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KRISLAI
N. Chruščiovas Lietuvoj 
A. Sniečkus Varšuvoj 
Baltimorėje 
Puikūs draugai 

l'Žmogus” angliškai
— Rašo R. Mizara —

N. Chruščiovas į Skandina
viją keliavo traukiniu per 
Baltarusiją ir Lietuvą iki Ka
liningrado. Iš ten laivu “Baš
kirija” į Daniją. Su N. Chruš
čiovu vyko nemaža tarybiniu 

pareigūnų ir žurnalistų dele
gacija.

Vilniaus geležinkelio stoty 
Chruščiovą sutiko didžiulė 
žmonių minia. Buvo ir LKP ir 
vyriausybės vadovai su M. 
Šumausku ir J. Paleckiu prieš
aky. Chruščiovui išlipus iš 
traukinio j peroną, susirinku
siųjų vardu svečią sveikino 
premjeras Motiejus Šumaus- 
kas.

Chruščiovas, be kitko, sakė:
—Aš čia dar pirmą kartą... 

Perduokite karštus linkėjimus 
visiems Lietuvos darbo žmo- 

¥nėms!.
Chruščiovas taip pat buvo 

sustojęs ir išlipęs iš traukinio 
apsidairyti Kauno ir Kybartų 
geležinkelio stotyse. Ten taip 
pat jį sutiko daug žmonių.

Birželio mėnesio vidury 
Varšuvoje įvyko Lenkijos 
Jungtinės darbininkų partijos 

^.V-asis suvažiavimas. Žymė
tina tai, kad tarybinės delega
cijos sudėty buvo ir LKP CK 
pirmasis sekretorius A. Snieč
kus.

Birželio 21 d. Baltimorėje 
įvykusiame “Laisvės” naudai 
piknike iš Niujorko mes bu
vome keturi: Nastė ir Pra
nas Bukniai, Ieva ir šių eilu
čių autorius.

Buvome užsukę ir į Wash- 
ingtoną apsidairyti.

Piknikas svečių skaičiumi 
nebuvo didelis, bet baltimo- 
riečiai — svetingi žmonės, 
rūpinasi savo spauda, tai ir 
mūsų laikraštį gražiai apdo
vanojo.

Philadelphiečiai skundėsi, 
&\ad jiems, vykstant piknikan, 
autobusas sulūžo, padarė ne
smagumų. Gi oras tą dieną 
ten buvo labai karštas; gal 
ne vieną jis ir sulaikė nuo 
pikniko.

“Laisvės” geras patrijotas 
Juozas Deltuva kas metai au
koja laikraščiui po vieną do
lerį už jo paties išgyventus 
metus. -

Jam šiemet jau 81 metai.
—Va, priimkite $51, o ki

tus 30 atiduosiu vėliau,—ta
rė jis,—savo skolą atsiteisiu.

Dėkui!
Gyvenk, broli Juozai, i k i 

šimto metų; mes norėsime iš 
•frlūs gauti šimtinę!

B. Petraitis pad o v a n o j o 
“Laisvei” Namo bendrovės 
šėrą—$25. ■

Jonas Urbutis prieš pat 
pikniką susižeidė, negalėjo 
atvykti. Tai jis prisiuntė laiš
kutį ir penkinę laikraščio 
naudai.

Kokie geri mūsų žmonės!

Kitų aukotojų per mane, 
per P. Buknį ir per Ievą — 
vardai ir sumos bus paskelb
ta “Laisvėje.” Ačiū, draugai 
ir draugės, už aukas. Dėkoju 
pikniko rengėjams ir jame 
dirbusiems. Dėkoju visiems, 
kurie atsilankėte!

Beje, piknike neilgas kal
ybas pasakė Ieva Mizarienė ir 
Trr. Buknys. Taip pat sveikino 
gfpikniko dalyvius V. Zenkevi
čius, TSRS ambasados Wa
shingtone II-asis sekretorius. 
Pirmininkavo J. Stanys.

Liepos 4 d.j kaip žinia.,

Kinija vėl griežtai 
įspėjo J. Valstijas

JAV negrai džiaugsmingai 
pasitiko naują įstatymą

Pasaulio akys link 
Tolimųjų Rytų

Pekinas. — Maršalas 
; Chen Yi, Kinijos Užsienio 
ministras, persergėjo Jung
tines Valstijas dėl jų mili- 
tarinės veiklos pietryčių 
Azijoje.

Jis, tarp kitko, pareiškė: 
“Padėtis Indokinuose vėles- 
niomis dienomis tapo dar 
pavojingesnė. Jungtinės 
Valstijos, nepaisydamos 
Laoso ir Kinijos protestų, 
tęsia žiaurų bombardavimą 
ir iš lėktuvų šaudymą į 
miestelius ir kaimus. Jų va
dai atvirai kalba, kad, pa
neigdami dvi Ženevos su
tartis, jie išplės karą piet
ryčių Azijoje.

Turiu pareikšti, kad In- 
dokinai yra Kinijos kaimy
nais, o ne Jungtinių Valsti
jų. Kinija yra viena iš tų 
valstybių, kurios Ženevoje 
pasirašė sutartis . Niekas

TYMSTERIAI GINA 
SAVO VADĄ

Detroitas. —Čionai įvyko 
šio miesto tymsterių unijos 
konferencija. Dalyvavo virš 
1,800 delegatų, kurie atsto
vavo apie 70,000 narių. De
legatai vienbalsiai pasisakė, 
kad viską darys gynimui 
unijos prezidento Jameso 
Hoffos.

KOVOS VIETNAME
Saigonas. — JAV milita- 

riniai vadai ir Pietų Viet
namo valdžia prisipažino, 
kad Quango Trio įsitvirti
nimų pozicija, į šiurę nuo 
Saigono, pasidavė partiza
nams. Jie ten suėmė 75 mi
limetrinių kanuolių, kulko
svaidžių ir kitokių ginklų.

IŠ VISO PASAULIO
Saigonas. — Pietų Viet-| 

namo militaristų valdžia I 
priešakyje su generolu 
Khanu džiaugiasi, kad JAV 
užėmė kietą politiką pietry
čių Azijoje, kad prisiuntė 
generolą Taylorį. Genero
las Khanas sako: “Dabar 
ne tik sumušime partiza
nus, bet ir nuversime komu
nistų valdžią Šiaurės Viet
name”.

Khang Khay, Laosas. — 
Liaudiečiai nušovė vieną 
Jungtinių Valstijų “T-28” 
bombonešį, o kitą sugadino.

“Laisvės” naudai piknikas 
įvyks Brocktone. Ten * mus 
atstovaus administratorius Pr. 
Buknys. Mes kiti dalyvauti 
negalėsime; turėsime būti su
važiavimuose.

Vėliausiame LDS organo 
“Tiesos” numery telpa poeto 
Eduardo Mieželaičio į anglų 
kalbą išverstas eilėraštis 
“Žmogus.”

Tai vienas, beje, eilėraščių, 
tilpusių tuo pavadinimu kny
goje, už kurią poetas buvo 
apdovanotas Leninine premi
ja*

Eilėraštį anglų kalbon iš
vertė Frank Yakstis. 

supratimo, kad Kinijos 
liaudis sėdės ramiai, kada 
tos sutartys draskomos ir 
neturi prisileisti klaidingo 
karo liepsna plečiasi į visas 
puses.

Mes siūlėme sušaukti Že
nevoje buvusių dalyvių kon
ferenciją ir už ją stovime, 
kad sutvarkyti Laoso reika
lus. Bet lai niekas nesu
pranta, kad mes tą siūlome 
jausdamiesi silpni, o jis gali 
Indokinuose daryti, ką tik 
nori.”

Kaip žinia, Jungtinės 
Valstijos atsisako nuo šau
kimo 14-kos valstybių kon
ferencijos išspre n d i m u i 
pietryčių Azijos reikalų. 
Jos sako, kad tai būtų nusi
leidimas Laoso liaudie- 
čiams, kurie sumušė deši
niuosius ir užkariavo nau
jus plotus.

Negrų rasė ir 
diskriminacijos

Washingtonas. — Kai tik 
bus prezidento pasirašytas 
Civilinių laisvių įstatymas, 
tai nacionalė negrų orga
nizacija NAACP pradės di
desnę kovą prieš negrų dis
kriminacijas darbuose.

Tą pareiškė organizaci
jos generalinis sekretorius 
Roy Wilkins ir sekretorius 
darbu reikalais Herbertas 
Hill. “

Hill sakė, kad apie 1,000 
didelių korporacijų ir fabri
kų, taipgi ir dalis unijų, di
skriminuoja negrus dar
buose. Didžiausia iš jų, tai 
General Motors Corp., au
tomobilių gamintoja.

Maskva. — Čionai lanko
si Italijos prekybos delega
cija priešakyje su senato
riumi Mario Martinelli,

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito tarėsi 
su Rumunijos prezidentu 
Georgiu Georgiudžiu-Daju- 
mi apie TSRS ir Kinijos 
reikalus.

Pekinas. — Szechwano 
provincijoje darydami gi
lius kasimus iškasė suak
menėjusias dinozauro lieka- 
kanas. Dinozaurai gyveno 
prieš 100 milijonų metų.

Bukareštas. —Pasekmin
gas pravedimas gyveniman 
industrinio plano suteikė 
vyriausybei progą pakelti 
darbininkų algas nuo 10 iki 
15 procentų.

Londonas. — Prin c a s 
Windsor, buvęs Anglijos 
karalius Edvardas VII, jau 
sulaukė 70 metų amžiaus.

Maskva. — TSRS spauda 
daug rašo apie Chruščiovo 
vizitą Skandinavijos šalyse.

Washingtonas. — Visose 
Jungtinėse Valstijose neg
rų rasė džiaugsmingai pa
sitiko Civilinių laisvių bi- 
liaus priėmimą. Tūkstančiai 
įvyko susirinkimų ir bažny
čiose pamaldų. Negrų orga
nizacijų vadai ir kunigai 
aiškino biliaus reikšmę. Vi
sur buvo raginama, kad ko
voti už tas teises, kurias 
teikia naujasis įstatymas, 
bet kovoti organizuotai ir 
tvarkiai

Roy Wilkins, N.A.A.C.P. 
sekretorius, ilgai tarėsi su 
JAV Justicijos sekretoriu
mi Robertu Kenedžiu neg
rų rasės reikalais pietinėse 
valstijose. Po to federalinė 
žvalgyba (F.B.I.) pasiuntė 
į Mississippi valstiją daug 
savo žmonių ieškojimui M. 
Schwernerio, A. Goodmano 
ir J. Cherney, civilinių lais
vių darbuotojų.

Daktaras kunigas Martin 
Luther Kingas kreipėsi į 
JAV prezidentą ir Kongre
są, prašydamas, kad imtųsi 
priemonių suvaldymui bal-

“LENINAŠ* TRIUŠKINA 
ŠIAURĖS LEDUS

Maskva. —Tarybinis led
laužis /‘Leninas” išplaukė 
linkui Novo ja Zemlia pra- 
vedimui laivų karavano į 
Igarkos prieplauką. Šiemet 
ypatingai yra daug ledų.

“Leninas” yra 16,000 to
nų laivas, su atominiais va
rikliais 44,000 arklių jėgos. 
Jis plaukia apie 20 mylių 
per valandą

NACIAI PIKIETAVO 
NEGRŲ BANKETĄ

Washingtonas. — Jaunie
ji negrai iš NAACP buvo 
suruošę banketą, kur daly
vavo ir bolininkas J. Robin
son. Amerikos naciai pikie- 
tavo ir dalino plakatus su 
antrašte: “Į Afriką neg
rus”. Vienas iš nacių įbėgo 
į vidų, metė židkę ir išbėgo 
laukan, bet policija jį suė
mė.

TRUMANUI MEDALIS 
Už KARĄ KORĖJOJE

Independence, Mo. —Pie
tų Korėjos militaristų val
džia prisiuntė medalį buvu
siam JAV prezidentui H. 
Trumanui. Trumanas pra
džioje pasiuntė Korėjon 
JAV militarines jėgas “po
licininkų darbui”, o vėliau 
įsivėlė į kelerių metų karą. 
Jungtinės Valstijos Korėjo
je neteko 157,530 vyrų už
muštais, mirusiais ir su
žeistais.

Už VISŲ RAKETŲ 
PANAIKINIMĄ

Ženeva. — Tarybų Są
jungos delegacijos pirmi
ninkas V. Zorinas pareiškė, 
kad visų raketų panaikini
mo klausimas turi būti ben
drai apsvarstomas.

tųjų šovinistų St. Augusti
ne mieste, Floridoje.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas užgyrė 
pasiuntimą į Mississippio 
valstiją 200 jūrininkų ieš
kojimui dingusių trijų vei
kėjų už civilines teises.

New Yarkas. — Tėvai 
dingusių veikėjų Michaelio 
Schwernerio ir Andre w 
Goodmano per radiją ir te
leviziją atsišaukė į Miss, 
valstijos tėvus, prašant jų 
pagelbėti surasti dingusius 
jaunuolius.

Chicago.—Masinis 80,000 
negrų susirinkimas pateikė 
programą kovai už įgyven
dinimą Civilinių laisvių 
įstaymo.

New Yorkas. —Virš 1,- 
000 žmonių demonstravo 
prie City Hali, reikalauda
mi, kad JAV federalinė vy
riausybė sulaikytų baltųjų 
šovinistų terorą Mississippi 
valstijoje, kur yra dingę 
trys veikėjai už civilines 
laisves.

POPIEŽIUS ATIDAVĖ 
“ŠVENTOJO KAUKOLĘ

Roma. — Popiežius Po
vilas Vl-tasis atidavė grai
kų bažnyčiai “šventojo” An
drejaus kaukolę. Jis tai pa
darė norėdamas, kad abidvi 
bažnyčios suartėtų.

