Prieš sukilėlius bu v o 
mesta apie 7,000 kareivių, 
bet negalėjo įveikti, nes
tarp kareivių yra partiza
nų pritarėjų. Prieš sukilė
lius buvo išvykęs ir genero
las J. D. Mobuto, po prie
danga JAV gamybos “T-28”

TSRS ir Kinija 
įspėja J. Valstijas

Maskva. —“Izvestija” ra
šo, kad jeigu Jungtinių Val
stijų militaristai mano, kad 
jie kalbėdami už taiką ir 
vykins nepateisinamus ka
rinius veiksmus pietryčių 
Azijoje, tai jie labai klysta, 
jų militariniai veiksmai su
silauks atkirčio ir susmuks.

Pekinas. — Kinija iškil
mingai palaidojo savo am
basados narius, kuriuos už
mušė Jungtinių Valstijų 
bombonešiai bombarduda- 
mi Khang Khajų, Laose, 
liaudiečiu centra.

Kalbėtojai sakė, kad JAV 
imperialistai siekia sudras
kyti 1962 metų susitarimą 
Laoso reikalais, kaip jie be
gėdiškai paneigė 1954 metų 
Ženevos susitarimą Indoki- 
nų reikalais. Bet neturi už
miršti, kad kitų valstybių 
kantrybė gali pasibaigti.

PERANKSTYVAS YRA 
PASIGYRIMAS

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Darbo depar
tamentas giriasi, kad darbų 
padaugėjo penkiais procen
tais, būk dabar yra dirban
čių 58,500,000 žmonių. Kiek
vienam yra žinoma, kad pa
vasarį ir vasarą, kada atsi
daro lauko darbai, darbų 
padaugėja, o rudenį—su
mažėja.

TARIASI
Tokijo.-Indonezijos, Mala- 

zijos ir Filipinų užsienio 
ministrai sutiko diplomati
jos keliu bandyti išrišti 
Borneo salos reikalus.

Anglijos imperialistai su
organizavo Malazijos vals
tybę ir į ją įtraukė Sarawa- 
ko ir Šiaurės Borneo savo 
kolonijas. Ten prasidėjo 
partizanų kova, nes vietos 
gyventojai nori jungtis su 
Indonezija.

Bremenas. — Atplaukė 
JAV.atominis laivas Savan
nah”.

bombonešių, ginkluotų ra
ketomis, bet po dviejų sa
vaičių jis grįžo tikslo nepa- 
siekes. v

Sukilėlių svarbiausias jė
gas sudaro bafulerių tauta. 
Sukilimui vadovauja Tauti
nis Išsilaisvinimo komite
tas, priešakyje su komunis- 
tais. Partizanu tikslas: nu
versti reakcinę, Vakarams 
pataikaujančią dabarti n ę 
valdžią,- apvienyti visas 
Kongo tautas ir tauteles į

| vieną sąjunginę respubliką, 
i pašalinti užsieniečius kapi- 
I talistus, kurie valdo turtin- 
| gas kasyklas ir fabrikus, ir 
■ patiems tvarkytis.

SCRANTONAS TIKISI 
' LAIMĖTI

Harrisburgas. — Penn- 
isylvanijos gubernatorius 
William W. Scran tonas, ku
ris pasiskelbė kandidatu į 
į JAV prezidentus nuo Res
publikonų partijos tikieto, 
tikisi konvencijoje laimėti.

Pasitraukdamas iš kandi
datų lenktyniuotojų, N. Ro- 
ckefelleris ragina savo pa
sekėjus remti Scrantoną. 
Už jo kandidatūrą jau pa
sisakė nemažai įžymių res
publikonų vadų.

BLAŠKOSI LAOSO 
PREMJERAS

Vientiane. — Po to, kai 
liaudiečiu jėgos sudavė de
šiniesiems kelis smūgius, 
tai “neutrališkas” Laoso 
premjeras S. Phouma kvie
čia liaudiečiu vadus į pasi- 
tarima.

Seniau Phouma laikėsi už 
neutralę poziciją, bet vėliau 

' pradėjo Vakarams patai
kauti ir daug prisidėjo prie 
panaujinimo naminio karo.

BRAZILIJOS GESTAPAS
Rio de Janeiro. —Prezi

dentas Branco pareikalavo 
parlamento, kad užgirtų jo 
suorganizuotą vidaus ap
saugos ministeriją prieša
kyje su generolu Couto e 
Silva.

Ministerijos bus pareiga 
rūpintis vidaus saugumo 
reikalais, tai yra, persekio
ti visus, kas prieštaraus da
bartiniam militaristų reži
mui.

PASENĘ” 
BOMBONEŠIAI

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos 1963 metais 
pradėjo pašalinti iš karo 
orlaivyno jėgų “pasenu
sius” karo lėktuvus. Iš veik
los pašalinta 600 “B-47”, 700 
“B-52” ir 100 “B-56’ tai 
bendrai 2,100 bombonešių.

Atėnai. — Jungtinės Val
stijos Graikijai pris i u t ė 
virš dešimt karo lėktuvu.
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Chruščiovo vizitas
Skandinavijoje

SKANDINAVIJOS ŠALIMIS vadinasi: Danija, 
Norvegija, Švedija ir Suomija. Suomija ir Norvegija 
sausumoje rubežiuojasi su Tarybų Sąjunga, gi Danija 
ir Švedija susieina tik Baltijos jūra.

Danija nėra didelė šalis. Ji užima tik 16.620 kvadra
tinių mylių plotą ir turi apie 5,000,000 gyventojų. Nor
vegija ir Švedija užima didelius plotus. Pirmoji turi 
125,064 kvadratinių mylių plotą, bet turi tik 3,800,000 
gyventojų, tuo tarpu antroji užima net 173,378 kvadra
tinių mylių plotą ir turi arti 8,000,000 gyventojų.

Skandinavijos šalyse yra stiprūs socialistai, jie per 
daugelį metų yra valdžioje. Tos šalys turi progresyvių 
įstatymų senatvės ir medikalės pagalbos reikaluose.

Antrojo pasaulinio karo metu nuo hitlerininkų nu
kentėjo Danija ir Norvegija, kurių išlaisvinime da
lyvavo Tarybų Sąjungos armija ir karinis laivynas. Da
bar jos yra įtrauktos į NATO, o Švedija laikosi “neutra- 
liškai”.

Chruščiovas Skandinavijoje bus apie tris savaites. 
Suprantama, kad jo vizitas pasitarnaus plėtimui preky
bos ir draugiškų kaimyniškų santykių, bendrai sutvir
tins taikos reikalus. Tą jau pripažįsta ir komercinė 
spauda.

KALBANT APIE 
FRATERNALIZMĄ

Lietuvių Romos Katali
kų Susivienijimo organas 
“Garsas” (už birželio mė
nesį) sumislijo paduoti duo
menų apie tautinių grupių 
f raternales organiz a c i j a s 
Amerikoje. Tautinių grupių 
JAV yra daug, daug yra ir 
jų savišalpos ir apdraudos 
organizacijų. Kai kurios 
tų organizacijų didelės, tvir
tos, turi savo kasose daug 
milijonų dolerių.

Pas lietuvius fraternaliz- 
mą atstovauja trys Susivie
nijimai — SLA, LRKSA ir 
LDS. Bet žiūrėkim, ką sa
ko klerikalu laikraštis.

Pasinaudodamas “Frater
nal Monitor,” “Garsas” ra
šo:

Klaidingu keliu
JAV PASIRINKO BLOGĄ KELIĄ pietryčių Azi- 

joje. 1954 metais, Ženevoje, keturiolika valstybių susita
rė buvusios Prancūzijos kolonijos Indokinijos reikalais 
ir ten baigėsi karas. Susiorganizavo keturios naujos 
valstybės: Šiaurės Vietnamo Liaudies Respublika, Pietų 
Vietnamas, Laosas ir Kambodža. Buvo susitarta nesi
kišti į tų šalių vidaus reikalus.

Bet Jungtinės Valstijos pradžioje nuėjo su ekono
mine pagalba į Pietų Vietnamą, paskui pradėjo Ngo 
Dinh Diemo armiją ginkluoti ir lavinti karui prieš suki
lusią liaudį. Vėliau nepatiko JAV Diemo valdžia, tai mi- 
litaristai ją nuvertė, Diemą ir kelis jo artimus nužudė. 
Netrukus generolas Khanhas nuvertė ir tą militaristų 
valdžią, suorganizavo savo diktatūrą ir gavo Jungtinių 
Valstijų pasitikėjimą.

Bet nei Diemas, nei Khanhas neatsiekė ramumo— 
partizanų kovos dar daugiau išsiplėtė. Dabar ir JAV 
militaristai, kurie ten yra, pripažįsta, kad skaitlinges- 
nės masės įsitraukė į partizanų veikimą, kad partizanų 
batalijonai yra tvirtesni, kad jų kovūnai geriau išsila
vinę.

Reiškia, Pietų Vietname karui nesimato pabaigos. 
Khanho 400,000 armijos ir žandarų vyrų jėga, su JAV 
18,000 vyrų pagalba negali įveikti partizanų,

Dar daugiau, JAV Centrinės Žvalgybos Agentūros 
pastangomis buvo nuversta Laoso valdžia. Ten prasidėjo 
naminis karas. Jungtinių Valstijų karo lėktuvai atakuo
ja kairiųjų centrus, miestelius, jų bazes. JAV vyriausy
bė sako, kad ji laikysis militarinio ir diplomatinio spau
dimo.

Kinija ir Šiaurės Vietnamas, Laoso kaimynai, rei
kalauja, kad JAV baigtų intervenciją, kad būtų sušauk
ta 14-kos valstybių konferencija, kurios 1954 metais, Že
nevoje, buvo sutvarkę tų šalių reikalus. Jungtinės Valsti
jos atsisako nuo konferencijos, jų šalininkės jas palai
ko, karas pietryčių Azijoje plečiasi.

Prie ko tas veda, ar prie antrosios Korėjos? Ar dar 
prie blogesnių įvykių?

Atminkime, kad 1950 metais Jungtinės Valstijos, 
vadovaujamos Valstybės sekretoriaus John Dulleso, pa
singojo suvaidinti “policininko” rolę Korėjoje, o paskui 
apvienyti abidvi Korėjas.

Apvienijimo nepasiekė. “Policininko” role kainavo 
kelis bilijonus dolerių, o dar baisiau, kad ten Jungtinės 
Valstijos turėjo 157,530 nuostolių, vien užmuštais nete
kome 33,630 vyrų.

Prancūzijos prezidentas De Gaulle sako, kad Jung
tinės Valstijos vykina neatitinkamą taikai politiką, 
siūlo, kad JAV pasitrauktų iš pietryčių Azijos ir 
visos valstybės nesikištų į tų šalių vidaus reikalus.

Jis 
kad

- Vargiai jam pavyks
GOLDWATERIS laimėjo. Respublikonų partijoje 

pirminius balsavimus, bet iš tų “šiaudų” vargiai bus 
grudų. Jis laimėjo neatsakomingai puldamas dabartinę 
Jungtinių Valstijų vyriausybę ir puldamas net pažan
gesnius respublikonus.

Nesinorėtų tikėti, kad, dabartinėje gadynėje, Res
publikonų partija pasirinktų jį į prezidentų kandida- 
.tus. Atrodo, kad partijos suvažiavimas isstatys Scran- 
toną ar kitą kokį kandidatą.

kviestas tūlas adv. Sutton, 
o kaž koks T. J. Kučinskas 
mitingų aprašo menševikų 
laikrašty (“N-os/’ š. m. birž. 
15 d.). Ir štai ką tas žmo-

Štai Amerikiečių Slevėnų 
Katalikų Unija 1963 metais 
įrašė 1,066 naujus narius ben
drai $1,138,638 apdraudai; 
Kroatų Fraternalinė Unija įra
šė 4,426 naujus narius, $3,- 
327,607 apdraudai, pirmoji 
Slovakų Katalikų Unija įrašė 
3,543 naujus narius, $6,852,- 
391 apdr. Pirmoji Slovakų 
Katalikų Moterų Unija įrašė 
3,448, $3,604,550 apdr.; Grai
kų Katalikų Unija įrašė 2,322, 
$$2,505,00 apdraudai: Lenkų 
Tautinis Susivienijimas įrašė 
9,282 naujus narius, $12,729,- 
600 apdr.; Nacionalinis Ukrai
niečių Susivienijimas įrašė 3,- 
360 naujus narius, $3,464,000 
apdraudai, ir t. t.

Pažymėtina, kad lenkų fra- 
ternalinių organizacijų bend
ras narių skaičius siekia apie 
800,000, slovakų arti 300,000 
narių.

Lenkai, slovakai ir kitos tau
tinės grupės turėdamos tokias 
milžiniškas fraternalines orga
nizacijas, iš savo turtingų 
fondų gali skirti šimtus tūks
tančių dolerių jų aktualių tau
tos reikalų rėmimui.

Taigi, ‘Garsas” pripažįs
ta, kad kitų tautinių grupių 
Susivienijimai įrašo į savo 
gretas daug naujų narių. 
Bet kaip gi su lietuviškais 
Susivienijimais? Kaip su 
pačiu LRKSA?

Nežinome, kiek 196.3 m. 
įrašė naujų narių SLA, ka
dangi toji organizacija to
kių dalykų viešai, matyt, 
nenori skelbti. Bet LRKSA 
1963 metais teįrašė tik apie 
70 naujų narių, o LDS — 
apie 90; kur kas daugiau.

Kodėl tiek nedaug?
Suprantame, kad LDS ne 

per seniai buvo žiauriai už
pultas Justicijos departa
mento, — užpultas, žinoma, 
nekaltai. LDS ėjo į teis
mus, kovojo, ir bylą laimėjo: 
Justicijos departa m e n t a s 
buvo priverstas atšaukti sa
vo skundą ir atsiprašyti. 
Tačiau žala jau buvo pada
ryta.
/ Kuo gi gali pasiteisinti 
LRKSA dėl negavimo nau
jų narių? Jam turėtų būti 
visos progos atdaros. Bet 
ne!

SLA ir LRKSA neįtrau
kia į savo eiles daugiau 
žmonių del jų vadovybes 
blogos politikos. Abiejų tų 
Susivienijimų vadovai, atsi
minkime, yra tvirtai susiri
šę su “veiksniais.” Abiejų 
Susivienijimų organai yra 
paversti Lietuvos niekinimo 
laikraščiais. Ši bene bus 
pati didžiausia kliūtis, sto
vinti kelyje naujiems na
riams įrašyti į-tuos Susivie
nijimus..

LDS šiemet gavo 
naujus narius.

