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KRISLAI
Istoriniai laimėjimai 
Visas įstatymas eis velniop! 
Lr ruošiasi audrai 
F^odėl gi jų nesuvaldo? 
Pasikeiks ir išsiskirstys 
Ar nebesurado kito kunigo?

— Rašo A. Bimba —

Amerikos liaudis tikrai ga
li pasidžiaugti. Ji turi du is
torinius laimėjimus. Praėju
sios savaitės pabaigoje Sena
tas priėmė Civilinių Teisių 
Bilių, o šios savaitės pradžio
je Aukščiausiasis teismas pa
tvarkė, kad Valstybės depar
tamentas neturi teisės neiš
duoti pasportų komunistams. 
Vadinasi, komunistai turi tei
sę važinėti po pasaulį, kaip ir 
visi kiti amerikiečiai.

įdomu, kad teismas pripa
žino, jog visas tas fašistinio 
Internal Security (Vidinio 
saugumo) įstatymo punktas, 
draudžiantis komunistams iš
važiuoti į užsienį, yra prie

šingas šalies konstitucijai.

Tai gerai, tai puiku! Bet 
labai gaila, kad Aukščiausia
sis teismas dar nedrįso eiti 
toliau ir visą tą piktą Inter
nal Security aktą pasiųs
ti velniop. O galėjo tai pa
daryti, o kada nors turės tai 
padaryti.

w Atsiminkime, kad teisėjas 
ringo L. Black jau 1961 me
tais siūlė su tuo įstatymu su
sidoroti. Jo teisingo balso 
teismo dauguma neišgirdo 
tada ir neišgirdo dabar.

Ko laukia? Ko delsia?
Delsia, aišku, todėl, kad 

prieš to įstatymo pavojingu
mą nėra išsijudinusios pla
čiausios žmonių masės. Todėl 
reikalavimas, kad Internal 
Security aktas būtų išmestas 

^.į gurbą, turės vis didėti ir 
garsėti.

Baisu net ir klausytis prane
šimų iš Washington©, kad 
mūsų vyriausybė kruopščiai 
besiruošianti visuotiniam ka
rui su Kinija. Ginkluotos 
4^1ies jėgos esančios paruoš
tos. Tik laukiama, girdi, pa- 
tokios progos.

Jei tie pranešimai pasi
tvirtintų praktikoje, tai būtų 
tragedija. Toks karas būtų 
baisi nelaimė. Jau pačios 
kalbos apie tokį karą sudaro 
pavojų taikai.

O tai, kas šiandien dedasi 
St. Augistine, Floridoje, tu
rėtų sukelti didžiausią pasi
piktinimą kiekvieno ameri
kiečio širdyje .Tasai nesuval- 
domas baltųjų chuliganų 
siautėjimas prieš negrus, ko
vojančius už savo teises, da
ro gėdą visai Amerikai. Ko- 

federalinė valdžia nesu
valdo tų chuliganų ? ?

Iš vietinės valdžios ir poli
cijos nieko gero negalima ti
kėtis. Jos yra tų chuliganų 
rankose.

Taigi, Lietuvos priešai at
einantį sekmadienį Washing
tone laikys savo “kongresą.” 
Susirinks jankai, impulevičiai, 
paškauskai, grigaičiai ir šimu
čiai. Dar vieną kartą pasitars 
savo raketo reikalais, dar 
vieną kartą paspiaudys ant 
Lietuvos.

ženklų netrūksta, kad jų 
“laisvinimo” ir “vadavimo” 
raketas labai smunka, vis ma
žiau biznio beateina. Tai 
reikia sunešti visas naciškas 

plumpęs ir jomis patrepsėti, 
'gal kas nors pasigailės smun
kančio biznio ir ateis jam į 
pagalbą.

Kunigas Longinas Jankus 
Lietuvoje nuteistas kaip karo 
kriminalistas. Jo nuodėmės 
teisme buvo detališkai įrody
tos,

Liaudis sveikina priėmimu 
Civilinių teisių įstatymo

Karo debesys apgula 
pietryčių Aziją

JAV Aukščiausiojo Teismo
nutarimas dėl pasportų

Washingtonas. — Iš vi
sos šal i e s demokratiniai 
veikėjai ir masinės organi
zacijos prisiuntė Senatui 
sveikinimą už priėmimą Ci- • 
viliniu teisiu biliaus. Atro
do, kad įstatymo priėmi
mas žymiai pakėlė Demo
kratų partijos vardą, nes už 
priėmimą balsavo 46 demo
kratiniai senatoriai, nors 
27 pietiečiai balsavo prieš, 
biliu. L

Negrų organizacijos 
NAACP veikėjai, ypatingai 
Roy Wilkins, sveikino priė
mimą įstatymo. Kartu jis

Piety Vietnamo 
partizanų kova

Saigonas. — Partizanai 
buvo užminavę geležinkelį, 
ant kurio susprogo trauki
nys. Buvo užmušta 20 mili- 
tarinių žmonių, 40 sužeista. 
Jie pačiupo kelis vagonus 
su ginklais ir kitais milita- 
riniais reikmenimis.

Tik 55 mylios nuo Saigo- 
no partizanai įveikė val
džios įsitvirtinimo poziciją. 
Pietų Vietnamo valdžia už
muštais ir sužeistais neteko 
apie 100 karininkų ir karių, 
taipgi 60 dingusiais, jų tar
pe trijų JAV “patarėjų”.

Madridas.—Ispanijos ka
talikai reikalauja politinių 
laisvių.

&

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — Natio

nal Science Foundation 
paskyrė specialų komitetą 
iš 11-kos mokslininkų, kurie 
tyrinės, ar negalima kont
roliuoti orą, tai yra, pada
ryti lietų, kadą to nori.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia sako, kad jos 
parašiutininkai laimėjo mū
šį prieš partizanus, 45 my
lios atstoję nuo Saigono. 
Bet parašiutininkai neteko 
29 žmonių užmuštais ir 85 
sužeistais, o kiek partizanai 
neteko, tai nepasako.

Stokholmas. — /atvykęs 
Chruščiovas sakė, kad tarp 
Tarybų Sąjungos ir Švedi
jos yra normalūs santykiai, 
nėra jokių nesusipratimų.

Jis sakė, kad Tarybų Są
junga pirks Švedijoje naf- 
tolaidžių tiesimui vamzd- r 
žiu.

- Dabar skaitau Brooklyn© 
pranciškonų laikraštyje, kad 
birželio 13 d. buvo į Vati
kano paviljoną susirinkęs bū
relis tikinčiųjų lietuvių, ku
riems šis kunigas atlaikęs la
bai iškilmingas mišias.

Argi negalėjo susirasti ki
to kunigo?

Visi turėkime galvoje at
einančius mūsų suvažiavimus. 
Jie tik už vienos savaites lai-

ragino negrų rasę protin
gai kovoti už tas teises, ku
rias visiems žmonėms ga
rantuoja įstatymas.

Bet pietinių valstijų šovi
nistai ruošiasi visaip truk
dyti įstatymo įgyvendini
mą. Mississippi valstijoje 
dingo trys jauni žmonės: 
Michael Schwerner, 24 me
tų amžiaus, iš Brooklyn, N. 
Y.; Andrew Goodman, 20 
metų, iš Queen, N. Y.; ir 
James Cherney, 21 m., iš 
Meridan, Miss., kurie ten 
darbavosi civilinių teisių 
reikalaie.

Chruščiovas kalbėjo 
apie Lietuvą

Stokholmas. — Bankete, 
kuriame dalyvavo virš 600 
svečių, Nikita Chruščiovas 
kalbėjo apie tarybinių res
publikų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos didelius pasieki
mus.

Tai buvo jo atsakymas į 
pabėgėlių išleistą neteisin
gą pareiškimą.

Chruščiovas nurodė, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija 
nuo 1940 metų, kada jos 
įstojo į Tarybų Sąjungą, tai 
padarė milžiniškų pasieki
mų. Jų industrija 1963 me
tais davė penkioliką kartų 
tiek gaminių, kaip ji davė 
1940 metais.

Detroitas. — Virš 5,000 
darbininkų, organizuotų į 
International Union of 
Electrical Workers Lokalą, 
laimėjo 35-kių valandų dar
bo savaitę, taipgi algų pa
kėlimą. Dabar jų alga bus 
$4.90 per valandą.

Bona. — Vakarų Vokie
tijoje paskelbė JAV prezi
dento Johnsono laišką kanc
leriui L. Erhardui, kuriame 
Johnsonas stoja už Vokie
tijų suvienijimą.

Frankfurtas, Vakarų Vo
kietija. Nacių krimina
listų teisme paaiškėjo, kad 
karo metu jie vien Vengri
joje išžudė virš 400,000 žy
du, v

Maskva. — Antarktikoje 
TSRS mokslininkai tyrimo 
centrą perkėlė iš Mirnyji 
stoties į Molodežnaja. TSRS 
ten turi penkias tyrimo sto
tis.

Madridas. — JAV Atlan
to vandenyno karo laivyno 
komandierius admirolas D. 
L. McDonaldas tarėsi su 
Ispanijos diktatoriumi gen. 
Franco.

Elizabeth, N. J. — Suka
ko 300 metų New Jersey 
valstijos įsteigimui ir įstei
gimui Elizabetho kolonijos.

Washingtonas. — Dar 
prieš mėnesį laiko Jungti
nių Valstijų militarinę in
tervenciją Pietų Vietname 
ir Laose aiškino, kad “Kini
ja nestos įkąrą”, jeigu JAV 
net ir šiaurės .Vietnamą 
puls.

Dabar JAV militariniai 
ir politiniai vadai išstojo su 
nauju obalsiu, kad “pasieki
mui taikos pietryčių Azijo
je, JAV turi rizikuoti stoti 
karan prieš Kiniją”. Pir
mesnis aiškinimas, kad būk 
Kinija neis į pagalbą Laoso 
ir Šiaurės Vietnamo vals
tybėms jau pastumtas, o 
iškeltas daug pavojinges
nis.

Tuo pat kartu Jungtinės 
Valstijos informavo savo 
talkininkes iš militarinių 
sąjungų NATO ir SEATO, 
kad jos “rizikuos stoti į ka
rą prieš Kiniją”, jeigu “Ki
nija nepaliks tų šalių ramy
bėje”. Kokioje ramybėje? 
Visas* pasaulis žino, kad 
Pietų Vietname veikia ne 
Kinijos, bet Jungtinių Vals
tijų militarinės jėgos, taip 
pat virš Laoso skraido ir 
miestelius bombarduoja ne 
Kinijos, o JAV bombone
šiai, kurie net užmušė Kini
jos ambasados narių.?

JAV vyriausybė atšaukė 
iš Pietų Vietnamo savo mi
litarinių jėgų komandierių 
generolą Paulą Harkinsą, o 
jo vieton pasiuntė generolą 
Williamą Westmorelandą, 
kuris stoja už agresijos plė
timą į Šiaurės Vietnamą. 
Tuo pat kartu daugybė 
transporto laivų plaukia iš

Piratiški puolimai 
ir Kubos protestas

Havana. — Piratišk a s 
lėktuvas atskrido iš Jungti
nių Valstijų ir numetė tris 
bombas į cukraus fabriką 
Las Villaso provincijoje. 
Viena bomba pataikė į fab
riką. Kubos lėktuvas ir 
priešlėktuvines patrauk o s 
nušovė piratišką lėktuvą.

Kubos vyriausybė per Če
koslovakijos atstovą įteikė 
protestą Jungtinėms Vals
tijoms, kurios leidžia pira
tams pulti iš jų teritforijos.

West Palm Beach, Fla.— 
Negrįžo į orlaukį lėktuvas, 
kurį vairavo lakūnas Luis 
Diaz Lopezas, tai jis, mato
mai, bombardavo Kubą^

CHRUŠČIOVO KALBA 
IR JUOKAI

Kopenhaga. — Danijoje 
Chruščiovas buvo penkias 
paras. Jis tarėsi su vyriau
sybės, darbininkų ir įvairių 
įmonių vadais.

Pirm išvažiavimo jis kal
bėjo 3,000 laivų statyklos 
darbi ninku susirinkime. 
Be kitko, juokais sakė: “Aš 
čionai neatvykau organi
zuoti streiko”.

Jungtinių Valstijų į Tailan
dą su ginklais ir amunicija. 
Washingtone tą aiškina, 
kaip prisirengimą prieš Ki
niją.

Jungtinių Valstijų Sep
tintojo karo laivyno, kuris 
plaukioja Kinijos pakraš
čiais, komandierius admiro
las H. D. Feltas sako, kad 
JAV rizikuos karą prieš Ki
niją.

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad Jungtinės 
Valstijos iškėlė kardą ne 
vien prieš Kiniją, bet prieš 
visus Azijos gyventojus. Ji 
rašo, kad JAV paneigė Že
nevoje susitarimus 1954 ir 
1962 metų, kad jos vykina 
agresiją ir atsisako eiti į 
naują valstybių pasitarimą.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga ragina Laoso liaudiečius, 
kad jie per pasitarimus 
siektų baigti karą Laose.

Tokio. — Čionai diploma
tai numato, kad griežtesnė 
Jungtinių Valstijų militari- 
nė intervencija Pietų Viet
name ir Laose neteiks joms 
pageidaujamų rezul t a t ų. 
Washingtonas neturi pa
miršti, kad Azijos tautos 
pakankamai nukentėjo nuo 
Europos baltųjų, tad jos ne 
kitaip pasitiks ir iš Ameri
kos baltuosius, rašo japo
nų spauda.

Washingtonas.—Jau ant
ras mėnuo guli ponios Ngo 
Dinh, iš Pietų Vietnamo, 
prašymas įsileisti ją į JAV, 
bet valstybės departamen
tas vis dar neduoda atsaky
mo..

Komunistų vienybė ir 
Lenkijos siena

Lenkijos Suvienytos dar
bininkų (komunistų) parti
jos suvažiavime kalbėjo 
TSRS veikėjas Nikalojus 
V. Podgornyji. Jis sakė, 
kad net dabar dar nėra per 
vėlu baigti tarp TSRS ir 
Kinijos komunistų nesusi
pratimus ir vieningai kovo
ti už žmonijos laimę.

Kas dėl Lenkijos vakari
nės sienos, kuri eina išilgai 
Oderio ir Nesse upes, tai 
jis sakė, kad ji yra nepakei
čiama, nes Lenkija atgavo 
nuo Vokietijos jos istorinę 
teritoriją.

Su tomis sienomis sutin
ka Rytų Vokietiją, tik 
triukšmauja Vakarų Vo
kietijoje revanšistai.

MIKOJANAS INDIJOJE
New Delhi. —Tarybų Są

jungos premjero pavaduo
tojas Anastazas Mikojanas 
vieši Indijoje. Jis tarėsi su 
Indijos vyriausybės žmonė-. 
mis.

TSRS pastatė Indijai di
delį plieno gaminimo fabri
ką Bakaro mieste, o dabar 
stato “MIG” lėktuvų gami
nimo fabriką.

Washingtonas. — Birže
lio 22 dieną Jungtinių Vals
tijų Aukščiausiasis Teismas 
6 balsais prieš 3 nutarė, 
kad Subversive Activities 
Control Act iš 1950 m., ku
ris yra dalimi Internal Se
curity Akto, yra nekonsti- 
tucinis, nes atima žmonėms 
Konstitucijos garantuotą 
laisvę keliauti.

Teismas svarstė Herber
to Apthekerio, “Political 
Affairs” žurnalo redakto
riaus, ir Elizabethos Gurley 
Flynn, JAV Komnistų par
tijos veikėjos, skundus, kad

Senatorius ragina 
kovoti prieš karą

Washingtonas. — Senato 
susirinkime kalbėjo senato
rius Wayne Morse, iš Ore
gono valstijos, kuris, tarp 
kitko, sakė:

“JAV vyriausybė visaip 
pridengdama faktus nuo 
Amerikos žmonių, ruošia 
karą pietryčių Azijoje... Aš 
po pasitarimo su Valstybės 
sekretoriumi daug daugiau 
esu įsitikinęs, kad mes len
dame Azijoje į didelį karą... 
Jis galėtų būti tik JAV 
žmonių sulaikytas. Jeigu jis 
nebus sulaikytas,' įsibelsime 
į karą, kuris apims visą 
Aziją.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
St. Augustine, Fla. —Ne

grai maudėsi jūroje, kur 
pirmiau maudėsi tik baltie
ji. Mieste įvyko dvi demon
stracijos, viena negrų ir 
baltųjų prieš segregaciją, o 
kita baltųjų šovinistų prieš 
negrų rasę.