“Šventojo” kaukolė Vati
kane buvo nuo 1462 metų, 
kada katalikai ją ižgelbėjo 
nuo turkų. Graikų bažnyčia 
“šv.” Andrejų laiko jos 
įsteigėju.

GAUJOS PUOLĖ 
NEGRUS

St. Augustine, Fla.—Virš 
800 baltųjų gauja užpuolė 
ramią negrų demonstraciją. 
Užpuolikai vartojo paga
lius ir gelžgalius. Daug ne
grų nukentėjo, virš 20 buvo 
paimti į ligonines. Policija 
areštavo 5 baltus huliga- 
nus, bet vėliau paleido.

KALTINA INDUSUS
Karačis. — Pakistanas 

kaltina Indiją, kad jos pa
sienio sargai dažnai įsiver
žia į Pakistano teritoriją. 
Sako, kad per 7 savaites in- 
dusai daug kartų buvo įsi
veržę ir nužudė 66 civili
nius žmones. Birželio 22 
dieną pasienyje įvyko dide
lis . susirėmimas, kuriame 
iš abiejų pusių apie 100 bu
vo užmušta ir sužeista.

BUS ANT PAPIROSŲ 
PERSERGĖJIMAI

Washingtonas. — US Fe
deral Trade Commission 
praneša, kad nuo 1965 m.! 
sausio 1 dienos ant papiro
sų dėžučių turės būti užra
šyta, kad rūkymas pavojin
gas sveikatai, kad nuo rū
kymo galima gauti plaučių 
vėžio ligą.

Maskva. — Tarybų Są
junga išvieh sn Anglija rei
kalauja, kad visos valsty
bės, jų tarpe ir Jungtinės 
Valstijos, kurios sutvarkė 
pietryčių Azijos reikalus 
1954 metais, nesikištu i La- 
oso vidaus reikalus. Laoso 
kairieji reikalavo, kad Vi
entiane, tai yra, Laoso sos
tinė, būtu demilitarizuota, 7 U 7

bet premjeras Phouma ne
sutinka.

Tokio. — Japonijos spau
da rašo, kad Jungtinės Val
stijos pasiruošę užpulti Ki
niją. JAV militaristai ma
no, kad dabar geriausias 
momentas, kada tarp TSRS 
ir Kinijos komunistų yra 
nesutikimų.

, Maskva. — Dienraštis 
“Izvestija” rašo, kad kaip 
JAV generolas Harkinsas 
negalėjo įveikti Pietų Viet
namo liaudį, taip ir genero-

Senatorius Morse 
įspėja žmones

Washingtonas. — Birže
lio 23 dieną sen a t o r i u s 
Wayne Morse sakė, kad jei 
gu Jungtinių Valstijų vy
riausybė eis dabartiniu po
litikos keliu pietryčių Azi
joje, tai tūkstančiais jauni 
amerikiečiai mirs karo lau
kuose.

Tarp kitko, jis sakė: “Jei
gu JAV eis dabartine kryp
timi, tai mes būsime įsivėlę 
į didelį karą Azijoje. Ir už 
500 metų mes būsime 
neapkenčiami, nes visi žmo
nės žinos, kas nepaisė 
Jungtinių Tautų. Taikai di
džiausią pavojų sudaro da
bartinė JAV politika”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Marshalls Creek, Pa.—Pen j 

kiolikos tonų sunkvežimis, 
kuriuo buvo gabenamas 
•dinamitas, sprogo ant vieš
kelio. Užmušė 10 žmonių 
ir 12 sužeidė, kurie važiavo 
vieškeliu.

Minneapolis. — Preziden
tas Johnsonas sakė, kad 
“jeigu bus reikalas,” tai 
Jungtinės Valstijos eis į 
karą dėl pietryčių Azijos.

New Delhi. — Indijos 
prejeras Šastris gavo ne
didelį šoką.

Southampton, N. Y. — 
Sulaukęs 69 metų amžiaus 
mirė JAV lėktuvų kon
struktorius V. J. Burnelli.

Forth Worth, Texas. — 
33,000 pėdų aukštyje su
sprogo JAV didelis bombo
nešis “B-52” ir lakūnai žu
vo.

Sigonas. —Nukritus JAV 
karo lėktuvui užsimušė ka
pitonas M. E. McCahn ir 
leitenantas J. Cartwright. 

las Tayloris nieko nelaimės.
Bangkokas. — Tailando 

valdžia, kuri seka paskui 
Jungtines. Valstijas, yra 
pasitenkinus paskyrimu ge
nerolo Taylorio j Pietų 
Vietnamą. C-

Hanojus. —Šiaurės Viet
namo radijas paskelbė, kad 
Laoso užsienio ministras 
paskelbė, jog per savaitę 
JAV bombonešiai virš 60 
kartų bombardavo Laoso 
liaudiečius ir iš kulkosvai
džių šaudė į juos.

Paryžius. — Prancūzijos 
spauda rašo, kad Jungtinės 
Valstijos, brisdamos giliau 
į karą pietryčių Azijoje, 
siekia užpulti Kiniją ir prieš 
ją pavartoti atomines bom
bas. Taipgi ji rašo, kad di
delis karas pietryčių Azijo
je pavirstų į Tretįjį pasau
lini karą, c v

POPIEŽIUS APIE 
GIMDYMUS

Roma. — Popiežius Povi
las VI kalbėjo apie gimdy
mų kontrolę. Jis sakė, kad 
tai labai svarbus ateities 
reikalas, nes reikia galvoti 
apie greitą žmonių daugėji
mą ir morališkumą. Popie
žius sakė, kad greitoje at
eityje katalikų vadovybė 
pateiks savo nuomonę.

J. VALSTIJOS TIESIA 
KARUI KELIUS

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė praneša, kad 
Tailande su paskuba tiesia 
du plentus linkui Laoso, ku
riais būtų galima greitai 
permesti armijos dalinius ir 
jiems reikmenis. Pradžio
je tam paskyrė $11,600,000.

Varšuva. — Čionai atvyko 
JAV Justicijos sekretorius 
Robertas Kenedis. Jis iš
kilmingai buvo sutiktas val
džios pareigūnų ir žmonių.

Jakarta. — TSRS prem
jero pavaduotojas Anasta
zas Mikojanas atskrido In- 
donezijon, kur viešės per 11 
dienų.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos militaristų pastatytas 
“prezidentas” Branco re
mia JAV poziciją prieš Ku
bos respubliką.

Milwaukee, Wis.—Sulau
kęs 74 metų amžiaus mirė 
J. D. Fergusonas, redakto
rius “The Milwaukee Jour
nal” dienraščio.

Bangkokos, Tailandas. — 
Jau atplaukė šeši JAV karo 
transportai su ginklais ir 
amunicija, laukiama jų dar 
daugiau. \

Washingtonas. — JAV 
neduos Ngo Dinh Nhu lei
dimo atvykti į Ameriką.
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Sveikiname 
suvažiavimij delegatus!

SEKAMĄ SAVAITGALĮ Niujorke turėsime daug 
svečių, didelį sąjūdį.

Liepos 2 d. prasidės Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 16-asis seimas. Viskas rodo, kad jis bus didelis de
legatų skaičiumi. Jaučiame, kad jis bus konstruktyvus 
ir atliks svarbių tarimų, kurie dar labiau sutvirtins Su
sivienijimą. Seimas tęsis dvi dienas. Jis vyks Henry Hud
son Kotely, Manhattane.

Jokių pasiūlymų, jokių sumanymų Seimui mes ne
siūlome, nes žinome, kad jo vadovai, kaip iš Centro Val
dybos, taip ir iš apskričių ir iš kuopų patys sugebės tai
syti, gerinti visa tai, kas yra taisytina, geriptina!

Sveikiname LDS 16-ojo Seimo delegatus ir linkime 
jiems geriausios sėkmės!

— 0 —
LIEPOS 4 DIENĄ toje pačioje salėje įvyks Lietu

vių Literatūros Draugijos suvažiavimas. Delegatų žada 
būti daugiau nei LDS seime.

Netenka nei sakyti, kokią svarbią rolę ALDLD vai
dina Amerikos lietuvių kultūriniame gyvenime. Draugi
jos, išgyvenusios 49-rius metus darbai viską pasako.

ALDLD išleido daugiau nei 70 atskirais pavadini
mais knygų. Per trisdešimt metų ji leidžia bertaininį 
žurnalą “Šviesą”. Jos kuopos bei apskritys per tą laiko
tarpi suruošė šimtus prakalbų, paskaitų, spektaklių. 
Lietuvių Literatūros Draugija išleido šimtus tūkstan
čių lapelių visokiais svarbiais Amerikos darbininkų ju
dėjimo klausimais.

ALDLD nariai dalyvavo ir tebedalyvauja visokiose 
kovose už bendruosius darbo žmonių reikalus, už taikos 
išlaikymą pasaulyje, už lygias teises negrams, už švie
sesnį liaudžiai rytojų.

Suvykę į savo suvažiavimą delegatai pelnytai galės 
didžiuotis nuveiktais darbais, savo garbinga organiza
cija.

Tačiau būtų klaida tik sėdėti ant laurų ir didžiuotis. 
Reikia galvoti apie ateitį. Reikia daryti planus, kaip su
tvirtinti organizaciją, kad ji galėtų atlikti dar didesnius 
darbus!

Apie mirtį juk mes negalvojame, nežiūrint to, kad 
mirtis sparčiai retina mūsų gretas, žinome puikiai, kad 
dar yra rezervų į mūsų organizaciją—yra žmonių, kurie 
įstotų į jos, gretas, jei tik būtų tinkamai paraginti.

Reikia svarstyti, kaip pagyvinti mūsų organizacijos 
kuopų susirinkimus; kaip praplėsti nariuose savišvietą.

Kiek tai liečia draugijos tvirtinimą materialiai, 
iš tikrųjų, gal tektų pagalvoti apie padidinimą nari
nių mokesčių, atsižiūrint į tai, kad viskas brangsta.

Lai-draugai Suvažiavimo delegatai visa tai aptaria. 
Ir mes jiems linkime visokeriopos sėkmės!
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LIEPOS 5 DIENĄ toje pat salėje įvyks Lietuvių 

Meno Sąjungos suvažiavimas. Tai mūsų menininkų or
ganizacija.

LMS jau gyvuoja 40 metų. Jos vaidmuo mūsų kul
tūriniame gyvenime buvo didelis; nemažas jis ir šian
dien.

Dar veikia keliolika chorų, sudarančių LMS. Be šių 
chorų ir solistų mūsų visuomeninis gyvenimas būtų 
kur kas skurdesnis, niūkesnis. Todėl svarbu palaikyti 
esamus chorus, ir tenka rūpintis, kur galima, organi
zuoti naujus.

Tikimės, kad menininkai, suvykę į savo suvažiavi
mą, visa tai apsvarstys.

Geriausios jiems sėkmės! \
— o —

BE SUVAŽIAVIMŲ, bus socialių sueigų — LDS 
banketas, ALDLD ir LMS bendras banketas. Svarbiau
sias, tačiau, įvykis bus LMS organizuojamas Dainų Fes
tivalis, kuris įvyks liepos 4 d. (Apie laiką ir vietą pra
šome žiūrėti į reklamas, telpančias “Laisvėje”.)

— o —
DAR KARTĄ : širdingai sveikiname visų trijų or

ganizacijų suvažiavimų delegatus ir svečius!

Nuotraukoje: prie profesoriaus K. Baršausko karsto.

2*p.-Laisve (Liberty)— Antr., birželio (June) 30, 1964

Kas ką rašo ir sako
LDS VAJAUS 
PASEKMĖS

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo organas “Tie
sa” už liepos mėnesį prane
ša:

LDS vajus, įrašymui naujų 
narių tęsėsi nuo sausio 1 d.,
1963 metų, iki birželio 1 d..
1964 metų. 1

Vajuje dalyvavo* 45 veikė
jai iš 30 LDS kuopų ir vienas 
pavienis narys.

Viso per šį vajų įrašyta 
160 naujų narių, šeši nariai 
pasididino apdraudą, išsiim- 
dami naujus narystės paliu
dijimus. Tokiu būdu per šį 
vajų LDS Centras išdavė 166 
narystės paliudijimus (certi- 
fikatus), viso $129,650.00 ap~ 
draudos sumoje.

šiame vajuje daugiau nau
jų narių įrašyta, negu pir- 
mesniuose vajuose.

Galima sakyti, kad prie da
bartinių aplinkybių šis vajus 
buvo geras. Nežiūrint, kad 
didelė dauguma LDS kuopų 
nedalyvavo vajuje, vajus da
vė gana gerus rezultatus. O 
jeigu visos kuopos būtų daly
vavusios vajuje, tai, aišku, 
būtume įrašę žymiai daugiau 
naujų narių.

ENCIKLOPEDISTŲ 
PASITARIMAS

Š. m. birželio 20 d. Vil
niaus “Tiesoje” skaitome:

Birželio 19 dieną “žinijos” 
draugijos salėje prasidėjo Pa
baltijo respublikų Mažųjų ta
rybinių enciklopedijų redak
torių pasitarimas, kurį orga
nizavo Didžiosios Tarybinės 
Enciklopedijos mokslinė tary
ba. Pasitarime dalyvauja Ta
rybų Estijos enciklopedijos 
vyriausiasis redaktorius, Esti
jos Mokslų akademijos prezi
dentas J. Eichfeldas, latvių 
enciklopedijos vyriausiasis re
daktorius, Latvijos TSR Moks
lų akademijos Prezidiumo vy
riausiasis mokslinis sekreto
rius V. Samsonas, Ukrainos 
tarybinės enciklopedijos vy- 
riausiasios redakcijos atsakin
gas sekretorius V. Terleckis, 
žymūs įvairių mokslo šakų 
Latvijos, Estijos, Lietuvos 
mokslininkai, Lietuvos KP CK 
ideologinio skyriaus atsakingi 
darbuotojai.