Adv. Sutton aiškino susirin
kusiems apie namų savinin-- 
kams susidariusį pavojų. Chi- 
cagos savivaldybės priimtas 
patvarkymas draudžia real- 
estatininkams daryti diskrimi
naciją. Jie negali atsisakyti 
parduoti arba išnuomoti namo, 
jeigu žmogus sutinka mokėti 
skirtą sumą ir turi kitas rei
kalingas kvalifikacijos.

Katalikų bažnyčios vadovy
bė pradžioje nesikišo į šiuos 
reikalus, bet pastaruoju metu 
ji įsakiusi įtakingesniems ka
talikams nesipriešinti praves
tam įstatymui.

Adv. Sutton paaiškino susirin
kusiems, kad šiuo reikalu ren
kami parašai peticijai. Nori
ma surinkti pakankamą para
šų skaičių, kad valstybės gy
ventojai galėtų balsuoti šiuo 
klausimu. Jau yra surinkta 
400,000 parašų, bet jų nepa
kanka. Reikia gauti dar bent 
100,000 parašų.

Mato, “pavojus,” anot 
menševikų laikraščio ir jo 
bendradarbio esąs tas, kad 
Bridgeporte gali nusipirkti 
namą negras, pavojus, kad 
katalikų dvasininkija liepia 
prieš tą pavojų nekovoti, 
bet prisilaikyti naujo įsta
tymo.

O kad dar didesnį “pavo
jų” sudaryti, menševikų 
peckelis taip pasako: “Jei
gu savo teisių neginsime, 
tai... moterims bus pavo
jinga išeiti į gatvę...”

Jeigu taip, tai ką menše
vikai darys, kai Kongresas 
priims pilietinių teisių bi- 
lių ir kai prezidentas John- 
sonas jį pasirašys?

Doram piliečiui, galvojan
čiam žmogui tai nesudarys 
jokio pavojaus. Anksčiau 
ar vėliau negrai turės teisę 
gyventi kiekviename bet 
kurio miesto rajone. Neda- 
peroms Kučinskams ir men
ševikų ' laikraščio redakto
riams tai. sudarys dar 
dėsnį pavojų!
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KUR MENŠEVIKAI 
MATO PAVOJŲ

Š. m. birželio 2 d.
goję įvyko Bridgeport© na
mų savininkų draugijos mė
nesinis susirinkimas. Minė
tą draugiją daugumoje su
daro lietuviai namų savi
ninkai. Į mitingą buvo pa-

Ellis-Ašaru sala 
bus muziejumi

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Jungtinių Valstijų Senate 

nėra nei vieno negro
Atstovų bute ir Senate 

daug kalbama apie rasinę 
diskriminaciją ir kaip ją 
reikia panaikinti. Kongre
so užgirtas teisių bilius 
Senate bus priimtas. Tai 
viskas būtų puiku, jeigu pa
tys senatoriai pradėtų nai
kinti rasinę diskriminaciją 
pačiame Senate.

Šiuo metu Jungtinių Vals
tijų Senate nėra nei vieno 
negro ,visi senatoriai bal
tučiai ir nedaro jokių žings
nių rasinei diskriminacijai 
pačiame Senate naikinti.

Senatoriai gali teisintis, 
kad jie yra piliečių išrink
ti, todėl jie negali nieko ki
to daryti, kaip tik Senate 
savo pareigas atlikti. Bet 
juk prieš rinkimus demo
kratai ir respublikonai pa
renka kandidatus, o pilie
čiai tik už juos, balsuoja. 
Tai kodėl gi demokratų ir 
respublikonų vadovybės ne
sistengia nors vienoje vals
tijoje pastatyti negrus kan
didatus? Kodėl gi visuo
met parinkti tik baltuosius 
kandidatus, o kitų rasių 
žmonėms neduoti jokių 
progų ?

Dar yra ir kita išeitis. 
Kai senatorius miršta ar 
nebaigęs tarnybos pasitrau
kia, tos valstijos, iš kurios 
jis išrinktas, gubernatorius 
turi teisę paskirti naują se
natorių. Tačiau nei vienas 
gubernatorius nėra negro 
paskyręs. Vadinasi, neg
rams tebėra užrakintos Se
nato durys.

Panašiai dalykai stovi ir 
Aukščiausiajame teisme, į 
kurį nei vieno negro neįsi- 
leidžiama. Čia irgi tebevei
kia rasinė diskriminacija, 
į tuščią vietą prezidentas 
nesistengia negro paskirti.

Dabar plačiai kalbama, 
kodėl sekamuose preziden
tiniuose rinkimuose nepa
statyti nors poros kandida
tų į senatorių vietą. Tarp 
šimto senatorių nors vienas 
negras sena torius turėtų 
būti.

New Yorkas. — Ties 
East ir Hudson upių žioti
mis yra plati vandens įlan
ka, kuri vadinama Uper 
Bay. Joje yra stamboka Go
vernors sala, New Yorko 
valstijos pusėje, gi New 
Jersey valstijos pusėje—Li
berty sala, ant kurios stovi 
Laisvės statula, gi dar ar
čiau prie N. J.—Ellis sala, 
apie 500 akrų ploto.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė nuo 1870 metų El
lis salą vartojo laikymui 
imigrantų, o vėliau politi
nių areštuotų, kurie buvo 
skiriami įšdeportavimui.

Ant tos salos daug buvo 
pralieta ašarų, todėl greta 
Ellis vardo ji dar gavo 
Ašarų salos vardą. Dabar 
valdžiai sala pirmiesiems 
tikslams nereikalinga, tai 
bus paversta į muziejų. Ten 
yra 35 valdiški pastatai. 
Muziejaus įrengimui reikės 
apie $4,000,000.

“GERA MERGA”
Londonas. — Po šešių 

mėnesių kalėjimo paleista 
Christine Keeler, kuri pa
garsėjo metu ministro Pro
fumo bylos. Keeler parduo
davo savo “meilę” vyrams 
ir buvo įvelta į šnipavimo 
bylą-

Dabar ji apsigyveno savo 
$30,000 vertės name. Kalė
jimo viršininkai tris mėne
sius anksčiau jų paleido, 
nes kalėjime ji buvo “gera 
merga”.

Jungtinės Valstijos, ne- 
balsuodamos už Jungtinių 
Tautų rezoliuciją, pasirodo, 
bando nesupykinti Pietų 
Afrikos fašistinių valdovų, 
o tai reiškia rasinės prie
spaudos palaikymui para
mą.

Amerikietis artistas 
Lionel Stander

Daugelis atsimename pa
sižymėjusį amerikietį artis
tą Lionei Stander, dabar 
vaidinantį Queens teatre 
Londone. Šiuo metu tame 
teatre vaidinamas Bertolto 
Brechto veikalas (pjesė) 
“St. Joan of the Stock- 
yards.”

Korespondento Sutherlan- 
do u ž k 1 a u s tas, kaip jam 
London. sekasi, L. Stander 
paaiškino, kad jam vaidini
mas gerai vyksta ir visa at
mosfera yra prielanki, ne 
tokia, kaip Jungtinėse Vals- 
tiose, kur jam teko daug 
nukentėti nuo makartistu 
ragangaudžių. Jis ten buvo 
tampomas po ragangaudžių 
komitetus ir reikalaujamas 
iš viso gyvenimo išpažintį 
atlikti.

Ragangaudžiams jis pri
siekė, kad nesąs komunis
tas, 
ko.
savo 
bius,
šnipeliu, 
atsisakė, 
profesinį artisto užsiėmi
mą. Jam teko verstis, kur 
tik galėjo kokį užsiėmimą 
gauti, kad gyvenimą pasi
darytų.

Ragangaudžiai surado 
pas šį gabų artistą didžiau
sią prasižengimą, kad jis

Bet to jiems nepaka- 
Jie reikalavo išduoti 
draugus, bendradar- 
geriau sakant, palikti 

Tai padaryti jis 
Todėl ir prarado

Protestai išgelbėjo devynių 
kovotojų gyvybę

Kiek anksčiau šioje ko- 
lumnoje buvo plačiai rašyta 
apie Pietų Afrikos respub
likoje tęsiamą devynių ko
votojų teismą. Pagal fašis
tinius tos respublikos bal
tųjų kolonizatorių įstaty
mus, šiems kovotojams grė
sė mirties bausmė. Tokios 
bausmės reikalavo vyriau
sias valdžios prokuroras.

Jie buvo kaltinami revo
liucijos planavimu ir kito
kiais prasižengimais. Jie bu
vo teisiami kaip valstybės 
išdavikai. Tikrasis jų pra
sižengimas, tai kad jie va
dovavo kovai prieš rasine 
diskriminaciją, reikalauda
mi tikriesiems afrikiečiams 
pilnų teisių.

Iš visų pasaulio kampų 
protestai buvo siunčiami. 
Pagaliau ir Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba vien
balsiai užgyrė rezoliuciją 
(tik Jungtinės Valstijos su
silaikė nuo balsavimo), rei
kalaujant tuos devynis kali
nius nežudyti ir teroristi
nius teismus sulaikyti.

Dabar pasirodė, kad pro
testai ir fašistinius teisėjus 
žymiai paveikė, nes 8 afri
kiečius teismas pasiuntė 
kalėjiman iki gyvos galvos, 
o baltąjį kovotoją išteisino, 
bet vėliau valdžia jį vėl 
areštavo ir dabar kaltina 
“komunistinio veikimo” rė
mimu, reiškia, jį ir vėl fa
šistinis teismas teis.

Lietuviška daina» 
keliauja pas draugus

Du milijonus šimtą tūfi^’' 
tančių kilometrų nukeliavo 
su koncertais nusi pelnęs 
valstybinis dainų ir šokių 
ansamblis per dvidešimt tre
jus metus. Toks nuotolis 
prilygsta daugiau kaip 53 
kelionėms aplink Žemę arba 
penkioms kelionėms į Mė
nulį! O dabar “užfiksuoja
mi” nauji šimtai kilometrų: 
kolektyvas išvyko pačioms 
didžiausioms savo užsienio 
gastrolėms. Lietuviškas 
“Klumpakojis,” greitakalbė 
žemaitiška “Pempei, pem
pei” iškeliavo pas gerus 
draugus — Vokietijos De
mokratinės Respublikos sir 
Čekoslovakijos darbo žmo
nes.

—Šios gastrolės,—pareiš
kė ansamblio meno vado
vas, respublikos nusipelnęs 
artistas Vladas Bartusevi
čius, — mums dvigubai at
sakingos. Koncertu Beli
ne pradėsime Vokietijos - 
Tarybų Sąjungos draugys
tės dienas, o broliškoje Če
koslovakijoje jos sutaps su 
taikos savaite. Štai kodėl, 
lyg amžinos draugystės sim
bolį, į savo programą mes 
įtraukėme ir rusų, latvių, 
vokiečių, čekų, kitų tautų 
dainas bei šokius.

Tas, kam teko pabuvoti 
pastaruoju metu ansamblio 
koncertuose, matyti lanks
čias, nuotaikingas progra
mas “Prie ežerėlio,” “Lai
mės Nemunėlis,” be abejo, 
pastebėjo nemaža pasikeiti
mų jo darbe. Kolektyvas 
ieško naujų, šiuolaikinių 
liaudies meno propagavimo 
formų, nuolat kelia profesi
onalinį meistriškumą. Atsi
liepimų knygose, kurias an
sambliečiai parsiveža iš

Ispanijos civilinio karo me- kiekvienų gastrolių, mirgė
tu simpatizavo respubliko
nams lojalistams, teikė jų

te mirga įrašai: “Nuošir
dus kolūkiškas ačiū,” “Kuo

sužeistiems kovotojams me- | skambesnė jūsų daina, tuo
dikalinę pagalbą, o našlai
čiams vaikams siuntė mais
to.

Makartizmas padarė ir 
artistams daug žalos. L. 
Sander, išsireiškė, kad “kai 
kurie nusižudė, o kiti visai 
pasitraukė iš to užsiėmi
mo.” Tūliems teko iš Jung
tinių Valstijų pabėgti, kaip 
Charlie Chaplin, Paul Robe
son, Lionel Stander.

Kas daugiausia lanko 
psichologus

Pasirodo, kad psichologus 
daugiausia lanko profesio
naliai žmonės — artistai, 
mokytojai, daktarai, advo
katai. Daugelis jų kasmet 
tai daro.

Praėjusiais metais apie 
11,000 lankėsi pas psicholo
gus, kad pastarieji išanali
zuotų - patikrintų jų pro
tinę ir nervinę padėtį.

Mirtingumas padidėjo
1963 metais Jungtinėse 

Valstijose žmonių mirtin
gumas buvo padidėjęs. Iš 
1,000 mirė 9.62 procento.

Padidėjusio mirtingumo 
priežastis: siautusi influ- 
enzos epidemija.

DŪKSTA BRAZILIJOS 
“PREZIDENTAS” ’

Rio de Janeiro. — Milita- 
ristų generolas H. C. Bran
co, su JAV pagalba tapęs 
“prezidentu”, dūksta ir 
dūksta. Jau 340-čiai žmo
nių, politinių veikėjų, jis 
atėmė politines teises de
šimčiai metų. Tarp jų yra 
trys buvę Brazilijos prezi
dentai : Janio Q u a d r o s, 
Joao Goulartas ir Juscelino 
Kubitschekas, gi tūkstan
čiai kitų žmonių sugrūsta į 
kalėjimus.

našesnis mūsų darbas.”
“Pasirinkęs naują formą, 

ansamblis pilnai ją pateisi
na,” — įrašė šioje knygoje 
jaunųjų Elektrėnų gyvento
jai.

Gastrolių repertuaro pa
grindą sudaro kūriniai, pa
tikrinti laiko ir žiūrovo. 
Tačiau repeticijų metu ne
atpažįstamai atgijo, atjau
nėjo, įgavo naujas scennres 
kompozicijas jumoristiniai 
šokiai “Gaidys,” “Oželis,” 
pasikeitė lyriškoji “Sadu
tė,” “Rezginėlė.” Ansamblio 
choreografai — respublilkos 
liaudies artistas J. Lingys 
ir nusipelnęs artistas J. Gu
davičius papildė jo repertu
arą ir naujais šokiais — 
“Ku-kū,” “Sūkurėlis.” Dai
lininkė D. Kopūstinskaitė- 
Mataitienė gastrolėms “ap
rengė” kolektyvą naujais 
puošniais, stilizuotais kon
certiniais drabužiais.

T. Rinkevičienė A
(ELTOS koresp.)

Apie T. Sąjungos 
spaudą

Maskva. — Dabar Tary
bų Sąjungoje įvairio m i s 
kalbomis išeina 5,167 dien
raščiai ir savaitraščiai. 
Kiekvieną dieną dienraščių 
išeina 50,100,000 kopijų, o 
su savaitraščiais 83,100,000 
kopijų.