Chicago. — Atžymėjimui 
to, kad Senatas priėmė Ci
vilinių laisvių bilių, tai sta
dione dalyvavo arti 100,000 
negrų (plačiau apie tai ra
site korespondencijoje).

Washingtonas. — F.B.I. 
žvalgai įsijungė ieškojimui 
Mississippi valstijoje din
gusių trijų veikėjų už civili
nes laisves.

Washingtonas. — JAV 
karinio laivyno vadai reika
lauja, kad valdžia daugiau 
statytų armijos transpor
to laivų.

St. Augustine, Fla.—Bir
želio 23 d. vėl įvyko demon
stracijos už Civilinių lais
vių bilių, o kitos prieš jį, 
bet susirėmimo nebuvo.

Hamburgas, —čionai ap
sivertė vokiečių prekybinis 
laivas “Brunswick”, 3,200 
tonų įtalpos.

Maskva. — TSRS moksli
ninkai iššovė jau 33-čią 
“Kosmos” vardu satelitą.

Valstybės departame n t a s 
neišduoda jiems pasportų 
išvykimui į užsienį.

Teisėjas Goldbergas sa
kė, kad nėra jokia krimina- 
lystė nei prasi k a 11 i m a s 
žmogui išvykti į užsienį, 
aplankyti savo sergančius 
gimines, nau d o t i s JAV 

’ Konstitucijos laisvėmis, ku
rių tarpe yra ir keliavimo 
laisvė.

Teismas nusprendė, kad 
V aisty bės departame n t a s 
negali neišduoti komunis
tams arba įtartiems asme
nims pasportų.

JAV generolai vyksta 
į Pietų Vietnamą

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė da
ro griežtus žygius milita- 
rizmo veiksmams pietryčių 
Azijoje. Vietoje buvusio ci
vilinio Pietų Vietname am
basadoriaus Henrio Cabot 
Lodge, ten dabar vyksta ge
nerolas Maxwell D. Taylor, 
kuris yra viršininkas visų 
JAV militarinių jėgų. Kar
tu su juomi vyksta žymūs 
karo orlaivyno ir pėstinin
kų generolai.

Iki dabar Pietų Vietname 
komandavęs JAV militari- 
nes jėgas generolas Paul D. 
Harkinsas pakeičiamas ge
nerolu W. C Westmorelan- 
du.

Stokholmas. — Birželio 
22 dieną laivu “Baškirija” 
Chruščiovas atplaukė į Šve
dijos sostinę. Švedijos vy
riausybė atitinkamai pasiti
ko TSRS delegaciją.

Vėliau buvo suimtas koks 
tai elementas, kuris, sako
ma, planavo Chruščiovą nu
šauti arba pavogti.

Londonas. — Chruščio
vas prisiuntė laišką anglų 
mokslininkui B. Russeliui, 
kuriame smerkia JAV 
lėktuvų skrajojimus virš 
Kubos.

Maskva. — “Pravda” kri
tikavo transporto tvarkyto
jus už nepristatymą daržo
vių į Maskvą ir kitus did
miesčius.

Maskva. — Sulaukęs tik 
58 metų mirė Bolšoj teatro 
orkestro vadas Aleksandar 
Melik-Pešajavas.

Ženeva. — JAV ir TSRS 
delegatai tarėsi apie bend
radarbiavimą erdvių užka
riavimui.

Karačis. — Vakariniame 
Pakistane nuo lietų audrų 
žuvo 250 žmonių ir 60,000 
galvijų.

Washingtonas. — JAV 
Aukščiausiasis Teismas už
sidarė iki spalio 5 d.
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Laisve keliauti apginta!
JAV AUKŠČIAUSIAS TEISMAS kirto dar vieną į 

smūgį McCarrano aktui, nutardamas, kad uždraudimas 
JAV komunistams keliauti į užsienį yra nekonstitucinis, 
ir kaip toks turi būti atmestas!

Tai didelis Amerikos žmonių laimėjimas!
Turime suprasti, kad McCarrano akto skirsnis, 

draudžiąs komunistams keliauti į užsienį, lietė ne tik 
tuos, kurie priklauso JAV Komunistų partijai, o ir tūk
stančius tų, kurie priklauso t. v. “fronto” organizaci
joms. Einant tuo įstatymu, tokiems žmonėms nevalia 
buvo net prašyti pasų! Kaip matome, tasai įstatymas 
buvo ne tik žiaurus, o ir kvailas. Ir tai Aukščiausiasis 
Teismas, teisėjo Q. G. Goldbergo lūpomis pasakė.

Su teisėju Goldbergu balsavo teisėjai E,ari Warren, 
William O. Douglas, William J. Brennan Jr. ir Potter 
Stewart. O teisėjas Hugo L. Black, pritardamas daugu
mai, ėjo dar toliau: savo atskiroje opinijoje jis pareiš
kė, jog visas McCarrano įstatymas yra nekonstitucinis.

Taigi, dabar, JAV komunistai turės teisę keliauti į 
užsienį kaip ir visi kiti JAV piliečiai.

Reikia atsiminti ir tai: McCarrano įstatymą JAV 
Kongresas priėmė 1950 metais. Tai buvo karo Korėjoje 
metu. Pagauti “antikomunistinio ūpo”, kongresmanai ir 
senatoriai (jų dauguma) balsavo už tą bilių, jo neskaitę. 
Kai jis buvo nubalsuotas, prezidentas Trumanas jį ve
tavo, pareikšdamas, jog tai netikęs dalykas, neįgyvendi
namas.

Nežiūrint to, atsirado Kongrese daugiau kaip du 
trečdaliai balsų ir bilių nubalsavo. Tuomet jis ir tapo 
įstatymu be šalies prezidento parašo.

Tai buvo baisūs laikai, makartizmo siautėjimo me
tas!

Nežiūrint į tai, kad įstatymas dar nebuvo teismų 
užgirtas, Valstybės departamento sekretorius uždrau
dė komunistams duoti pasportus keliauti užsienin.

Kai Eisenhoweris užėmė prezidento vietą, Valsty
bės sekretorius buvo Dullesas, ir jis vedė tą pačią, politi
ką komunistų į užsienį keliavimo atžvilgiu.

Dalykas atsidūrė Aukščiausiajame Teisme, kuris 
1958 metais nutarė, kad komunistai turi teisę keliauti į 
užsienį.

1961 metais Aukščiausiasis Teismas užgyrė McCar
rano įstatymą — užgyrė “akies plotu.” Tuomet ir vėl 
komunistams teisė keliauti į užsienį buvo atimta.

Dabar, birželio 21 d., tas pats teismas grąžino ko
munistams teisę keliauti į užsienį. Mat, Elizabeth Gur
ley Flynn ir d-ras Herbert Aptheker, iš kurių pasai bu
vo atimti, kreipėsi į teismus, reikalaudami, kad pasai 
būtų jiems grąžinti. Žemesnieji teismai atsisakė jų rei
kalavimus patenkinti; jiedu kreipėsi į Aukščiausiąjį Tei
smą. Na, ir šis patenkino jų reikalavimus, pasakyda
mas, jog nedavimas komunistams pasų, kad jie galėtų 
keliauti į užsienį, prieštarauja JAV Konstitucijai.

Kaip sakėme anksčiau, šis teismo sprendimas yra 
ne tik komunistų, o visų JAV piliečių didžiulis laimėji
mas jų kovoje už konstitucines teises ir politines lais
ves!

Griežės pilis
Griežė —sena gyvenvietė. 

Tik jos centras seniau yra 
buvęs ne prie Ventos, o 
prie Varduvos. Čia, deši
niajame Varduvos krante, 
netoli jos santakos su Ven
ta, yra išlikęs didelis pilia
kalnis. Jis įrengtas Vardu
vos pakrantėje esančiame 
aukštumos kyšulyje. Pilia
kalnis turi apie 60 metrų il
gio ir iki 40 metrų pločio 
aikštelę, kurioje buvusias 
sodybas gynė apie 5 metrų 
aukščio pylimas. Tik šis pi
liakalnis, o ypač jo pyli
mas, labai sunaikintas dar 
buržpazijos valdymo me
tais. Čia ilgą laiką buvo ka
sami bulviarūsiai, prie py
limo buvo pradėtas kasti 
žvyras.

Apie čia buvusią gyven
vietę liudija ir kitoje Var
duvos pusėje ariamuose 

■ laukuose esąs degintinis 
X—XIII amžiaus kapiny
nas. Po keletą daiktelių iš 
čia suardytų kapų 'yra pa
tekę į Kauno ir Vilniaus 
muziejus.

Griežė minima dokumen
tuose. maždaug prieš 700 
metų. Livonijos kronikinin

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

kas Hermanas Vartbergie- 
tis nurodo, kad tarp 1263 
m. ir 1267 m. vieno užpuoli
mo metu kalavijuočiai su
griovė ir sudegino Griežės 
pilį, o visą pilies gyventojų 
turtą — gyvulius ir kt.— 
pagrobė ir išgabeno.

Atrodo, kad po šio sunai
kinimo Griežės pilis nebuvo 
atstatyta. Ji daugiau nemi
nima kovų su Livonija me
tu.

Griežė vėl atsistatė ir iš
augo jau XVI a. ir XVII 
amž. pradžioje. Tada čia 
buvęs gana stambus dva
ras. 1632 m. čia pastatyta 
reformatų bažnyčia.

Galimas dalykas, kad ka
ru su švedais metu—XVII 
amžiaus viduryje ar XVIII 
amž. pradžioje—Griežė vėl 
buvo sunaikinta. Plytgaliai 
ir kai kūne kiti radiniai 
gali būti iš čia buvusio dva
ro.

Tačiau norint tiksliau ži
noti, iš kurio laikotarpio 
yra vienas ar kitas radinys, 
reikia tuos radinius pama
tyti. Todėl būtų gerai, kad 
visi įvairių darbų metu 
randami akmeniniai kirviu- 
kai, žalvarinės apyrankės, 
koklių gabalai ir kiti radi-

“DEMOĘRATIJOS 
VARŲAN”

“Liaudies Balse” skaito
me: ■'

Brazilijos gęnęrplai nuver
tė teisėtą valdžią skelbdami, 
kad jie gelbsti Braziliją nuo 
demokratijos priešų. Bet štai 
kokią “demokratiją” jie išgel
bėjo :

Pranešimai iš Brazilijos sa
ko, kad vyriausybė atėmė iš 
Juscelino Kubitscheko visas 
teises. Jis buvo pašalintas iš 
senato ir atimtos politinės tei
sės 10 metų. ,

Kubitschekas, kaip žinia, 
buvo Brazilijos prezidentas. 
Jis vadovavo statybai Brasili- 
jos miesto, kuris dabar yra 
Brazilijos sostine.

Kuo jis nusikalto? Tuo, 
kad jis galėjo būti tvirčiausiu 
kandidatu į prezidentus atei
nančiais metais. Militaristų 
klika, kurią Jungtinių Valsti
jų valdžia greitai užgyrė, nie
ko nelaukdama pašalino kon
kurentą.

Panašiai atimtos politinės 
teisės iš daugelio kitų veikė
jų. Jų skaičius siekia virš 200.

SUTARTYS TARP TSRS 
IR RYTŲ VOKIETIJOS

Kaip žinia, pirmoje š. m. 
birželio mėn. pusėje Tary
bų Sąjungą aplankė Vokie
tijos Demokratinės Respub
likos delegacija, vadovauja
ma V. Ulbrichto. Šia pro
ga buvo sudaryta tarp Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos ir Tarybų Sąjun
gos eilė sutarčių, kurių pa
ti svarbiausia — Draugys
tės, savitarpio pagalbos ir 
bendravimo sutartis. Vil
niaus “Tiesoje” skaitome:

1964 metų birželio 12 d. 
Maskvoje, Didžiuosiuose 
Kremliaus rūmuose, buvo pa
sirašyta Tarybų Socialistinių 
Respublikų sąjungos ir Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos draugystės, savitar
pio pagalbos ir bendradarbia
vimo sutartis. Šalys nutarė 
sudaryti šią sutartį per dery
bas, kurios vyko Maskvoje 
tuo metu, kai TSR Sąjungoje 
su valstybiniu vizitu viešėjo 
V V S P CK pirmasis sekreto
rius, VDR Valstybės tarybos 
pirmininkas Valteris Ulbrich- 
tas. Tarybų Sąjungos vardu 
TSRS ir VDR draugystės, sa
vitarpio pagalbos ir bendra
darbiavimo sutartį pasirašė 
TSRS Ministrų Tarybos Pirmi
ninkas N. Chruščiovas ir Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos vardu — VDR Vals
tybės tarybos pirmininkas V. 
Ulbrichtas.

Toliau:
Tarybų Socialistinių Res

publikų Sąjungos ir Vokie
tijos Demokratinės Respubli
kos delegacijos tarėsi dėl TSR 
Sąjungos techninės paramos 
Vokietijos Demokratinei Res
publikai, vykdant naftos ir 
dujų geologinių paieškų ir 
Žvagymo darbus, taip pat or
ganizuojant naftos ir dujų ga
mybą.

Siekiant toliau vystyti eko
nominius santykius ir techni
nę paramą šioje srityje, 1964 
metų birželio 12 d. buvo pa
sirašytas TSRS vyriausybės ir 
VDR vyriausybės susitarimas, 
kuris nusako bendradarbiavi
mo principus laikui iki 19/0 
metų.

Po derybų, kurios buvo už
baigtos tuo metu, kai TSR 
Sąjungoje viešėjo VVSP CK 
pirmasis sekretorių ir VDR 
Valstybės tarybos pirminin
kas drg. V. Ulbrichtas ir jo 
palydovai, birželio 12 d. 
Maskvoje buvo pasirašytas 
TSRS ir VDR vyriausybių su
sitarimas, kuriuo numatyta sa- 
vitarpiškai tiekti komplekti-

niai nebūtų išmėtomi, o pa
tektų į artimiausius muzie
jus (Mažeikiuose ar Šiau
liuose) arba j centrinius 
respublikos muziejus (Kau
ne ar Vilniuje). Turėdami 
didesnį kiekį radinių, žy
miai pilniau žinosime vieto
vės istoriją.

nius įmonių ir įtąisinių įren
gimus chemijos ir naftos per
dirbimo pramonei ir numato
ma bendradarbiauti, jas sta
tant 1966*1970 metais.
Susitarime numatyta savitar- 

piškai tiekti įrengimus dau
giau šimtui šiuolaikinių 
komplektmių įmonių ir įtai- 
sinių.

Susitarimas bus vykdomas, 
glaudžiai bendradarbiaujant 
kompententingoms abiejų ša
lių organizacijoms, kai bus 
projektuojamos ir statomos 
šios įmonės.

Deryboms buvo būdingas 
nuolat stiprėjęs broliškas 
abiejų šalių bendradarbiavi
mas.

PO 40 METŲ
S. J. Jokubka “Vilny” 

rašo:
šiemet pasaulis švenčia 40- 

ąsias metines kapitalizmo sto
vykloje įvykusio lūžio pripa
žinti Tarybų Sąjungą.

Tai buvo 1924 metais. 'Ėju
sios tada kalbos, kad Rusijos 
darbininkų valdžia neišsilai
kys, kad iš naujos tarybinės 
santvarkos niekas neišeis, tu
rėjo nutilti . Ir tais metais ei
lė kapitalistinių šalių apsi
sprendė jauną darbo žmonių 
šalį pripažinti.

Vasario mėnesį pirmutinės 
pripažino Anglija, Italija ir 
Austrija. Kovo mėnesį—Nor
vegija, Švedija ir Graikija, ge
gužės mėn. — Kinija, birže— 
lio — Danija, rugpiūčio — 
Meksika, spalio — Prancūzija, 
ir t. t.
Tai buvo kapitalistinio pa

saulio sutikimas, kad Rusijos 
Tarybų Socialistinė Sąjunga 
atsistojo ant kojų.

JUOZAS GRYBAUSKAS
Š. m. birželio 17 d. Vilniu

je mirė įžymus menininkas 
Juozas Grabauskas. “Tie
soje” tilpo toks jo nekrolo
gas:

J. Grybauskas gimė 1906 m. 
Kelmėje, mokytojo šeimoje. 
1925 m. baigė “Aušros” gim
naziją Kaune... Mokėsi Kau
no universitete.' 1931 m. įsto
jo į Valstybinę vaidybos stu
diją. Tuo metu jis organiza
vo studentų ir darbininkų te
atrus, buvo jų vadovu, reži
sierium ir aktorium.

1933 m., baigęs studiją, ve
lionis pradeda dirbti aktoriu
mi Valstybiniame dramos te
atre. Tais pačiais metais, jau
niesiems aktoriams sustreika
vus, J. Grybauskas paliko 
Valstybinį dramos teatrą ir 
pradėjo dirbti tuo metu susi
organizavusiame pažangiame 
jaunųjų teatre. Velionis buvo 
vienas pirmųjų K. Stanislavs
kio sistemos propaguotojų ir 
įdiegėjų lietuviškame teatre. 
Po metų jaunųjų teatras bur
žuazinės valdžios buvo užda
rytas.