Broliškųjų respublikų moks
lininkai susirinko pasikeisti 
nuomonėmis apie enciklopedi
jų charakterį ir struktūrą.

Pasitarimą atidarė Mažo
sios lietuviškosios tarybinės 
enciklopdijos vyriausiasis re
daktorius, Mokslų akademijos 
prezįdentas J. Matulis. Trum
pą įžanginį žodį tarė Didžio
sios Tarybinės Enciklopedijos 
mokslinis tarybos pirminin
ko pavaduotojas L. Šumia- 
nas.

Enciklopedijos redaktorių 
pasitarimas truks dvi dienas.

LIETUVOS DAILININKŲ 
PENKTASIS 
SUVAŽIAVIMAS ....

Š. m. birželio mėnesio vi
dury Vilniuje įvyko Lietu
vos TSR Dailininkų sąjun
gos penktasis suvažiavimas. 
Pagrindinį pranešimą pa
darė Sąjungos valdybos 
pirmininkas J. Kuzminskas. 
Buvo daug diskusijų apie 
dailininkų kūrybos pasieki
mus, trūkumus ir ateities 
darbus.

Lietuvos Komunistų par
tijos Centro Komitetas pri
siuntė dailininkams sveiki
nimą, kuriame, be kitko, 
pasakyta:

Dideli ir atsakingi yra dai
lės darbuotojų uždaviniai. Jie 
gali būti įgyvendinti tik va
dovaujantis socialistinio rea
lizmo principais, stiprinant 
komunistinį partiškumą, idė
jinį grynumą ir liaudiškumą. 
Reikia griežtai kovoti prieš 
f o r m a 1 i s tines tendencijas, 
prieš kūrybos banalumą, natū
ralistinį amatininkiškumą.

Tarybų Lietuvos dailininkų 
darbai pastaraisiais metais 
-tapo plačiai žinomi Tarybų 
Sąjungoje ir už jos ribų. Mū
sų dailė, turtindama savo te
matiką, tapdama įvairesne 
meninėmis formomis ir stiliais, 
vis labiau suartėja su liaudies

gyvenimu. Dailininkų kūrybo
je vis įspūdingiau atsispindi 
šiandieninė gyveninio tiesa, 
darbo žmogaus pavaizdavi
mas užėmė centrinę vietą. 
Tačiau didinga, kupina reikš
mingų įvykių socialistinė tik
rovė reikalauja, kad dailės 
meistrai dar labiau gilintųsi 
į gyvenimą, dar geriau jį pa
žintų, drąsiau ieškotų naujų 
vaizdų, naujų išraiškos for
mų savo mintims perteikti.

Tarybų Lietuvos dailininkų 
svarbiausias uždavinys—duoti 
liaudžiai meno kūrinius, kurie 
savo giliai idėjiškais ir me
niškais vaizdais įkūnytų di
dingos komunizmo epochos 
žygdarbius, auklėtų visus mū
sų žmones komunistinio darbo 
grožio idealų dvasia.

Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komitetas linki vi
siems Tarybų Lietuvos daili
ninkams kūrybinės sėkmės, 
naujų laimėjimų. Linki 
ginti ir gerbti tarybinio 
ninko vardą, praturtinti 
dailę naujais vertingais
niais, kuriuose būtų įspūdin
gai vaizduojami mošų amži
ninkai — darbo žmonės ir jų 
žygdarbiai statant komuniz
mą mūsų šalyje.

bran
dai li- 
mūsų 
kūri-

PORTUGALŲ 
IMPERIALISTŲ 
“ŽYGIAI” ANGOLOJE

“Liaudies Balsas” rašo:
Jaunas kanadietis gydyto

jas liudijo Jungtinių Tautų 
komitete apie tai, ką portu
galai daro Angoloje, savo 
kolonijoje Afrikoje. Dr. lan 
Gilchrist, kuris buvo užaugin
tas Angoloje, kaip medikali- 
nio misionieriaus sūnus, da
bar dirbąs tarp Angolos pabė
gėlių, sakė Jungtinių Tautų 
atstovams, kad portugalai per 
pusketvirtų metų nužudę An
goloje 250,000 žmonių. Por
tugalijos autoritetai norį iš
naikinti vietinius, o jų vietą 
užpildyti baltaisiais. Per tą 
pat laiką baltųjų skaičius pa
kilęs nuo 10,000 iki 200,000.

Panašiai naciai darė su žy
dais ir slavais, norėdami kuo 
daugiau jų išnaikinti, o jų 
vietas užpildyti vokiečiais. Y- 
pač naciai neapkentė inteli
gentijos, kuri galėjo kliudy
ti jiems šį planą įgyvendinti.

Aną dieną Toronte, presbi
teri jonų bažnyčios generalinė
je asamblėjoje, Rev. William 
Lawson, Evangelizmo ir So
cialinės Akcijos Tarybos gal
va, skundėsi, kad presbiteri- 
jonai yra kalti rasinėj diskri
minacijoj. Presbiterijonai gol
fo klubų direktoriai neįsilei- 
džią žydų ir negrų. Presbite
rijonai a p artm e n t n a m i ų 
ir kitų užvedimų savininkai 
neįsileidžia žydų, negrų, ry
tiečių. “Mes presbiterijonai, 
esame kalti šios diskriminaci
jos mūsų pačių bažnyčioj,” 
sakė jis. “Tas viskas atsi
duoda mums presbiterijonams 
veidmainyste,” pareiškė kitas.

iše du pavyzdžiai nėra išim
tis. Kur tik eisi, rasi rasinės 
ir kitokios diskriminacjos bal
tųjų krkščionių pasaulyje. To
kia tai realybė “brolių Kris
tuje.” ;

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Didžiojo biznio varžytinės 

del pasaulines prekybos
Jungtinių Valstijų didžio

sios korporacijos, kurios ve
da plačią prekybą su užsie
niu, reikalauja valdžios su
teikti joms daugiau teisių 
platesnei su socialistinėmis 
šalimis prekybai.

U. S. Chamber of Com
merce ir American Man
agement Association rei
kalauja, kad prekyba su so
cialistiniais kraštais būtų 
praplėsta, kad amerikiečiai 
prekybininkai galėtų leng
viau konkuruoti su . kitų 
kapitalistinių kraštų preky
bininkais, kurie jau šiuo 
metu socialistiniuose kraš
tuose turi nemažai biznio.

Plieno trusto organas 
“Steel” rašo: “Kai mes 
sėdime ant savo embargo, 
tai tarp Tarybinio bloko ir 
Laisvojo pasaulio šalių pre
kyba klesti. Mūsų boikotas 
Rytams visai nesėkmingas 
ir gali privesti prie naujų 
tarptautinių įtempimų.”

Didysis biznis reikalauja 
valdžios leisti jam duoti so
cialistinėms šalims kredi
tus nors penkiems metams, 
kuomet kai kurios Vakaru 
valstybės duoda kreditus 
net 15 metu.

Plieno kompanijos norėtų 
sužinoti, kaip Tarybų Są
jungoje liejamas plienas, 
kuris geriausias visame pa
saulyje. Embargo įstaty
mas ir kiti techniškumai 
trukdo tai sužinoti.

Amerikiečiai prekybinių - 
kai pavydi Anglijos, Pran
cūzijos, Vakarų Vokietijos 
ir Japonijos prekybinin
kams, kurie nuo 1955 me
tų padidino prekybą ketu
riais sykiais. Dabar toji 
prekyba su Tarybų Sąjunga 
siekia pusantro bilijono do
lerių į metus. Tarybų Są
jungos pasirašyta nauja pre
kybos sutartis su Italija per 
kelis metus pasieks apie 2 
bilijonus dolerių. Prekyba 
su Anglija bus padidinta 
net 50 procentų. Kanados 
prekyba su socialistiniais 
kraštais 1958 m. siekė 30 
milijonų dolerių, o dabar 
jau siekia iki 316 milijonų 
dolerių.

Jungtinių Valstijų šaltojo 
karo politika, atrodo, visai 
nusibankrutavo. Ji seniai 
atgyveno savo laiką. Rei
kia naujo susitarimo, ame
rikinės prekybos plėtimo. 
Tai būtų daug naudos ne 
tik bizniui, bet ir visiems 
žmonėms. Atsirastų dau
giau darbų, žymiai sumažė
tų bedarbių skaičius.

LAIVAI Iš LAMINATO
Gdansko laivų statykloje 

(Lenkijoje) baigtas statyti 
laivas iš laminato. Tai eks
perimentinis laivas, paga
mintas Pakistanui. Ligi šiol 
iš laminato buvo gamina
mos tik gelbėjimosi valtys 
ir jachtos. Laminatas pa
naudotas dideliems laivams 
statyti pirmą kartą. Tokie 
laminatiniai laivai yra labai 
lengvi ir juose galima 
įrengti prietaisus, kurių ne
gali pakelti laivas, paga
mintas iš įprastinių me
džiagų. Be to, laminatiniai 
laivai yrą atsparesni sū
riam vandeniui.

Laminatą pagamina iš 
Baltijos jūroje randamų 
dumblių, tai lengvas meta
las.

Splitas, Jugoslavija. — 
Čionai atplaukė Tarybų Są
jungos kruzeris ir du nai
kintuvai. Jie Jugoslavijos 
prieplaukoje bus penkias 
paras.

senhowerį vadino “sąmo
ningu komunistų konspira
cijos agentu.” Jis reika
lauja, kad Juntginės Vals
tijos pasitrauktų iš Jungt. 
Tautų organizacijos ir kad 
Jungtinės Tautos turėtų 
būti išvarytos iš Jungtinių 
Valstijų.

Jis visur aiškina, kad 
dabartiniai Jungtinių Vals
tijų vadovai bendrauja su 
Tarybų Sąjunga ir laipsniš
kai Jungtines Valstijas trau
kia į “komunistinę draugi
ją.” Jie suką Jungtines 
Valstijas į komunistinį ke
lią, nesvarbu, ar jie būtų 
komunistai ar komunistinio 
judėjimo simpatikai - kon- 
spiratoriai.

Welch ir jo pagalbinin
kai ta ■' sufanatizuoja sa
vo draugijos narius, kad jie 
kur tik pasisuka, visur ma
to raudona ir raudona. Jie 
kaip bulius šoka prieš rau- 

I doną spalvą.

Knyga apie fašistinių 
biicistų draugiją

J. Allen Broyles parašė 
knygą “The John Birch So
ciety,” kurioje jis nuodug
niai išdėsto tos fašistinės 
draugijos tikslus.

Birčistų draugija dabar 
turinti apie 18,000 narių, 
kurie esą įtikinti, kad Jung
tinių Valstijų valdžia esanti 
komunistų, socialistų ir li
beralų kontrolėje ir ji nai
kinanti amerikinį gyvenimo 
būdą. Todėl valdžia ir jos 
palaikytojai esą Amerikos 
priešai, su kuriais reikia 
vesti nepaliaujamą kovą.

Minimoje draugijoje 
yra nemažai nacistų šau
lių ir tokių, kurie negrų 
bažnyčias degina, negrų na
mus eksploduoja. Geriau
siais draugijos finansiniais 
rėmėjais yra keletas milijo
nierių .Draugija nusistačiu
si prezidentiniuose rinki
muose remti Goldwaterj.

Robert Welch yra draugi
jos vadovas. Jis prez. Ei-

Tik milijonierius tegali 
būti JAV prezidentu
Prezidentiniams rinki

mams artina ntis plačiai 
kalbama apie prezidenti
nius kandidatus. Apklausi- 
nejant senatorius, kongres- 
manus ir kitus politikierius, 
gaunama išvada, kad šiuo 
metu “paprastas žmogus” 
jau nebegali būti išrinktas 
Jungtinių \Valstijų prezi
dentu, tradicinė Abraomo 
Lincolno gadynė jau mi
rusi.

Visi dabartiniai kandida
tai yra milijonieriai. Prez. 
Johnsonas skaitosi turtin
giausiu prezidentu Jungti
nių Valstijų istorijoje. Jei
gu respublikonas Rockefel- 
leris būtų išrinktas prezi
dentu, tai savo turtu pra
lenktų ir Johnsoną.

Sakoma, kad Harry Tru- 
manas buvo paskutinis ne 
milijonierius prezidentas, o 
kitam ne milijonieriui ne
bėra šansų patapti prezi
dentu, kol dviejų partijų 
sistema gyvuos. Tik tuo
met padėtis pagrindiniai 
pasikeistų, jeigu susikurtų 
masinė trečioji partija, pa
naši Anglijos Darbo parti
jai. Tada gali susidaryti to
kios sąlygoš, kad ir “pa
prastasis žmogus” galėtų 
būti išrinktas prezidentu.

Prezidento vieta dabar, 
atrodo, perkama milijonais 
dolerių. . Patys kandidatai 
skiria milijoną kitą savo 
kandidatūros propagandai, 
o jų rėmėjai kitus milijonus 
sukrauna. Mažiausia vie
nam kandidatui išleidžiama 
apie penkis milijonus dole
rių.

Kenedis nors tiek gero 
darė, kad jis neėmė jam 
priklausomos $100,000 al
gos. Tai pirmas preziden
tas, kuris nemokamai atliko 
prezidentines pareigas.

ALDLD REIKALAI
LLD suvažiavimas jau vi

sai arti, bet iki šiol niekas 
nieko neparašė—nei Cent
ro Valdyba, nei kiti mūsų 
korespondentai arba kum
pos. O yra reikalų, kuri* 
galėjo būti paskelbti prieš 
suvažiavimą. Bet pasirodo, 
kad visi arba nepaiso, arba 
nesirūpina taip svarbia or
ganizacija.