Išeina 997 žurnalai, kurių 
spausdi narna 756,000,000 
egzempliorių. Prie to <įar 
apie 2,000 visokių biuleSte-. 
nių. *

1963 metais buvo išleista 
77,599 pavadinimais knygų, 
kurių buvo atspausdinta 
bilijonas ir du šimtai še
šiasdešimt du milijonai eg
zempliorių. _ .,



Klesti liaudies talentai Pirmalaikiuos mirtys
Lietuvoje

(Laikas iš Vilniaus)
Tik neseniai Vilniuje, nau

juosiuose profesinių sąjun
gų rūmuose įvyko nepa
prastos varžytynės. Jose 
dalyvauti buvo atvykusios 
24 geriausios meninės agi
tatorių brigados “Tiesos” 
laikraščio konkurso pri
zams laimėti. Kadangi pla
čiai išsivystęs saviveiklinin
kų aktyvumas Lietuvoje 
yra vienas įdomiausių ir 
gražiausių reiškinių, visada 
malonu pamatyti naujus 
laimėjimus toje srityje. 
Tad užsukau į šias varžyty
nes nors trumpam pasižiū
rėti, ką naujo parodo mūsų 
saviveiklininkai.

Kaip tik patekau į Jur
barko rajono Rotulių kol
ūkio kultūros namų meni
nės brigados vaidinimą, pa
vadintą “Mes — kosmose.” 
Scenoje televizijos ekra
nas, kuriame vaizduojami 
skrendantieji į kosmosą kol
ūkiečiai. Jie pasakoja, ką 
matę žemėje ir danguje lai
ke skridimo. Tokia įdomia 
forma sąmojingai iškeliami 
kolūkio geri darbai ir jų 
dirbėjai, o taip pat įvairūs 
trūkumai ir jų kaltininkai, 
patiekiamas įdomus pasi
kalbėjimas tarp dangaus 
valdovų ir Vatikano, kuris 
išbraukė iš šventųjų tarpo 
Filomeną ir Jurgį.

Paskui Raseinių rajono

gų Kultūros Rūmų, Kauno 
Komunalinių - buitinių įmo
nių prof sąjungos klubo, 
“Raudonojo Spalio” fabri
ko, Baldų kolektyvai. Tai 
jau atrinkta iš 500 tokių 
meninių agitbrigadų, vei
kiančių respublikoje.

Didelį kultūrinį darbą at
lieka liaudies kultūros na
mai, kurių Lietuvoje dabar 
yra apie 1,500 apylinkių 
centruose ir kolūkiniuose 
bei rajonų centruose.

Geriausieji kolektyvai sa
vo programą išpildė užbai
giamame apžiūros koncerte, 
kuriame buvo paskirstyti 
“Tiesos” skirti prizai. Pri
zų įteikime dalyvavo Kultū
ros ministras J. Banaitis, 
“Tiesos” vyr. redaktorius G. 
Zimanas ir Liaudies Meno 
rūmų direktorius Z. Sver- 
diolas.

Pirmą vietą kaimo kate
gorijoje ir pereinamąjį pri
zą iškovojo Šeštokų kultū
ros namų meninė brigada, 
vadovaujama G. Adomaičio. 
Antroji vieta atiteko Miro
slavo kultūros namų briga
dai “Pieštukas,” kurios va
dovas Č. Matonis. Trečia 
vieta pažymėta Kauno rajo
no Alsėnų tarybinio ūkio 
brigada, vadova u j a m a M. 
Šaulienės.

Rajoninės priklausomybės 
miestų kategorijoje geriau
siai pasirodė Trakų rajono 
Vievio kultūros namų me- 

Viduklės kultūros namų vai- į nine brigada, vadovaujama 
dintojų grupė sumaniais di- J. Gečo, 
alogais ir dainomis papasa
kojo, kas darosi Viduklės 
padangėje, pasirinkę formą 
j^nygos, kurios viršelį sce
noje atvėrus buvo parodyti 
ir piešiniai, o taip pat vai
dintojai. Kretingos rajono 
Šventosios žvejų kolūkio 
jaunimas parodė montažą 
“Tautų draugystė,” kuria
me deklamacijomis ir dai
nomis atvaizduotas bendras 
ir draugiškas darbas. La
bai sąmojingai pasirodė

WLazdiju rajono šeštokų kul
tūros namai vaizdeliu “Laiš
kininkas keliauja per kolū
kį.” Tokia forma davė ga
limybę įdomiai pakalbėti 
apie aktualius reikalus, 
įdomų Donelaičio sekimą 
Padeklamavo mokytoja

^štnulkštytė.
Išmislingi Alytaus rajono 

Miroslavo kultūros namu 
vaidintojai, pasirinkę mon
tažui formą “Pieštukas.” 
Būtent simbolišku pieštuku 
jie užfiksavo kupletais kol
ūkio naujienas, o kam rei
kiant įdūrė kritikos dūriu. 
Įdomu, kad miroslaviečiai 
nepasitenkino vien siauros 
apylinkės klausimais, bet 
palietė ir platesnės, net 
tarptautinės reikšmės įvy
kius. Tarp kitko jie pasišai
pė ir iš dėdės Šamo, kuris

^grasina atimsiąs pilietybę iš 
* pažangaus veikėjo Antano

Bombos, o suteikė pilietybę 
masiniam žudikui Impulevi- 
čiui, lyg per mažai žudikų 
turėdamas.

' Kur čia viską ir išpasa
kosi, nes tai buvo įdomūs ir 
įvairūs liaudies kūrybos pa
sireiškimai, kurie liudija 
apie visoje Lietuvoje su- 
klestėjusį kūrybinį aktyvu
mą . Be minėtų kolektyvų 
čia pasirodė kolektyvai iš 
Pušaloto, Kulių, Semeliškių, 
Alšėnų, Josvainių, šepetos, 
Obelių, Tytuvėnų, Vievio, 

'^Kupiškio, Kėdainių, Šakių, 
Alytaus, Šilalės, Vilniaus 
*ajono.

Be to, dalyvavo Panevė
žio Vietinio ūkio valdybos, 
Vilniaus Grąžtų gamyklos, 
Vilniaus respublikinių mo
kytojų namų, Pedagoginio 
Instituto, Kauno Profsąjun-

Rajonų kategorijoje pir
mąją vietą užėmė Šakių ra
joniniai kultūros namai, ku
rių meninei brigadai vado
vauja R. Kažkauskas. Ant
roje vietoje—Kupiškio kul
tūros namų brigada, vado
vaujama St. Sasnausko, tre
čioje—Kėdainių rajono kul
tūros namų meninė briga
da, vadovaujama A. Damb
rausko.

Miestų kategorijoje pir
mąją vietą laimėjo Vilniaus 
miesto Respublikiniai mo
kytojų namai, kurių meni
nei brigadai vado v a u j a L 
Stravinskienė. Antroji vieta 
teko Vilniaus Grąžtų ga
myklos meninei brigadai, 
vadovaujamai Gr. Baublie
nės. Trečioje vietoje—Kau
no miesto profesinės sąjun
gos Kultūros rūmų meninei 
brigadai, vadovaujamai A. 
Tarasevičiaus.

“Tiesos” perei n a m a s i s 
prizas už meninių brigadų 
masiškumą ir aktyvią kon
certinę veiklą teko Alytaus 
rajonui.

Šioji apžiūra labai vaiz
džiai parodė, kaip plačiai ir 
gražiai pasireiškia vis nau
ji liaudies talentai ne tiktai 
miestuose, bet ir tolimiau
siuose respublikos užkam
piuose, kaip jie pirmiau bu
vo vadinami.

V. Vilnietis
Vilnius, 1964. VI. 11

Palyginimas Indijos 
su J. Valstijomis

Washingtonas. — Jungti- 
nėsValstijos užima 3,628,- 
150 kvadratinių mylių plo
ta, o Indija—1,862,310. JAV 
turi 190,000,000 gyventojų, 
o Indija—446,000,000. Ame
rikiečių vidutinis amžius 70 
metų, o indusų tik 42.

JAV ant 100,000 gyvento jų 
yra 136 daktarai, gi Indijo
je tik 19. Jungtinėse Valsti
jose mokančių rašyti ir 
skaityti yra 90% gyvento
jų, o Indijoje tik 25 proc. 
Metinės nacionalės įplau
kos JAV yra $2,500 dėl 
kiekvieno žmogaus, o Indi
joje tik $70.

Skaitant Lietuvos spau
dos pranešimus, matome 
visą eilę jaunų žymių vei
kėjų, kaip, pav., P. Cvirka, 
P. Rotomskis, B. Pranskus- 
Žalionis, K. Baršauskas ir 
keletas kitų, dar pačiame 
žydėjime visai nelauktai pa
sitraukė iš gyvųjų tarpo. 
Kartais mes, amerikiečiai, 
klausiame vienas kitą: ka
me to priežastis? Mums, 
paviršutiniai žiūrint, atro
do, kad Lietuvos, o kartu ir 
visos Sovietų Sąjungos li
teratų yra kur kas geresnės 
gyvenimo sąlygos, negu li
teratų išeivijoje, kuriems 
visų pirmiausia prisieina 
užsidirbti pragyvenimą “iš 
šalies,” o tik laisvalaikis 
palieka knygų rašymui ir jų 
skaitymui. Na, o pas rašy
tojus dar yra ir tokia tai
syklė: jeigu nori ką nors 
doresnio parašyti, tai turi 
pirmiau skaityti — ir nema
žai skaityti, kaip R. Mizara 
sako—turi perskaityti bent 
vieną gerą knygą kas savai
tė.

Bet minimus literatus vi
suomenininkus ankstyva 
mirtis ištiko veikiausia ne 
dėl jų dabartinių gyvenimo 
sąlygų, bet dėl sąlygų, nesu
klysiu pasakęs, kad nėra li
terato, mokslininko, ar da
bartinės Lietuvos valdžios 
pareigūno, kuris nebūtų ke
letą metų praleidęs Rusijos 
caro ar fašistinės Lietuvos 
kalėjimuose. Aaišku, kali
niai niekur nėra glostomi, 
bet žiauriai kankinami, 
pav., buržuazinės Lietuvos 
kalėjimuose buvo. Kam te
ko skaityti Pranskaus - Ža- 
lionio atsiminimų knygą 
“Artimieji toliai,” tam aiš
kiai suprantama ir pirmlai- 
kiniai mums žinomų mokslo 
žmonių mirimai.

Įsivaizduokime, suima 
jaunamečius moksleivius ir 
kankina, muša lazdomis iki 
sąmonės netekimo; tokie 
jaunuolio sveikatos pažeidi
mai, gali būti, buvo jaučia

Ne

“Vaduotojai” ir jų globėjai
vienas žudikas kraujo prisilakęs, 
Giliausias niekšystes papildęs, 

“Laisvinimo” biznį vykdo kaip patrakęs,
Tas olas nešvarias dapildęs.

Smarkiai pasikaustę Lietuvą “vaduoti, 
Statosi didžiais jos globėjais,

Kad į valią ponų vėl liaudį įduoti, 
Užleist ją niekingais engėjais.

Rankos dvasininkų nėra nuo to liuosos, 
Nes ir jie žudyt prisidėjo.

Šventablyvai nūdien jie kvarksi kaip kuosos, 
Kad jie vien tikyboj budėjo.

O “laisvasis verslas” jiems paturavoja, 
Stengiasi jiems gražiai padėti;

Jų praeities darbus nors žino, kavoja, 
Leisdami laisviausiai judėti.

Taip šauniais piliečiais žudikai pastojo, 
Ir dėl to sielotis netenką.

Bile tik jie tvarką Tarybų aploja, 
To “laisvajam verslui” užtenka.

Ne amžinai sekas teisybę paslėpti, 
Liaupsinant melų pranašumą, 

Prošvaistes didingas jiems nebeaprėpti
Suturėt naujovės našumą.

Pasenusiai tvarkai neteks atjaunėti— 
Jai reikės šalin pasitraukti;

Kol kas gali liaudį apgaulėm penėti, 
Bet tiesos negalės užsmaugti.

O šlykščios būtybės kraujais apsitaškę', 
Nors šiandien ir turi globėjus,

Už tai, kad gyvybių daug yra nuraškę 
Jų kaltė nenustos didėjus.

Tai gauja barbarų, iš keršto apakus, 
Pasviro linkui nacių monų.

Prakeikimo rykštė nenustos juos plakus 
Iš širdžių žmonių milijonų.

Jų sąžinės kurmiai nepaliaus jų graužę 
Už kraują nekaltai pralietą;

Dėsnį žmoniškumo niekingai sulaužę, 
Jie niekur neras ramios vietos.

I A. Šešėlis

mi visą jo~ gyvenimą, o to 
viso pasekmės — ankstyva 
mirtis.

Kiek daug mes iš jų dar 
tikėjomės mokslo-apšvietos 
reikaluose, o ypatingai mes 
amerikiečiai daugiausia ti
kėjomės iš B. Pranskaus- 
Žalionio, nes jis daugiausia 
bendradarbiavo mūsų spau
doje ir daugiausia rūpinosi 
mūsų reikalais.

Pirmame šių metų “Švie
sos” num. jis rašė:

“Nekalbant jau apie dau-1 
gybę atsitiktinų, nedaug pa
rašiusių autorių, bet net ir 
visos eilės svarių pasireiš
kusių autorių slapyvardžių 
ligi šiol man nepavyko at
sekti. Tai aktyvus “Kovos” 
poetas Klajūnas, autoriai 
pasirašinėję slapyvardžiais 
—Šidaro Brolis, j. Š-lis. E. 
Drite, P. Keleivis, Adomo 
Jonukas, P. Jautuvas, Rau
donas Juokas, ir kiti...”
Tai parodo, kaip arti jis 

sekė kiekvieną bent kiek 
pasireiškusį autorių, ir bu
vo pasirengęs šį tą apie 
juos parašyti ir jų darbus 
įvertinti. Deja, toji anksty
voji mirtis nutraukė tuos 
gražius pasimojimus.

Ar atsiras kas nors, kuris 
galės tups jo norus įvykinti 
gyveninian, parodys tik at
eitis. i

Nelengva rasti žmones, 
kurie užimtų tokių nepa
prastų talentų, mokslinių 
darbuotojų vietas ir tęstų 
jų nebaigtus darbus.