1940 m. atkūrus Tarybų 
valdžią Lietuvoje, J. Grybaus
kas eina LTSR Valstybinio 
dramos, operos ir baleto teat
ro direktoriaus ir dramos me
no vadovo pareigas. Jam va- 
d o v a u j ant, teatre pirmą 
kartą buvo pastatyti tarybi
niai veikalai: Dzeržinskio 
opera “Tykusis Donas,” Glie- 
ro baletas “Raudonoji aguo
na” ir Germano pjesė “Liau
dies sūnus.” J. Grybauskas 
aktyviai vadovavo pirmosios 
lietuvių literatūros ir meno 
dekados Maskvoje paruošia
majam darbui.

1944 m., išvadavus Tarybų 
Lietuvą iš vokiškųjų fašistų. 
J. Grybauskas paskir i a m a s 
LTSR Valstybinio dramos te
atro direktorium ir meno va
dovu.

1947 m. Velionis vėl dirba 
Valstybinio operos ir baleto 
teatro režisierium, o vėliau 
direktorium. J. Grybauskui 
vadovaujant, operos kolekty
vas pastato visą eilę reikšmin
gų scenos veikalų.

J. Grybausko vadovauja
mas, respublikos Valstybinis 
operos ir baleto teatras 1954 
m. sėkmingai pasirodė lietu
vių literatūros ir meno deka
doje Maskvoje. 1963 metų 
pabaigoje J. Grybauskas ta
lentingai surežisavo LTSR 
Valstybinio akademinio ope

ros ir baleto teatro gastrolių 
baigiamąjį koncertą Krem
liaus Suvažiavimų rūmų sce
noje.

J. Grybauskas buvo neiš
senkamos energijos, plačių 
kūrybinių polėkių žmogus. 
Neatitrūkdamas nuo savo tie
sioginio darbo, jis nemaža pa
dėjo respublikoje susikūru- 
siems liaudies teatrams.

Velionis — vienas iš Lietu
vos TSR Teatro draugijos stei
gėjų, aktyviai dalyvavo spau
doje. Mirtis nutraukė velio
nio darbą, ruošiant memuarų 
knygą apie lietuviškąjį teatrą.

Tarybinė vyriausybė, aukš
tai įvertindama Juozo Gry
bausko nuopelnus vystant lie
tuvių tarybinį teatrinį meną, 
apdovanojo jį dviem Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordi
nais, dviem TSRS Valstybinė
mis premijomis.

1954 metais J. Grybauskui 
'buvo suteiktas LTSR nusipel
niusio meno veikėjo, o 1964 
metais — LTSR liaudies artis
to garbės vardai.

Juozas Grybauskas visą sa
vo gyvenimą susiejo su pa
žangiuoju mūsų visuomeniniu 
ir meniniu gyvenimu, tarybi
niais metais —- su Komunistų 
partija.

Jo, menininko - komunisto, 
neišsenkama energija ir di
džiulė meilė teatrui išliks 
mums ryškiu pavyzdžiu, to
liau vystant lietuvių tarybini 
teatro meną.

Prekyba žmonėmis
SNO Generalinės Asam

blėjos IV sesijoje buvo pri- 
i m t a konvencija “Kova 
prieš prekybą žmonėmis ir 
prostitucijos e k šploataci- 
ją”. Balsuojant 15 valsty
bių susilaikė, o dvi balsavo 
prieš. Įdbmu, kad tos dvi 
valstybės buvo Anglija ir 
Prancūzija.

Vien tik Prancūzi joje 
kasmet dingsta 30,000 žmo
nių. Paryžiaus policija gau
na kasdien po 40 pareiški
mų apie dingusius asmenis: 
žmona prapuolė iš namų, 
tarnaitė negrįžo į darbą po 
sekmadienio, gerbiamų 
žmonių duktė dingo pake
liui į universitetą ir t.t.Po- 
licija dalį jų suranda. O 
koks likusiųjų likimas, ypač 
jaunų moterų ir mergai
čių? Manoma, kad per pa
staruosius 10 metų žmonių 
prekybos aukomis tapo 
300,000 asmenų iš įvairių 
Europos kraštų. 'Tuo ver
čiasi gangsterių organizaci
ja, biznio pasaulyje vadina
ma “Mėsininkų klubu”.

Vien Prancūzijos “mėsi
ninkų” metinė apyvarta y- 
ra 10 milijardų sen ų j ų 
frankų! Visame žemės ru
tulyje veikia “žmonių mė
sos” prekybininkai, prista
tydami prekes turtingiems 
viešiesiems namams tiek 
Europoje, tiek ir Artimuo
siuose Rytuose., Šiaurės Af-1 
rikoje ir Amerikoje. Yra 
gerai žinomi keliai, kuriais 
vyksta ši prekyba. Per Os
lą, Stokholmą, Kopenhagą, 
Londoną ir Marselį į visas 
puses plaukia gyvosios pre
kės. Pietų Amerikoje stam
biausi priėmimo punktai 
yra Rio de Žaneiras ir Bue
nos Aires — žymiausieji 
prostitucijos centrai pašau- 
lyje.

SNO (Jungt. Tautų) Ge
neralinės Asamblėjos pri
imtoji rezoliucija vargu ar 
užkirs kelią žmonių preky
bai, nes prostitucija yra 
per daug pelningas biznis 
kad ją būtų galima panai
kinti vien rezoliucijomis. 
Tuo labiau, kad tokios dide
lės valstybės, kaip kapita
listinė Anglija ir degolinė 
Prancūzija atvirai atsisakė 
kovoti prieš šią žmonijos 
gėdą.
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Jungtinių Valstijų dvilypė 
užsienine politika

Jungtinių Valstijų užsie
ninė politika buvo pirmiau 
dvilypė ir dabar tokia pat. 
Iš vienos pusės atrodo, kad 
mūsų valdžia siekiasi išlai
kyti pasaulyje taiką, bet iš 
kitos pusės provokuoja lo
kalinius karus ir net kalba 
apie jų praplėtimą.

Tokia dvilypė politika pa
eina iš dviejų užsienio rei
kalams diriguojančių jėgų. 
Vieną jėgą: sudaro piliečių 
rinkta valdžia su preziden
tu priešakyje. Antrąją jė
gą sudaro paskirtieji parei
gūnai, Pentagonas it iš fe
deralinio budžeto gyvenan
tieji kontraktoriai - pramo
ninių’"'i. Antroji jėga, kaip 
atrodo, Giri net daugiau 
persvaros užsienio politiko
je, kaip pirmoji jėga.

Kaip matote, mes turime 
dvi galingas jėgas, kitaip 
sakant, dvi valdžias, kurios 
dažnai varžosi už tam tik
ros politikos pravedimą. 
Centralinė Žvalgybos Agen
tūra (ČIA) dažniausia dir
ba bendrai su antrąja jėga.

Antroji jėga dirba ne tai
kai, bet karui. Jai pavyko 
išprovokuoti Korėjos karą, 
kurį prez. Trumanas pava
dino policiniu veiksmu prieš 
komunizmą. Antroji jėga, 
net negavusi nuoširdaus 
pritarimo iš prez. Kenedžio, 
pravedė Kubon invaziją, ku
ri buvo ant vietos ištašky
ta.. Antrosios jėgos pagalba 
buvo atlikti net trys fašis
tinių dešiniųjų perversmai 
prieš neutralinę Laoso val
džią, o šiuo momentu tos 
pačios jėgos ten išprovo
kuotas civilinis karas. Ant
roji jėga diriguoja Pietų 
Vietnamo politiką ir pa
skandino visą kraštą civili
nio karo siaube.

Kaip prez. Kenedis, taip 
ir dabartinis prezidentas 
Johnsonas yra civilinių ir 
militarinių strategų įtako
je ir užsieninės politikos 
pilnai nekontroliuoja. Tie 
strategai daugiausia kalba, 
kaip visur komunizmui pa
stoti kelią. Jie pateikia pla
nus ir padaro tvirtą spau
dimą, kuriam dažnai prezi
dentas pasiduoda.

Antroji jėga nėra laisva 
ir nuo prezidentinių rinki
mų politikos. Johnsonas jai 
nėra šimtu procentų pri
imtinas. Kas kita Goldwa- 
teris, kuris antrosios jėgos 
politikai nesvyr u o d a m a s 
pritaria. Taigi, militaristai 
ir industrialistai darys vs- 
ką, kad Goldwateris būtų 
respublikonų kandidatu ir 
laimėtų prezidentinius rin
kimus.

•

Trečioji jėga laimėjo Jungt. 
Tautų konferencijoje

Neseniai įvykusi Genevo- 
je Jungtinių Tautų konfe
rencija prekybos ir atsili
kusių šalių pagalbai padarė 
daug naudingų tarimų. Jo
je daugiausia laimėjo atsi
likusių valstybių atstovai, 
kurie sudarė trečiąją ga
lingą jėgą. Tai 75 valstybių 
blokas.

Pirmąją jėgą sudarė pra
moninės kapitalistinės ša
lys, kurioms vadovavo Jung
tinės Valstijos. Antrąją jė
gą sudarė socialistinės ša
lys.

Plačiai konferencijoje kal
bėta apie nevaržomą preky
bą. Jungtinės Valstijos to
kiai prekybai prešinosi. 
Visgi nutarta prekybą vi
sur bandyti praplėsti.

Atsilikusios šalys; kurios

priverstos pirktis gatavAp 
produktus ir parduoti žalią
ją medžiagą, smarkiai nusi
skundė, kad nuo 1950 m. iki 
1963 m. jų parduodamosios 
žaliosios medžiagos kainos 
nuopuolė 7%, kuomet įve
žamųjų gatavų produktų 
kainos pakilo net iki 27%. 
Skundėsi, kad gaunamų pa
skolų procentai labai aukš
ti.

Tarybų Sąjungos iniciaty
va buvo priimta rezoliuci
ja, pasisakanti už neaukš- 
tesnį paskolų procentą kaip 
3%. Taipgi nutarta, kad 
pramoninės valstybės iš sa
vo nacionalinių pajamų 
skirtų 1% atsilikusių taufc 
pagalbai. Bet tie tarimai 
nėra verstini.

Nutarta sudaryti pastovų 
komitetą, kuris nuolat rū
pinsis tarptautinės preky
bos problemomis. Socialis
tinės šalys visuomet balsa
vo su atsilikusių šalių at
stovybe.

JAV skandalinga padėtis 
su kraujo kolektavimu
Senatorius Edward Long 

iš Misouri valstijos pateikė 
Senatui labai svarbų bilių— 
S2560. Tasai bilius reika
lauja skandalingą kraujo 
kolektavimo padėtį panai
kinti ir padaryti tuo klau
simu naujus patvarkymu*, 
kurie pagelbėtų sukolektuo- 
ti į kraujo bankus pilnai 
sveikų žmonių kraują.

Kaip dabar kraujas ko- 
lektuojamas, tai blogiau ir 
negali būti. Kraujo kolekta- 
vimas paverstas į paprastą 
biznį. Kraujui priimti vie
tos daugiausia įsteigtos, kc^' 
daug nusigyvenusių žmo
nių, valkatų, alko h o 1 i k ų, 
opiumo naudotojų randasi. 
Už kraujo “paintę” moka
ma nuo 5 iki 6 dolerių. Vi
sai mažai tiriamas kraujo 
davėjas. Ligoninėms tas 

| pats kraujas parduodamas 
nuo 12 iki 60 dolerių. Tai 
milžiniškas uždarbis. Tai 
uždarbis privačiam bizniu#', 
kuris iš to gali smarkiai 
pasipinigauti.

Tik paviršutiniai patyri
nėjus surasta, kad malari- 
ja, sifiliu, inkstų įdegimu ir 
kitomis limpamomis ligones 
sergantieji parduoda savo 
kraują. O kai tą kraują li
goninės gauna, tai priima 
kaip pilnai sveiką ir sulei
džia tiems ligoniams, ku
riems kraujo perleidimas 
būtinas. Pasirodo, kad to
kie ligoniai, besigydydami 
nuo sužeidimo ar kitos prie
žasties, suserga visai kita 
liga ir kai kada toks krau
jas nuvaro juos į kapus.

Tarybų Sąjungos dakta
rai, patyrinėję amerikiečių 
kraujo kolektavimo siste
mą, pasakė, kad Tary.hu 
Sąjunga turi daug geresnę 
sistemą.

Kasmet apie -2Vž milijono 
amerikiečių esti reikalingi 
kraujo perleidimo. Viena 
penkta dalis kraujo jiems 
pristatoma iš privačių įstai
gų. O tai ligoniams sudaro 
labai rimtą pavojų.

Sen: Long todėl kviečią 
piliečius tuo klausimu rim
tai susirūpinti; reikalauti, 
kad jo siūlomas bilius būtų 
be jokio atidėliojimo priim
tas.

Kopenhaga. — Tarybų 
Sąjungos premjeras Chruš
čiovas ir jo sandraugai IfflT- 
vu “Baškirija” išplaukė * į 
Švediją. Jie buvo iškilmin
gai išlydėti.

Washingtonas. — JAV 
vėl pasiuntė Pietų Korėjai 
175,000 tonų kviečių. •

Tary.hu


/

Nauji susitikimai, 
nauji plojimai
J Svetingoje Čekoslovakijo
je jau savaitę vieši Lietu
vos TSR Valstybinis nusi
pelnęs dainų ir šokių liau
dies ansamblis. Pirmasis 
koncertas dvylikai tūkstan
čių žiūrovų, įvykęs Pragos 
sporto halėje, susilaukė di
delio pasisekimo ir padarė 
gerą pradžią vilniečių gast
rolėms. Sekančią dieną po
ilsiaudami, kolektyvo nariai 
susipažino su milijonine 
Praga. Čekoslovakijos sos
tinė išsidėsčiusi viršum sep
tynių kalvų. Todėl negali
ma miesto apžiūrėti iš vie
nos vietos. Po pietų an
samblį priėmė TSRS pa
siuntinys Čekoslovakijoje P. 
Demianinas. Jis padėkojo 
už puikų koncertą, papasa
kojo daug įdoinaus apie Če
koslovakiją ir palinkėjo Ta
rybų Lietuvos meno pasiun
tiniams sėkmės gastrolių

Vilniečių pirmojo koncer
to aidas pasiekė ir kitus Če
koslovakijos miestus. Uste 
prie Labo, kuris yra šimto 
kilometrų atstumu nuo Pra
gos, netoli VDR sienos, 
miesto laikraštis ansamblį 
sutiko jau paskelbęs apie jį 
platų straipsnį. Specialistai 
aukštai vertina lietuvių 
liaudies muziką, kurią jie 
vadina nuostabia, šiltų at

siliepimų susilaukia lyriš
kos dainos ir puikūs, kar
tais lengvu jumoru nuspal
vinti liaudies šokiai. Į kon
certą, kuris įvyko Usto prie 
Labo kultūros ir poilsio 
parke susirinko 8,000 žiūro
vų. Vietų sėdėti čia yra 5,- 
000. Tačiau tie žmonės, ku
riems teko stovėti, prasidė
jus koncertui, greitai už
miršo, kad jiems nelabai 
patogu...

Žiūrovai originaliai pa
sveikino ansamblį. Miesto 
su didele chemijos pramo
ne įpročiu, pagal seną tra
diciją į sceną išėjęs žmogus 
garsiai paskaičiavo:

—Trys, du, vienas!
Staiga žiūrovų rankose 

atsirado liepsnojančios žva
kės. Aukštai iškėlę jas, į 
koncertą susirinkę žmonės 
sveikino ansa m b 1 i e č i u s. 
Svečiams buvo įteikta daug 
jgėlių ir dovanų.

Varginanti vasaros kait
ra atlydėjo Tarybų Lietu
vos artistus į Česke Bude- 
javice — stambų pramonės 
centrą Čekijos pietuose. Jis 
visame pasaulyje garsėja 
savo pieštukais ir alumi. 
Koncertas surengtas parke, 
išsidėsčiusiame miesto cent
re. Naujas susitikimas su 
žiūrovais — naujas didelis 
pasisekimas, nauja plojimų 
audra. Ir vėl ansamblie
čiams įteikta daugybė gė
lių. Tik trečią valandą nak
ties ansamblio dalyviai su
grįžo po koncerto į viešbu- 

<(tį. O sekantį rytą, dešim
tą valandą, jų jau laukė fil
harmonijos rūmuose: Čeko
slovakijos radijas įrašė lie
tuvių liaudies dainas ir 

, kanklėmis, skudučiais, bir
bynėmis ir skrabalais atlie
kamas melodijas.