Liet. Darb. Susivienijimui 
nors pinigų netrūksta, bet 
prezid e n t a s paskelbė kai 
kuriuos dalykus apkalbėji
mui, o apie LLD niekas nė 
gu-gu. O reikalų yra labai 
svarbių, ypač apie “Šviesą.” 
Gal kai kurie delegatai ban
dys piršti “Šviesą” numa
rinti, — tai būtų labai ne
malonus dalykas. Man ro
dos, mes “Šviesą” turėtum 
pagerinti — padidinti, tai 
būtų ant naudos visiems, 
nes “Šviesa” yra gana 
svarbus žurnalas, labai pa
traukiantis skaityti — apie 
šių dienų nuotykius iš Lie
tuvos ir iš viso pasaulio. 
Juk dabar, man rodos, 
gana literatų-rašytojų Lie
tuvoj, kurie sutinka para
šyti. Jeigu “Šviesa” būtų 
padidinta, tai ir narių būtų 
galima prirašyti, tik, žino
ma, reikia pasidarbuoti.

Antras dalykas tai finan
sai. Man rodos, kad jau lai
kas pakelti metinį mokestį 
ne mažiau kaip $1.00. Da
bar doleris neturi daug ver
tės; ką prieš 10 metų už 
dolerį nupirkai, dabar Gp 
tą patį daiktą reikia mokė
ti $2.10. Tai kodėl nepakel
ti nors kiek narinių mokes
čių, kad padėtų padengti 
kasdienines organiza c i j o s 
išlaidas?

John P. Koch
Miami

Lietuvoje sodina 
daug medelių

Lietuvoje prasidėjo tra
dicinis medžių sodinimo mė
nuo. Jis rengiamas kasmet 
nuo balandžio 15 d. iki ge
gužės 15 d. Štai ką pap^ 
šakojo Lietuvos Gamtos ayF 
saugos komiteto pirminin
kas V. Bergas:

— Prasidėjus medelių so
dinimo mėnesiui, tūkstan
čiai mūsų miestų gyventojų 
su kastuvais rankose išeiki 
į gatves, parkus ir sodus, 
ruošia sodinti medžius ap
link savo įmones ir mokyk
las. Šiemet teks pasodinti 
daugiau kaip 700 tūkstan
čių dekoratyvinių medelių 
ir krūmų — žymiai dau
giau, negu pernai. Medely
nuose jau išauginti liepų ir 
raudonojo ąžuolo, klevo ir 
tuopos, įvairių veislių krū
mų sodinukai.

gy- 
rašo, kad prieš 

“visose Kauno

Prieš šimtą metų
Žurnalas “Mokslas ir 

venimas” 
šimtą metų
mokyklose buvo 32 moky
tojai ir tarnautojai bei 2 
guvernantės, o mokinių — 
tik 641: dvarininkų ir val
dininku vaiku 446, dvasi- C- t 7
ninku — 10, miestiečiu — C 7 t-

61, valstiečių—58.”

Naha. — Rezignavo Oki- 
nowa saloje Jungtinėms 
Valstijoms paklusnus “gu
bernatorius” Seisaku Ota.

Washingtonas. —Dar vis 
Goldwateris ir Niksonas 
varžosi už JAV prezidento 
kandidatūrą.

TSRS GYDYTOJAI
1952 m. Tarybų Sąjungo

je buvo 270,000 gydytoju 
(be stomatologų. 1962 — 
445,000. Tad 1962 m. kiek^t 
vieniems 10,000 gyventojų 
buvo po 20 gydytojų.

Gydymo įstaigų (be ligo
ninių) 1952 m. buvo 20,900, 
1962 m.—26,800.

vartojimo 
siekė 12,9 

1962 m. —

BUITIS
TSRS nacionalinės paja

mos per dešimtį metų išau
go 2,5 karto.

Visuomeninio 
fondai 1952 m. 
milijardo rublių,
28,4 milijardo rublių.

1962 m. parduota maisto 
prekių 2,39 karto, o pramo
ninių — 2,83 karto daugiai 
negu 1952 m. i

Per pastaruosius 10 metų 
108 milijonai Tarybų Sąjun
gos gyventojų apsigyveno 
naujuose butuose.



Svečiuose pas Lietuvos
1 meno meistrus

Suskilo AFL- CIO 
N. J. valstijoje

Tarybų Lietuvos dailinin- 
fau penktasis suvažiavimas 
įvyksta reikšmingomis die
nomis, mūsų kūrybinei inte
ligentijai plačiai pažymint 
TSKP Centro Komiteto bir
želio Plenumo, apsvarsčiu- 
sio ideologinius klausimus, 
metines. Kas padaryta per 
praėjusius metus, kuo jie 
buvo reikšmingi respubli
kos dailininkų šeimai? Į to
ki klausimą atsako žinomi 
mūsų dailininkai — tapy
tojas A. Savickas, grafikė 
A. Makūnaitė ir taikomo
sios dailės meistras, teksti
lininkas J. Balčikonis. Jiems 
praėjusieji metai buvo ypač 

^aisingi.
Augustinas Savickas: — 

Mūsų atsakymas partijai ir 
vyriausybei už nuolatinį rū
pinimąsi meno ir kultūros 
vystymu — tai mūsų kūry
ba. Praėjusiais metais be

A. Savickas

darbų, kuriuos eksponavau 
respublikinėje dailės paro

doje, nutapiau didelę drobę 
“Tarp gyvenimo ir mir
ties.” Joje pavaizduoti vie
no mirties fabriko, kuriais 
buvo nusėję mūsų žemę fa
šistiniai okupantai, žiauru
mai. Noriu šia tema pada
ryti dar du paveikslus, ir 
šį triptiką užbaigti 25- 
osioms Tarybų Lietuvos me
tinėms. Tai būtų “Rekviem” 

K antroj o pasaulinio karo au
koms, kurių tarpe buvo ir 
mano motina su broiiu...

Dailininkas A. Savickas 
dalyvavo tematinio paveiks
lo konkurse, kurį buvo pa

skelbusi Lietuvos TSR Kul
tūros ministerija kartu su 
Dailininkų sąjunga. Jo dar
bas “Kraujas ir pelenai” 
konkurse buvo pripažintas 
geriausiu. Nemaža piešinių 
atsivežė jis iš turistinės 
kelionės po Graikiją. Apie 
tai papasakojo ataskaitinė 
parodėlė. Per praėjusius 
metus dailininkas apgynė 

' disertaciją ir tapo menoty
ros mokslų kandidatu. Da
bar kiek papildytą savo di
sertaciją “Gamtos vaizdas 
Lietuvos tapybos istorijoje” 

•jįis ruošia spaudai.
—Vasarą svajoju pabu- 

r voti kaime, — sako A. Sa
vickas. >— Rinksiu medžia
gą kūriniams apie darbš- 
čiuosius mūsų žemdirbius. 
Visada su malonumu prisi
menu savo išvyką į Kapsu
ko rajono kolūkius, davusią 
pradžią ne vienam darbui, 
kuriuos draugai pripažino 
pavykusiais.

Albina Makūnaite:—Man 
pats didžiausias šių met ų 
įvykis — tai paroda Mask
voje. Esu laiminga, kad ša
lies sostinės dailės mėgėjai 

w labai šiltai atsiliepė apie 
Aįnano darbus. 120 ekspo
nuojamų graviūrų tarpe 
yra ir naujų, padarytų šiais 
metais. Tai estampų ciklas 
“Vaikai,” raižiniai “Mergai
tė su balandžiais,” “Studen
tė,” penki lapai lietuvių 

liaudies pasakii temomis.
Dailininkės spalvotas 

“Žalčio pasakos” ciklas ta
po tikru keliautoju. Šie 
darbai lietuvių liaudies pa
sakos “Eglė žalčių karalie
nė” motyvais vien šiais me
tais pabuvojo tarptautinė
je parodoje Jugoslavijoje, 

A. Makūnaitė

tarybinės grafikos parodo
je Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, o netrukus jie 
bus eksponuojami Japonijos 
sostinėje Tokijuje.

Šiuo metu A., Makūnaitė 
ruošiasi iliustruoti Antano 
Venclovos prisiminimų kny
gą “Pavasario upė.”

Juozas Balčikonis: — Mė
giamiausia mano tema — 
kolūkinis kaimas. Dabar 
veikiančioje respublikinėje 
taikomosios ir dekoratyvi
nės dailės parodoje tarp ki 
tų darbų yra kilimas “Kol
ūkio laukeliai,” kuriame 
stengiausi perteikti tarybi
nio kaimo romantiką. Šio
je parodoje pirmą kartą 
eksponuoju darbus batikos 
technika. Tai savotiška ki
liminė tapyba — gana pigi 
ir turinti dideles perspekty
vas.

Plati ir įvairiapusiška kū
rybinė ir visuomeninė J. 
Balčikonio veikla. Jis peda
gogas — išauginęs gausų 
jaunųjų specialistų būrį, di
delis liaudies meno propa
gavimo entuziastas. Nema
ža dailininkui teko padirbė
ti kuriant drabužius 1965 
metų respublikinės dainų 
šventės dalyviams. Be to, 
jis vadovauja rūbų mode
liavimo vakariniam skyriui, 
kuris dirba prie Vilniaus 
Modelių namų.

J. Balčikonis

—Šiemet pažymiu savotiš
ką jubiliejų, — sako daili
ninkas, — sukanka 15 metų, 
kai dirbu Valstybiniame 
dailės institute. Galiu pasi
džiaugti, kad mūsų studen
tų— busimųjų tekstilininkų 
darbai kasmet vis plačiau 
išeina į gyvenimą. Pavyz
džiui, šiemet visi diplomi
niai darbai bus pritaikyti 
masinėje gamyboje Lentva
rio kilimų fabrike, Panevė
žio linų kombinate, “Kauno 
audiniuose.”

•

Čia mes papasakojome 
tik apie tris mūsų respub-

1956 m. įvyko tarp tų 
dviejų organizacijų centrų 
vienybė ir po to prasidėjo 
vienijimasis valstijose*. Iki 
1960 m. visos valstijų AFL- 
CIO organizacijos jau buvo 
susivienijusios, išsk i r i a n t 
tik vieną N. J. valstiją, nes 
čia abiejų organizacijų va
dai ir vadukai negalėjo su
sitaikyti, nežiūrint, kad 
centras juos ragino tai da
ryti.

Pagaliau 1961 m. centro 
prezidentas Meany prisiun
tė N. J. organizacijoms ui- j 
timatumą, kad turi įvykti 
vienybė, o jei tas nebus pa
daryta, tai abiejų organi
zacijų čarteriai bus atšauk
ti ir abi grupės bus per
organizuotos į AFL-CIO. 
Taip pat Meany jau turėjo 
ir organizatorius paskyręs 
tam darbui atlikti. Kito
kios išeities jau nebuvo ir 
turėjo tartis dėl sąlygų, nes 
CIO yra mažumoj — vienas 
prieš AFL du.

Be susitarimo, supranta
ma, CIO būtų buvus AFL 
sugerta kaip nebuvusi svar
bi darbininkų organizacija. 
Pagaliau susitarta, kad vie
nybės konvencija valstijos 
valdyboje duos CIO du vi
ce prezidentus ir Pildomo
joje Taryboje 14 narių, o 
AFL turės 29, kas kartu 
sudaro 43 narius.

Prezidento Meany šaukta 
konvencija įvyko ir tais pa- 
pagrindais vienybė įvyko. 
Suvienytos organiz a c i j o s 
prezidentu išrinktas V. J. 
Murphy, sekretorium Mari- 
anty, vice prezidentais Joel 
Jacobson ir V. Leonardis.

CIO veikėjai kairesni 
ir veiklesni

Visas tas nesusipratimas 
eina dėl politikos. AFL 
viršininkai mano, kad jų 
organizacija skaitlinga, kad 
su jais visi turi skaitytis ir 
jų klausyti. Bet ne visuo
met taip būna. Kuomet My- 
neris kandidatavo į guber
natorius, jo išrinkimui dar
bavosi abi organizacijos. 
Bet pasekmės buvo tos, kad 
gubernatorius Myner, vie
toje duoti Darbo komisio- 
nieriaus vietą AFL, ją davė 
CIO žmogui. Suprantama, 
AFL tai labai nepatiko. Ir 
kuomet atėjo sekami gu
bernatoriaus rinkimai, AFL 
už Mynerio išrinkimą jau 
nesidarbavo, o CIO kampa
niją už jį vedė labai smar
kiai, ir Myneris vėl tapo iš
rinktas, kas ir vėl uždavė 
federeišiams per nosį.

Ne per geriausiai dalykai 
ėjo AFL šalininkams ir po 
įvykusios vienybės, nes tie 
du CIO viceprezidentai ir 
jų šalininkai savo veikla 
gadino nervus federeišiams, 
ir jie toliau tos padėties pa
kęsti nebegalėjo.

Paskalai apie skilimą
Įvykusi vienybė buvo prie- 

vartinga ir todėl ji nebuvo 
nuoširdi. Ne po ilgo po vie
nybės buvo pradėta prana
šauti, kad sugyvenimas 
bus sunkus ir kad taip il
gai tęstis negalės. Nors ei-

likos dailininkų šeimos at
stovus. Šiuo metu sąjunga 

j vienija 335 narius, ir kiek
vienas jų stengėsi kuo bran- 
desniais kūriniais sutikti 
savo suvažiavimą. Smagu 
peržvelgti praėjusį laikotar
pį ir įsitikinti, kad metai 
nepraėjo veltui, kad šviesia
me komunizmo rūme, kurį 
stato visa tarybinė šalis, 
yra ir mūsų dailininkų įdė
ta smiltelė.