J. žebrys

GARDŪS VAISTAI
Kakavos milteliai, cuk

rus, vanilė ir kiti priedai— 
tai sudėtinės naujų antibio
tikų suspensijų dalys. Šios 
suspensijos yra malonaus 
skonio ir ypač tinka vai
kams bei naujagimiams gy
dyti. Visi gerai žino, kaip 
sunku įduoti vaikams vais
tus. •

mas

Prof. Kazimiero Baršausko 
laidotuves Kaune

Šių metų gegužės 24 d. mirė Kauno Politechnikos insti
tuto rektorius, fizikos-matematikos mokslų daktaras, profeso
rius Kazimieras Baršauskas.

Visa Tarybų Lietuva gedėjo, patyrusi skaudų nuostoli. 
Velionio laidotuvėse dalyvavo tūkstančiai žmonių.

Nuotraukoje: profesoriaus K. Baršausko karstąs 
Petrašiūnų kapinėse.
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Įvairiapusiškas talentas
B. Dvariono 60-osioms 

metinėms
“Prie Nemuno kitas 
Išaušo jau rytas,

Mus šviesūs keliai...” alsavimas

Kas nėra girdėjęs šios 
puikios dainos? Ji plačiai 
skamba visoje respublikoje, 
jos melodiją Vilniaus radi
jas pasirinko savo stoties 
signalu. Nemažiau visoje 
respublikoje ir toli už jos 
ribų yra žinomas jos auto
rius - kompozitorius Balys 
Dvarionas, Tarybų Sąjun
gos liaudies artistas, TSRS 
ir LTSR Valstybinių pre
mijų laureatas.

Birželio 19 d. prof. B. 
Dvarionui sukanka šešias
dešimt metų. Tuo pačiu 
įžymusis menininkas šven
čia ir savo kūrybinės veik
los keturiasd e š i m t m e t į. 
1924 m. Kaune įvyko pir
mas savarankiškas jauno 
pianisto, ką tik sėkmingai 
baigusio konse rvotoriją, 
viešas koncertas - rečitalis. 
Ir nuo to laiko iki šių die
nų B. Dvarionas yra vienas 
iš geriausių ir aktyviausių 
Lietuvos fortepijono virtu
ozų.

Bet Balys Dvarionas ne 
tik puikus pianistas. Jau 
nuo 1931 m. jį dažnai ma
tome stovint ir už dirigento 
pulto. Eilę metų jis vado
vavo Kauno radijo simfoni
niam orkestrui, konservato
rijos studentų orkestrui. 
1940 m. Vilniuje įsteigus 
Valstybinę konservatoriją, 
B. Dvarionas paskiriamas 
šio muzikos centro vadovu 
ir vyriausiuoju dirigentu. 
Šį postą jis kurį laiką užė
mė ir pokario metais. Įkve
piančių B. Dvariono rankų 
mostams pakluso ne kartą 
ir geriausieji Maskvos, Le^ 
ningrado, Kijevo ir kitų 
Tarybų Sąjungos miestų 
orkestrai, jam yra tekę di
riguoti Lenkijoje, Vokieti
joje, Bulgarijoje.

Būdamas dvidešimt trejų 
metų, B. Dvarionas pradė
jo mėginti savo gabumus ir 
kompozicijos srityje. Jis 
parašė muziką keliems dra
mos spektakliams, harmo
nizavo keletą lietuviškų 
liaudies dainų. 193 3 m. 
-Kauno teatre buvo pastaty
tas jo vienaveiksmis bale
tas “Piršlybos.” Tačiau 
buržuaziniams kritikams jo 
muzika buvo “per daug lie
tuviška” ir, niekieno mora
liai nepalaikomas, B. Dva
rionas kaip kompozitorius

Apie Kurilų salas
Šimtai šių salų kyšo iš 

vandenyno į pietus nuo 
Kamčiatkos per ištisus 1200 
kilometrų (kilometras yra 
daugiau kaip pusė ameriko
niškos mylios). Jos skiria 
Ochotsko jūrą nuo Ramiojo 
vandenyno. Bendras salų 
plotas — apie 15,600 kvad
ratiniu kilometru. Gilūs Bu
šelio ir Kruzenšterno są
siauriai dalija Didžiąją Ku
rilų grandinę į tris dalis: 
šiaurinę, vidujinę ir pieti
nę. Už 60 kilometrų Į piet
ryčius nuo pastarosios Pie
tų Kurdu sąsiaurio atskirta 
tūno Mažoji Kurilų grandi
nė.

Kurilų salos priklauso 
Sachalino sričiai. Jose trys 
rajonai, kurių centrai — 
Južno Kurilskas Kunaširo 
saloje, Kurilskas Iturupo 
saloje ir Severo Kurilskas 
Paramuširo saloje.

Tankus rūko šydas, ku
riame dažnai skendi saly
nas, dengia nepaprastai 
įdomią žemę, iš kurios kyla 
didingi ugniakalniai ir ver- 

m ai.
Visa geologinė Kurilų is

torija — tai žemės gelmių * 
dievo Plutono kova su jūrų

nutilo ištisiems dešimčiai 
metų.

Balys Dvarionas vėl akty- dievu Neptūnu, vulkanizmo 
viai įsijungė muzikinėn įr vandenynų jėgų kova, 
veiklon, kai prie gintarinio Čia jaučiamas Žemės pul- 
pajūrio dar dundėjo patran- sas, kalnų 
kų griausmas, d ar smilko daugiau kai]) šimto Kurilų 
neišblėsusių gaisrų dūmai, ugniakalnių 38 veiklūs. 
Tomis dienomis gimė jo ža- ; Dažni žemės drebėjimai. 

Salos—ne kas kita, kaip ug- 
niakalnu veiklos išdava. 
Kur beeitume — tufai, la
va, vulkaninis smėlis, pele
nai. Su vulkanizmu susiję 
nedideli sieros telkin i a i, 
randama vario, rūdos, auk
so ir kitų naudingųjų iška
senų. Yra karštu minerali
nių šaltinių, pasižyminčių 
gydomosiomis stavybėmis.

Didžiosios Kurilų grandi
nės salų paviršius, išskyrus 
Š u m š u salą, kalnuotas. 
Aukščiausias kalnas Alaido 
saloje siekia 7,600 pėdų.

uoli- 
Daug ežerų,
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vi solinė daina “žvaigždu
tė.” Nuo to laiko mes kas
met susilaukiame vis naujų 
B. Dvariono kūrinių.

Balio Dvariono kompozi
cinis talentas" pasireiškia 
įvairiuose žanruose. Čia i)1 
šventinė uvertiūra simfoni
niam' orkestrui “Gintaro 
krantas,” ir simfonija, for
tepijono, smuiko koncertai 
ir maršai pučiamųjų orkes
trui. Populiarios yra jo 
trumpos pjesės fortepijonui 
bei elegiška pjesė smuikui 
“Prie ežerėlio.” Iš dainų 
plačiai žinomos chorinės 
“Sesuo žydroji Vilija,” “Šie- 
napiovių daina’,’ “Būk svei
kas, pavasari taikos.” Su 
pasisekimu Valstybių i a m e 
akademiniame operos ir ba
leto teatre 1958 m. buvo pa
statyta B. Dvariono opera 
“Dalia.” Be to, kompozi
torius yra sukūręs muziką 
eilei lietuvišku meniniu ir 
dokumentinių kino filmų: 
“Marytė,” “Tarybų Lietu
va,” “Aušra prie Nemuno,” 
“Neringa,” “Kol nevėlu.”

Geriausieji jo kūriniai 
nuolat skamba koncertuose 
ir per radiją ne tik mūsų 
respublikoje ir ne vien Ta
rybų Sąjungoje, bet taip 
pat daugelyje užsienio ša
lių — Rumunijoje, Lenki
joje, Čekoslovakijoje, Vo
kietijoje ir kitose. O ener
gingas, guvus ir nesenstan
tis Balys Dvarionas žada 
mums sukurti dar ne vie
ną muzikos šedevrą.

Alg. Kalinauskas

Pramiegotas Gyvenimas
Vienas ligonis išmiegojo 

22 metus. Jis užmigo prieš 
būrų karą (1899—1901 m.) 
ir pabudo baigiantis pirma
jam pasauliniam karui. Li
gonį prižiūrėjo didysis 
mokslininkas Pavlovas. Mi
nėtasis žmogus užmigo tu
rėdamas 38 metus, būdamas 
pilnas jėgų. Pabudęs jis jau 
turėjo 60 metų ir buvo nu
plikęs silpnas senis.

Londonas. — Anglų dar- 
biečiai stoja už Kinijos pri
ėmimą į Jungtines Tautas.

Krantai daugiausia 
n i ai, statūs, 
upių.

Salas šaldo išilgai rytinių 
jų krantų ir šiaurės tekanti 
Kuiliu srovė. Ji atvėsina 
šilta vasaros musoną. Iš že
myno pučiantis žiemos 
musonas taip pat neša šal
tį. Todėl klimatas salose ne
normaliai tame geografi
niame plotyje šaltas. Vasa
rą dažni rūkai, žiemą pū
gos. Giedriausias metų lai
kas — ruduo.

Nors ir atšiaurios sąly
gos šiame TSRS šalies kam
pelyje, Kurilų augalija ir 
gyvūnija gana turtinga. 
Čia auga apie 1,000 augalų 
rūšių. Šiaurėje auga alks- 
n i s, šermukšnis, pažeme 
driekiasi kedrinis beržas. 
Kiek įpiečiau auga reti ak
meninio beržo ir kurilinio 
bambuko miškai bei kiti au
galai. Pietuose stiebiasi ku- 
rilinis maumedis, bambu
kas, ąžuolas, klevas.

Salos gyventojai augina 
įvairias daržoves — bulves, 
kopūstus, korkas ir kt. Pie
tinėse salose, Ochotsko pa
krantėje, sunoksta pomido
rai, agurkai, moliūgai ir 
net arbūzai bei melionai. 
Sėjamos avižos, grikiai, 
miežiai. Pasėlių plotai kas
met plečiami.

Pakrantėse gausu žuvies 
—lašišos, menkės.

Bona. —Vakarų Vokieti
ja atmoka $2,800,000 ang
lams, kurie nukentėjo karo 
metu nacių kempėse.
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1 PETRONIS

Nenusimink, Tomai!
APYSAKA

(Tąsa)
Šeimininkas, matyt, nenori su Simanu 

ginčytis. Mosteli ranka ir sumurma:
—Eikit sau, tik negaiškit.
Eisiu išpažinties, tad pusryčių nebe* 

valgau. Šeimininkė man į skarulį įvynio- 
ja gabalą duonos ir galelį dešros, kad 
turėčiau ko užkąsti po išpažinties. Apsi
maunu dar apygerėmis šeimininko kel
nėmis. Jų daug raitoti netenka: Krali- 
kausko blauzdos mažai ką ilgesnės už 
manąsias. Kiek kebliau su Simano marš
kiniais. Jie man žemiau kelių, rankovės 
taip pat perilgos. Ir ant nugaros, ir iš 
priekio susidaro didžiausi raukšlynai. 
Rankoves pasiraitę j u kiek reikalinga, o 
į raukšles nėra ko daug dairytis. Ne 
puikiau ir kiti piemenys puošiasi: kiek
vienas velkasi tuo, kuo turi ar kuo šei
mininkai rengia.

Ek, linksma be rūpesčių žygiuoti į 
Liubartus! Mus glosto švelnus vasaros 
vėjas, šildo mieloji saulutė, lydi paukš
telių čiulbėjimas. Einame laukų takais. 
Čia ir arčiau, ir dulkių mažiau, nes vieš
keliu nuolat tarška lenktyniaudami ve
žimai.

Simanas eina plačiais žingsniais. Iš 
šalies žiūrint atrodo, kad jis nė kiek ne
skuba, o aš vos spėju paskui jį kicenti. 
Eidami apie šį tą šnekučiuojamės.

—Tau įdėjo šeimininkė pusryčius?— 
klausia jis mane.

—Įdėjo.'
—Tai ir valgyk. Kitaip pilvas pradės 
groti.

—Išpažinties juk einu. Valgyti negali
ma.

—Galima, Tomai, ir pavalgyti, ir neiti 
išpažinties.

Nesuvokdamas Simano, žiūriu jam į 
akis.

—Ko spoksai lyg avinas į naujus var
tus? Valgyk, sakau. Valgyk ir neik jo
kios išpažinties. Šeimininkas išleido, ir 
ką tu toliau veiksi, ne jo reikalas. Da
ryk, kaip pačiam geriau. Štai dar ką 
aš tau pasakysiu: neik išpažinties nei 
šiandien, nei kada nors vėliau. Išpa
žintis — kunigų ir ponų prasimanymas. 
Žmonės kunigams pasisako vadinamas 
nuodėmes, "o tie tuoj viską ponams ir 
valdžiai praneša. Man apie tai Lepšiškių 
mokytojas aiškino. Ir tu nelįsk prie ku
nigų artyn. Aš jau kelinti metai neinu 
prie klausyklos, o blogiau dėl to nesijau
čiu.

Dar nė iš vieno žmogaus nebuvau 
girdėjęs taip nepagarbiai kalbant apie 
šventus dalykus. Minutę net suabejoju 
Simanu: ar tik iš tikrųjų jis nėra koks 
nedorėlis “komunistas,” kaip kad aną
syk jį Kralikauskas plūdo. Tačiau Si
mano akys tyros, geros, nieko pikto jose 
nematyti.

Liubartuose Simanas mane užsiveda 
krautuvėlėm Sau nusiperka papirosų, 
o man keletą saldainių ir porą riestai
nių. Iš krautuvės jis eina savo keliais, 
aš—savo.

Pasidairau po miestelį. Nieko čia nau
jo nematyti, išskyrus progimnazijai sta
tomus rūmus. Laimingi bus tie, kuriems 
teks juose mokytis. Man apie tokią lai
mę netenka ir galvoti.

Užeinu ir į bažnyčią. Kunigas gieda, 
žmonės klūpo, mušasi kumščiais į krū
tinę, žemai lenkia galvas. Man pačiam 
poteriauti nesinori. Iš tikrųjų, dievas 
ir geras, ir gailestingas, kaip sakydavo 
Jugasė, tačiau aš nejaučiu jokio jo ge
rumo ar gailestingumo. Jis visiškai ne
mato, kaip aš, netekęs mamos, nežmoniš
kai vargstu. Matyti, aš jam visiškai 
nerūpiu.

Neilgai trukęs, išeinu iš bažnyčios. 
Prie špitolės šulinio atsigeriu šalto van
dens. Dar kartą pereinu per miestelį. 
Nėra čia ko daugiau veikti, tad nu
sprendžiu aplankyti “namus.”