Labai šiltai Tarybų Lie
tuvos atstovus sutiko nedi
delis Nachodo miestelis, 
viršum kurio iškilusi seno
vinė pilis. Prie miesto ro
tušės rūmų svečiams pio
nieriai įteikė gėles. Isto
rinėje rotušės salėje vilnie

čius sveikino miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkas. 
įf Šiame miestelyje—15,000 
gyventojų. Pasižiūrėti vil
niečių koncerto atėjo 3,000 
žmonių — kiekvienas penk
tas čia gyvenantis. Reta 
šeima neturėjo savo atsto

vo koncerte. Pasirodymas

SKAITYTOJŲ BALSAI PHILADELPHIA, PA.
Ti laiku pastebėjus, galima

išvengti mirties
Kadaise d-rui J. Kaškevi- 

čiui pasigyriau, kad niekad 
nesirgau, ir dabar mano 
sveikata geriausiame stovy
je.

Daktaras šyptelėjo:
—Nepamiršk kartą per 

metus patikrinti savo svei
katą; nežinai, kas ją gali 
pažeisti.

Paklausiau jo. Nuėjau į 
Massachusetts General Hos- 
pitalį ir užsiregist r a v a u. i 
Tik kartais perbėgdavo keis
tos mintys: ar ne veltui eik
voji! savo dolerius? Bet 
greit nusikratydavau nuo 
tokių minčių, ir tas’ dakta
ro patarimas patapo man 
įstatymu.

Š. m. geg. 18 d. nuėjau į 
ligoninę sužinoti, koks ma
no sveikatos stovis. Tarsi 
iš giedro dangaus perkū
nas būtų trenkęs, kad ry
tojaus dieną turiu ateiti ir 
pasiduoti operacijai.

Atgulus antradienį, gegu
žės 19 d. pradėjo imti X-ray 
filmus. Po to atėjęs gydy
tojas man sako:

—Mašina, kuri būtų nuė
mus paskutinę X-ray, suge
do, ir iki pirmadienio mes 
neturime ką su tavimi da
ryti. Gali eiti namo, bet 
sekmadienį, kaip 6, grįžk 
atgal į ligoninę.

Toks gydytojo pranešimas 
mane taip nudžiugino, jog 
saulė pasirodė pro mūro 
sieną. Dar nesupiaustytas. 
Šiandien penktadienis, Mon
tello Vyrų dailės grupės 
pamokos, o sekmadienį us- 
teriečių Aido choro Auksi
nio jubiliejaus paminėjimas. 
Per žiemą vargau, per pū
gas važiuodavau į Grupės 
pamokas ir dabar nedaly
vausiu su Grupe koncerte! 
Taip, savo pareigą atlikau 
ir, sulaukęs sekmadienio, su 
savo grupe dainavau Wor- 
cesterio Aido koncerte,

Tą pačią dieną grįžau į 
ligoninę, kur padarė opera
ciją — nuvalė akmenis nuo 
inkstų. Dabar jau iš lėto 
sveikstu, nes rimčiausias 
pavojus praėjo.

Dabar tik svajoju, kas su 
manimi būtų atsitikę, jei
gu ligoninė nebūtų mane 
sulaikiusi? Juk blogai ne
sijaučiau, nieko man ne
skaudėjo, o tokias operaci
jos kančias turėjau pergy
venti ! Tiesa, pastaruoju lai- > 
ku plaukai nuo galvos pra
dėjo smukti, skaitant laik
raščius, ašaros riedėdavo 
per skruostus ir pasidariau 
nedarbingas. Bet dėl tokių 
požymių negi būčiau ėjęs į 
ligoninę ir reikalavęs ope- 
racijos. Veikiausiai, būčiau 
vaikščiojęs, kol galėjęs pa
kęsti, o jau tik nepakenčiąs 
ėjęs pas privatų gydytoją, 
kuris vaistais būtų bandęs 
skausmus pašalnti iki bū
čiau susmukęs kelyje. Tai, 
ot, kąm šį rašinį rašau ir 
kartu patariu jums, drau
gai: mūsų amžius sukasi 
apie 70 metų, tai nesisku- 
binkim į kapus, o dažniau 
patikrinkim savo sveikatą.

surengtas atvirame ore. 
Kiekiveną programos daly
ką lydėjo karšti ' plojimai. 
Tikrų ovacijų susilaukė 
liaudies šokiai “Rugeliai,” 
“Gaidys” ir “Klumpakojis,” 
kurio melodija primena vie
nos čekų liaudies dainos 
melodiją. Ansambliui atlie
kant valstiečių chorą iš B. 
Smetanos operos “Parduo
toji nuotaka,” ir vėl ilgai 
nenurimo plojimų audra.

Iržis Novatnas
Čekoslovakų žurnalistas 
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Aukščiau suminėta ligoni-
nė skaitoma viena moderniš
kiausių. Joje veikia speci
alios klinikos: akių, ausų ir 
širdies; jeigu reikalas, par
gabena specialistus iš toli
mų valstijų; joje tarnauja 
daugiau kaip 3,000 specia
listų ir darbuotojų. Čia at
važiuoja sveikatą pataisyti 
iš viso pasaulio kampų. Nuo 
So. Bostono lietuvių centro 
šią ligoninę galima pasiekti 
pėsčiomis į 15 minučių. Bet 
ar žinote, kad ši ligoninė 
lietuviams labai mažai žino
ma?

Vienas žydų tautybės gy
dytojas sužinojo, kad aš lie
tuvis ir neseniai aplankiau 
Lietuvą, specialiai aplankė 
mane. Mat, jis Kaune gi
męs, bet labai mažas tėvų 
atvežtas. Jis būtinai turė
siąs Lietuvą aplankyti. Sa
kė: matomai apie Bostoną 
labai mažai lietuvių gyve
na, nes jau treti metai kai 
čia darbuojuosi, o tik pirmą 
lietuvį sutikau.

Padaręs šią pastabą ap
leido.

Šios ligoninės kainos nėra 
aukštesnės už kitų. Kadan
gi ją globoja turtingiausias 
luomas, tai ji ir dovanų 
gauna milijonais. Viena iš 
geriausių ypatybių yra ta, 
kad jeigu turi įėjimo kor
tą, tai skaitaisi jos narys, 
ir jeigu neturi banke dau
giau kaip $3,000, tai viskas 
tau veltui.

J. Petruškevičius

Brockton, Mass.
Padėka

Širdingai dėkojame vi
siems ir visoms, kurie lan
kėsi šermeninėje atidavi
mui paskutinės pagarbos ir 
į kapines palydėjo Karoliną 
Zlotkienę. Dėkui visiems už 
išreikštą simpatiją.

Marijona Gutauskienė, 
J. Gutauskas ir 

Stepanė Saukienė, 
brolio vaikai

Maskva. —Dabar Tarybų 
Sąjungos sostinė jau turi 
6,500,000 gyventojų.

Bologna, Italija. — Su
laukęs 73 metų amžiaus mi
rė artistas Giorgio Maran- 
di.

Su pavasario svajonėm
Ežeras, numetęs žiemos šaltą rūbą, 
Glostomas vėjelio, šypsosi, it vaikas, 
Saldžiais mamos bučkiais meiliai išbučiuotas.
Pavasaris visur viską žaliai puošia,
Saulutės glėbyje jaunyste alsuoja.
Pievos jau užklotos žaliaisiais kilimais, 
O liepos, berželiai paslaptis tik šnara.
Gi sode vyšnaitės, it jaunos mergaitės,
Baltai pasipuošę, sielą suvilioja
Ir pakelia džiaugsmą jaunystės žavios; 
Praskleidžia senatvės taip niūrią padangę; 
O pavasario saulė taip didžiai gaivi, 
Po žiemos rūsčiosios viską atgaivino.
Miškai sužaliavo, ten dainos paukštelių 
Tik skamba, it stygų gražiausiais balseliais, 
Kad siela im’ skristi jaunystės sparneliais 
Su daina paukštelių į erdvių beribę. 
Nėr žodžių tam grožiui viską apsakyti! 
O vėjelis viską taip švelniai vis glosto: 
Liepas ir berželius, kasotas eglaites, 
Ir ežero veidą, it mama vaikutį.
Aš gi besėdėdams prie ežero kranto, 
Skraidyt nepaliauju plačiomis erdvėmis, 
Jaunystės svojonėm, it kregdžių sparneliais. 
Apskrieju plačiausias aš erdves ir tolius,
žvaigždynus ir saulę, ir šalį gimtąją,— 
Prie Nemuno krantų ir gražių pušynų,— 
Tenai, kur jaunystė manoji pražydo. 
Nors pavasaris išeina, bet vėl grįžta, 
Bet tik ne jaunystė—išėjus negrįžta; 
It gėlelė nuvysta šalnos pakąsta, 
Kai sprandą lenkia mietų sunkioji našta, 
Ir tenka džiaugtis vien pavasario grožiu. 
Tad žydėk kuo ilgiau, pavasari mielas, 
Ir žavėk man sielą savąja jaunyste: 
Kad niūrūs šešėliai senatvės kur dingtų, 
Kad ryžtas jaunystės manęs neapleistų, 
Kad sielą žavėtų pavasario rytas 
Ir ilgai, dar ilgai dar mane lydėtų!

I. Vienužis
1964—v—s; ....... . | u
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Natūralizuoti JAV piliečiai 
gali gyvent užsienyje

1964 m. gegužės mėn. 18 
d. JAV-jų Aukščiausiasis 
Teismas penkiais prieš tris 
balsai nubalsavo, kad yra 
ne pagal' konstituciją, kai 
Imigracijos ir Tautybės 
Aktų natūralizuotiems pi
liečiams yra atimamos pi
lietybės teisės, jeigu jie 
grįžta į savo gimtinius; 
kraštus trejiems metams. !i

Teisėjas Win. O. Douglas, 
kuris surašė daugumos nu
tarimą, pasakė, kad šis įsta
tymas natūralizuotus ame
rikiečius nustumia į “ant
ros klasės pilietybės” pozi
ciją, vietoj duodant jiems 
tą patį statusą, kaip ir A- 
merikoje gimusiems ameri
kiečiams, kaip kad konsti- 
tucia to reikalauja.

Šio nutarimo išdavos ir 
paliestų žmonių skaičius 
dabar negali būti aiškiai 
nustatytas. Tačiau “New 
York Times” pranešė, kad 
apie 40,000 asmenų prarado 
JAV-jų pilietybę dėl trejų 
metų taisyklės, o per pas
kutinius metus apie 1,000 
natūralizuotų ameriki e č i ų 
prarado savo pilietybę.

Vienintelis skirtumas pa
gal Konstituciją tarp Ame
rikoje gimusio ir natūrali- 
zuoto piliečio, teisėjas Doug
las nurodė, yra tas, kad tik 
šiame krašte gimęs gali bū
ti išrinktas prezidentu.

Visi natūalizavęsi asme
nys, kurie prarado savo pi
lietybę dėl trejų metų tai
syklės, gali ,vėl ją atgauti 
parašydami prašymus pa
sams gauti Amerikos kon
sulatams užsienyje. Oficia
lūs asmenys praneša, kad 
tokių asmenų dauguma gy
vena Italijoje ir Vokietijo
je.

Iškilo klausimas, ar Aukš
čiausiojo Teismo sprendi
mas (kuris specifiniai liečia 
trejų metų gyvenimą užsie
nyje natūralizuoto piliečio 
gimtinėje) neišjudins kito 
Imigracijos ir Natūralizaci
jos Akto ekspa t r iaci j o s 
įstatymo. Šis įstatymas at
šaukia pilietybę iš natūrali
zuotų piliečių, kurie pasilie
ka gyventi už JAV-jų ribų 
penkerius metus.

Teisėjas Douglas daugu
mos sprendime pasakė, kad 

“gyvenimas užsienyje, ar 
pilietis yra natūralizavęsis 
ir čia gimęs, nėra įrodymu 
lojalumo trūkumo ir jokia 
prasme nerodo laisvanoriš
ko pilietybės ir priklauso
mybės atsisakymo...”

Sonia Angelika L. Schnei
der su pasisekimu kovojo 
prieš įstatymą, pagal kurį 
natūralizavęsi piliečiai, gy
veną savo gimtuose kraš
tuose, trejus metus ar dau
giau, automatiškai yra eks- 
patrijuoti.

Ji, gimusi Vokietijoje, bu
vo atvežta į JAV-jas penke- 
rių metų amžiaus. Ji lankė 
New Yorko viešas mokyk
las ir baigė Smith College 
1954 m. 1956 m. ji ištekėjo 
už jauno vokiečio advokato, 
studijavusio šiame krašte, 
ir išsikėlė į Vokietiją su 
juo.

Po trejų metų ji gavo 
pranešimą, kad prarado sa
vo Amerikos pilietybę. Nors 
ji galėjo pasidaryti Vokie
tijos piliete, tačiau ji nuta
rė kovoti ir vėl pasidaryti 
amerikiete.

ACNS

Lawrence, Mass.
Prašymas

Visi draugai ir draugės, 
kurie turėjote platinimui 
“Laisvės” pikniko tikietų, 
kuris įvyks liepos 4—5 die
nomis, Ramova Parke, 
Montelloje, tai prašau grei
tai man grąžinti išplatintų 
tikietų galiukus, pinigus ir 
neišplatintus tikietus. Tu
riu iš anksto paruošti ra
portą, nes aš liepos 1 d. iš
važiuoju į New Yorką, į 
draugijų suvažiavimus.

S. Penkauskas

Lowell, Mass.
Busas į “Laisvės” pikniką

šeštadienį ir sekmadienį, 
liepos 4—5 dienomis, Ra
mova Parke, Montelloje, 
įvyksta metinis “Laisvės” 
piknikas. Tai bus vėl malo
nus lietuvių susitikimas ne 
vien iš Mass, valstijos, bet ir 
iš kitų valstijų.

Lowellio ir Nashua pa
žangūs lietuviai, kaip kitais 
metais, taip ir šiemet, suor
ganizavome busą, kuris 
vyks šeštadienį, liepos 4 d., 
nuo Lietuvių klubo, Central 
St. Jis išeis 10:45 vai. ryto. 
Kelionė į abidvi puses as
meniui $2.50. • Vietos bus, 
bet būkite laiku.

Prieš kiek laiko AFL- 
CIO 85 lokalo bartenderiai
paskelbė streiką, reikalau
dami šiemet pakelti algą $5, 
o kitais $5 1965 metais. Eilė 
užeigų užlaikytojų jau su
sitaikė, bet dar keturi “sa- 
liūnai”, patys didži ausi, 
priešinasi, tai jie yra pikie- 
tuojami.

Plėšikai buvo įsiveržę į 
Overnų brang i a d a i k č i ų 
krautuvę, 79 Elm St, Sa
koma, kad laikrodėliaiš iš
nešė $1,200 vertės ir pini
gais $362.

“Laisvėje” tilpo Lovellie- 
čio korespondencija, kur jis, 
tarpe kitko, rašo, kad pas 
mus kaip kurie progresy
viai “lietuviai nekorektiš
kai elgiasi”. Gaila, kad eina 
į spaudą. Jeigu mato kitų 
nekorektišką elgesį, tai gali 
pagalvoti, ar jis pats visada 
korektiškai elgiasi. Vietoje 
daryti pastabas spaudoje, 
tai tą galima būtų patiems 
ant vietos padiskutuoti.

Bensalem Township Roo
sevelt Park kapinių antka
piai išvartyti, 14 jaunuolių 
sulaikyta, nuostolių pada
ryta už virš 3,000. Mergi
nos nekaltinamos, nors ir 
jos dalyvavo kapinių poky
lyje, bet ne antkapių išver
time.

Prezidentas Johnsonas at
vyko į International Air- 
portą Philadelphijoje ir bu
vo sutiktas 15,000 žmonių.. 
Pasakė kalbą Swarthmore 
College gavusiems diplo
mus studentams ir grįžo į 
Washingtona.

Philadelphijoje yra 4,066 
viešosios mokyklos su 8,300 
pilną laiką dirbančių moky
tojų.

Sveikatos departamentas 
deda pastangas suradimui 
žiurkių lizdų. Gyventojai 
tarpe 18-19 Spruce ir De- 
lancey gatvių skundžiasi, 
kad jų namus tie gyvūnai 
užkariavo.

Philadelphijos Inter n a- 
tional Airport balandžio 
mėnesį pervežė 271,257 ke
liauninkus. Per keturis šių 
metų mėnesius pervežė 
1,010,731 keliauninką arba 
18.8 proc. daugiau negu 
1963 metais.