Korespondentas 

liniai nariai ir tikėjosi, kad 
centras trynimosi netole
ruos, bet žinant, kad centre 
irgi yra politinio pasiskirs
tymo, tai buvo manoma, 
kad visko galima tikėtis. 
Ir kai buvo paskelbta meti
nės - konvencijos diena ir 
kad pirmas dienotvarkės 
punktas bus dviejų vicepre
zidentų vietų panaikinimas, 
ir kai tuo pačiu laiku pa
aiškėjo, kad AFL-CIO cent
ro viršininkai konferencijo
je nedalyvaus, nes prezi
dentas Meany tuo laiku iš
vyksta Europon, sekreto
rius Schnitzler užimtas ki
tais reikalais, o nuo Walte- 
rio Reutherio irgi nieko 
negirdėti, tai jau buvo aiš
ku, kad skilimas neišven
giamas, o nuo skilimo ga
lės išgelbėti tik tas, jei CIO 
frakcija diktavimui pasi
duos.

Iš visos tos procedūros 
veržėsi išvada, kad visa tai 
padaryta su centro žinia, 
nes jis visai nedėjo pastan
gų prie skilimo neprileisti.

Įvyksta konvencija
Birželio 15 dieną Newar- 

ke įvyksta konvencija, kuH 
tęsiasi 4 dienas. Delegatų 

! dalyvauja 2,100. CIO frak
cija atstovauja 130,000, o 
! AFL — dukart tiek narių. 
Konvenciją sutvarkius, 
valstijos prezidentas Mur
phy paskelbia apkaltinimus 
prieš abu vice prezidentus 
Jacobsoną ir Leonardį, būk 
jie darbuojasi prieš AFL- 
CIO nustatytą politiką ir 
jos patvarkymus, organi
zuodami industrinę uniją ir 
jau gavę tai čarterį nuo W. 
Ruetherio, kurios tikslas 
esąs padidinti savo frakci
ją ir užgriebti visą organi
zaciją. Taipgi primeta ki
šimąsi j Blue Cross reika
lus, j apšvietos reikalus, le
gislatures reikalus ir t. t. 
Ir Murphy pareiškė: “You 
come to a time, when there 
is parting of the ways. 
When two men can’t agree 
someone has got to lose.”

Taip pat buvo užmetimų 
iš AFL frakcijos, kad pra
ėjusiais metais prie mokyk
los statymo negrai pikieta- 
vo, kad jiems neduoda 
darbo. AFL statybos tary
ba norėjo gauti draudimą 
prieš pikietą. CIO frakcija 
juos pasmerkė, sakydama, 
kad pikietas yra darbinin
kų įrankis, o draudimas yra 
darbdavių. Gi darbininkai 
neturi naudoti jo vieni prieš 
kitus.

Tuo laiku jie labai susi
kivirčijo.

Vice prezidentas Jacob
son labai aštriai paneigia 
visus daromus užmetimus, 
kad jei kas buvo padaryta, 
tai buvo padaryta darbi- 
bininkiškos organiz a c i j o s 
naudai. Mes nebuvome pa
skirti kaip raštinės vaikai 
tik kur nors pasiųsti, kad 
tą ar tą padarytų. Mes bu
vome išrinkti į tas vietas 
tam, kad veikti, kaip ir 
kiekvienas organi z a c i j o s 
narys, organizacijos gero
vei. Ir tai buvo padaryta 
per mūsų narius ir per na
cionalinį AFL - CIO prezi
dentą G. Meany.

Kuomet didžiuma nubal
savo tuos postus panaikin
ti, tai CIO frakcija aplei
do konvenciją. Jacobson 
pareiškė, kad CIO konven
cija įvyks š. m. birželio 26 
d. Atlantic City. Taip pat 
pranešė, kad jie į šią kon
venciją negrįš.

Po skilimo konvencijos 
ūpas pasidarė kaip ir pri
slėgtas. Antrą dieną kon

vencijoj delegatų buvo jau 
tik 1,500, o jau trečią die
ną — nė pusės nebuvo. Gi 
ketvirtą dieną sesija truko 
tik vieną valandą, <— tik 
priėmė rezoliucijas ir išsi
skirstė prastame ūpe. Re
zoliucijos buvo už 35 valan
dų darbo savaitę, už medi- 
kalinę pagalbą seniems pa
gal Social Security sistemą, 
ir t. t.

Iš kalbėtojų konvencijoje 
svarbiausiu buvo guberna
torius Hughes ir Walter 
Reuther. Hughes apgailes
tavo, kad darbininkų orga
nizacija suskilo. Reutherio 
svarbiausias raginimas bu
vo, kad kuo smarkiausiai 
būtų registruojami balsuo
tojai ateinantiems lapkričio 
rinkimams. Turėjo kalbėti 
ir abu N. J. senatoriai ir 
Ed. Kennedy. Bet kadangi 
tą dieną Senate buvo bal
suojamas Teisių bilius, tai 
jie negalėjo pribūti. Men- 
kesnieji kalbėtojai apibarė 
visus valdininkus,' nemažai 
teko ir prez. Johnsonui.

Ignas

Goldwateris prezidentu 
nebus

Kalifornijoje Goldwate
riui pirminius balsavimus 
laimėjus labai daug rašoma 
ir kalbama visokių anekdo
tų. Bet tai pirmą kartą 
Amerikos istorijoj balsuo
tojai turės vieną iš dviejų 
pasirinkti — liberalizmą ar 
fašizmą.

Pats kandidatas vienur 
kitur pasakė, kad dabartinė 
valdžia yra per daug švelni 
Vietname; Korėjoje ir su 
socialistinėmis šalimis—Ta
rybų Sąjunga.

Vėliau mes matysime, del 
ko Goldwateris gavo 60,000 
balsų daugiau, negu Rocke- 
felleris.

Kol kas Goldwateriui 
trūksta virš šimto balsų, 
nes nominavimui reik i a 
655.

Ne tik demokratai, bet 
kartu ir kairesni respubli
konai yra susirūpinę jį ne
prileisti prie prezidentinio 
posto ir kartu pašalinti ka
tastrofą Respublikonų par
tijai. Žinoma, darbininkui 
nebūtų nei šilta, nei šalta iš 
kapitalistinių peštynių, gal 
iš to būtų ir naudos, bet 
Amerikos liaudžiai turi rū
pėti ir nuo dabar kiekvie
nas turime rūpintis, kad 
Goldwateris į Baltąjį Namą 
nepatektų.

Kodėl Goldwateriui pa
vyko Kaliforniją “užka
riauti” ? Atsakymą nesun
ku surasti, nes evangelistas 
Billy Graham važinėdamas 
su savo pamokslais po Kali
forniją dievo vardan nieki
no komunistus, garbino ka
pitalizmą ir “in god we 
trust”.Tuomi daug padėjo 
prirengti liaudies protą, o 
pats evangelistas sau ir 
korporacijai kas mėnuo pri
statė po keturis šimtus tūk
stančiu dolerių. Billiui Gra
ham dievas yra geras-geru- 
tis.

Ir kitas pranašas, var
du Robert Swartz, prieš ko
munizmą atsirado, rodos, iš 
debesų iškrito. Rašytojui 
nežinoma, kuriais metais 
jis iš Australijos atvažiavo 
į pietinę Kaliforniją. Ten 
jis atidarinėjo mokyklas 
prieš komunizmą. Tik 1960 
ar 1961 m. Swartz atsiba- 
ladojo iš Long Beach į Oak- 
landą. San Francisco yra 
Hearsto sostinė, o Oakland 
buvusio senatoriaus Nolan- 
do sostinė. Šitas judošius 
lindo visur, kur randasi re
akcijos lizdai ir steigė mo
kyklas prieš komunizmą. 
Oaklande jam steigiant mo
kyklą Kalifornijos studenti

ja ir nekurie profesoriai su 
publika demonstravo ir pa
teikė protestą prieš jo už
mojį ir Oaklando miesto ad
ministracijai, bet jis vis 
tiek gavo leidimą. Jis visur 
tvėrė John Birch Society ir 
verbavo į ją narius, šian
dien veik visur jų randasi 
ir svastika nėra jokia nau
jiena. Už tai pas mus yra 
labai daug niekšysčių, ku
rios kas naktis gimsta di
desnės ir baisesnės. Pats 
rašytojas gyvena tokių su
tvėrimų pašonėje.

1963 metais vadi narni 
birchistai rengė konferen
cijas pradedant nuo Sacra
mento iki San Diego, per
dėm visą Kaliforniją; ir nie
kur jiems kelias iš miesta- 
vų valdžių ar policijos ne
buvo pastotas. Kiekvienoj 
konferencijoj jie atvirai 
Goldwaterj dievino, garbi
no ir reikalavo, kad Gold

wateris būtų jų vadovas-iš- 
ganytojas. Balsavimo lente
lė pilnai patvirtina tą:, kur 
tik jų lizdai yra, ten Gold- 
waterio balsai pakyla daug 
daugiau negu Rockefelle- 
rio. Pavyzdžiui Los Ange
les Goldwateris gavo 473,- 
598, Rockkefelleris 315,448; 
Orange: Goldwater 101,058, 
Rockefellers 51,682.

Dabar, kada eina pačia
me įkarštyje statyba per 
visą šalį, ji sugėrė daugelį 
bedarbiu, bet kas bus, ka- 
da tas įkarštis visiškai su
stos? Dabar Kalifornijoje 
randasi 45,000 neparduotų 
ar neišrenduotų naujų na
mų. Čia ir be Goldwaterio 
bus tikra velniava, kada tas 
laikas mus savo ranka pa
lies. Būkime atsargūs ir 
mokykimės iš gyvenimo, 
kad galėtume reikale save 
apsiginti ir kitiems padėti.

John Baker

Raganų kalnas
Rokiškio rajono, Salų 
apylinkės padavimas

Buvusio Salų dvaro lau
kuose, kurie randasi tarp 
upės šetekšnos ir Salų eže
ro, drebulėmis, alksnynais 
ir pievomis apsuptas, už 
dviejų kilometrų nuo Salų 
yra nelabai aukštas, apva
lus, iš išvaizdos visai papras
tas, bet garsus visoje apy
linkėje savo pada v i m a i s 
“Raganų Kalnas.” 1914 m. 
karo laiku per tą kalnelį 
ėjo pirmosios eilės carinės 
karuomenės apkasų, už tai 
jis tapo nemažai išgriautas.

Čia daug jaunų vyrų gal
vas paguldė.

Užlipus ant to kalnelio, 
matyti puikus reginys: ap
linkui laukai, į šiaurę, lyg 
ratu sustoję beržynėliai, to
liau it besikuriantis mies
tas su įvairiais trobesiais, 
tai buvusio Gučiūnų kaimo 
vietovėje besikuriantis kol
ūkis “Už taiką.”

O čia, štai į rytus, že
miau, nelyginant stiklinis 
langas, spindi Salų ežeras, 
iš po juodalksnių už ežero 
matyti didelė sala, su bal
tais ir geltonais mūrais, su 
bokštu bekyšančių iš aukš
tų medžių, tai Salos apsup
tos iš visų pusių ežeru. Va
karuose vėl akis vilioja 
puikus reginys, puiki it žal
tys per lygias pievas, be
siranganti upė šetekšna. O 
kiek čia ančių, žąsų, gulbių, 
garnių, narų, ūkų, pempių, 
tai tik klega, tik girdi svei
kinant, “gyvi-gyvi.”

Kitoje upės pusėje nuolai
dūs kalneliai tūno apaugę 
berželiais ir juodalksniais. 
Čia tarytum nusigandęs — 
prie pakalnės prisiglaudęs 
stovi buvęs šetekšnėlių dva
relis, o dabar kolūkio gy
venvietė, kairėje išdidžiai 
stiebiasi Galsiškiu kaimas.

Apylinkės gyvent o j a m s 
patogiausias susi siekime 
kelias būdavęs upė šetekš
na, kuri tuomet b u v u s i 
daug platesnė, net vieno ki
lometro pločio.

Apie šį “Raganų Kalną” 
šioje apylinkėje pasakoja
ma visokių padavimų.

Sako, jog seniai, dar sep
tynioliktame šimtm e t y j e, 

I popiežius Grigalius XV pra
dėjęs žiauriai persekioti vi
sus tuos, kurie nesutikę su 
tuometinės katalikų bažny
čios dogmomis, o vėliau jis 
įsakęs Lietuvos kunigams 
išnaikinti, išžudyti visus 
atskalūnus, kaip burtinin- 
kus-raganius, turinčius ar
timus ir tiesioginius santy
kius su velniais.
Tada Salų apylinkėje bu

vusi įsteigta vieta degini
mui nusikaltusiųjų — vadi
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namųjų raganų. Užtekda
vę pranešti dvasiškijai, kad 
tas ar kitas yra raganius, 
kad tą nelaimingąjį nukan
kintu.

Kada tas nieko nekaltas 
būdamas gynęsis, sakęsis, 
nemokąs žavėti ir burti, tei
sėjai surišdavo jam rankas, 
mesdavę į specialiai ant to 
kalnelio paruoštą gilią van
dens duobę ir žiūrėdavę, 
kaip jis plaukys: jei kanki
namasis greitai skendęs, tai 
jį skaitę už nekaltą, bet jei 
mokėdamas plaukti truputį 
plūdų ra vęs arba norėdavęs 
išplaukti, tai teisėjai — ku
nigas su savo išrinktaisiais, 
pripažindavę jį raganiumi 
ir už tai pasmerkdavę su
deginimui.

Jei žiauriausiai kankina
mas žmogus, nebetekęs 
kntrybės pasisak y d a v ę s, 
kad būk tai esąs kaltas, tai 
tuojau tokį gyvą sudegin
davę.

Salų apylinkėje yra net 
pavardėmis žinomų iki šiai 
dienai žiauriai kankintų ir 
nužudytų. žmonių.