12. DEŠIMT LITŲ
Jonaičių troboje toks pat, kaip ir anks

čiau, šiukšlynas, ta pati netvarka. Jo
naitienė po koptūru ant trikojo kepa 
blynus. Asloje stovi tešlos priplakta gel
delė. Kelios vištos sukaliojas apie ją, 
purvinais snapais vaginėja tešlą. Jonai
tienė varto keptuvėje blynus, koja pa
spirdama įkyrias vištas. Pabaidytos viš
tos atšoksta kiek, bet -ir vėl sėlina ištie
sę kaklus. Jaučiasi svilėsių kvapas. Ma
tyt, nebėra kuo patepti keptuvės.

—Gerą dieną,—tariau.

—Va,—nustebusi atsigręžia Jonaitie
nė.

—Gal jau, nebeduoktudie, šeimininkas 
išvarė ?

—Neišvarė, tetule. Šiaip sau atėjau-— 
pasižiūrėti.

Jonaitienė nusiramina. Tarpduryje 
nelauktai pasirodo Kaziukas. Ak, kaip 
gerai, kad ir jis čia!

Kaziukas mane pavaišina obuoliu, o 
aš jį — Simano pirktu riestainiu. Ries
tainio jis nevalgo. Perluažia per pusę 
ir padalina mažiesiems, broliukams. Šie 
kaip žvėreliai stveria ir šaipydamiesi 
sprunka pro duris.

Kaziuko obuolys labai skanus, tiesiog 
burnoje tirpsta. Neiškenčiu nepaklau
sęs:

—Ar iš šeimininko tokių gerų atsi
nešei??

—Duos jis tau—lauk. Geriau kiau
lėms sušers, negu piemeniui duos. Bet 
aš jo nė neprašau—pats pasikrečiu. Šie
ne visados turiu pasidėjęs, ir kada no
riu, tada pasiimu.

Štai kaip tikri piemenys daro! O aš 
nė nežinojau, kad taip galima. Stebėda
masis žiūriu į Kaziuką.

—Ir dabar turiu šiene—nemeluoju. Ir 
mūsų bernas turi. Mes abu naktimis į 
sodą einam. Vienas saugom, o kitas 
obelį krečiam. Obuolys, žinai, kvepia, o 
šiene pastovėjęs—dar labiau. Šeiminin
kas ateina į daržinę ir, žinoma, užuodžia. 
Traukia traukia nosim kaip jautis prieš 
debesį: kvepia, tik nežinia iš kur. Rau
siasi po prėslą, šakėmis bado, o mes šai- 
pomės. Jis ir pradeda mums litaniją 
skaityti: “Aš jums, šiokie ir kitokie, 
snukius suskaldysiu, nevogsit daugiau. 
Aš jums, rūpužės, kailius per galvas nu- 
maustysiu...” Pakolioja, pauostinėja 
ir apsiramina. Už rankos nenutvėręs, 
negi pradėsi muštis. O tu neturi prėsle 
obuolių?

—Neturiu.
—Nebūk kvailas. Prisinešk, kad iki 

žiemos užtektum.
Kraipau galvą, gėrėdamasis Kaziuko 

išmintimi ir drąsumu. Mat, ką reiškia 
keletą vasarų papiemenauti. Man toli 
gražu iki Kaziuko.

Jonaitienė baigia kepti blynus, vaiši
na mus. Mažieji vaikai jau prisigaudę 
bekepant, prie stalo nelenda. Nepuolu 
prie blynų ir aš. Viena, nesu alkanas, 
antra, prisiminus mėšlinus vištų snapus, 
dingsta bet koks apetitas. Jonaitienės 
blynai sausi, ašakoti, neskanūs, nė kiek 
negeresni už Pėtnyčienės. Tik iš man
dagumo suvalgau vieną, o antrojo pusę 
niekam nematant nusviedžiu pasuolėn 
katei.

Motina ragina Kaziuką valgyti, bet ir 
jis raukosi.

—Nieko nebeturim, sūneli,—guodžiasi 
ji.—Tėvas ką nutveria, tą prageria. Ir 
dabar, tur būt, pas Sidabravičių.

—Pas mus niekados nieko nėra, — 
piktai meta Kaziukas motinai.

Jonaitienė tyli. Po valandėlės ji sa
ko man:

—Gerai, kad atėjai, Tamošiuk. Jau 
norėjau pati tavęs ieškoti. Tau reikia

Vilniaus Dailės institutą šiemet baigia 43 
studentai. Daugelis jų ateis į dailės gamyk
las, tekstilės pramonės įmones, respublikos 
mokyklas.

Nuoitraujoe: skulptūrosfakulteto diįplo- 
mantas R. Kazlauskas prie diplomjinio darbo.

nueiti į dvarą. Jeigu atėjai iki namų, 
pabaik ir į dvarą. •

Manau, kad ji man ką nunešti į dvarą 
ar parnešti duos, bet reikalas, pasirodo, 
kitas. Prisikiša ji arčiau manęs ir aiš
kina:

—Tu gimei ir užaugai dvare.' Čia gy
veno tavo tėvas ir motina, dvare prie 
darbų ii; mirė. Jeigu ne aš, kur bū
tum dėjęsis? Niekas man nepadeda ta
vęs auginti. Pats nors kiek irgi pasirū
pink—nueik pas poną į dvarą. Nueik 
ir pasakyk taip: “Mano mamą, Adomai
tienę, pavasarį užmušė “paraviko” dir
žas. Aš neturiu kaip toliau gyventi, ne
turiu kuo nei apsiauti, nei apsivilkti. 
Mano mama mirė dirbdama dvare, duok 
ponas man pinigų, nors dvidešimt trisde
šimt litų.” Ponas duos. Tiktai gražiai 
pakalbėk.

—Tetule, nenoriu eiti į dvarą. Aš bi
jau pono.

—O ko bijoti? Ne žvėris jis. Nueiti 
reikia. Nebėra visiškai pinigų. Jeigu 
parsineši iš dvaro, nupirksiu tau* naujus 
batus.

Jos pažadas mane padrąsina.
—Nueisiu, tetule.
Eiti į dvarą nesinori, oi kaip nesino

ri! Bijau aš dvaro iš tolo, į poną ne
noriu nė pažvelgti. Tik per dvarą aš ne
tekau mamos, tik per dvarą toks nelai
mingas tapo mano gyvenimas...

Vasaros karščio kepinamas ir sekma
dienio ramybės lepinamas Andrikausko 
dvaras snūduriuoja niūrus ir tylus. Apie 
rūmus tuščia, žmonių nematyti. Kaip 
man susitikti poną? Į vidų tikriausiais 
neįsileis, niekas jo man nepašauks. Su- 
kaliojuos apie virtuvės duris, bene pa
simaišys, galvoju, pono virėja ar kam
barinė. Ilgai niekas nesirodo. Bet štai 
kaip antis į šonus krypuodama, išeina į 
lauką storulė dvaro virėja.

—Ko reikia?—klausia. *
—Man reikia pono.
•—Pono ?
—Pono. Jonaitienė mane siunčia.
—Ponas po pietų miega. Palauk, kol 

išeis pasivaikščioti. Lauk ten, prie ve
randos.

Kažin, ilgai dvaro ponas miega? Ka
da jis atsikels ir kada eis pasivaikščioti? 
Minutės slenka lėtai, saulė, atrodo, ne
juda iš vietos. Atsisėdu gėlyno pakraš
tyje ant suolelio, taip, kad matyčiau ve
randą, ir laukiu. Kepina slogus popiečio 
karštis, koks paprastai esti prieš lietų. 
Nekvėpuoja vėjas, nejuda nė vienas la
pas. Mane ima snaudulys, akys merkte 
merkiasi. Be galo nuobodus toks lau
kimas.

Pagaliau antrame aukšte atsidaro vie
nas langas. Tik pro užuolaidą nematyti 
žmogaus. Gal jau ponas atsikėlė?

Subruzda durys, pasirodo dvaro šei
mininkas. Jis apsivilkęs baltu švarku, 
užsidėjęs baltą skrybėlę. Valandėlę pa
stovi verandoje ir, pasiramsčiuodamas 
lazda, tartum katė minkštai žengdamas, 
leidžiasi laiptais žemyn.

Pasikeliu nuo suolelio, tačiau mane ap
ima didelė baimė. Noris sprukti iš dva
ro, bėgti nuo to ūsuoto senio.

—Labą dieną!—tariu, gerokai nepriė
jęs iki jo, iš tolo nusiėmęs kepurę.

Ponas pakėlė nudribusius vokus, nu
stebęs žiūri į mane, nieko man neatsako.

—Labą dieną!—pakartoju, žengdamas 
žingsnį arčiau.

—Ką pasakysi?—nepatenkintas klau
sia.

—Aš pas tamstą, pone...
Sumištu, bemaž užmirštu Jonaitienės 

žodžius. Valandėlę tyliu.
—Ko atėjai?—vėl klausia mane Andri- 

kauskas.
—Pone,—murmu glamžydamas kepu

rę.—Mano mamą, Adomaitienę, pavasarį 
užmušė “paraviko” diržas. Aš neturiu 
kaip toliau gyventi, neturiu kuo apsi
auti nei apsivilkti. Duokite, ponas, man 
truputį pinigų—dvidešimt trisdešimt li
tų.

—O kas tave primokė čia ateiti?
—Jonaitienė siuntė..
Ponas įkiša dešiniosios rankos du 

pirštu į liemenės kišenę.
—Aš nekaltas, jei tavo motina mirė. 

Ji pati kalta, kad neapsižiūrėjo. Nerei
kėjo jai taip stačiai po mašinos diržu 
lįsti. O ką dabar veiki?

—Piemenauju pas Kralikauską Karve
liuose.

—Žinau Kralikauską. Geras ūkinin
kas. ’

Ponas ištraukia iš liemenės du sidab
rinius pinigus.

—Imk,—sakę man, juos duodamas. — 
Imk ir niekados negalvok, kad ponas yra 
kaltas dėl tavo motinos mirties*

Aš suspaudžiau saujoje pinigus. Tai 
lobis, kokio man gyvenime dar neteko 
turėti. Padėkoju. Ponas mosteli lazda 
ir nueina aplink gėlyną.

Pakeliu akis ir pamatau netoliese du 
vyresniuosius Liseckiukus,, jau bemaž 
pusbernius. Jie šnabždasi tarpusavyje 
ir pirštais rodo į mane. Ar tik nebus 
matę, kad man ponas davė pinigų ?

Neatsigręždamas žengiu iš dvaro. Ei
nant pro diendaržius, išgirstu kažką iš 
užpakalio atlekiant. Egi, abu Liseckiu- 
kai atšuoliuoja! Nieko gero tai nežada, 
galvoju. Kiek kojos neša, leidžiuos pir
myn. Bet mane greit nutveria už api- 
kaklės ir partrenkia aukštielninką.

—Ko valkiojies po dvarą? — šniokščia 
vienas ir muša kumščiais kur pakliuvo.

Muša mane ir antras. Aš ginuosi kiek 
įmanydamas, bet jie du, ir abu už mane 
stipresni. Aš ir gintis kaip reikia ne
galiu, nes vienoje saujoje sugniaužti pi
nigai. Greit užpuolikai juos iš manęs 
išlupa, dar apdaužo, apspardo ir kaip 
eržilai nužvengia per dvarą.

O aplinkui nė gyvos dvasios, niekas 
negirdi mano riksmo, niekas neatbėga 
gelbėti. Sėdžiu aš nei gyvas, nei miręs, 
užtinusia akimi ir perkirsta lūpa, apsi
pylęs ašaromis. Štai tau ir dvaras: vie
nas ponas davė, kito pono vaikai atėmė...

Pasikeliu nuo žemės bemaž aklas ir 
kurčias, einu pats nesuvokdamas kur. 
Perkertu vieškelį, perbrendu bulvių lau
ką, pereinu vasarojienas. Pagaliau be
jėgis susmunku pačiame lauko panuova
lyje, drėgname, apaugusiame asiūklių 
eglutėmis.

Širdis taip beldžiasi krūtinėje, kad, ro
dos, ims ir iššoks pro gerklę. Veidas 
dega, prakaitas liejasi per akis, liežuvis 
džiūsta it skiedra. Prisigliaudžiu kniūbs
čias visu drebančiu kūnu prie vėsios, 
drėgnos žemės ir ilgai guliu nejudėda
mas. Pratrūkstu ilga nesuvaldoma rau
da...

Niekur nesinori eiti, nesinori judėti, 
nesinori nieko galvoti. Ot, gulėtum, gu
lėtum taip amžinai, prisiplojęs prie vė
sios, drėgnos žemės... Gulėtum neat- 
merkdamas akių, nejudindamas rankų, 
tik asiūklius ašaromis palaistydamas.

...Jaučiu, turiu kažką saujoje. O ten 
žiūriu—du pono duoti penkličiai. O ten 
toliau blizga plėšikiškos Liseckiukų 
akys. Ak, ir vėl atims mano pinigus!.. 
Aš vėl lekiu, lekiu kiek įkabindamas, o 
Liseckiukų žingsniai užpakalyje manęs 
dunda kaip arklių kanapos. Neįmany
damas kur dingti, puolu į kapines prie 
mamos kapo. Kapas atsiveria, iš jo pa
sirodo dvi rankos. Ak, apkabins mane 
mama, priglaus, apgins nuo plėšikų... 
Švysteli rankos, barkšteli kaulai, ma
no kaklą paliečia šalti kaip ledas pirš
tai... Nežmoniškai suklinku iš baimės 
stingstančiomis lūpomis...

Pabundu iš baisaus sapno ir nebeži
nau, kur esąs. Galvą veria skausmas, 
visą krečia šaltis. Vakaras šiltas, o aš 
drebu, nepataikydamas danties ant dan
ties . Raibsta akys, silpna, norisi vemti...

Saulė nulindo už miško. Pažemiu nu
sidriekė prieblanda. Kalendamas dan
timis kaip alkanas valkas, atsikeliu nuo 
panuovalio ir svyruoju į kumetyną. Nie
ko negalvoju, nieko nesvarstau. O kodėl 
man taip šalta? Manyje viskas kaukši, 
viskas dreba, viskas tirta kartu su apati
ne žiauna. Ilgai einu, sparčiai einu, o 
kumetynas vis toli ir toli.. *

(Bus daugiau)

Nevien duona sotus
žmogus galop rado, kaip ugnį įskelti, 
Būstą pastatė audroms atsispirti, 
Metalą sulydė žagrei nukalti,
Pastatė laivus okeanams ištirti,

Tai ar gali liepsningas jo protas,
Ilgoj darbo eigoj iškovotas, 
žynių prietarais nepažabotas,
Imt ir tart: žmogus duona vien sotus!