Board of Education dr. 
Allen H. Wetter, viešųjų 
mokyklų superintendentas, 
sako, kad 4,000 pagalbinių 
mokytojų ne tik egzamina- 
cijos, bet ir pirštų nuospau
dos esą reikalingos. Sako, 
Kalifornija ir New Yorkas 
taip daro.

Į porą savaičių du moky
tojai areštuoti už nemoralų 
užpuolimą studenčių.

AFL-CIO Philadelphijos 
mokytojų unijos vadovybė 
sako, kad ji nėra priešinga 
pirštų nuospaudai.

Pennsylvania Rail road 
kompa ni j o s darbininkai, 
priklausantys lokalam 2013 
ir 2042, apleido darbą, kal
tindami kompaniją atleidi
me 200 darbininkų. Dery
bos tęsiamos.

Velionio prezidento Ken
nedy Library Exhibit Uni
versity Museum skaitlingai 
lankomas. Į dvi dienas ap
lankė 14,000 žmonių—ame
rikiečių ir užsieniečių.

U.S. Steel kompanija ne
siskaito su International 
Longshoremen’s unija. Ka
da laivas pribūna, iškrauna 
prekes savais darbininkais. 
Unija pikietuoja prieplau
ką, Falls Township policija 
visa sargyboje. 

■........ . . >
3,800 Philco darbininkų 

septynios savaitės kovos 
lauke. Derybos nevyksta, 
kompanija nusistačius prieš 
unijos pastatytas sąlygas.

254 Chesterio negrai, ko
votojai už lygias teises, De
laware County grand džiū- 
rės surasti kaltais. Jų tarpe 
yra du dvasiškiai, judėjimo 
už lygias teises vadai. Tei
sėjas Thomas A. Curran iš
teisino Harry Gillian, kuris 
įvažiavo į pikieto eiles. Sa
koma, moteris, kuri buvo 
sužeista, ištraukė kaltini
mą.

Jaunuolis plėšikas su 
bonka apiplėšė Trust kom
panijos banką, sakydamas, 
kad tai esanti nitroglyceri- 
no sprogstama medžiaga 
Plėšikui pasišalinus su lai
3 gusi. Laisve (Libert^) Penkt., birželio (June) 26, 1964

mikiu ir palikus bonka, po
licija surado bonkoje Cas
tor aliejų

Philadelphijos Marine 
Trade Associacija skundžia 
Internation a 1 Longshore
men’s Associaciją, reikalau
dama $86,000 atlyginimo 
būk tai už padalytus nuo
stolius.

187 metų Amerikos vėlia
vos sukaktis Philadelphijo
je atžymėta su iškilmėmis, 
dalyvaujant merui Tate ir 
kitiems.

Bušai (vykdami iš 
beisbolės lošimo) buvo chu
liganų užpulti akmenų 
srautu, busų langai išmuš
ti, 12 metų mergytė sužeis
ta. Padykėliai pabėgo. •

Transport Workers uni
jos lokalas 234 kaltina kom
paniją neturėjimu apsau
gos požeminėse traukinių 
stotyse. Naktį tamsu, įvyk
sta užpuolimų, ir kol pagal
ba pribūna, užpuolikai pa
bėga.

84 žaismavietės bus ati
darytos vakacijų laiku, kad 
jaunuoliai turėtų kur pra
leisti liuoslaiki

Pilietis 
i ------------------- --------- <

Cedarwood Park, N. J.
Padėka

Dėkui J. ir M. Griciunam 
(Grayson), kurie per “Lais
vę” pranešė apie mano ligą. 
Nuoširdus ačiū lankyto
jams asmeniniai ir prisiun- 
tusiems linkėjimus: Lilijai 
Kavaliauskaitei, Mildred 
Stensler, Adelei Rainienei, 
Suzanai K., Myldai ir Wal- 
teriui Žukams, P. ir N. 
Ventams, W. ir B. Keršu- 
liams, J. ir K. Rušinskams, 
P. Šolomskui, Mary Kalvai- 
tienei ir Annai Chernik. 
Daug gavau atvirukų su 
linkėjimais pasveikti ir nuo 
kitataučiu.

Didelis dėkui Vertelienei 
už dažną lankymą ligoninė
je. Ačiū visiems už linkėji
mus, kurie amžinai pasiliks 
mano širdyje.

K. Dzeveoko

Binghamton, N. Y.
Prisiminus motiną

Birželio 22 d. sukako 44 
metai nuo mano motinos 
mirimo. Tai liūdnas atsimi
nimas, bet tuo pat kartu 
man priminimas, kad bū
čiau geras ir ištikimas vi
suomenei. Tai buvo mano 
motinos prašymas ir pata
rimas. Stengiuosi eiti moti
nos nurodytu keliu. Liūd
nas prisiminimas, brangioji 
motina. '

Jūsų sūnus
Jonas Vaicekauskas

Hudson, Mass.
Stoka vandens

Mass, valstijoje pasireiš
kė stoka prėsko vandens. 
Žmonių daugėja, o čia dar 
pasitaiko sausrų. Ir mūsų 
miestelio pareigūnai ręika- 

i lauja, kad gyventojai tau- 
| pytų vandenį. Draudžia 
vartoti “prūdams”, daržuo
se, automobilių plovimui ir 
daržų laistymui. Kurie 
draudimo nepaisys, bus 
baudžiami. Bendrai visi , tu
rime taupyti vandenį.

Mirimai
Gegužės mėnesį per vie

ną savaitę mirė dvi lietu
vės: Ieva Raženauskienė, 
buvusi našlė, ir M. Balčiū
nienė. Pastaroji paliko nu
liūdime vyrą ir dukrą.

P. Vaitekūnas



i. PETRONIS    i

Nenusimink, Tomai!
APYSAKA

Mūsų bendradarbis Bevardis rašo apie 
didžiulį mitingą Chicago]e

(Tąsa)
Praveriu trobos duris ir, niekam nie

ko nesakydamas, nusverdinu it girtas 
prie lovos. Anksčiau ši lova man kel
davo pasišlykštėjimą, o dabar su malo
numu griūvu kaip įmirkęs rąstas į dvo
kiančius šiaudus ir iš karto grimztu į 
kažkokius baltus minkštus pūkus.

Iš nesuvokiamos tolumos girdžiu pik
tą, šaižų Jonaitienės balsą, mane klausi
nėjantį, kur aš buvęs, ką veikęs, kur 
pinigus dėjęs. Noriu jai kai ką pasaky
ti, bet vis grimstu gilyn į pūkus, nie
kaip negaliu išplaukti į paviršių. Pūkai 
užpila man akis, veidą, mane visą, pa
virsta į neperregimą bežadę tamsą, ku
rioje ištirpsta Jonaitienės žodžiai...
13. GYVENIMAS NESTOVI VIETOJE

—Ačiū visagalinčiam — pasigailėjo, — 
kažkas atsidūsta šalia manęs, o ant kak
tos jaučiu šaltą kaulėtą ranką.

Guliu aukštielninkas, žiūriu į lubas, 
nuo kurių karo dulkėti voratinkliai. Ap
sidairau ir palengva pradedu suprasti 
aplinką: guliu Jonaičių užkrosnyje ant 
nekenčiamosios pamynos, apie manę tu
pinėja senelė. *

Noriu pasikelti, bet taip silpna, kad 
tuoj krintu atgal į patalą. Man karš
ta, burna išdžiūvusi, liežuvis pastyręs.

—Senele, gert!—paprašiau, ir pats vos 
išgirstu savo balsą.

Senelė pakelia mano galvą, prikiša 
prie lūpų puodelį. Aš geriu godžiai, di
deliais gurkšniais. Senelė mane girdo 
kažkuo skaniu—ar tik nebus jį į vandenį 
įmerkusi apdegusią duonos plutą ir pa
saldinusi sacharinu. Atsigėręs pasijun
tu lyg ir stipresnis.

—Dabar jau gyvensi,—džiaugiasi se
nelė. — Galvojau, kad tu nebeišlaikysi. 
Tris dienas degei kaip ugnyje.

Iš lėto pradeda atgyti atmintis, galvo
je ima rikiuotis sekmadienio įvykiai: 
kelionė su Simanu į Liubartus, susitiki
mas su Kaziuku, apsilankymas dvare, 
plėšikai Liseckiukai, asiūkliais apaugęs 
panuovalis, balti pūkai dvokiančioje Jo
naičių lovoje. Toliau mano atmintis ne
siekia. Visa kita sužinau iš senelės.

Neilgai aš gulėjau Jonaičių lovoje. Jo
naitienė, iškrėtusi Pėtnyčios kelnių ki
šenes ir nieko jose neradusi, nutrenkė 
mane ant pamynos.

— Leisk tokį, matai, su reikalais! — 
įsiutusi rėkė ji. — Nuėjo, susimušė ir 
vėl parsivilko. Neduotu die, kas jį man 
ir užkorė ant galvos. Drybsos dabar ne
žinia kiek.

— Kad tik nemirtų,— nuogąstavo se
nelė.

— Negriebs velnias, nebijok. Bet aš 
prie jo nagų nekišiu, ne!

Buvau paliktas likimo valiai. Laimė, 
manimi rūpinosi senelė. Ji dėliojo man 
prie galvos šaltame vandenyje sumirky
tą skudurą, vilgė sukepusias lūpas ra
munėlių arbata, ramino mane kliedintį, 
gynė nuo musių ir Jonaičiukų. Jeigu 
ne senelė, oi, jau trūnytų mano kauleliai 
šalia neužmirštamos motulės...

Pasigedusi piemens, buvo atpyškėjusi 
Pėtnyčienė. 4 Jau norėjo paleisti darban 
kakarinę, bet pamačiusi savo piemenį 
gulintį pasliką, užsičiaupė. Nustvėrė vy
ro kelnes ir išlėkė namo, neužmiršusi 
priminti, kad ilgai netrukęs vėl būčiau 
grąžintas prie bandos.

Nors ir griežtai ji mane įspėjo, aš už
trukau ilgiau, negu Pėtnyčia ir Jonaitie
nė norėjo.

Štai tik trečią dieną pramerkiu akis. 
Akys žiūri, bet galva nesilaiko ant pe
čių. Pasikeliu remdamasis alkūnėmis 
ir vėl it pėdas virstu atgal.

Valgyti nesinori, tiktai kankina troš
kulys. Senelė nuolatos mane girdo pa
gardintu vandeniu. Ir pilu tą vandenį, 
sakytum į kiaurą kibirą. Praėjus troš
kuliui, pajuntu alkį. Ką senelė duoda, 
viskas eina kaip už ausies. Ne ką ji ir 
duoti turi, nieko gero Jonaičių namuo
se nėra. Nuolatos jaučiuos alkanas. Kai 
kada užsimiršęs prašau senelės užvalgy
ti, ,

— Ko, vaikeli, ko? — prisikišdama ar
čiau, klausia ji manęs.

— Valgyti, senele, noriu.
— Ar valgyti? Gerai... gerai.-.
Braškėdama ji atkūprina man duonos 

žiauberę ar šaltą bulvę. Aš valgau vis
ką iš eilės, nesirinkdamas, nesiknaisio- 
damas, ir vis man maža. Kai kada sene

lė, slėpdamasi nuo Jonaičiukų, kyšteli 
nežinia iš kur sumedžiojusi ir skanesnį 
kąsnelį — kiaušinį, mėsos kruopelę, sū
rio gabalėlį.

Vos pradedu sverdėdamas pereiti per 
trobą, Jonaitienė primena, jog laikas 
grįžti pas Kralikauskus. Ji niekaip ne
gali man atleisti už tai, kad aš iš dvaro 
grįžau tuščiomis. Ji niekaip netiki ma
no pasakojimu apie Liseckiukus.

Vaikai pradeda ruoštis į mokyklą. Kad 
ir nieko gero nesitikiu, pro ašaras sakau 
Jonaičiui:

— Dėde, vaikai jau eina į mokyklą. 
O kaip su manimi?

— Eina, tai eina, bet jei visi mokyk
loje sėdės, tai kas karves, sakyk man, 
ganys? — klausia Jonaitis manęs ir to
liau dėsto: —- Pasaulis jau taip surėdy
tas, kad be piemenų, kunigų ir ponų ne
galima apsieiti. Piemenys gano karves, 
ponai — žmones, o kunigai — dūšias. 
Mesk iš galvos mokyklą ir drožk tiesiai 
į Karvelius. Pabaigsi ganymą, ne šu
niui kailį lupsi — vėl galėsi sau kaip po
nas vaikštinėti. Mokykla niekur nepa
sidės.

Į Karvelius, grįžtu labai nenorom. Su
tinku bėgančius į mokyklą vaikus. Jie 
linksmi, juokauja, išdykauja, nešasi 
naujas knygeles. Žingsniuoju galvą nu
leidęs, dūsaudamas. Gale kaimo sutin
ku ir Milušių Staselį. Žvilgteliu į jo ko
jas. Ne, niekados, tur būt, neteks man 
apsiauti tokiais bateliais. Geltoni, bliz
gantys, suvarstyti dailiais raišteliais. 
Gal ir aš panašius būčiau turėjęs, jeigu 
ne tie Eiseckio plėšikai. O Staselis ne
vertas batų, be reikalo jo tėvas stengia
si. Aš jo dargi naginėmis neaučiau, o 
tik karinėmis vyžomis. Kur girdėta: 
ketvirti metai, o dar tik antrame skyriu
je! Jau geriau, sakau sau, naginėtam 
baigti mokyklą per ketverius metus, ne
gu batuotam per aštuonerius. Et! Bū
ta čia ko graudintis: užaugsiu.— pasi
vaikščiosiu batuotas. Kad tik greičiau 
baigtųsi ganymas, ir aš vėl—į mokyklą.

Krypė ir piemenys žinojo mane sir- 
gus, todėl nė nekamantinėjo, kas ir kaip 
buvo. Žmonės nuolatos serga, nuolatos 
miršta, negi mano liga naujiena.

Ruduo — turtingas dėdė. Ir pieme
nys rudenį mažiau alksta. Jonaičių Ka
ziuko pamokytas, prisinešiu daržinėn 
obuolių. Kiekvieną kartą, eidamas į ga
nyklą, porą trejetą pasiimu. Laukuose 
pasikasame bulvių, pasirauname morkų, 
ropių. Krypė už vagiliavimus soduose 
ir laukuose mūsų nebara, šeimininkams 
už tai neskundžia.

•— Dievas visiems augina, bernel, ne 
vien tik gaspadoriui, — aiškina jis- — 
Dėl obuoliuko ar bulvelės gaspadoriaus 
neims galas, o piemeniui i— vis ne tokia 
tuščia vieta pilve.

Krype puikiai iškepa laužo, pelenuose 
bulves. Nei jam sudega, nei perkepa. 
Jis mielai vaišinasi mūsų grobiu ir kar
tais papasakoja linksmų nuotykių, jau
nystėje patirtų bevagiliaujant iš šeimi
ninkų.

(Bus daugiau)

Vidury Berlyno
Vidury Berlyno,
kur kaustyti batai skėlė kibirkštis, 
kur klykaudavo užkimęs grandinis, 
bandydamas praryt j
miniatūrinį žemės gaublį, ,,
Dirvonuoja didelis laukas.
Vidurry Berlyno, f
kur laisvas vėjas 
nuplėšė nuo sienų svastikas, 
kur išprotėjęs grandinis 
mirtinai užspringo, 
miniatūrinį žemės gaublį berydamas 
(tiktai miniatūrinį), 
dirvonuojančiam lauke 
laikas pastatė paminklą,
Vidury Berlyno,
aikštėj, kur riogso griaučiai, 
aikštėj, ' F" ? 1
išarto j dinamito plūgų \
ir išakėtoj keršto kulkosvaidžių, |.;
žaliuoja dilgėlės, 
čeža usnys, - V
žydi, piktadagiai. '< 
Piktžolės, 
Piktžolės!—
Tai įdomiausias pasaulio paminklas, 
paminklas fašizmui.

J, Nekrošius
1 Ii.

Lankausi milžiniškame 
Sąjūdyje

Pribuvęs į Detroitą iš 
Miami, Fla., tik sušilau ko
jas ir gaunu žinią, kad Chi- 
cagoj mano pusseserė rim
tai serga. Nuvykau ją ap
lankyti. Bet apie tai nera
šysiu. Juk yra daug tokių 
priepuolių, kurie ypatiški ir 
visuomenei nesvarbūs. Bet 
vienas dalykas, kuris turi 
socialę svarbą ir didelę 
reikšmę, man būnant Chi- 
cagoje įvyko, ir apie jį no
rėčiau plačiau paminėti.