Tai dvi sesutės Mulvinai- 
tės ir jų tėvas Mulvinas iš 
Taraldžiu kaimo. Juos vi
sus sudeginę ant laužo. Kai 
sudeginę, tai ant rytojaus 
anksti rytą rožės pražydę 
ant jų kapo.

Salų apylinkės Vabolių 
kaimo, apie 70 metų senelis 
Jurkštas, su didžiausiu nu
liūdimu ir pasipiktinimu, 
1924 metais man pačiam 
papasakojo, kaip jo senelis 
Jurkštas, buvęs nuvežtas 
ant to “Raganų kalno,” 
kankintas ir tik per Zakris
tijono malonę išsipirkęs 
nuo mirties laužo.

Nuo tų žiauriųjų perse
kiojimo laikų tą kalnelį ir 
vadina “Raganų kalnu.” 
Apylinkės žmonės, prisi
mindami sunkiuosius seno
vės laikus, dažnai apgai
lestauja žuvusiuosius, pasa
koja, būk Joninių naktį ant 
“Raganų kalno” gėlės pra
žystančios.

Iki Didžiosios Spalio So
cialistinės Revoliucijos Sa
lų dvarą nuomavo nedoras 
dvarininkas, kuris buvo už
draudęs gyventojams lan
kytis ant “Raganų kalno” 
ir įsakęs kasti žvyrą, kas
dami rasdavę žmonių kau
lų ir įvairių senovės daiktų.

Dabar apylinkės gyvento
jų, o ypač jaunimas per Jo
nines žuvusiųjų paminėji
mui renkasi ant “Raganų 
kalno,” dainuoja! dainas, sa
ko prakalbas, kad visi pri
simintų, jog čia ilsisi daug 
mūsų brolių ir sesučių, ne
kaltai žuvusių.

Gučiūnų Antanas
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Nenusimink, Tomai!
APYSAKA

(Tąsa)
— Dėde, ar nuodėmė svetimą imti?— 

teiraujuos aš.
Skerdžius juokingai suraukia savo se

ną nosį. Jis visada taip raukos, jei ką 
nors giliau svarsto.

— Žiūrint ką ir iš ko. Kai pilvas, ber
ne!, tuščias, ir nuodėmė kitaip atrodo. 
Sotus žmogus niekada duonos nevagia.

Liūdna, kad negaliu eiti į mokyklą. 
Kartais toks liūdesys, toks graudulys, 
užplūsta, kad nepajaučiu, kaip apsipilu 
ašaromis. Piemenys mane bado pirštais 
ir pravardžiuoja dūdorium, nors nežino, 
ko ašaroju. Neturėdamas kur išlieti 
tulžies, imu be reikalo vaikyti karves, 
čaižau jas botagu, dėl menkniekių susi
kivirčiju su piemenimis. Mano nevaly
vumas veda iš kantrybės Krypę ir jis 
kartais užvažiuoja man per blauzdas bo
tagu.

— Prisilaikyk, bernel, neerzink!
Bobų vasara. Kelias dienas voratink

liai draikosi ore, lipdo akis ir burnas, 
kabinėjasi už ausų. Ganyklose ir lau
kuose šilta, jauku. Tačiau neilgas tas 
džiaugsmas. Greit atšąlo oras, pra
pliumpa žvarbios liūtys, draskosi siaus
dami vėjai, rytais pasirodo šarma- Nu
valius laukus, ganyti erdviau, nebėra 
pavojaus, kacl banda supuls į “iškadas”, 
kaip sako ūkininkai, bet iki gyvo kaulo 
įkyri lietus, vėjai, šalnos. Mirkstame 
per dienas, ir rytais šlapiais, sušvinku- 
siais drabužiais rengiamės. Rytais šalta, 
o mes visi basi. Tad nesidrovime įlipti 
į ką tik pakeptą, garuojantį karvojų, 
kad bent kiek atšiltų užgeltos kojos. Va
karais grįžtame šlapi, sušalę, ražienų 
nubraižytomis blauzdomis, subadytais 
padais, iššutusiais tarpupirščiais.

Baigiasi tarnyba. Šeimininkas surau
kia nagines, susiuva čerkasus. Naginės 
kaip naginės, gal tik prastesnės odos ne
gu derėtų. Čerkasai kaip čerkasai, gal 
tik šiurkštesni negu kitų audėjų.- Men
kos tai naginės, menkas ir drabužis, ta
čiau tie du daiktai mane be galo džiugi
na: pats užsidirbau! Jais apsidaręs, ei
siu į mokyklą.

Galan ratų Kralikauskas įmeta pūrą 
bulvių, puspūrę rugių. Šeimininkė įriša 
vadinamą vakartį — išleistuvių dovaną 
tarnui: puskepalį duonos ir gabalą avie
nos. .Atsisveikinau su šeimininke, sene, 
Simanu, Terese, Magdele, 'sėdau į ratus. 
Kralikauskas šmakšteli arkliui, timpteli 
vadeles. Ratai pajuda iš vietos, ir mes 
nutrinksime Andrikauskynės link.

Jonaitienė paima vakarčio ryšelį ir iš 
karto susiraukia. Matyt, per menkas 
jis jai atrodo. Nagines ir čerkasus nu
meta atgalia ranka nė nepasižiūrėjusi— 
ne ji nešios.

Pėtnyčia išpila iš vieno maišo viduas
liu bulves, iš kito — į rėčkelę rugius, 
Akį metusi, Jonaitienė užkaista kaip ža
rija ir pratrūksta:

— Tai čia bulvės? Bulvės čia? šiukš
lės, o ne bulvės- Kiaulėms žmonės di
desnių negaili, negu pats už darbą moki. 
Rugiai, neduotudie, vienos dirsės, vienos 
dirsės! Jau nei sarmatos, nei sąžinės 
žmogus nebeturi. O kai vaikui kailį 
lupt, tai lupo visą vasarą nesigailėda
mas...

Kralikauskas nė kiek nepyksta, tik 
ramiai paaiškina:

— Kokias dievas davė bulves, tokias 
ir atvežiau. Ir su rugiais tas pat. Į 
turgų negi važiuosiu piemeniui rugių ir 
bulvių pirkti!

Kralikauskas meluoja. Pats kasiau 
bulves, labai gerai žinau, kiek ir kokių 
jam “dievas davė”.

— Meluoji, nė galo neslėpdamas, — 
nenusileidžia Jonaitienė.— Dievas, mat, 
jam davė. Sarmatytumeis taip kalbėti, 
senas būdamas.

Pėtnyčia kantriai kenčia priekaištus 
ir ilgai krapštos ančio kišenėje. Paga
liau ištraukia kelis litus ir atkiša Jonai
tienei.

— Ne visi! — iš naujo kaip katė pasi
šiaušia ta.

— Kaip — ne visi?
— Ot taip: ne visi! Ar tiek buvo kal

bėta? Ar tiek?
— O ar buvo kalbėta, kad piemuo 

sirgs dvi savaites?
Jonaitienė tiesiog dreba iš pykčio ir 

vos laikosi nekibusi Kralikauskui į gau
rus.

— Už pragulėtą laiką nemokėsiu! — 
sugriaudžia jis ir nusispiovęs iškėblina 
pro duris.

— Pasprink, pasprink! Neišeis tau j 
gerą, judošiau, našlaičio ašaros, neišeis. 
Susuks tave dievo ranka, kad ir grabe 
neišsitiesi!

Kralikauskas nė nesiruošia springti: 
sėda sau į ratus ir nutarška namo. Ta
da Jonaitienė iš karto atgręžia dantis į 
mane:

— Išdvėsėlis prakeiktas! Susna! Par
važiavo vėl gulėti ir ryti- Negausi ryt— 
žinosi!

Jos balse nebegirdėti nė šešėlio užuo
jautos nei dėl mano kailio, nei dėl naš
laičio ašarų...

Ir vėl nenusakoma Jonaičių nešvara 
ir netvarka, triukšmas, barniai, mušty
nės. Šiurpas eina nugara, pagalvojus, 
kad šioje skylėje man reikės gyventi ir 
mokytis, kol vėl koks nors ūkininkas pa
siims už pūrą bulvių, puspūrę rugių ir 

.kelis litus...
Ruošiuos į mokyklą, tačiau neberandu 

nei pernykščių knygų, nei sąsiuvinių. 
Viską per vasarą išpūstė Jonaičiukai. Į 
mokyklą išeinu tuščiomis rankomis. Na
muose niekas manęs ir nepasiteirauja, 
kaip ir iš ko aš mokysiuos.

Mokytojas, mane pamatęs, nė kiek ne
nustemba, tartum aš ir privalėjau pavė
luoti porą mėnesių.

— Knygų neturi? — klausia.
— Ne...
— Einame pas mane.
—- Tamsta mokytojau, aš neturiu pi

nigų...
Jis nieko neatsako ir nueina- Nuseku 

iš paskos.
Mokytojas paduoda visas reikalingas 

knygas.
— Jos seniai tavęs laukia, Tomai. Mo

kykis !
Iš susijaudinimo ir dėkingumo puolu 

bučiuoti ranką, bet pilkos akys mane su
laiko.

— Nereikia, Tomai! Aš ne kunigas. 
Gerai mokykis, o tai bus didžiausia pa
dėka.

—• Mokysiuos, tamsta mokytojau, mo
kysiuos.

Stoviu prieš mokytoją suglumęs ir su
sijaudinęs, nebežinodamas nei kaip elg
tis, nei kas toliau daryti.

Nors ir labai prastas mano gyveni
mas, stengiuosi kuo stropiausia mokytis. 
Reikia pasivyti klasę. Reikia ne tik pa
sivyti, bet ir pralenkti ją! Negaliu ap
vilti mokytojo.

Mokytojas man daug padeda. Palie
ka jis atsiliekančius po pamokų, palieku 
ir aš su jais. Mokytojas juos moko ir 
man kas reikalinga parodo. Kadangi na
mie manęs niekas nelaukia, neturiu kur 
skubėti, iš mokyklos bemaž visada išei
nu paskutinis. Pilvas, tiesa, dažnai gur
gia alkanas, sunku sėdėti, kai mintys 
nuolat sukasi apie duoną, bet aš sten
giuosi apie nieką daugiau negalvoti, tik 
apie pamokas.

14. NETIKĖTOS PERMAINOS
Daugiausia priekaištų man tenka nuo 

Jonaitienės, bet ir Jonaitis nuo jos neat
silieka. Gyventi darosi visai nebeįmano
ma. Jeigu tik atsisėdu prie knygų, tuoj 
ir girdžiu:

—Amžinas mokslinčius! Sėdi sau kaip 
ponaitis prie knygelių, darbo nenusitver
damas. Sugrūsiu visus popierius į ugnį, 
tada žinosi, kiek svaras duonos kaštuo
ja!

Aš labiausiai ir bijau šito Jonaičio 
grasinimo. O kas jam — ims irvsumes 
krosnin mano knygeles bei sąsiuvinius... 
Iš ko tada mokysiuos?

Nesuprantu, ko pykti Jonaičiams dėl 
mano mokslo? Juk į mokyklą einu jau 
paskutinius metus. Mano mokslui jie ne
išleidžia nė vieno cento. Visu kuo mane 
šelpia mokytojas. Pavasarį baigsiu ket
virtą skyrių ir atsisveikinsiu su mokyk
la... Taigi ko tiems Jonaičiams pykti?

Dar toli buvo iki pavasario, kai prie 
Sidabravičiaus parduotuvės Kralikaus
kas kartą susitinka Jonaitį ir klausia:

—-Ar jau išleidai Tamošiuką j žmo
nes?

—Dar ne. Kol kas niekas neklausė.

—Tai leist vėl pas mane. Susitarsim.
—Susitarsim, Kralikauskai.
Žodis antras, ir sulygo mane, netgi 

pusbonkį išgėrė. x •.
—Rytoj tegul ir ateina vaikas,—pri

mena atsisveikindamas Kralikauskas.
—Ateis, kur dėsis neėjęs.
Pareina namo kauštelėjęs Jonaitis ir 

sako man:
—Rytoj eisi į Karvelius. Vėl ganysi 

pas Kralikauską.
Jonaičio žodžiai mane tartum šaltu 

vandeniu perlieja. “O mokykla?”—ding
teli mintis. Nebeturiu jėgos nė atsakyti.

—Ar girdėjai? Rytoj, sakau, į Kar
velius eiti!

<—Girdėjau, dėde...
Didžiulis rūpestis kaip sunkus akmuo 

užgula mane. Vėl Karveliai, vėl Krali
kauskas... Jonaitis nė nepaklausė ma
nęs—noriu aš ten eiti, ar ne. Tiesiog 
kaip kokį daiktą mane dėlioja iš vienos 
vietos į kitą, kur užmanydamas. Ne pas 
Kralikauską man reikia eiti, o į mokyk
lą. Būtinai reikia ją baigti, nebedaug 
savaičių liko... •

Bet Jonaičiai, žinau, nepaisys mano 
norų. Jie tiesiog džiaugiasi, kad taip 
anksti pasitaikė Kralikauskui mane įkiš
ti. Ak, ir biaurus gi mano gyvenimas— 
kas ką nori, tą su manim ir daro...

Rytą Jonaitis, stenėdamas ir raukyda
masis, ritasi iš lovos. ' Iš po pagirių jo 
nuotaika bloga.

r—Kelkis, — sako atsigręžęs į mano pu
sę. — Ruoškis į Karvelius. Vakar sukal
bėjau su Kralikausku.

—Dėde, bet man reikia baigti mokyk- 
lą.

—Renkis, sakau! Aš nė karto savo 
amžiuje mokykloje nebuvau, o gyvenu. 
Vieną kartą ant visados mesk iš galvos 
visas mokyklas!