Įkvėpęs į statulas sielą nemarią, 
Akropolius, miestų jėgaines sukūręs, 
Nūn ryžęsis žemę išgelbėt nuo karo, 
Kad alkis išnyktų, priespaudos niūrios,

žmogus—didis, protingas, galvotas, 
Šviesiai ateičiai linkęs aukotis,
Veržlus siekti geresnės vis kloties, —
Ar jis gali vien duona būt sotus?

žinąs, kiek gyvybės kolorijų reikia 
Motorui širdies stuksent ligi galo, 
Koks guolis sapną blaiviausią suteikia, 
Kas vairui laikyt geležinę duos valią, •

žmogaus siela visad bus besotis, 
žengs takais, lig šiol nesuieškotais, 
Gyvens erdvių viliojančiais plotais, 
Idealais, didžiais, išsvajotais...

J. Subata

Laiškas iš Lietuvos
Jonui Krasauskui 

Binghamton, N. Y.
Gerbiamas Jonai 
ir Jūsų žmona,

Leiskite Jus nuoširdžiai 
pasveikinti ir palinkėti svei
katos, laimės ir džiaugsmo 
iš tolimos gražios gimtosios 
Lietuvos. Pas mus pavasa
ris. Laukuose dabar dirba 
traktoriai, mašinos, kurios 
sėja javus, sodina bulves ir 
kitas kultūras. Pas mus 
arkliais laukų dabar nebe
dirba. Žmonėms lengviau, 
nes už juos viską padaro 
mašinos. Jos apsėja, jos 
nupiauna, iškulia.

Šimonių, Sindriūnų, Me
dinių kaimuose, kuriuos Jūs 
žinote, dabar yra elekt^. 
Ją gauna iš Kauno hidro
elektrinės. Kaime daug ra
dijo aparatų, kuriuose ma
tosi paveikslai koncertuo
jančių, kalbančių. Taip pat 
rodo kiną.

Jūs klausiate, kaip gyve
na seni žmonės kolūkyje, 
kas jiems duoda duoną. Se
niems žmonėms kolūkiai 
moka pensijas grūdais ir 
pinigais, duoda pašalpas. 
Be to, kiekvienas kolūkie
čio kiemas gauna po 60 
arų žemės saviems reika
lams — bulvėms, daržovėms 
pasodinti. Kiekvienas kol
ūkietis turi karvę, avių, 
vištų, kiaulių. Karvei iš
skiriama ganykla. Į mies
tą, į turgų žmonės važiuoja 
mašinomis — busais, kurios 
važiuoja ir pro Šimonius.

Dabar reikia pažymėti ir 
tai, kad pas mus Tarybų 
Lietuvoje, kaip ir visoje Ta
rybų valstybėje, gydytojai 
žmones gydo nemokamai. 
Jei suserga kolūkietis, tai 
telefonu paskambinus į li
goninę, į kaimą, į namus 
gydytojai atvažiuoja su ma
šina. Dabar ne taip, kaip 
senovėje prie Smetonos, kad 
gydytojai brangiai kainavo 
ir reikėjo pas juos važiuoti. 
Dabar gydytojai už dyką 
atvažiuoja į namus.

Pasvalyje Smetonos me
tais nebuvo ligoninės. Da
bar yra didelė ligoniijl, 
daug gydytojų ir medicinos 
seserų. Kaimuose yra am
bulatorijos.

Jūs klausėte, ar Pasvaly
je yra tie namai, kurie bu
vo įdėti į laikraštį “Tėvy
nės balsą.” Taip, tie nartai 
yra. Jų labai daug pristatė 
Tarybų valdžia. Jei pama
tytumėte Pasvalio miestą— 
nepažintumėte. Labai gra
žus. Gatvės išlietos asfaltu, 
taip kaip Niujorke ar Čika
goje. Akmenų bruko Pas
valio centre ir kai kuriose 
gatvėse nebėra. Po miestą 
važinėja busai, kurie vežio
ja keleivius.

Teiravotės apie tikėjimą. 
Tarybų valdžia religijos ne
draudžia. Žmonės tiki, yra 
bažnyčios, kunigai. Sąžinės 
laisvė kiekvienam.

Tamsta, Jonai, Jus pra
šau, gal galite man užrašy
ti Amerikoje išeinantį laik
raštį lietuvių kalba “Lais
vę” arba “Vilnį” 1964 me
tams. Aš Tamstai už tai 
nusiųsčiau lietuviškų žur
nalų. Tikiuosi, kad galėsite 
užrašyti, nes įdomu paskai
tyti, ką rašo laikraščiai pas 
Jus.

Dabar turiu parašyti, kad 
mirė Jūsų brolis Kazimie
ras. Jį gražiai palaidojo.

Baigdamas Tamstai ir 
Tamstos žmonai linkiu nuo 
savo šeimos geros sveika
tos, ilgų metų.

Jus gerbiąs 4
Antanas Martinionis

Mūsų adresas:
USSR, Lietuva 
Šiauliai, Ežero 1-2 
Ant. Martinionis

4 p.--Laisve (Liberty)— Antr., birželio (June) 23, 1964
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Worcester, Mass.
Laikas bėga nesustoda

mas ir su tuo darbo žmonių 
Ryžtas ir darbai niekados 
nesustoja, kad išlaikyti įgy
tas laisves ir jas pagerinti, 
kad išlaikyti taiką pasauly
je. Neatsilieka ir mūsų lie
tuvių kolonijos šiaurės 
Amerikoje.

Vasara jau prasideda ir 
mūsų didžiuliai išvažiavi- 
mai-piknikai įvyksta, kad 
sustiprinti pro g r e s y v i ą 
spaudą, kuri nušviečia mū
sų kovų kelią už taiką, už 
geresnį darbo žmogui ryto
ju.

Naujosios Anglijos apy
linkės “Laisvės” piknikas 
įfvyks Ramova Parke, Mnn- 
teiloje. ten kur pernai va
sarą buvo. Mes, worceste- 
riečiai, skaitlingai ruošia
mės dalyvauti liepos 4 ir 5 
dienomis.

Ramova Parkas (jis ran
dasi Claremont Ave., Mon
tello, Mass.) bus atdaras 
nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. 
vakaro. Važiuodami nesi 
vežkite maisto—ten bus vis
ko. Jeigu ir lytų, tai vietos 
užteks po stogu. Jaunimas 
galės pasišokti prie gero 
orkestro.

Aido choro nariai dabar, 
vasaros laiku, visi laikome 
atostogas. Bet LMS suva

žiavime Aido choras bus 
^gražiai atstovautas trimis 
jaunosios kartos daininin
kais. Dalyvaus Irena (Na- 
krošiutė) - Janulienė,, Ri
čardas Janulis—šaunus Ai
do choro patrijotas ir buvęs 
keliolika metų choro pirmi
ninką, ir Albertas Daukšys.
< Irena Janulienė ir Al 
Meno festivalio dainų pro- • 
Aido chorą, bet dalyvaus ir 
Daukšys ne tik atstovaus 
gramoje, sudainuodami ke
letą solo ir duetų. Jie abu 
turi gražius balsus ir labai 
gražiai dainuoja. O kaip 
miela bus jų pasiklausyti 4 
d. liepos N. Y., Jie yra at
stovai ir IID ir LDS iš mū-

\sų kolonijos.
Geriausi linkėjimai vi

siem trims suvažiavimams.
J. M. L.

Aido choro koresp.

No. Andover, Mass.
Birželio 14 d. buvo pa

minėtas Teklės ir Povilo 
vedybinio gyvenimo 50-me- 
tis. Paminėjimą surengė 
jų mylima dukrelė Aisė ir 
žentas D. Chandler . savo 
puikioje rezidencijoje.

Draugai Teklė ir Povilas I 
Niukai daugelį metų gyve-1 
no Dorchesteryj, Mass., iš
augino ir išmokslino savo 
dukrelę Aisę. Kada ji .iš
tekėjo už D. Chandlerio, 

,#To. Andoverio mokyklų su- 
. perindendento, tai visi per- 
r sikėlė gyventi į N. Andove- 

rį. Čia Niukai su žentu pa
sistatė puikų namą prie di
delio ežero.

Į paminėjimą buvo su
kviesti giminės ir draugai.

Draugai Niukai visą sa
vo gyvenimą priklauso prie 
darbininkiškų organizaci
jų — ALDLD ir LDS. Per 
daugelį metų skaito “Lais
vę” ir stambiomis aukomis 
ją paremia. Todėl ir savo 
50-ųjų vedybų metinių pro
ga paskyrė “Laisvės” fon- 

^dui $50.
Povilas ir Teklė Niū

rai, duktė Aisė, žentas D. 
Chandler, jų mylimas sū
nelis ir anūkas širdingai 
ačiuoja giminėms ir drau
gams už dovanas ir daly
vavimą sukakties minėjime.

V. Kralikauskas

New Britam, Conn.
Retėja mūsų draugai

Birželio 15 atsiskyrė iš 
mūsų gyvųjų tarpo Anta
nas Bakevičius, sulaukęs 81 
metų amžiaus. Kilęs iš 
Kauno apylinkės.

Atkeliavo į Jungt. Valsti
jas 1903 m. Daug skirtingų 
darbų buvo dirbęs kasyklo
se ir fobrikuose. New Bri- 
taine išgyveno 44 metus. 
Turėjo nuosavą namelį. Į 
pensininkus išėjo 1956 m.

Buvo laisvų minčių. Pri- 
klaueė ALDLD, kur buvo 
finansų tvarkytojumi. Bu
vo tiprus progreso mylėto-, 
j a s, skaitė “Laisvę” ir 
“Liaudies balsą”, visuomet 
parėmė finansiškai, kiek iš
galėjo.

Paliko liudesyj žmoną 
Alisą (Kulčinski) Bekevi- 
čienę, cūnų ir keturias duk
teris. Visi vedę, paliko daug 
anūkų ir proanūkių. Mes, li
kę ALDLD draugai, siun
čiame draugišką užuojautą 
likusiai šeimai.

O tau, mielas drauge, lai 
būna lengva amžinai ilsėtis 
mūsų žemelėje.

Vardan ALDLD
J. Ambrose

New Haven, Conn
Čia yra vedamas didelis 

automobilių kelias, bet be- 
kasinėdami surado liekanas 
Mary A. Linsley, kuri mi
rus 1^74 metais. Darbas 
buvo sulaikytas kol gaus 
giminių leidimą palaikus 
paimti ir kitoje vietoje pa
laidoti.

United J. U. Co. dabinin- 
kai ruošiasi į streiką, jeigu 
kompanija nepasirašys 
naujo kontrakto, kurio są
lygas unija jau įteikė.

“Šviesos” Nr. 2 yra įdo
mių straipsnių. Vienas iš 
jų, tai V. Andrulio apie lie
tuvius, gyvenančius Jungti
nėse Valstijose ir pradžią 
kairiųjų judėjimo. Pasiro
do, kad jau 1860 metais 

Bostono Apylinkės Atidai!

Didysis “Laisves” Paramai

PIKNIKAS
Rengia Mass, valstijos progresyvūs 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

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. Rengėjai

Pennsylvanijos valsti jo j e 
gyveno 8 lietuviai.

Kaip žinau, tai daug lie
tuvių teiravosi: kada į A- 
meriką pradėjo lietuviai at
važiuoti. Perskaitę Andru
lio straipsnį jie daug suži
nos. J. Kunca

Great Neck, N. Y.
LLD 72 kp. susirinkimas ir 
dig. J. Lindos pagerbimas

Birželio 5 d. įvyko kuopos 
susirinkimas, kuriame da
lyvavo gražus būrys drau
gių ir draugų. Buvo svars
tyti svarbesnieji kuopos ir 
abelnai organizacijos reika
lai, ypatingai suvažiavimas^ 
kuris įvyksUiepos 4 d. Taip
gi šiame susirinkime nariai 
užsimokėjo savo metines 
duokles už šiuos metus, iš
rinko delegatus į suvažia- 

Į vimą. Nutarta pasveikinti 
suvažiavimą. Kuopa pasky
rė iš iždo $5, kai kurie na
riai prisidėjo ir susidarė 
$25.

Užbaigę susirinkimą, tu
rėjome vaišes Jonui Lindai 
pagerbti. Gegužės mėne
sio pabaigoje jam sukako 
82 metai amžiaus. Tai se
niausias mūsų kuopos na
rys. Per daugelį metų pri
klauso pažangiame judėji
me, įvairiose draug i j o s e, 
skaito ir remia “Laisvę” ir 
“Vilnį.” Gaila, kad drau
go Jono sveikata jau ne
tvirta, — jo kojos prastai 
tarnauja, eina su lazdomis. 
Jis gyvena kitame mieste. 
Bet tas nesulaiko jo nuo 
lankymo susirinkimų — jis 
suranda būdus atvažiuoti. 
Rūpestingas ir pavyzdin
gas draugas. Ir šiame susi
rinkime jis pasveikino LLD 
suvažiavimą ir laikraščiui 
“Laisvei” paaukojo $10. Pa
linkėjome jam dar ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

P. B.

Pittsburghas. — Vienuo
likos plieno kompanijų at
stovai pasirašė su unijos at
stovais sutartį, kad rūpin
sis surasti bedarbiams dar
bų.

L

BUS RAMOVA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Stamford, Conn.
Juzė Burba - Juozulynaitė

Mano motina Juzė (Jose
phine) Burba gimė 1893 m. 
vasario 25 d. Dumbliauskų 
sodžiuje, Kapčiamiesty j e. 
Jos tėvai buvo Mykolas 
Juozulynas ir J a d v i g a 
Dumbliauskaitė. Jie susi
laukė dviejų dukterų, Ju
zės ir Antaninos. Kai mano 
motina buvo apie penkerių 
metų, mjrė jos motina. Vė
liau jos tėvas vedė ir gimė 
kitas kūdikis, kuriam 
suteikė vardą Vincas.

Kadangi mano motinos 
tėvai buvo biedni, neturėjo 
pakankamų jeigu, mano 
motina būdama 16 m. am
žiaus buvo išsiųsta į Kap
čiamiestį dirbti kaip tarnai
tė parapijos namuose. Jai 
toks gyvenimas ir darbas 
nepatiko ir bėgyje penkerių 
metų ji penkis kartus pabė
go iš tos vietos ir darbo, 
bet kiekvieną sykį jos tėvas 
ją sugrąžindavo į tą patį 
darbą, nes tais laikais buvo 
“sarmata” palikti kunigo 
namų tarnybą.

Pagaliau 1914 m. liepos 4 
d. ji atvyko į New Yorko 
uostą, pabandyti savo laimę 
naujoj šalyj. Ji apsigyveno 
su tolima gimine Brookly-, 
ne, Greenpoint dalyje. Čia 
ji gavo darbą “karpetau- 
nėj” (kilimų fabrike), kur 
darbas buvo labai sunkus ir 
atlyginimas mažas, ir maši
nų dundėjimas jai kenkė, ji 
bijojo tapti kurčia.