Birželio 21 d. įvyko- di
džiausias sąskrydis S o 1- 
diers Field Stadijone. Ang
liškai jis užsivadino ILLI
NOIS RALLY FOR CIVIL 
RIGHTS. Stadijono įtalpa 
yra 80,000 ir jis beveik pil
nas.

Sekmadienio rytas: debe- 
siuotas ir linoja. Apie 12 v. 
dieną prasiblaivė. Nedau- 
giausia turiu pažįstamų 
Chicagoje ir nemaniau nie
kur važiuoti. Tačiau pama
čiau laikraštyje, kad Sol
diers Field bus didelis są- 
skrydis apvaikščiojant 
Civilių teisių biliaus perlei
dimą, ir aš nutariau ten nu
vykti.

Buvo užkviestas Martin 
Luther King kalbėti, na ir 
nenorėjau praleisti progą 
neišgirdęs to žmogaus, ku
ris buvo įkalintas beveik 
kiekvienoj iš pietinių valsti
jų, kur tik jis pasirodė ko
vodamas prieš segregaciją. 
Ir dabar į šį sąskrydį jis at
vyko ir St. Augustine, Fla., 
kur jis irgi sėdėjo kalėjime.

Programa prasidės 3 vai. 
Dar tik antra vai., o minia 
jau plaukia, kaip vanduo 
srauniąja upe. Vis negrai, 
vyrai Ir moterys. Šen ir ten 
matosi ir baltų. Bet mažai. 
Saulutė šviečia skaidriai. 
Po Chicagos atvira dan
gaus mėlyne galėjo būti ir 
karšta. Bet švelnus, vėsus 
vėjelis iš šiaurryčio, nuo 
Michigan ežero vėdino sta- 
dijoną ir nebuvo karšta.

Susiradau sėdynę vakari
niam šone stadijono, neto
li nuo virtinės garsiakal
bių. Iš ten žiūrint žemyn 
matosi tamsiai žalia pieva, 
lyg kilimas dengiantis sta
dijono grindis. Šiauriniame 
gale trečdalis to kilimo ati
trūkęs nuo pietinės dalies. 
Tarp dviejų kilimų yra di
džiulė estrada su keliom de
šimtim kėdžių rengimo ko
miteto nariams, svečiams ir 
kalbėtojams. Ten randasi 
eilė mikrofonų. Kiek toliau 
į šiaurę—kita estrada su 
reporteriais, fotografais ir 
kitais turinčiais reikalą su 
žinomi sąskrydžiu. Šen ir 
ten matėsi ir* išsirikiavusių 
policistų.

Stądijono architek t ū r a 
skoninga ir žavėjanti. Ta
čiau minia, beveik pilnai 
užpildžiusi stadijoną, suda
rė vaidentuvę krečia n t į 
vaizdą. Įvairiaspalvės mote
rų skribėlaitės ir suknelės, 
ir vyrų spalvoti marškiniai 
ir žaketai sudarė vaizdą lyg 
banguojanti jūra, kurios 
paviršius būtų buvęs nuklo
tas įvairiaspalviu gėlių kili
mu. Ta gėline jūra ošė ir 
bangavo su kiekvienu pri
statymu žymaus svečio ir 
kovotojo už civilines lais
ves. Ypač kuomet pasirodė 
Martin L.King, tai arti šim
tatūkstantinė minia suūžė 
lyg jūra, viesulo sujudinta. 
Visi, atsistoję, karštai plojo 
tam uoliam kovotojui už 
negrų teises. Minia nenu
rimo iki jis neapvažiavo 
apie visą stadijoną stovė-

damas atvirame automobi
liu je ir sveikindamas są- 
krydžio dalyvius.

Programos pildytojai ne
grai ir jų baltieji kolegos, 
įskaitant ir iš Illinois vals
tijos senatorių Paul Doug
las, kiuris skaitė nuo prezi
dento Johnsono sveikinimą 
tam sąskrydžiui, atliko sa
vo roles puikiausiai.

Daug buvo džiūgavimo už 
priimtą Kongreso Civilinių 
teisių bilių, daug ryžtingų 
raginimų .kovą tęsti ir to
liau už to biliaus vykdymą, 
ir daug logiškų, kovingų ir 
praeities skriaudas . prime
nančių kalbų buvo pasaky
ta. Tačiau jose nesigirdėjo 
neapykantos nei keršto ir 
pagiežos. Visos kalbos ra
gino negrą kovoti už lygias 
teises juodojo amerikono su 
teisėmis baltojo amerikono, 
bet ragino turėti kantrybę, 
ir kovoti protingu, apgalvo
tu ir taikiu būdu. Bet įdo
miausią ir rimčiausią kalbą 
pasakė Mar tin Luther 
King.

King labai šiltai atsiliepė 
apie ^lionį prezidentą Ke
nedį. Jis beveik visą kreditą 
už perleidimą Civilių teisių 
biliaus atidavė prezidentui 
Kenedžiui. Toliau jis primi
nė, kad tas bilius pašalina 
pavojų nuo laikymo ne tik 
negrų, bet ir kitų Amerikos

nistams, “antros klasės pi
liečiais”. Jis labai storai pa
brėžė, kad su perleidimu to 
biliaus negrų kova nesibai
gia. Jis sakė, kad tas bilius 
tik vienas žingsnis 1000- 
ties mylių kelionėj iki jo 
tikslas bus pasiektas.

Toliau King įspėjo neg
rus nešididžiuoti savo nau
jomis teisėmis ir nebūti 
arogantiškais iki jie, turė
dami privilegijas, neatliks 
jiems paskirtus darbus taip 
gerai ar dar geriau nei at
lieka baltieji. Jie turi įro
dyt savo darbais, kad jie 
yra lygūs baltiesiems.

Jis priminė ir tai, kad ne- 
šimtmečius, neturint progų 
grui, esant vergijoj per 
moksle ir patyrimo atsako- 
minguose darbuose, bus 
sunkti lenktyniuoti su bal
tuoju; tačiau jis turi steng
tis dvigubai daugiau už 
baltąjį, jei jis nori pasivyti 
ir pralenkti baltąjį civili
zuotos žmonijos veikloj. Ta
čiau ir dabar jis neturi su
stoti kovojęs už lygias tei
ses ir už progą išvystyti sa
vo įgimtus gabumus.

Su Martin Luther King 
kalba programa pasibaigė. 
Minia lyg srovė vandens 
pasipylė per visus penkias
dešimt stadijono vartus, 
Ji buvo taikinga minia, 
šventadieniškai nusiteikus 
minia. Eilės policistų ne
turėjo ką veikti.

Su minia ir aš išslinkau 
į plačiąją Michigan gatvę. 
Mano ausyse vis dar tebe
skambėjo įvairūs kalbėtojų 
išsireiškimai, kaip tai: 
“Mus Pietuose šunys kan
džioja, čia, Chicagos lūšny
nuose, mūsų vaikus žiurkės 
kramto. Mes jau nebegali
me pakęsti. Mes reikalau
jam lygių teisių tuoj ir da
bar. Rytoj mūsų bedarbiai 
imsis kastuvų, šluotų ir še
pečių, ir pradės valyti Chi
cagos užterštas gatves, tai
syti sulūžusias Tvoras ir 
švarinti išmatomis užterš
tus kiemus. Mes už mūsų 
darbą pasiųsium sąskaitą 
miesto valdžiai. Žinoma, 
miesto valdininkai klaus 
mūs, iš kur pinigų imti 
tam reikalui. Mes jiem pa
sakysim: “Ponai politikię- 

riai, sumažinkite šaudymas 
į Mėnulį vienu kitu šūviu, 
ir atsiras ne šimtai milijo
nų, bet tūkstančiai milijonų 
lūšnynams valyti.” Jei ir 
ten bus segregacija, Mėnu
lio mums nereikia!

Šia didžiule demonstraci
ja negrai įrodė, kad jie ga
li kovoti už būvį taikingu,

Krikščioniškosios dorybės 
pavyzdys

Nuo kryžiaus karų jau 
praėjo 1,000 metų. Pirmą
jį tokį karą suruošė popie
žius Urbonas II 1097 m. Jis 
sušaukė viso pasaulio krikš
čionis eiti į “šventąją že
mę” — Palestiną ir išva
duoti menamo Kristaus 
grabą, būk tai esantį Jeru
zalėje, kurią tuo metu val
dė turkai-saracėnai. Į Kon
stantinopolį (dabar Istam- 
bulą), tuometinę Bizanti
jos imperijos sostinę, susi
rinko apie 150,000 riterių, 
maldininkų, kryžininkų ir 
šiaip religinių fanatikų. 
Mat, popiežius buvo paskel
bęs, jog bus atleistos viso 
gyvenimo nuodėmės tiems, 
kurie tik eis kariauti prieš 
“netikėlius” turkus. O to
kių nuodėmininkų krikščio
niškame pasaulyje buvo ga
na daug. Konstantinopolis 
tuomet buvo visų rytinės 
srities katalikų centras, 
kurį valdė imperatorius A- 
leksiejus. Jis “pilgrimams” 
visa lai o padėjo, o už šią 
paslaugą kryžininkai paža
dėjo jam pavesti visus mies
tus, kuriuos tik jie nuo tur
kų atkariaus. - Tačiau “pil- 
grimai” savo priesaikos ne
silaikė: jie tarp savęs už 
grobį pešėsi, kaip šunes už 
kaulą!

Nuo Konstantinopolio iki 
Jeruzalės, Viduržemio jū
ros pakraščiu, kelias buvo 
gana ilgas ir sunkus. Dau
gelyje vietų jiems kelią pa
stojo aukšti Tauro ir Anti- 
tauro kalnai. Kitur patys 
turkai, gindami savo žemę 
nuo užpuolikų, smarkiai įsi
veržėlius apkūlė. Kova bu
vo žiauri ir negailestinga. 
Vienoje vietoje, kur kryži
ninkai turkus nugalėjo, 
maldininkų chronikininkas 
rašė, kaip jie apsidirbo su 
nugalėtų musulmonų šei
momis, kai kovą pralamiėję 
jų vyrai pasitraukė. Jis sa
ko: “Jų palapinėse rado
me daug moterų ir vaikų. 
Mūsų krikščioniškieji ka
riai nieko blogo joms, ne
darė, tiktai pilvus kardu 
perskrodė ir paliko.” Visai 
“krikščioniškai” pasielgė!

Tačiau gražiausiai pasi
žymėjo kryžininkai tuo
met, kai jie, “su dievo pa
galba,” paėmė Jeruzalę: 
12,000 kryžininkų nugalėjo 
aukšta mūro siena apvesta- 
ma mieste besiginančius 
60^000 turkų (labai perdė
tas pasigyrimas). Popie
žiaus atstovas, Pizos pilie
tis Daimbertas, kuris visa 
tai matė, savo šefui į Ro
mą atraportavo: “Jeigu no
ri žinoti, kaip buvo pasielg
ta su priešais, kuriuos mies
te radoma, tai štai aktualus 
vaizdas: Saliamono portike 
ir jo šventykloje mūsų rai
teliai jodinėjo turkų kraujo 
klane, siekusiame arkliams 
iki kelių.” O katalikiškoji 
kronika “Gesta Franco- 
rum” rašė, jog musulmonų 
Vadas Iftikharas ir kiti tur
čiai išsipirko ir buvo paleis
ti, o kurie neturėjo pinigų,

4 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., birželio (June) 26, 1964

bet griežtu būdu, kad jie 
yra puikiai organizuoti, 
kad jie logiški ir puikiai 
supranta reikalus kovoje 
prieš skurdą, segregaciją ik 
išnaudojimą, ir kad jie yra 
pilnai pribrendę žengti ko
ja kojon su baltuoju į švie
sesnį rytojų — į rytojų, 
kur nebus diskriminacijos, 
kur nebus rasistų, kur ne
bus žmogaus žmogumi iš
naudojimo!

Bevardis
Chicaga, IV-21-64

buvo visi iki vienam iš
skersti. Neišliko gyvi nė Ž&- 
dai, pasislėpę savo sinago
goje, kurią kryžininkai su
griovė ir sudegino, kartu 
nužudydami visus žydus.

O kai jau visus Jeruzalės 
žmones šventieji maldinin
kai išskerdė, jie puolė plėsti 
miestą. Jie neaplenkė nė 
vieno namo, kuriame tik 
rado turto.

Po šios kruvinos puotos 
maldininkai - žmogžudžiai 
nuėjo į šv. Grabo bažnyčią 
Jeruzalėje “padėkoti dievui 
už pergalę.” Jie meldėsi ir 
giedojo šventas giesmes 
viešpaties garbei ir džiau
gėsi didele pergale prieš 
“netikėlius.”!

Ruošdamiesi žygiui, kry
žininkai skelbė, būk jie ei$ą 
į “šventą žemę” išvaduoti 
Kristaus grabo iš musulmo
nų rankų. Tačiau tai buvo 
melas . Pakelėje jie plėšė, 
degino, prievartavo ir žudė 
moteris, vaikus, senius, ku
rie tik jiems pakliuvo. Jie 
paleido net Jeruzalės ko
mendantą, kai tas jiems įb- 
rai sumokėjo, o iššžudė 
tuos, kurie neturėjo'pinigų. 
Kitaip sakant, jų tikslas 
buvo plėšimas ir turto gro
bimas. Religija čia buvo 
tik priedanga.

Tokių kryžiaus karų buvo 
suruošta net astuoni. Kai 
jie pasidarė nepelningi, kai 
jau neliko daugiau plėj^ 
ti bei grobti, tai dalis kry
žiuočių susibūrė Vokietijo
je bei kitose Europos šaly
se ir XIII amžiaus pradžio
je pradėjo plėšti Lietuvą. 
Jie tai darė skelbdami, būk 
nešą Lietuvai krikščionybę, 
bet per 200 metų jie plėšė, 
degino ir žudė lietuvius, o 
krikštas jiems visai nerū
pėjo. Tik po Žalgirio kovos 
(1410) m.), kai kryžiuočiai 
buvo galutinai lietuvių bei 
jų talkininkų sumušti, jie 
liovėsi Lietuvą niokoję.

Gražus “krikščioniškosios 
dorybės” pavyzdys!

Mislinčius

Statybiniai bokštai
Išorinius fasadų apk

los darbus daug pigiau, 
greičiau ir patogiau atlikti 
turint kilnojamus bokštus. 
Maskvoje pradėta naudoti 
bokštą. Jis skirtas penkių 
aukštu namams. Bokštas 
turi tris platformas. Viršu
tinė platforma pakyla nuo 
trečiojo iki penktojo aukš
to. Ją pakelia ir nuleidžia 
specialus įtaisas, įrengtas 
kolonos pagrinde. Kolonoje 
yra trys ištraukiamos sek
cijos, turinčios automati
nius išjungėjus. Jos pasike
lia nuo 20 iki 50 pėdų aukš
čio. Vidurinioji ir apatinio
ji platformos nejudamos. 
Nuo jų atliekama pirmdjo 
ir antrojo aukšto apdaivfc. 
Viršutinioji ir vidurinioji 
platformos turi kranus, ga
linčius pakelti 250 svarų 
krovinį.



YUCAIPOS NAUJIENOS
Apie LLD kuopos veiklą

k Įvykusiame LLD kuopos 
\susirinkime birželio mėn. 
valdybos raportai rodė, kad 
šią vasarą yra mažai vei
kiama su pramogomis dėl 
tam tikrų kliūčių. Bet kuo
pa gerai pasidarbavo Ant. 
Bimbos pilietybės gynimui, 
moterų delegacijos pasiun
timui į Olandiją ir kitiems 
svarbiems visuomeniniams 
reikalams. Išparduota virš 
3 0 knygų “ T a r p t a u t i - 
tinė Moters Diena.” 
Nors kuopa nelabai tur
tinga, bet pagal išgalę vi
sur aukoja, ir nutarė prie 
pirmos progos surengti va
sarinę pramogėlę “Vilnies” 
$15,000 fondui.

Smagu, kad mūsų nauji 
kaimynai, Kazys ir Onutė 
Pesliai, persikelia į Yucai- 
pos kuopą. Nors pamaži, 
mūsų kuopos “šeimynėlė” 
.auga. Tikimės, kad draugai 
Vešliai prisidės prie veiki
mo pagal išgalę.

Kadangi įvyks LLD su
važiavimas New Yorke, tai 
kuopos nariai nepamiršo ir 
suvažiavimo — jį pasveikins 
su dešimke.
' Los Angelese įvyko Atei

vių gynimo piknikas. Yu- 
caipos kuopa iš iždo pridė
jo dešimkę ir pavieniai gau
siai prisidėjo, tai sudarė 
$50. “Vilnies” paramai ir- 

Vgi sudėta stambi auka.
Man atrodo, tai geras da

lykas, kad mūsų LLD kuo
pos dienotvarkėje turime 
punktą apie sergan
čius narius. Iš pranešimo 
pasirodė, kad turime net 3 
sergančius narius.