—Dėde, nebedaug liko. Man reikia pa
baigti. Aš paskiau, vasarą, atidribsiu... 
maldauju beveik verkdamas.

—Tu matai, tėvai, kas su juo darosi!— 
pašoksta Jonaitienė.—Ar tu matai, kad 
jau jis, rupūžė, į akis mums puola?

Tartum kas į ugnį būtų žibalo šliukš
telėjęs—taip užsidega nuo pačios žodžių 
Jonaitis.

—Tuoj pat pas Kralikauską!—sumau
roja jis.—Gan ponavo t, gan duoną pust, 
gan knygon nosį įbedus karksot!

Mane taip pat užlieja pyktis. Kas gi 
aš pagaliau—žmogus ar daiktas? Kokią 
teisę jie turi mane mėtyti ir vėtyti? Nei
siu į Karvelius, nors užmuškit—neisiu!

—Dėde, aš noriu baigti mokyklą. Tik 
vienas mėnuo...

“Dėdė” pašoka, griebia diržą ir ima 
mane šventinti. Kerta kur pakliūva — 
per nugarą, per rankas, per galvą. Pir

Bostono Apylinkės Atidai!

Didysis “Laisvės” Paramai

PIKNIKAS
Rengia Mass, valstijos progresyves lietuvių organizacijos

Dvi Dienas: Šeštadienį ir Sekmadienį

LIEPOS-JULY 4-tą ir 5-tą DIENOMIS 
f *

Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto iki 11-tos vakaro

BUS RAMO VA PARKE
I

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. j ., g. j rf® ,JH ,,, ,. Rengėjai

PRANEŠIMO TRUKMĖ
Įžymus lenkų kalnų pra

monės specialistas profeso
rius Krupinskis norėjo per
skaityti pranešimą Mokslų 
akademijos kalnų pramo
nės instituto mokslinei ta
rybai.

Pirmininkauj antis pa
klausė, kiek laiko užtruks 
jo pranešimas.

Krupinskis atsakė: < k
—Mokslinis pranešimas 

turi būti panašus į motens 
suknelę: pakankamai ilgas, 
kad būtų padorus, ir pa
kankamai trumpas, kad bū
tų įdomus.

muosius kirčius iškenčiau vyriškai, ty
lomis, tik iš skausmo raitydamasis. De
ja, vyriškumo neilgam pakanka. Po ke- 
letos kirčių pradedu verkti, o dar po 
keletos jau rėkte rėkiu. Noriu išsiplėšt! 
iš kankintojo rankų, bet jis kaip replė
mis mane laiko už pakarpos ir pasigar
džiuodamas audžia kailį. Iš visų jėgų 
draskaus! jo gniaužtuose, bet bergždžiai.

Jonaits sustoja plakęs ir klausia:
—Dabar eisi į Karvelius?
—Neisiu, neisiu, neisiu...— šaukiu, 

apimtas pasiutimo.
Diržas vėl švilpčioja, o aš rėkiu iš pas

kutiniųjų.
Prasiveria durys. Ant slenksčio iš

dygsta Talačkienė.
—Gyvuly!—šaukia ji.—Žvėrie! Kraujo 

palakti užsimanei? Tuoj pat paleisk vai
ką!

—Žiūrėk, kad pati negautum; — išsi
viepia Jonaitis.—Užtarytoja, matai, at
sirado.

Tačiau gniaužtai ant mano sprando 
atsileidžia. Nieko nelaukdamas, neriu 
pro duris, iššoku kieman ir leidžiuos į 
Lepšiškius. Nepribėgęs kaimo, pats ne
žinau, ko sustoju, sakytum, kas patrau
kia iš užpakalio. Koją už kojos vilkda
mas, grįžtu atgal. Štai langai, už ku
rių praėjo gražiausios ir laimingiausios 
mano vaikystės dienos... Rodos, ims ir 
nusišypsos juose mielas mamos veidas, 
rodos, tuoj tuoj išgirsiu jos malonų bal
są...

Tačiau langai tušti, tik iš Jonaičių ga
lo girdėti smarkus Talačkienės su Jonai
tiene barnis. Jonaitienė kaimynę lydiko- 
liodamasi ir vidurin kiemo trenkia ma
no knygas.

—Pasikark tu su juo!—šaukia įsiutu
si.—Pasprink tu juo! Eikit skradžiai 
žemės nuo mano biednos galvos!

Pastveriu knygas ir tekinas leidžiuos 
vieškeliu į kaimą. Niekados niekados 
nebegrįšiu čia! Mirsiu, bet nebegrįšiu. 
Talačkienė man kažką šaukia iš paskos, 
bet aš bėgu nesiklausydafhas ir neatsi
gręždamas, bėgu, pats , nežinodamas 
kur... Kuo toliau nuo kumetyno, nuo 
Jonaičių, nuo dvaro!

Lepšiškiuose it aklas užlekiu tiesiog 
ant žmogaus. Pakeliu akis—Varnelienė.

—Kur tave taip kojos neša?—ir žiūri 
į mane švelniomis, rūpestingomis aki
mis.—Ojėzau mieliausias, kas tave taip 
sukapojo?

Pro ašaras aš žodžio neįstengiu dorai 
ištarti.

—Dėdė Jonaitis,—pralemenu pagaliau.
—O kad jam rankos nudžiūtų! Šitaip 

sumušti, šitaip sumušti... Tai tu Rožės, 
Adomaitienės, našlaitėlis?

(Bus daugiau)
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Scranton, Pa. m ?
Birželio 21-mą Pranas ir 

Julė Mankauskai atžymėjo 
50-ties metų vedybinę su
kaktį, kur buvo susikvietę. 
gražų būrelį gerų draugų 
draugių, kurių tarpe ir šių 
žodžių rašytojui teko daly
vauti. Tai buvo malonu su
sieiti su daugeliu gerų 
draugų ir liksmai praleisti 
visą sekmadienio popietę ir 
palinkėti draugams Man- 
kauskams dar daug laimės, 
sveikatos, dar ilgai pagy
venti ir sulaukti atšvęsti 
deimantinį jubiliejų.

Draugai Mankauskai iš
auklėjo gražiai ir padoriai 
keturias dukras ir vieną sū
nų, taipgi susilaukė ir 10 
dukraičių ir sūnaičių - anū
kų, kurie irgi pavyzdinggi 
jaunuoliai. Ypatingai tenfta 
pažymėti vyriausiosios du
kros, Onos Karlakienės vy
riausioji duktė, kuri ne tik 
kad visados gaudavo aukš
tus pažymėjimus pradinėj 
ir vidurinėje mokyklose, 
bet laimėjo ir stipendiją 
(scholarship) į kolegiją, net 
pati pirmoji buvo paskir
ta ir apsikeitimą studen
tais su kitomis šalimis. Ir 
šiandien Mankauskų duk
raitė Karlakaitė randasi 
Holandijoj kaipo mokinė 
ten per visą metą. Tai dide
lė garbė ne tik tėvams Kar- 
lakams, bet ir tėvukams 
Mankauskams. Taip jau ir 
antrosios dukros, Anelės 
Daniel, sūnus baigė miliU- 
rinę akademiją su aukštdris 
pažymėjimais ir leitenanto 
laipsniu, nors dar nėra mi- 
litarinėj tarnyboj. Taipgi ir 
kiti, jaunesnieji, anūkai vi
si gerai mokosi ir gauna 
gerus pažymėjimus klasėse. 
Tai garbė ir tėvams, ir tė
vukams. w

Pranas Mankauskas, kad 
geriau atžymėti savo 50 
metų vedybinę sukaktį, pa
aukojo $50 spaudos reika
lams. Prie Manakusko prisi
dėjo daugelis ir svečių, ku
rie gal neatvežė šiaip kokių 
dovanų “jaunavedžiams.” 
Prisidėjo sekami:
Mariutė ir Antanas

Globičius ........... $50.^5
J. Žilvitis ................  10.00
I. Klevinskas ............. 5.00
O. Krutulienė.............2.00
M. ir E. Kasparaitė .. 2.00 
EI. Čereškienė ............. 2.00
Scrantonietis ............. 2.00
M. Balukonienė......... l$0
V. Kazlauskienė....... 1.00
A. Grigaitienė........... 1.00
Alb. Mack ................. 1.00

Pridėjus Mankauskų $50, 
viso $127.00. Per pusę “Lai
svei” ir “Vilniai”, tai po 
$63.00.

Mankauskai užlaiko gra
žią užeigą prie 92 kelio, tar
pe Tunkhannock ir Nichol
son miestelių. Tad mūsų 
draugams bevažiuojant tuo 
keliu, patogu sustoti ir pa
kvėpuoti šviežiu oru prie 
Tunkhannock upokšnio 
draugiškai pasikalbėti stf 
svetingais drangais, kaip 
Mankauskai.

I. Klevinskas



oimbos pilietybei 
ginti aukos

Binghamton, N. Y.
1 M. Kazlauskienė $5.00 

Helena B.............. 5.00
Kovai už pilietybę 5.00
Onutė Wellus......... 5.00
Johnson City, N. Y.

V. ir E. Kazėnai 5.00
Darbininkė ..... 2.00 
Nastė ..................   2.00

Portland, Ore.
Paul Bluka............. 5.00

Elizabeth, N. J.
ALDLD 54 kuopa 5.00

New York City 
Necholas Cencio ... 5.00

St. Petersburg, Fla.
A. B.............................5.00

f Canada
Windsorieciai,

10 draugų 50.00 
KLLD C. Korn. 50.00 
Andr. Jurgaitis ... 5.00 
V. Strazevičius .... 5.00 
J. K., Toronto ..........2.00

r Stamford, Conn.
Walter ir Amelija Yuske- 

vičiai ir Mary ir Mathew 
Zoubrai, atminčiai savo 
mylimos motinos Josephinos 
Burbienės, aukoja $25.00 

Mr. ir Mrs. Klem
Markevich ........... 5.00

Mr. ir Mrs.
Phlip Kodą........... 5.00

Anna Pankow .......  5.00
Norwood, Mass.

V. Žilaitis ............. 10.00
k Oak Lawn, Ill

Della Reuther.......  5.00
Fitchburg, Mass.

Vienuolė ............... 10.00
Peoria, Ill.

Jonas ir Ona
Shatkus ............... 15.00
Waterbury, Conn.

John Gudergis .... 5.00
Staughton, Mess.

Karol Valant.......  10.00
J. A. P................... 6.00

5.00 
5.00 
1.00 
1.00

1.00
1.00

Alf. Wenskevicius
J. Lavas ...............
John Kavol.............
S. ir H. Lucas.......

Boston, Mass.
B. Monsiak.............
M. Čibas ...............

Worcester,’ Mass.
Aido choras ...... 50.00
Anna ‘ Krawesky ... 3.00

Miami, Fla.
t T. Dominaitienė 10.00

Mattapen, Mass.
John Skliutas....... 25.00

Newark, N. J.
Jonas ir Ona Anuškevi- 

čiai, atminčiai mirusio bro
lio Petro ................. $15.00

Reading, Pa.
Romikaitienė Mare. 10.00
A. K. Zambusevičiai 10.00

10.00
5.00

5.00

5.00

3.00

Philadelphia, Pa.
J. O. Meška......... :
W. Skache .............
Paulina

r Kasparavičienė ...
Baltimore, Md.

J. Stanys ...............
Camden, N. J.

A. J. Pranaitis ....
Mahanoy City, Pa

St. Kuržinskas ... 2.00
Širdingai ačiū aukoto

jams ir. pasidarbavusiems. 
Prašau čekius arba “mo
ney orderius” išrašyti B. 
Kershulis vardu ir siųsti:

A. Bimbos pilietybei 
ginti komitetas
102-02 Liberty Avė.,
Ozone Park,

i Sekr. Jonas Grybas
F Pastaba

Aišku, jog daugeliui drau
gų labai rūpi, kokioje sta
dijoje dabar skundas bei 
byla prięš A. Bimbą randa

si. Jie klausia: Kodėl nie
ko nerašoma? O gal visas 
dalykas jau užsibaigė—vie
naip ar kitaip?

Visas reikalas tebsiranda 
teisėjo rankose. Jis turi 
nuspręsti ir pranešti apsi
gynimo advokatams, ar jis 
priėmė jų reikalavimą, kad 
valdžios skundas būtų iš
mestas, ar ne. Advokatai 
nežino, kodėl teisėjas taip 
ilgai delsia su savo nuo
sprendžiu, kodėl taip ilgai 
svarsto. Galimas daiktas, 
kad teisėjas labai rimtai šį 
klausimą ima ir veikiausiai 
rimtai galvoja apie vienokį 
ar kitokį savo nuosprendį. 
Tuo tarpu mūsų advokatai 
ruošiasi ilgai ir nelengvai 
kovai, jeigu teisėjas palai
kytų valdžios pusę ir atmes
tų mūsų reikalavimą.

Napa, Calif.
Tėvų dieną visai netikė

tai suėjau žmogų, kurį visai 
nemaniau kada nors sueiti. 
Ignas Urbonas yra senas 
kalifornietis, kuris per dau
gelį metų gyveno San Fran
cisco ir turėjo plaukų kir
pyklą. Kaip kįiti, taip ir jis, 
prieš 25 metus apleido, šį 
metropolinį miestą ir apsi
gyveno ant Long Island, N. 
Y. Dabar gyvena Floridoj, 
rodos, kur tai apie Miami 
apylinkę. Jo podukra ir jos 
vyras Priekšaitis dirba 
Mare Island, Vallejo, o gy-

/

BROCKTON, MASS.