1916 m. ji susituokė su 
Juozu Burba, kilusiu iš to 
paties miesto, kur ir ji. Po 
mano gimimo, mano tėvai 
išvyko gyventi Stamford, 
Conn., kurti geresnį gyve
nimą, kad oras būtų švares
nis, tyresnis, negu didelia
me mieste. Po keleto metų 
gimė mano sesuo Marytė. 
Viskas, rodosi, ėjo sklan
džiai, bet štai, staigiai, 1923 
m. rugpjūčio mėnesį mano 
tėvas gavo plaučių uždegi
mą ir po keletos dienų mirė, 
palikdamas jauną našlę su 
dviem mažomis dukrelėmis, 
taipgi ir seną namą, kuris

„ , ...v....-= 

ką tik buvo pradėtas re
montuoti.

Mūsų laimei, mano tėvas 
turėjo brolį Domininką, gy
venantį Pacifiko krante. Jis 
buvo medkirčiu ir nevedęs. 
Sužinojęs apie brolio mirtį 
ir mūsų blogą padėtį, jis 
tuoj atvyko mums pagal
bon. Jis buvo mums kaip 
tikras tėvas, užlaikė mano 
motiną ir mane su sesute. 
Vėliau jis apsivedė su mano 
motina.

Domininkas buvo progre
syvus darnuoIWW laikų, 
visuomet veiklus unijose ir 
veikime už socialę ir nedar
bo apdraudą ir kituose pa
žangiuose reikaluose page
rinimui žmonijai gyvenimo. 
Mano motina visados išties
davo tuose veiksmuose pa
galbos ranką, ji veikė kuk
liai, kiek galėdama; jai ne
rūpėjo joks “pasirodymas” 
—ji dirbo judėjime nuošir
džiai, tyliai.

Jiedu buvo labai veiklūs 
mūsų judėjime. Mūsų na
muose įvykdavo daug so- 
ciališkų suėjimų, abu rūpin
davosi, kad namai būtų pa
togiai sutvarkyti organiza
cijų susirinkimams, ir daug 
įdėdavo darbo į organizaci- 
jinius parengimus

Sunkūs gyvenimo darbai 
paliego juos, jų sveikatą su
silpnino. 1959 metais mano 
motina pergyveno širdies 
smūgį, o po trijų mėnesių, 
birželio 21 d., mūsų tėvas 
Domininkas mirė.

Penkeri metai praėjo nuo 
jo mirties...mano motina 
per tuos penkeris metus 
pergyveno blogus sveikato
je laikotarpius ir geresnius. 
Kai sustiprėdavo, nuvykda
vo į mūsų parengimus, ir 
galėjo sykį nuvažiuoti į 
Floridą. Tuomi ji buvo pa
tenkinta, matydama savo 
senus draugus, įsigydama 
naujus.

I Balandžio 18 d Shenan
doah, Pa., mano motinos gi
minė pakvietė mus į vestu
ves. Mums važiuojant auto
mašina, sustojant raudonai 
šviesai Mahanoy mieste, 
smarkiai įmušė iš užpakalio 
kita automašina. Motina 
nukentėjo skausmą kakle ir 
nugaroj. Po to susikrėtimo 
per penkias savaites ji skun
dėsi galvos skaudėjimu. Ją 
nuvežėm į ligoninę pirma
dienio ryto 3 valandą, ji mi
rė antradienį, gegužės 26 
d. 5 vai. v., nuo “cerebral 
thrombosis”.

Laidotuves
Daug draugų ir giminių 

dalyvavo koplyčioje suteik-

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klu
bo ir ALDLD 2-ros kuopos susi
rinkimai įvyks sekmadienį, birže
lio 28 d., 3 vai. popiet. Yra svar
bių reikalų sutvarkyti, nes per va
sarą susirinkimų neturėsime.

S. Rainard (50-51)

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, Birželio-June 25, 

Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., 
2:30 vai. popiet, įvyks Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Moterų veiklos sky
riaus susirinkimas. Prašome nares 
dalyvauti susirinkime. (50-51)

LAWRENCE, MASS.
Busas iš Lawrence į “Laisvės" 

pikniką Brockton - Montello liepos 
(July) 4-tą dieną, šeštadienį, išeis 
nuo Lietuvių Piliečių klubo, 12 vai. 
dieną.

Kurie norite važiuoti į tą didelį 
ir gražų pikniką, susirinkite 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 
ruošiami 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) 

ti paskutinį patarnavimą, 
St. Sasna pasakė kalbą, o 
Fairfield Memorial Park 
kapinėse Antanas Bimba 
pasakė atsisveikinimo kal
bą.

Likome dvi dukterys, 
Amelia ir Mary, ir mūsų 
vyrai, Walter Yuskevich ir 
Mathew Zoubra. Liko moti
nos sesuo Antanina Levu- 
lienė, Dumbliauskų kaime, 
Kapčiamiestyj ir brolis 
Vincas Juozulynas Rusnėje, 
arti Šilutės. Taipgi teta, 
dėdė ir giminaičiai Penn- 
sylvanijoje.

Mano sesuo Mary Zoub
ra ir aš nuoširdžiai dėkoja
me A. Bimbai ir S. Sasnai 
už jų laidotuvių kalbas, 
taipgi visiems tiems, kurie 
atvirutėm, gėlėm, per laik
raštį “Laisvę”, laiškais, as
meniškai dalyvaudami lai
dotuvėse ir kitais raminan
čiais būdais reiškė mums 
užuojautą.

Mus tas žinojimas rami
na, kad turime tiek daug 
gerų draugų, kurie mylėjo 
mūsų motiną taip, kaip ir 
mes ją mylime ir niekad 
nepamiršime.

Amelia Yuskevich

Apsigynė nuo vagilį, 
bet buvo areštuotas

New Yorkas.—Naktį, pu
sė po trečios valand o s, 
Frank Filiceti, 84 metų am
žiaus, kuris užlaiko krautu
vėlę Coronoje, išgirdo, kad 
kas yra krautuvėlėje.

Jis, pasiėmęs šautuvą, ten 
nuėjęs rado du vagis. Vienu 
šūviu pašovė Joe Piantoni- 
dą, 32 metų amžiaus, o bė
gantį Ralphą nušovė.

Jie jau buvo pačiupę jo 
$32 pinigais ir 540 papirosų 
dėžučių. Bet po to teisėjas 
tik po $2,000 kaucija paleido 
Filiceti, nes jis turėjo šau
tuvą be leidimo.

Naujas penicilinas 
-eficilinas

Tarybų Sąjungos farma
cijos pramonė išleido naują 
peniciliną, pasižymintį ypa
tingu giminingumu plaučių 
audiniui, — eficiliną. Efici
linas mažai kenksmingas. 
Įšvirkštus į raumenis, jo 
plaučiuose susikaupia dau
giau ir jis išbūna juose il-

MAINIERIV 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 į 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 Į 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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PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

AUTO Seat Cover & Top Install
ers. Experienced only. Steady work, 
good conditions. R a y c o , 2800
Admiral Wilson Blvd., Camden,N. J.

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

FRAMERS
sheath, stud, Cornice Trim

Hourly piece work:
WI. 6-8299

(49-50)

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 
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 
late model car and arc bondable 
call TU. 7-2240 between 10 and 12 
A. M. (48-52)

WANTED. Kitchen men. Must be 
over 22 yrs of 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. 2-1000, 
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)

Help Wanted—Female

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)

giau, negu paprastas peni
cilinas.

Eficilinas varto jamas 
nuo infekcinių kvėpavimo 
takų bei plaučių susirgimų: 
plaučių uždegimo, bronchi
tų, plaučių pūlinių, pleurito 
ir pan. Profilaktikai eficili
nas vartojamas ruošiant li
gonius chirurginėms opera
cijoms, taip pat po jų. Efi- 
cilino privalumas tas, kad 
jo suspensijos pakanka 
įšvirkšti ligoniui vieną kar
tą per parą.



Ar gali susidurti planetos?
Katalikų bažnyčioje ir 

stačiatikių cerkvėje du kar
tus per metus skaitoma 
evangelija apie “pasaulio 
pabaigą” ir baisų “paskuti
nį dievo teismą.” Mato ir 
Morkaus evangeliniuose pa
davimuose pasakojama, kad, 
artėjant pasaulio pabaigai.

dės puls nuo 
dangaus galyl

n

Pažiūrėkime, kiek tiesos

apie būsimą kosminę katas 
trofą ir “paskutinį dievt 
teismą.” € 

dangaus?

ir nukristi ant Žemes?
Reikia pasakyti, kad evan- 

geliniai padavimai apie bib- 
lijinį Kristų ir “paskutinį ! 
dievo teismą” buvo surašytiĮ 
dar tais laikais, kada tų pa
davimų autoriai beveik jo
kio supratimo neturėjo nei 
apie Saulę, nei apie žvaigž
des, nei apie Žemės ir pla
netų judėjimą.

šiandien kiekvienas išsi-j 
lavinęs žmogus žino, kad 
kiekviena žvaigždė yra la-j 
bai tolima saulė, kad mūsų 
Saulė drauge su kitomis j 
ž v a i g ž d ė mis sukasi apie 
Paukščių Tako branduolį,! 
ir todėl žvaigždės negali su-1 
sidurti su mūsų Saule, nu
kristi ant Žemės. Astro
nomijos mokslui gerai žino
ma, kad planetos skrieja 
aplink Saulę skirtingomis, 
bet pastoviomis orbitomis. 
Planetos gali įvairiais me
tų laikais kiek suartėti, bet 
negali nei užkliudyti viena 
kitos, nei susidurti viena su 
kita. Tai visiškai aišku. 
Tačiau dvasininkai ir toliau 
klaidina žmones evangelinė- 
mis pasakomis apie “pašau- j 
lio pabaigą.”

1962 m. vasario mėn. 3-5 i 
dienomis penkios planetos— ' 
Merkurijus, Venera, Mar
sas, Jupiteris ir Saturnas 
dangaus fone labiausiai pri
artėjo prie Saulės, ir Indi
jos ir Nepalo astrologai- 
gandonešiai pradėjo žmonė
se skleisti gandus apie kos
minę katastrofą, kuri ištik
sianti Žemę, susidūrus pla
netoms ir joms nukritus 
ant Žemės. Planetos kri- 
siančios ant Himalajų kal
nų, o šie griūdami palaido
sią Indiją ir Nepalą. Ne
gelbėjo nė Delio astronomi
nės observatorijos įspėji
mai Indijos gyventojams, 
kad jokio pavojaus nėra.

Indijos ir Nepalo gyven
tojų nerimas dar labiau su
stiprėjo, kada Nepalo kara
lius įsakė areštuoti apie 150 
aktyvesnių astrologų-gando- 
nešių ir uždaryti juos ka
lėjime. Gyventojai metė 
darbą bei namus ir galvo
trūkčiais bėgo į pajūrius, 
šventyklas ir vienuolynus. 
Net Indijos ministras pir
mininkas Dž. Neru su ki
tais ministrais buvo •pri
versti vykti į provinciją ra
minti panikos apimtų gy
ventojų.

Praėjo vasario trečioji, 
ketvirtoji, penktoji, tačiau 
jokios pasaulinės katastro
fos neįvyko. Planetų suar
tėjimas ir priartėjimas prie 
Saulės buvo tik regimojo- 
perspektyvinio pobūdžio, o 
iš tikrųjų jos viena nuo ki
tos ir nuo Saulės buvo la
bai toli. Jos judėjo kaip ju
dėjusios apilnk Saulę ir va
sario- pradžioje buvo nuo 
jos tokiuose atstumuose:

Merkurijus—58 milijonus 
kilometrų,

Venera—107, 
Marsas—210,

Saturnas—1,492 milijonus 
kilometru.

Tuo pačiu metu artimiau
sios Žemės kaimyninės pla
netos Venera ir Marsas 
skriejo atitinkamai už 255 
ir 351 milijono kilometrų 
nuo mūsų.

1964 m. vasario 28 dieną 
įvyko Veneros konjunkcija 
(susijungimas) su Jupite
riu. Dabartiniu metu Ju
piteris ir Venera matomi 
kaip dvi didelės ryškios 
žvaigždės pietvakarių dan-

Atrodo, kad Venera

Iš labai didelio tautų pikniko

1 kus susidurs su šia planeta. 
I Bet tai tik regimasis-per- 
spektyvinis planetų suartė
jimo vaizdas. Vasario 28- 
ąją buvo matyti, kaip Vene
ra dangaus fone “pasivijo” 
Jupiterį ir jį pralenkė, per- 

įeidama per keturis Mėnu- 
1 lio skersmenis viršum Jupi
terio. Tikrovėje Jupiteris 
buvo už Veneros apie 676 
milijonus kilometrų, ir to
dėl negali būti jokios kal
bos apie šių planetų susidū
rimą.

M. Mozūraitis
Naujosios Akmenės astronominės 

grupės vadovas 
(“Komjaunimo tiesa“)

Laiškas iš Lietuvos
Brooklynietis Valys Bun- 

kus gavo sekamą laiškelį iš 
Lietuvos:
Mielas Drauge,

Rašau Jums šį laišką, no
rėdama padėkoti už įdomų
jį Amerikos lietuvių laik
rašti “Laisvę”, kurį Jūs iš
rašėte S. čiurlevičiui į Kė
dainius. Aš esu jo duktė. 
Mano vardas Irena. Man 24 
metai. Aš gyvenu ir dirbu 
Šiaulių mieste. Neseniai 

I baigiau Kauno medicinos 
i Institutą. Esu provizorius, 
j dirbu vaistinėje, kuri ap- 
I tarnauja Res p u b 1 i k i n ę 
Šiaulių ligoninę. Tai didelė 
ligoninė, joje labai įdomu 
dirbti. Nors mano tėvai gy
vena Kėdainiuose, o aš 
Šiauliuose, bet tarp tų mies
tų ne toks jau didelis atstu
mas, ir aš dažnokai juos 
aplankau. Tada būtinai 
perskaitau visus dar nevar
tytus “Laisvės” numerius 
ir dalį jų nusivežu į Šiau
lius, nes juos skaito mano 
bendradarbės. Visos “Lais
vę” giria, visoms ji patinka. 
Rašau “visos”, todėl, kad 
Lietuvoj vaistinėse dirba 
beveik išimtinai vienos mo
terys. Vyrai kažkodėl šios 
profesijos nemėgsta. Vais
tinėje, kurioje aš dirbu, dir
ba vienos moterys.