Kuopos susirinkimas nu
geltas iki rugsėjo mėn. Ver
ti pagyrimo mūsų kuopos 
nariai, kad skaitlingai atsi
lanko į susirinkimus.

Susirinkimo užbaigoje 
mūsų narė Julia Paulaus
kienė, atžymėdama savo 70- 
ąjį gimtadienį, paaukojo 25 
dolerius — pusę “Vilnies” 
reikalams ir pusę Tarptau- 

^tiniam apsigynimui. Auka 
buvo priduota bendrai su 
kitomis aukomis birželio 
14 d. piknike.

Susirinkimą užbaigus, 
draugai Pūkiai ir Julia 

' Paulauskienė suruošė pui-! 
^*ią puotą dalyviams. Visi 
linksmai laiką praleidome. | 
Ačiū draugams Pūkiams už i 
vaišes ir vietą susirinki-1 
mui, o d-gei Paulauskienei! 
—geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus!

Aukotojų vardai
Kadangi yra keletas var

dų, kurie aukojo vienam ar 
kitam reikalui, tai visų au
kotojų vardus sudedu į vie
ną eilę iš Yucaipos, Red
lands ir kitur:
Julia Paulauskienė $25 
Tint, ir Domic. Shultz 12 

lįjuoz ir Mar. Demenčiai 9 
kazys ir Onutė Pesliai.. 2 
Marta Palukaitienė ... 2 
Marytė Rudienė......1.50
John Marks.................. 1
Mik. ir Onutė Pūkiai 1 
J. ir M. Alvinai ........... 1
Ignas Urbonas (Miami) 1 
LLD kuopa, Yucaipa ... 20

Viso $75.50
Ligoniai ir nelaimė

Yucaipietis Ant. Shultz- 
Šatas prieš pora savaičių 
gavo dešinėje pusėje para
lyžių. Nuo to jis mažai val- 
do ranką ir koją, labai pa

žeidė kalbą ir atmintį. Da- 
jTpar jis randasi Redlands 
community ligoninėje, 
Terrancina Blvd., kamba
rys 52. Aplankykime ligonį, 
kam laikas leidžia. Jo žmo
na labai susirūpinus ligonio 
sveikata.

Juozui Richordui baigiant 
dažyti stubą iš lauko, lūžo 
kopėčios, ir puldamas labai 
užsigavo. Dabar randasi po 
daktaro priežiūra, namie.

Turėjome svečių
Draugai Juozas ir Ksave

ra Karosai iš San Leandro, 
Calif., išvyko į tolimą ke
lionę, pasirengę aplankyti 
keletą lietuvių kolonijų. 
Važiuodami buvo sustoję 
Yucaipoje su draugais pa
simatyti. Tik gaila, kad 
trumpai viešėjo pas mus. 
Su draugaisKarosais sykiu 
išvyko ir Marytė Baltulio- 
nytė-Strauss iš San Fran
cisco. Iš Yucaipos leidosi į 
Floridą, vėliau žadėjo da
lyvauti seime New "Yorke.

Taipgi pas mus lankėsi 
Ignas Urbonas iš Miamio 
(Fla.) Sykiu su drg. Urbo
nu vyksta d-gė Apolonija 
Bečienė. Abu labai malo
nūs draugai. Jie, Yucaipoje 
pabuvę apie savaitę laiko, 
išvyko į tolimesnę kelionę. 
Žadėjo aplankyti įdomias 
vietas ir matyti savo gi
mines.

Gaila, kad d-gei Bečienei 
įvyko skaudi nelaimė Yu
caipoje. Ji,, norėdama pa
gelbėti vyrams nupiauti žo
lę draugų Shultzų kieme, 
skaudžiai susižeidė: maši
nėlės peiliai jai nukirto tris 
kairės rankos pirštus. La
bai labai, gaila.

Aplankius Los Angeles
Gegužės mėn. pabaigoje 

LDS kuopa turėjo parengi
mą—pietus ir meninę pro
gramą. Įdomu buvo matyti 
ir girdėti įžymią dainininkę 
Angeliną Adams. Ji sudai
navo porą lietuviškų ir 
angliškų dainų, akompa
nuojant drg. Babičiui. Dai
nos visiems labai patiko. 
Taipgi tris gabalus skam
bino pianu d-gės Adams 
dukrelė Sandra, 6l/2 metų 
mergaitė. Labai gerai atli
ko. Taipgi puikiai, grojo 
akordionu jaunuolė Briede- 
lis. Užbaigus programą, ji

grojo akordionu Šokiams.
LDS sekr. J. Pečiukas 

pasakė agitacinę prakalbė- 
lę ir palietė LDS gerovę.

Birželio 14 d. Los Ange
lėse įvyko puikus tarptau
tinis piknikas su įdomia 
menine programa ir agita
cinėmis prakalbomis atei
vių gynimo reikalais.

Alvinas

Lowell, Mass.
Birželio 21 d., Maple Par7 

ke, Lawrence-Methuen, įvy
ko Mass, valstijos LLD, 
LDS apskričių ir Moterų 
sąryšio metinis piknikas. 
Jis pavyko pilnai. . Žmonių 
suvažiavo daug. Aš- suėjau 
ir iš gan toli svečių: Rožytę 
Samulionienę iš Chicagogs, 
Marytę Baltulionytę iš Ka
lifornijos. Buvo hartfordie- 
čių ir iš kitur. Abu Žemai
čiai pasipirko tikietus į 
“Laisvės” metinį pikniką, 
kuris įvyks Mont e 11 o j e.

Buvo ir programa, kurią 
išpildė Montellos Vyrų Dai
lės grupė vadovystėje Al. 
Potsus. Pianu akompanavo 
jo dukra. Publikai progra
ma patiko.

Moterys turėjo maisto 
stalą. J. Rainardienė ir M. 
Kvietkauskienė, su pagalba 
kitų draugių, dirbo per visą 
dieną. Virtuvėje maistą ga
mino Lawrenciškės. Jos tu
rėjo daug darbo, bet sve
čius aprūpino skaniu mais
tu.

• “Laisvės” metinis pik
nikas vyks per dvi dienas, 
šeštadienį ir sekmadienį, 
liepos 4—5 dienomis, Ramo- 
va Parke, Montelloje. Turi
me jame skaitlingai daly
vauti, kad tuomi paremtu
me savo laikraštį.

Nashua ir Lowellio lietu
viai vyks į pikniką busu, 
kuris išeis šeštadienio rytą. 
Prašome važiuoti. Busu va
žiavimo reikalais matykite 
J. Blažonį, jis jums suteiks 
visas informacijas ir mie
lai patarnaus. Girdėjau, 
kad pas mus “L.” pikniko 
tikietai gerai platinasi, tai 
gal ir į pikniką daug va
žiuos. Lowellietis

Bostono Apylinkės Atidai!

Didysis “Laisvės” 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

•J

BUS RAMOVA PARKE
• /

Claremont Ave., Montello, Mass.

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

Programa:. Prakalbos, Muzika, Sporto žaislai

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

Waterbury, Conn.
Birželio 12 d. įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos susirinkimas. Narių at
silankė vidutiniškai, bet ga
lėjo būti ir daugiau.. Buvo 
padaryta gerų nutarimų.

Buvo nutarta pasveikinti 
ALDLD suvažiavi m ą su 
$10, taipgi Meno Sąjungos 
suvažiavimą su $5. Išrinkta 
delegatais į ALDLD suva
žiavimą Klem Yenkeliunie- 
nė, M. Svinkūnienė ir V. Ja
kubonis.

Turėsime metinį parengi
mą - pietus gražiame Dr. J. 
Stanislovaičio sode. Įvyks 
sekmadienį, rugpjūčio 30 
dieną. Pradžia nuo 1 vai. 
dieną. Prašome artimų ko
lonijų tą dieną nieko ne
rengti, o dalyvauti pas mus.

Buvo susirgus mūsų vei
kėja M1. Strižauskienė, da
bar gyvena Bridgeporte, 
taipgi sirgo O. Janulevičie- 
nė ir K. Vaitaitienė. Smagu 
kad jos visos jau sveiksta.

Klem Yenkeliunienė

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

R. Lapainte, 19 metų, ga
vo darbą ir džiaugėsi. Bet 
kokiais tai išrokovimais 
pradėjo vogti įrankius. 
Kompanija, pasigedus įran
kių, išėmė varantą ir poli
cija pas jį namuose sura
do $600 vertės vogtų įran
kių. Dabar sėdi kalėjime, 
nes, kol kas, niekas neuž
statė $1,000 kaucijos.

John Zacks, 36 metų am
žiaus ir jo sūnus, 8 metų, 
labai apdegė ir randasi ligo
ninėje. Sūnus užkurdinėjo 
pečių, užsidegė, tėvas jį gel
bėjo ir abu nukentėjo.

Hamilton Mfg. Co. apie 
70 darbininkų buvo paskel
bę streiką, reikalaudami 
pripažinti darbo uniją. Vė
liau jie grįžo į darbą, nes 
kompanija sutiko su jų rei
kalavimu.

J. Kunca

Brockton, Mass.
Kvietimas į “L” pikniką

Šeštadienį ir sekmadienį, 
liepos 4—5 dienomis, Ramo- 
va Parke Haward> St. ir 
Cloremont Avė., Montelloje, 
per dvi dienas bus “Lais
vės” naudai piknikas. Įžan
ga į parką 50 centų. Prašo
me vietinius ir iš toliau at
silankyti

Mirimai
Birželio 10 dieną mirė 

Klemensas Paražinskas, su
laukęs pie 80 metų am
žiaus. Vėlesniais laikais gy
veno pas sūnų B ridge wate
ry je. Priklausė prie sanda- 
riečių klubo. Palaidotas 
Melrose kapinėse. Paliko 
nuliūdime sūnų, tris anū
kus ir brolį Stasį Paražins- 
ką, kuris gyvena Brooklyn, 
N. Y..

Birželio 14 dieną, Nur
sing Home, sulaukus apie 
89 metų amžiaus, mirė Ka
rolina Zlotkienė. Šermeni
nėje buvo daug gražių gėlių 
ir lankytojų. Palaidota lais
vai, Melrose kapinėse, ten, 
kur ilsisi jos brolis J. Gu
tauskas. Nuo kapinių paly
dovai buvo užkviesti į lai
dotuvių direktoriaus Yaka- 
vonio įstaigą, kur buvo tin
kamai pavaišinti.

Paliko iš artimųjų brolie
nę M. Gutauskienę, brolio 
sūnų J. Gutauską su šeima, 
brolio dukrą Stepanę Sau- 
kienę su šeima. Velionė tu
rėjo gražų balsą, mylėjo 
dainas įr muziką.

Iš Lietuvos paėjo iš Ku
piškio apylinkės, Puponių 
kaimo. Jos vyras A. Zlotkus 
1937 metais išvyko į Tary
bų Sąjungą. Pradžioje susi
rašinėjo, o vėliau nustojo, 
tai ji ir gyveno pas J. ir M. 
Gutauskus. Per pastarųjų 
14 metų blogai jautėsi, ne- 
sveikavo, tai ją prižiūrėjo 
M. Gutauskienė ir brolių 
vaikai.

Geo. Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Buvo sunki kelionė

Philadelphiečiaį visuomet 
keliauja į baltimoriečių me
tinį “Laisvės” pikniką. 
Draugai, prieteliai nors vi
si pagyvenę, bet myli susi
tikti ir pasikalbėti. Šių me
tų kelionė buvo nepaprastai 
sunki, varginanti. Bet ke
liautojų ištvermė buvo la
bai didelė. Niekuomet mums 
neteko važiuoti į vieną pu
sę imant virš penkių valan
dų, o šiemet į abi pusi va
žiavome net vienuolika va
landų ... Busas gedo ir ge
do, lyg būtų kieno tyčia 
taip užtaisytas. Oras irgi 
buvo labai karštas. Paleng- 
vėliuku važiavimas ir taip 
dažni sustojimai dar dau
giau įkaitino ir sunkino ke
leivius. Bet keleivių pa
kantrumas buvo toks nuo

stabus, kad jie nekaltino 
nei buso vairuotojo, nei jo 
samdytojų, nes ne jų buvo 
kaltė. Tai gobšumas busu 
savininkų, kad leidžia taip 
išgverusį busą į tokią ke
lionę!

ALDLD 10 kuopos valdy
ba ir komisija labai atsipra
šo visus keliavusius už taip 
didelį suvarginimą, ir atei
tyje niekuomet nebesamdys 
busų iš tokių ponų.

Diena pasitaikė skaisti ir 
šilta, laikas prabėgo taip 
nepastebimai, pokalbiaujant 
su baltimoriečiais, jog at
rodė, kad tik valandėlė te
buvo ...

Apie programėlę ir sve
čius, manau, plačiau para
šys baltimoriečiai.

Dar kartą atsipraau 
draugus, kurie taip pavar
gote. Atleiskite, daugiau 
taip nebepasikartos.

Senas Philadelphietis

PmLADELPffiA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE
SALESMEN. We don’t want trlflers. 
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 
foi’ advancement. If you own a 
late model car and are bondable 
call TU. 7-2240 between 10 and 12 
A. M. (48-52)

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

WERNER FOUNDRY & 
MACHINE CO. 

Lansdale, Pa.
(48-52)

FOREMAN and Metal Sorter. 
Scrap iron and metal yard has 
excellent openings. Only experienced 
need apply. Liberal pay for qualified 
men. Call Collect Pladensburg, Md. 
Days: AP. 7-0400. Eves. Oliver 
6-8140, Chevy Chase, Md. (51-53)

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. (51-53)

Trim and Finish work. On Fiber 
glass experienced with portable 
powered hand tools, sabre saw, 
sannder, grinder, circular saw, etc. 
Apply in person. Reinforced piast
res. Street & Jacksonville Rd., War
minster, Pa. (5-54)

MACHINISTS. Experience. Able 
to read blueprints. Set up and 
operate machines. Diversified work. 
Apply Christian Precision Mfg. Co.. 
Inc., 12th & Federal Sts., Camden, 
N. J. (51-52)

PRESSMAN. Thoroughly exp. on 
Davidson offset for commercial 
shop. Associated Printers, Inc., 
1026 Green St. (51-53) į

Help Wanted—Female
HOUSEKEEPER—Live in, noi 

over 50 yrs. of age. Beautiful spa
cious quarters. TV, etc. Other help 
does most of cleaning. Salary tc 
start $50 week, more if you arc 
worth it. Mother at home most of 
the time. 6 children, no babies. 
Phone NO. 3-8603 for interview. 
Permanent position. (49-51)

HOUSEKEEPER. General North
east Seętion. Child care, sleep in 
own room and TV. References re
quired. NE. 7-6148. (51-5)2

HOUSEKEEPER^—Cook. Exp. Sm. 
adult household, Inc. convalescent. 
Other help. Good salary for cap
able person. 6 days. Sleep in. 
Own room. DE. 2-6197.

MAINIERIŲ PIKNIKAS
Rengia Shenandoah ir Mahanoy City, Pa., 

ALDLD ir LDS Kuopos

Spaudos Naudai

Sekmadienį 28 Birželio-June
Pradžia 12 vai. dieną

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

Iš rytų keliu 309 pravažiavus Tamaqua ant kalnelio 
yra miestelis Hometown, kur 45 kelias eina skersai 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 i 
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.

REAL ESTATE

Appartment for Rent
1720 Marlton Ave., corner apart

ment. 4 large rooms, 2nd floor, 
near park. For information Call 
GR. 3-6910. (51-53)

Tired of Hot, sticky days? This 
8 yr. twin airlite is centrally air 
cond. 3 bdrs., l%bths., mod. kit. 
with garbage disposal, fin. rec. room, 
w/w rugs. Quiet neighborhood. Own
er selling. PL 2-3114. (51-53)

NEDRO AVE., W., 312. 6 rms.,
bths. Det. brick, gar. Open 

'porch. Gas heat. SS&S. Ask 
$11,200. “Koerwer.” WA. 4-7300.

(51-53)

MALE & FEMALE

Several openings for refind do
mestic help. Also openings for 
maintenance men and gardeners at 
nearby Catholic College. Perma- 

I nent employment. Must be expe- 
. rienccd, with references. LA. 5-4514.

(51-53)

COUPLE to work on farm. House 
furnished. Steady position. Good 
wages. For more information Call 
Mr. Gustejn. DA. 9-1300 after 7 
P. M. & Sat. 794-6730. (51-52)

DĖL BAUSMIŲ Už 
Už SĖdĖJIMĄ 

Washingtonas. — JAV 
Aukščiausiasis Teismas iš- 

i teisino 42 asmenis trijose 
valstijose, kurie buvo nu- 

i bausti už sėdėjimo streiką. 
: Dalis teisėjų aiškino, kad 
I toks baudimas yra prieš- 
I konstitucinis, dalis nesuti
ko. Priimtas Civilinių teisių 

j bilius atims valstijoms pa- 
! grindą bausti žmones už sė- 
i dėjimo streiką.
i________________________________

PRANEŠIM
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klu
bo ir ALDLD 2-ros kuopos susi
rinkimai jvyks 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 i 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. Kodieno.

Komisija (49-52)



Iš Motery klubo veiklos
Birželio 17 d. “Laisvės” 

salėje Įvyko Moterų klubo 
susirinkimas. Susirinko be
maž visos klubo narės.

Susirinkimą atidarė pir
mininkė 1. Mizarienė. Ve
dėja išrinkta Ona Cibuls- 
kienė. Susirinkimą ji pra
vedė gyvai, nuosekliai.

Klubo valdyba patiekė 
raportą iš praėjusio susi
rinkimo. Viskas tvarkoma 
gerai; susirinkimas jį užgy- 
rė.

Pirmininkė pranešė liūd
ną žinią, kad mirė klubo 
narė Ona Janušienė. Susi
rinkimas mirusiąją pagerbė 
atsistojimu. Gaila geros 
draugės!

Į klubą įsirašė 6 naujos 
narės: Aldona Anderson, 
Sylvia Bukas, Gasparienė, 
M. Stukienė, Ks. Karosienė. 
Pastaroji įteikė klubui pen
kinę, tai pasilieka amžina 
klubo narė.

Klubas sparčiai auga na
rėmis. Moterys vis dau
giau ir daugiau domisi kul
tūrine veikla: įsirašo į mū
sų organizacijas, skaitlin
gai lankosi į susirinkimus.

Klubo pirmininkė I. Miza
rienė kiekviename susirin
kime primena draugėms: 
atvykite į susirinkimą su 
naujomis narėmis. Ji pati 
taipgi nepamiršta pakalbin
ti ir įrašyti naujų narių. Ji 
priminė, kad reikia išrink
ti delegates į LLD suva
žiavimą, kuris įvyks liepos 
4 d. Henry Hudson Kotely
je, Niujorke.

Išrinktos šios delegatės: 
S. Sasna, E. Kasmočienė ir 
S. Petkienė.

LLD suvažiavimą klubas 
sveikina su dešimke, taipgi 
ir Meno suvažiavimą svei
kina su dešimke; pastarasis 
įvyks liepos 5 dieną toje 
pačioje vietoje.

Pirmininkė skaitė laiš
kus. Pirmas buvo nuo Ks. 
Karosienės, kuri dėkoja 
Moterų klubui už sureng
tas jai prakalbas ir už do
vaną.

Kitas laiškas nuo S. Ka- 
zokytės — padėka už su
rengtas išleistuves ir dova
ną.

Priimta dovana nuo Ar
gentinos Moterų pažangos 
klubo.

Daugumai yra žinoma, 
kaip praėjusią vasarą New 
Yorke viešėjo argentinietė 
Marija Palionienė. Jai iš
vykstant, Moterų klubas 
per ją įteikė finansinės pa
ramos Argentinos Moterų 
klubui. Kaip žinia, jos vei
kia sunkiose sąlygose ir pa
rama joms labai reikalinga, 
jos labai dėkoja už paramą, 
labai dėkoja už paramą.

Argentinietės per draugę 
Šimkienę, kuri ten viešėjo 
kelis mėnesius, įteikė mūsų 
klubui gražų odinį albumą 
nuotraukoms sudėti. Klu- 
bietės taria joms širdingą 

BROCKTON, MASS.

Mirus

Karolinai Zlotkienei
Birželio 14, 1964

Reiškiame užuojautą jos brolienei Marijonai 
Gutauskienei ir brolių vaikams.

Elsie Zalesky
Sophie Norvaišiene
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ačiū ir linki sėkmės kul
tūriniame darbe.

Draugė Marija Palionie
nė atsiuntė mums butelį ar- 
gentiniško konjako. Ska
nus ir stiprus. Mes visos jo 
ragavome. Klubietės tari a 
draugei širdingą ačiū!

Kaip minėjau, d-gė Šim
kienė viešėjo Pietų Ameri
koje. Pirmininkė pakvietė 
ją tarti keletą žodžių. Drau
gė sakė: Jos sesutė gyve
na Montevidėjuje, ir ji pa
ti daugiausia laiko ten pra
leido. Teko nuvykti į ki
tus miestus, susitikti su ke- 

I lėtu pažangių žmonių. Sa
kė, kad pažangiam veiki
mui sąlygos ten sunkios, 
bet draugai veikia, kiek ga
limybės leidžia. Tik Mon
te vidėjaus mieste veikimas 
kiek laisvesnis.

Prieš keletą savaičių 
I Stamforde, Conn., mirė mū
sų klubo narė J. Burbienė, 
mums pažįstamos Amilijos 
Juškevičienės motina. Pa
gal motinos pageidavimą, 
Amilija įteikė klubui $5 pa
ramos. Klubas taria Ami- 
lijai ačiū!

Nutarta liepos ir rugpiū- 
čio mėnesiais susirinkimų 
nelaikyti.

Po susirinkimo turėjome 
vaišes, kurias paruošė šios 
draugės:* O. Gilmanienė, O. 
Kazlauskienė ir P. Nakti- 
nienė.

Klubietės taria joms ačiū!
• Verute B.

Tikrai pasimatysime 
mainieriy piknike

Jau tikrai žinoma, kad šį 
sekmadienį iš New Yorko 
jau pora pilnų mašinų susi
rikiavusios važiuoti į mai- 
nierių pikniką, kurį rengia 
Shenandoah ir Mahanoy 
City mūsų organizacijos 
spaudos naudai. Taipgi tik
rai susitarta, kad piknike, 
apart A. Bimbos iš “Lais
vės” štabo, dalyvaus ir įžy
mioji veikėja Ksavera Ka
rosienė iš Kalifornijos, ku
ri neseniai sugrįžo iš pa
saulinio moterų taikos są
skrydžio Olandijoje.

Reikia, žinoma, tikėtis, 
kad dar kas nors daugiau 
iš niujorkiečių vyks į pikni
ką. Na, o ką jau bekalbėti 
apie pačios Pennsylvanijos 
ir New Jersey kolonijas. 
Jų pažangiečiai irgi norės 
su mūsų draugais ir drau
gėmis mainieriais susieiti, 
pasikalbėti ir pasivaišinti.

Rep.

ĮVYKO DU SPROGIMAI
New Yorkas. — Baržoje, 

kuri Hudson upe gabeno 
žaislinius sprogimus (“fire
works”) dėl Macy krautu
vės šaudymui liepos 4 die
ną, įvyko sprogimas ir už
mušė du darbininkus.

Manhattano armory (ka
reivinėse) įvyko sprogimas 
ir sužeidė 16 rezervistų.

Iš laiškų
Vilnius, 1964. VI. 1 

Brangus Rojau,
Paskutin i u o j u metu aš 

daug dirbau: kaip Enciklo
pedijos vyr. redakcijos na
riui reikėjo skaityti labai 
daug medžiagos, kuri jau 
eina į spaustuvę. Apie mū
sų respubliką, jos istoriją ir 
dabartį, apie literatūrą, 
spaudą, dailę, meną ir kitas 
sritis surinkta labai daug 
naujos puikios medžiagos. 
Esu tikras, kad niekas, kas 
domėsis Lietuva, jos praei
tim ir dabartim, be šios en
ciklopedijos išsiversti ne
galės. Daroma viskas, kad 
I tomas išeitų Tarybų Lie
tuvos 25 metų sukakčiai. 
Tai datai išeis daug įvairių 
mokslinių ir populiarių lei
dinių. Ką tik parašiau įva
dą dideliam ir įdomiam al
bumui “Lietuva šiandien.”

Džiaugiuos, k a d m ano 
sveikata po tikrai sunkios 
krizės gero k a i pasitaisė. 
Paskutinius mėnesius inten
syviai dirbau ir šiomis die
nomis jau atidaviau į spau
dą naują knygą ‘Pavasario 
upė,” kuri turės apie 40 0 
spaudos lankų. Tai autobi
ografinis kūrinys, sudary
tas maždaug iš 50 trumpų 
novelių ir meninių apybrai
žų, vaizduojąs mano vaikys
tę ir jaunystę, aplinką, žmo
nes. Čia daug linksmų ir 
liūdnų įvykių. Knyga išeis 
rudenį. Tuo tarpu pasiun
čiau porą dar niekur ne
spausdintų ištraukų “Lais
vei,” porą “Vilniai,” vieną 
“Šviesai.” Galimas daiktas, 
Jūsų skaitytojams šios iš
traukos turės kokio nors 
įdomumo. Aš bent to labai 
norėčiau.

Šiomis dienomis iš spau
dos išėjo mano naujas ei
lėraščių rinkinys “Ar tu ži
nai ta šąli.” Jis ištisai skir
tas Italijai, kurioj aš prieš 
ligą keliavau ir kuri man 
sukėlė nemaža minčių ir 
naujų jausmų. Man rodos, 
leidykla knygutę išleido la
bai gražiai, su mūsų įžy
maus grafiko, kurio darbus 
mielai spausdina ir Mask
vos, ir užsienio spauda, — 
Stasio Krasausko dvispal
vėmis iliustracijomis.

Pas mus puikus pavasa
ris. Oras saulėtas, soduo
se žydi obelys, vyšnios jau 
baigė žydėti. Lietuvoje šiuo 
metu nepaprastai gražu.

A. Venclova

Šiomis dienomis gavome 
gražų laiškelį nuo R.' Mer
kio iš Philadelphia, Pa., ku
ris rašo sekamai:

“Gerbiama Administraci
ja: Čia siunčiu čekį vertės 
šimto dolerių, tai bus nuo 
A. ir B. Ramanauskų, iš 
Sellersville, Pa., proga 20 
metų sukakties gyvenimo 
ūkyje. Aukoja laikraščiui 
Laisvei $40, o nuo ALDLD 
10 kuopos auka $60. Su pa
garba, R. Merkis.”

Dėkojame Ramanaus
kams už jų gražią auką, 
ir taipgi LLD 10 kuopai. 
Manome, kad jų gražų pa
vyzdį paseks ir kiti gerieji 
laikraščio rėmėjai.

“Laisvės” Administracija

BAUS TERŠĖJUS
New Yorkas. — Miesto 

taryba priėmė įstatymą, pa
gal kurį bus baudžiami tie, 
kurie užteršia požeminius 
traukinius, jų stotis ir auto
busus. Bus baudžiami po 
$100 pinigiškai ir iki šešių 
mėnesių kalėjimo.

Harlemas, N. Y. — Jau
nieji negrai mokosi “kara
te” smūgių, kuriais gali 
greitai žmogų parblokšti.

Pirmosios kregždės; 
sunku su nakvynėmis

Praėjusį p i r m a d i e n į į 
“Laisvės” pastogę buvo už
ėję du svečiai, broliai Stan
ley ir William Zolpiai, net 
iš tolimos Chicagos. Jiedu 
lankėsi Connecticut valsti
joje ir grįždami namo nuta
rė pamandravoti po mūsų 
didįjį New Yorką, aplanky
ti pasaulinę parodą, susitik
ti su žmonėmis ir t.t. Žada 
kokią savaitę čia pabuvoti.

Deja, be galo sunki prob
lema su nakvyne. Kur gau
ti kambarį, kur pasidėti? 
K(aip žinia, dauguma mūsų 
žmonių laukia savo gimi
nių, savo artimų. Jau susi
tarė iš anksto. Pašaliečiams 
nebeturi vietos.

Vieną dalyką reikia vi
siems be iš anksto susitari
mo dėl nakvynės svečiams 
žinoti, būtent, kad nei Ozo
ne Parke, nei Woodhavene, 
nei Ridgewoode, nei Ja- 
maicoje, nei Williamsburge 
viešbučių nėra, bent jūsų re
porteris nėra jų niekur pa
stebėjęs. Visi viešbučiai su- 
sikimšę pačiam didmiesčio 
centre (Manhattane). O ten 
gi didžiausia beda su pasi
statymu automobilių. Padė
tis kebli. Tačiau gavus vie
tą kuriame viešbutyje Man
hattane, galima automobilį 
palikti gatvėje (kur ne
draudžiama auto statyti) 
bile viršminėtoje miesto da
lyje ir traukiniu nuvažiuoti 
i Manhattana. C v

Taip, man atrodo, kai ku
riems svečiams, pribuvu
siems iš toli, teks nakvynės 
ir automobilių pastatymo 
problemą išsispręsti.

Rcp.

KUBA VĖL PIRKO 
AUTOBUSŲ

Londonas. — Kubos res
publika vėl pirko Anglijoje 
iš Leyland motors kompa
nijos 500 autobusų. Sausio 
pradžioje ji pirko iš šios 
kompanijos 450 autobusų, 
tai jau viso bus 950. Už 950 
autobusų sumokėjo $25,- 
200,000.

Dainų ir Muzikos Festivalis
Liepos-July 4-ą — Henry Hudson Hotel Ballroom 

353 W. 57th Street, New York City. Pradžia 7 vai. vakare

Victor Becker E. Brazauskiene N. Ventienė S. Kuzmickas

===============^ PROGRAMOJE DALYVAUJA: ---- -------
Chicagiečiai: ESTELLE BOGDEN, JERRY FIALA, ROGER ŽILIS, VALERIE URBIKAS IR 
MARTIN WIDRA.
Worcesterieeiai: IRENE JANULIS ir AL D AUK SYS.
Clevelandiečiai: JULIUS KRASNICKAS ir STASYS KUZMICKAS.
Newyorkieciai: AIDO CHORAS, MOTERŲ KVARTETAS, N. VENTIENĖ, E. BRAZAUSKIENĖ, 

A. IEŠMANTĄ, V. BECKERIS, vadovybėje MILDRED STENSLERi
Akompanistė ANN SALYK

Visi viršminėti menininkai išstos scenoje kaipo solistai, duetistai, kvartetai ir t.t. 
Bilietas $1.50 Kviečia L.M.S. ir L.L.D.

Rengimo Komisija

PAMIRŠO TSRS
Maskva. — “Krasnaja 

Zvezda”, TSRS gynybos or
ganas, kritikavo D. Eisen- 
howerį, kad jis, minėdamas 
20 metų sukaktį nuo iškėli
mo jėgų į Normandiją, mi
nėjo tik amerikiečių, anglų 
ir prancūzų kovą prieš hit
lerininkus.

Laikraštis rašo, "kad ge
nerolas Eisenhoweris “pa
miršo” apie trejų metų 
TSRS armijos kovą, kuri 
parbloškė nacių jėgas ir da
vė progą anglo amerikie
čiams išlipti Normandijoje.

TSRS PROTESTUOJA
Maskva. — Tarybų Są

junga įteikė protestą Jung
tinėms Valstijoms, kad be 
susitarimo su Vokietijos 
Demokratine Respub 1 i k a 
Pan-American World Air

ways kompanija atidarė 
lėktuvų liniją tarp New 
Yorko ir vakarinio Berly
no. Tarybų Sąjunga reika
lauja, kad tuojau būtų lėk
tuvų skrajojimai sulaikyti.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.
Direktorių Susirinkimas

Lietuvių Kooperatinės Spaudos 
Bendrove direktoriai prašomi susi
rinkti j posėdį Šį pirmadienį, birže
lio 29 d., 7:30 vakaro, “Laisvės” 
salėje. Sekretorius
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SUSITIKITE SU GIMINĖMIS VILNIUJE

Kodėl neprisidėti prie grupės turistų, kurie 
išvyksta į Vilnių Rugsėjo 9-tą dieną?

TUOJ GAUKITE MŪSŲ INFORMACINĘ BROŠIŪRĄ

Gordon Travel Service j 
220 S. State Street, Chicago 4, III.

Tel. WEbster 9-6362

Mūsų pasiųstos kelios turistų grupės, sugrįžusios 
iš Vilniaus, pilnai pasitenkinusios J

susitikimu su giminėmis. ?
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LDS ŠEIMINIS
BANKETASr

Penkftadienj, Liepos-July 3-čiąj 
Pradžia 7 valandą vakare

Henry I ludson I lotel, 9 Av. ir 57 St., New Yorke
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., Ozone 
Park, N. Y. 11417—tel. MI. 1-6699, arba per A. Gilman, 131-47 230 St. Jamaica, 
N. Y. 11413—tel. LA. 7-1432.

TI KETAS TIK $5 VIENAM.
SEIMO RENGIMO KOMISIJA „
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