Taigi, “Laisvė” patinka 
tiek mano tėveliams, tiek ir 
bendradarbėms. Iš jos mes 
sužinome apie jūsų, Ameri
kos lietuvių gyvenimą, jūsų 
mintis, siekimus. Mūsų 
nuomone, “Laisvė” gina 
Amerikos lietuvių - darbo 
žmonių interesus, kovoja už 
taiką.

Gaila, kad mes visai 
seniai sužinojome, kam 
rime dėkoti už “Laisvę.” 
šiol manėme, kad šį laikraš- 

‘ ti mums išrašo tėvelio bro
lis, gyvenantis Brooklyne. 
Viską paaiškino iš “Laisvės 
gautas laiškas.

Mielas drauge, gal jūs 
norėtumėt gauti kokį laik
raštį iš Lietuvos. Parašyki
te man arba tėveliui, mes 
atsiųsime.

Mano adresas: TSRS, 
Liet u v o s TSR, Šiauliai, 
Daukanto gt. 69.

čiurleviciūtė Irena 
Šiauliai, 64. VI. 4.

ne
ki
lki

Dainos ir muzikos Testivalis
Proga LLD ir LMS suva

žiavimų, liepos 4 d. įvyks 
dainos ir muzikos festiva
lis Henry Hudson viešbutv, 
353 W. 57th St., Ne York.

Tarpe kitų įžymiųjų dai
nininkų, dainuos ir žymioji

Estelle Bogden, iš Chicagos

Reikia pasakyti, kad pra
ėjusį sekmadienį įvykęs 
Niužersey tautų piknikas 
buvo gal vienas iš pačių 
skaitlingiausių pažangiečių 
piknikų paskutiniais dęsėt- 
ku metų. Į tą nepaprastai 
gražų ir didelį Midvale par
ką suplaukė tikrai didelė 
įspūdinga minia žmonių. 
Sveturgimiams ginti komi
teto vadovė Annette Pro- 
vinzano pranešė, kad vien 
tik suaugusių žmonių, ku-| 
rie pasimokė jo po $1 įėji
mo, buvo daugiau kaip 5,- 
000. Na, o vaiku buvo be- 

7 C
veik kita tiek!

Kaip ir visuose kituose 
Sveturgimiams ginti komi
teto ruoštuose piknikuose, 
taip ir šiame tų valgių buvo 
įvairiausių. Tik, kaip ir pa
prastai, tebuvo kavos ir šal
tų minkštų gėrimų. Jokių 
svaiginančių gėrimų nebu
vo parduodama.

Kadangi žmonės suplaukė 
į pikniką pirmoje ivetoje 
tik pažaisti ir savo atsilan
kymu paremti Komitetą ir 
jo darbą sveturgimių ame
rikiečių reikaluose, tai ir 
programa buvo labai trum
pa. Jokios meninės pro
gramos nebuvo. Be įvairių 
pranešimų, kuriuos padarė 
Mrs. Provinzano ir Komite
to garbės pirmininkė Pro
fesorė Smith, buvo tik du 
kalbėtojai, būtent įžymi 
veikėja ir kovotoja daini
ninko Paul Robesono žmo
na Estalanda Robeson ir 
Antanas Bimba. Robeso- 
nienė trumpais bruožais 
apibūdino nūdienes Ameri
kos negrų kovas, kurios, jis 
sakė, yra dalimi pasaulio 
paveirgtųjų žmonių judėji
mo. Ji sakė, kad ji tuoj 
skrenda į Londoną dalyvau
ti Britanijos tautų komon- 
velto ministrų susirinkime, 
kuriame, girdi, kils smarki 
kova už Afrikos tautų rei
kalus. Savo kalbą ši nepa
prastai veikli ir gabi mote
riškė baigė karštai para
gindama skaitlingą publiką 
suvienytomis iegomis ne
leisti reakcinėms iegoms 
įsigalėti mūsų Amerikoje.

A. Bimba irgi kalbėjo 
angliškai. Jis priminė, kad 
Civilinių teisių biliaus pri
ėmimas yra didžiulis ne tik
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dainininkė Estelle Bogden 
iš Chicagos.

Koncerto pradžia 7 vai. 
vakaro. Bilietas $1.50.

Kviečiame lietuvių visuo- 
venė skaitlingai atsilankyti, 
nes tokių Dainos ir muzikos 
festivalių ne tankiai turim.

negrų, bet visų Amerikos 
žmonių laimėjimas. Ir tai 
dar kartą buvo įrodyta, kad 
tik per masių spaudimą ga
lima ką nors pasiekti kovo
je už žmonių teises. Bet, 
jis sakė, biliaus priėmmas 
yra dar tik pradžia istori
nės kovos už lygias teises 
dvidešimčiai milijonų ame
rikiečių juodoje spalvoje. 
Už pilną laimėjimą reikės 
dar ilgai ir sunkiai kovoti, 
ir mes visi turime būti tam 
pasiruošę. Paskui jis smar
kiai ragino ginti Sveturgi
miams ginti komitetą, ku
ris yra persekiojamas ir 
kurio byla eina į Aukščiau
siąjį šalies teismą. Pasikė
sinimas ant komiteto, jis 
sakė, yra pasikėsinimas ant 
sveturgimių amer i k i e č i ų 
teisės kolektvviai gintis. 
Reakcija bando sveturgi- 
mius piliečius padaryti ant
ros klasės piliečiais. Mes 
nenorime ir nebūsime ant
ros klasės piliečiai. Mūsų 
šalies konstitucija mums 
garantuoja lygias su čiagi- 
miais paliečiais. Ir mes už 
tas teises visomis jėgomis 
kovosime, energingai gin
dami Komitetą nuo pasikė
sinimo jį sunaikinti.

Vienas dalykas man bu
vo įdomus, tai kad per pra
kalbas ir pranešimus publi
ka labai gražiai užsilaikė ir 
atidžiai klausėsi.

Tikiu, kad iš šio pikniko 
bus Komitetui gražios pa
ramos — tiek moralinės, 
tiek ir medžiaginės.

Rep.

ZOOLOGIJOS DARŽAS 
SKIRIAMAS VAIKAMS
New Yorkas.—Staten sa

los. Zoologijos sąjungos vir
šininkai paskelbė, kad jie 
įsteigs Zoologijos daržą 
(Z00), skiriamą vaikams. 
Jame bus 100 gyvulių, pri
klausančių 50 rūšims ir 350 

i paukščių, 125 rūšių.
Staten sala yra dalis New 

Yorko miesto, bet nuo jo 
atskirta vandenų. Ji yra la
biausiai “pamiršta” ir atsi
likus miesto dalis. Plotu ji 
yra du kartus didesnė už 
Manhattan dalį, bet gyven- 

! tojų turi tik 225,000.

K. Dzevečka norety 
būti su mumis

Prisiminęs, kad šį sekma
dienį įvyks gražusis Ame
rikinio komiteto ruošiamas 
Midvale kempėje piknikas, 
d. Dzevečka rašo:

Aš vis dar nesveikuoju. 
Porą kartų buvau nuvažia
vęs pąs gydytoją. Jis liepia 
vaistus vartoti, ir rekomen
duoja kuo daugiausia 
vaikščioti. O aš vaikščioti 
daug nepajėgiu, todėl, kad 
mano kelių kaulai pažeisti 
(artrito), per ilgą laiką de
juoju. O dabar, po tos ope
racijos daugiau nusilpo, ir 
dažnai galva svaigsta?

Matyt, negalėsiu daly
vauti šiame Visų tautų pik
nike, pirmą kartą mano mi- 
zername gyvenime. Jeigu 
rasčiau gerą prietelių, ku
ris norėtij važiuoti su ma
nimi, su mano mašina—ma
ne nuvežtų, man būtų labai 
malonu dalyvauti su visais 
piknike.

Prisiunčiu $3 apsigynimo 
reikalams.

Linkiu viso geriausio. Jū
sų visų išsiilgęs

Kazys Dzevečka

Linkime d. Dzevečkai 
greit atgauti jėgas ir mielų 
su juo pasimatymų, jei ne 
šioje, tai kitose iškylose. O 
kuriems šiuo tarpų negali
ma jį atlankyti asmeniškai, 
be abejo, kai kada atlankys 
kortele. Jo adresas: C. De- 
vetzko, 513 Glenwood Ave., 
Cedarwood Park, Brick 
Township, N. J., 08724.

ĮRENGIA DVIPUSIUS 
RADIJO SIŲSTUVUS

New Yorkas. — Kovai 
prieš kriminalinius užpuoli
mus požemininuose trauki
niuose įrengiama rad i j o 
priimtuvai ir siųstuvai. Pa
sireiškus bent kokiam nera
mumui, traukinio motorma- 
nas, arba konduktorius per 
radiją galės iššaukti polici
ją ir priimti atsakymus.

Jungtines Tautos, N. Y.— 
J. T. Saugumo Taryba priė
mė rezoliuciją, kuria pa
smerkė Pietų Afrikos Res
publiką už negrų žmonių 
persekiojimą.

New Yorkas. — Birželio 
14 dieną New Yorke buvo 
91 laipsnis karščio.

LDS ŠEIMINIS
BANKETAS.ę 
Penktadienį, Liepos-July 3-čią

Pradžia 7 valandą vakare

j Henry Hudson Hotel, 9 Av. ir 57 St., New Yorke II I
Banketas bus gražioje viešbučio salėje, kur kiekvienam bus malonu su savo 

draugais ir pažįstamais smagiai laiką praleisti.

BUS GRAŽI MENINĖ PROGRAMA

Iš toliau atvykstantieji LDS delegatai jau užsirezervuoja banketo tikėtus. 
New Yorko ir apylinkės žmonės taipgi turite apsirūpinti banketo tikėtais iš 
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, i 
N. Y. 11413—tel. LA. 7-1432.

TIKĖTAS TIK $5 VIENAM.
SEIMO RENGIMO KOMISIJA

Mainieriai tikisi ir 
laukia svečių

Gavau laišką iš vieno 
mainierių pikniko rengėjų. 
Jis rašo, kad jie tikisi savo 
piknike ateinantį sekmadie
nį (birželio 28 d.) pasima- 
tayti su svečiais iš tolimų 
kolonijų. Ypač, kaip žinia, 
pikniką labai lengva pasiek
ti iš Niudžerzės kolonijų— 
Newarko, Elizabeth, Pater- 
sono, Lindeno ir kitur. Rei
kia, girdi, tikėti, kad iš vi
sur bus graži atstovybė.

Tikrai dar sunku pasaky
ti, bet labai galimas daik
tas, kad šiame mainierių 
piknike dalyvaus įžymioji 
veikėja ir kovotoja už taiką 
kalifornietė Ksavera Karo- 
sienė. Ji dabar randasi Niu- 
džersey, vieši pas savo žen
tą ir sako, kad jeigu tik są
lygos leis, ji labai norėtų 
dalyvauti mainierių pikni
ke.. Galimas daiktas, kad ji 
taip ir padarys. Na, o jau 
tikrai žinoma, kad iš “Lais
vės” štabo važiuos Antanas 
Bimba. Reikia tikėtis, kad 
bus ir daugiau ukvatninkų. 
Turėkime mintyje, kad pik
nikas rengiamas spaudos 
naudai. Rep.

Už DIDJŪRIŲ
VANDENS ŠVARUMĄ

New Yorkas. —Standard 
Oil Co. paskelbė, kad pa
sauliniu mostu yra veikia
ma apsaugojimui didjūrių 
vandens nuo aliejumi už
teršimo. Dabar j a u už
drausta į jūras versti alie
jaus nešvarumus, tai p g i 
yra išrasta prietaisai jūrų 
vandens apval y m u i nuo 
aliejaus. Bet vis vien pilnai 
nebus galima išvengti jo už
teršimo.

New Yorkas. — Iki birže
lio 15 dienos Pasaulinėje 
parodoje jau lankėsi 10 mi
lijonų žmonių.

New Yorkas. — Manhat- 
tane, kada keltuvas nusilei
do į žemutinį aukštą, durys 
atsidarė, jame gulėjo negy
vas advokatas Leonardas 
Simsonas. Ten keltuvo lau
ku si jo moteris suriko: 
“Oh, tai mano vyras”. Kas 
jį keltuve nudūrė, dar eina 
ieškojimas.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisves” naudai!

Atsikreipimas į 
brooklyniečius

LDS seimas Įvyksta J u 4? * 
2-3 dienomis Henry Hudson 
Hotely, NYC. Atvyksta 
daugelis delegatų i seimą iš 
tolimų vietų. Beveik visi jie 
užsirezervavę vietą viešbu
čiuose.

Bet New Yorko spauda 
jau plačiai rašė, jog buvo 
tokių daug atsitikimų, da
bar, kad užsiregistravęs 
žmogus kambarį negali 
gauti kombario todėl, kad 
anksčiau užėmę kambarį 
hotely sumanė būti ilgiau 
New Yorke ir neina iš kam
bario. Hotelis jų išvaryti 
negali.

Mes nenorime, kad mūsų 
LDS delegatams taip ati
tiktų, kurie užsirezervavo 
kambarį hotely. Bet visko 
gali įvykti. Todėl mes la
bai širdingai prašome geros 
širdies brooklyniečių priim
ti mūsų delegatus—viršmi- 
nėtame atsitikime — pas 
save pernakvoti, jeigu ku
rie turite atskirą kambarį. 
Tikrų tikriausiai jums bus 
už tai atlyginta.

Galite pašaukti arba ra
šyti Anna Yakstis, 104-07 
102nd St., Ozone Bark, N. 
Y. 11417, tel. MI 1-6699; ar
ba A. Gilman, 131-47 230 
St., Jamaica, N. Y. 114 13, 
tel. La 7-1432.

A. Gilman

DAR APIE VALSTIJŲ*' 
SEIMELIUS

New Yorkas. — Į valsti
jų seimelius labai neteisin
gai buvo išrenkami atsto
vai. Štai New Yorko valsti
joje, iš Schuyler apskrities 
seimelyje buvo asemblima- 
nas nuo 15,000 gyventoji, 
gi iš Nassau apskr. net nuo 
216,695; senatorius buvo 
nuo 202,000 gyventojų, o 
iš Nassau apskrities nuo 
434,000.

BAUS VANDALŲ TĖVUS
New Yorkas. — Jaunuo

liai vandalai randa pasiten
kinimo mėtydami akmenį 
mis į pravažiuoja n č i u s 
traukinius. Tik per 10 bir
želio dienų jie išdaužė Long 
Islando kompanijos 26-iems 
traukiniams langus ir kelis 
žmones sužeidė. Keturi 
vandalai buvo suimti. 3^ 
tėvai nubausti pasimokėti 
$330 už išdaužytus stiklus.