Mirus

Karolinai ZĮotkienei
(GUTAUSKAITĖ)

t
Mes, 

uojautą 
kienei, brolio vaikams — John Gutauskui ir jo 
šeimai, Stefanijai Saukieneil ir jos šeimai, taip
gi Lietuvoje gyvenantiems brolio Ambraziejaus 
Gutausko vaikams ir 
kams.

jos draugai, reiškiame nuoširdžią už- 
velionės brolienei Marijonai Glitaus-

sesers Onos Lelienės vai-

A. ir J. Skirmontai B. Lapinskienė
P. ir M. Baron O. Waitekuniene
W. Kelley G. Stepanauskas
K. Sireikienė M. Walant
P. Orentienė A. Chestnut
B. Navickienė F. Kaulakis
M. Potsienė G. Shimaitis
M. Masteikienė K. Ustupas
V. Stašienė K. Čereškienė
A. Markevičienė R. Samulionienė

(iš Chicagos)

WILKES-BARRE, PA.

Mirus

Onai Globičienei
Reiškia gilią užuojautą jos artimiesiems

P. Jasilioniene
(iš Binghamtono) 

P. ir J. Mankauskai 
E. Kaspariene 
Scrantonietis 
O. Žilinskiene 
I. Klevinskas

Albina Mack
A. Globičius 

vena Napa, Calif. Abudu 
yra čia gimę ir augę it ąbu- 
du gerai kalba lietuvišku 
abiejų tėvams garbė už tai.

Su Ignu Urbonu atvažia
vo ir d. Bečienė. Jiem besi
svečiuojant Yucaipa, Calif., 
Bečienę ištiko nelaimė, kai
rės rankos tris pirštus labai 
sužalojo, kad ir tie pirštai 
sugis, kairėji ranka bus tik 
su dviem pirštais. Bečienę 
teko sueiti pirmą sykį, at
rodo maloni moters. Gaila, 
kad kelionėj tokia nelaimė 
ją ištiko.

Liepos 26 d. bus paren
gimas su užkandžiais, finų 
salėje Berkeley, Calif. Pra
kalbos prasidės 1 vai. Drau
gė K. Karosienė pateiks ra
portą ir savo kelionės tai
kos reikalais.

Noriu priminti, kad mes 
visi savo pramogas reng
tume visuomeniško po
būdžio, tuo būdu mes ge
riau vienas kitą pažintume 
ir pažengtume pirmyn prie 
visuomenės veiklos. Būtų 
gerai, kad šiame parengime 
liepos 26 d. ir kitos delega
tės rastųsi čia su mumis ir 
išreikštų savo mintį, papa
sakotų savo taikos kelionės 
įspūdžius, nes tai yra labai 
svarbu ugdyti tą taikos ug
nelę, kad ji rusentų daug 
platesne papėde negu da
bar.

John Baker

Hyannis, Mass. —Buvu
sio prezidento J. Kenedžio 
dukra Karolyna, kuri yra 
7-ių metų amžiaus, susilau
žė kairiosios rankos riešą.

M. Senkevičienė
P. Bračiūnas
S. Mikonis
E. čereškienė 

ir M. Krymai 
Balukonienė 
Krutulienė 
Kazlauskiene

K. Genys

M.
O.

LAWRENCE, MASS
\ Lawrencus yra buvęs teks
tiles miestas. Daug iš cari- 
nės\Lietuvos atbėgusių jau
nuolių čia apsigyveno ir 
dirb^. prie žaibiškai met
menis varstančių šaudyklų. 
Šimtai lietuvių čia sukūrė 
šeimyninį gyvenimą, išauk
lėjo, išmokslino savo vai
kus. Nemažai dabar čia 
tebegyvena, nors didelių 
audyklų jau nebėra; jos iš
sikraustė į pietines valsti
jas, kur darbininkai ma
žiau organizuoti, lengviau 
duodasi išnaudojami.

Šis audeklų gaminimo 
miestas yra matęs daug 
kovingų darbininkų, su ku
riais darbdaviai būdavo 
priversti skaitytis. Prieš 
keliasdešimt metų lietuviš
ki jaunuoliai narsiai daly
vavo gerai organizuotuose 
streikuose. Nuo jų išmoko
ir lietuviškas organizacijas Lus, 0 pasi<uį 128, dar vėliau 
kurti. Of TZnn-

Viena tais kovingais lai
kais susikūrusių yra Maple 
Parko bendrovė, kuri šią 
vasarą atžymi savo 50-ąsias 
gyvavimo metines.

Birželio 7-ą teko Maple 
parke dalyvauti šio jubilie
jaus atžymėjimo bankete. 
Šimtai suvyko vietinių ir iš 
toliau svečių. Banketui pir
mininkavo J. Kodis. Jis pa
kvietė pagrindinę kalbą pa
sakyti toliausią svečią S. 
Večkį, kuris atvyko net iš 
New Yorko. Jis papasako
jo apie šios organizacijos 
sunkią pradžią, nes jis čia 
tuomet gyveno ir dalyvavo 
kultūrinių organizacijų 
veikloje. Taipgi jis papasa
kojo apie daugelį per 50 
metų laiką pergyventų pa
saulinių įvykių, kuriuos šios 
organizacijos nariai ati
džiai sekė. Priminė, kad 
pergyvenome du pasauli
nius karus ir priėjome prie 
atominio amžiaus. Taipgi 
priminė, kad kai kurių na
rių anūkai jau suaugę ir su 
mumis šiame bankete daly
vauja. Jis kalbėjo angliš
kai, nes publikoje buvo ki
tataučių.

Pirmininkas pakvietė 
Elizabethą Repšienę (Vil
kaitę) kai ką pasakyti, nes 
ji anais laikais čia gyveno 
ir kartu veikė. Elzbieta 
džiaugėsi, kad po tiek daug 
praslinkusių metų gavo 
progą dalyvauti ir sykiu 
gėrėtis anų laikų veiklos 
rezultatais auksiniame jubi
liejuje tos organiacijos, ku
rią ir jai teko padėti kur
ti.

Po keletą žodžių tarė ir 
vietiniai: Čiulada, Penkaus- 
kas, Kralikauskas, pirmi
ninkaująs Kodis, ir worces- 
terietis J. Bakšys.

Buvo keletas iš miesto 
valdybos narių. Rodos, trys 
iš jų buvo iškviesti pasisa
kyti. Jie palinkėjo organi
zacijai geros kloties ir to
liau gyvuoti. Vienas iš jų 
su pučiama armonikėle pa
grojo gražų muzikos kūri
nėlį.

Gaspadinių, bendrai ruo
šusių maistą, ir patarnau
tojų pavardžių visų neži
nau, negali išvardyti; tiek 
turiu pasakyti, kad maistas 
buvo labai gerai pagamin
tas, ir publika mandagiai 
maistu ir gėrimais aptar
nauta.

Birželio 21-ą, taipgi Maple 
Parke, atsibuvo LLD VII 
apskrities spaudos naudai 
piknikas. Oras piknikui bu
vo labai tinkamas. Suva
žiavo daug žmonių linksmai 
laiką praleisti su maloniais 
draugais parko pušyne. 
Dalyvavo Montellos vyrų 
grupė su daina. Jie šiuo 
sykiu labai gražu ai ir 
smarkiai dainavo. Mato- 

mai, pušyno oras jų garsus 
gerai paveikė. Po kiekvie
nos dainos jie gavo skam
bių aplodismentų.

Buvo gaila sunkiai dir
bančių gaspadinių. Jos irgi 
norėtų su susirinkusiais pa
sišnekėti ir linksmai laiką 
praleisti, bet...

Čia noriu sugestuoti, kad 
piknikuose patarna u t o j a i 
dirbtų po pusdienį, tai yra 
po 3 valandas ar tam pa
našiai.

A. Kandraška

Brockton, Mass.
“Laisvės” piknikas

“Laisvės” piknikas įvyks 
liepos 4—5 dienomis, Ra- 
mova Parke, Montelloje.

Važiuojant iš Nashua, 

MACHINISTS. 1st class only. 
Lathe machinist & Miller machinist. 
Experienced only. Steady position. 

_ ... T . tt Good working conditions and fringeLowellio, Lawrence ir Ha- benefits, write:
į ATLAS INSTRUMENTS CO. INC. 
iP. O. Box 270, Haddonfield, N. J. 
i (52-58)

verhill imkite Rd. 93 į pie- 

kelią 24. Kai privažiuosite 
Avon Montello, Pond St., 
sukite į dešinę, privažiavus 
trafiko šviesą vėl sukite į 
dešinę, tai bus Main St. 
Privažiavus Haward Squa
re, prie trafiko šviesos—su
kite į kairę, privažiavę 
Montello St., trafiko šviesą 
— važiuokite per tiltą, laiky
kitės Hawardo gatvėje, ra
site Claremont Ave 
bus ir piknikas.

ten

Čionai lankėsi viešnia iš 
toli, Marytė Baltulionytė iš 
San Francisco, Kalifornijos j 
Dalyvavo apskričių pikni-!-----
ke, Lawrencuje; atvykus į i squeezer molders, also Two 
Montello viešėjo pas savo ExPerienced pour"off men. Good 
brolį Andrių Baltulionį. 
Paskui išvyko į Dorchester 
pas Repšius, nes nuo seniai < 
yra geros draugės su Rep- i 
šiene, o iš ten vyks į LLD ; 
suvažiavimą. Linkiu jai lai- foreman and Metai sorter. 
HlėS. Scrap iron and metal yard- has

excellent openings. Only experienced 
need apply. Liberal pay for qualified

IŠ Brocktono ligoninės, men. Call Collect Pladensburg, Md.
• • • • . Davs: AP. 7-0400. Eves. Oliverpo operacijų, jau grįžo į 6.8140> chevy Oliase, Md. (51-53) 

namus A. Wallen ir K. , 
Kmaras.

Bet ten, ligoninėj, yra 
buvęs “Laisvės” skaityto
jas Jonas Jakubavičius. Tu
rėjo dešinios kojos pirštų 
operaciją, nupiovė pirštus, 
bet negelbėjo. Darydami 
antrą operaciją nupiovė vi- j Trim and Finish work. On Fiber 
sa koją. Daug Žmogus ken- glass experienced with portable , -. I powered hand tools, sabre saw,
tejO. . . ' sannder, grinder, circular saw, etc.

Jonas Vytis turėjo ran- J Apply in person. Reinforced plast- 
kos operaciją. Bendrai yra
sunegalėjęs.

Bridgewater, Mass.
Kirslienė, Stasio žmona, 

belaistydama daržą pasly
do ir išsinarino kairiąją 
ranką. Manė, kad praeis, 
tris dienas nesikreipė pas 
gydytoją, tai dau skausmo 
nukentėjo.

Kalbėjausi su Ralph Sta- 
tiliu, Bridgewaterio čeve- 
rykų kooperatyvo vedėju. 
Jis sakė, kad kooperatyvas 
laikosi, nors sumažino dar
bą ir darbininkų skaičių.

Dabar per vieną parą pa
gamina 112 porų apavų. 
Dirba 170 darbininkų.

George Shimaitis

Akadaminės problemos
Prancūzų filosofui ir is

torikui Gabrieliui Mabliui 
(1709—1785) buvo pasiūly
ta tapti Prancūzijos akade
mijos nariu, bet jis atsisa
kė, aiškindamasis:

—Jei aš tapsiu akademi
ku, visi stebėsis: kodėl jis 
akademijoje! Oman ma
loniau, kai stebėsis: kodėl 
jis ne akademijoje!

Maskva. — Dr. Sergejus 
Mardašievas, kuris 1953 m. 
balzamavo Stalino palaikus, 
gavo Socialistinio Darbo 
didvyrio titulą.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE
WANTED. Kitchen men. Must be 

over 20 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. (52-54)

PAINTERS. 1st class mechanics. 
$2.75 to start. Must have car . 
Call between 8-5 P. M. OS. 0606.

(52-53)

COOK. All yr. round position 
open as 1st COOK. Leading 
Country Club in Phila. area. Must 
be fully qualified. High salary. 
Call between 9-10 A. M. only, for 
appt. OR. 6-1414.

(52-54)

: CHEF Wanted, 
enced. 
ply.

Must be cxperi- 
Sober and dependable. Ap-

COSTALAS DINER
816 West Girard Ave.

No Phone calls.

SALESMEN. We don’t want triflers. 
We want full time men, genuinely 
interested in real chance for ad
vancement with large life insur
ance company specializing in com
plete line of guaranteed renewable 
income protection, hospitalization, 
surgical, medical & dental plan. We 
can supply you with fresh telephone 
leads to enable you to earn top 
comms while preparing yourself 
for advancement. If you own a 
late model car and are bondable 

I call TU. 7-2240 between 10 and 12 
(48-52)

Experienced pour-off men.
• wages and fringe benefits.

WERNER FOUNDRY & 
MACHINE CO. 

Lansdale, Pa.
(48-52)

WANTED. Kitchen men. Must 
be over 22 yrs. of age. Steady em
ployment for dependable and right 
man. Position available full time. 
Perm, position as kitchen man in 
large Phila. Hospital. 40 hr. $34 a 
week to start. Plus 2 meals. Oppty 
for advancement. Call WA. 2-1000, 
Ext. 545. (51-53)

„ 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)

MALE & FEMALE

Butler & Waitress - 
home.

> living 
Expd.

9-4:30.

(52-53)

COULE.
Chambermaid for country 
Apt. with 3 bedrms, bath, 
room, kitchen available, 
w/good ref. LO. 3-1670. I

Several openings for refind do
mestic help. Also openings for 
maintenance men and gardeners at 
nearby Catholic College. Perma
nent employment. Must be expe
rienced, with references. LA. 5-4514.

(51-53)

PRANEŠIMAI
LAWRENCE, MASS.

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

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

Komisija (49-52)

5 p.--Laisve (Liberty)— Antr., birželio (June) 30, 1964

PHtLAbELČHIA, t*A.

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

Help Wanted—Female

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

HOUSEKEEPER. Wanted for 
lite housework. (1) Adult, sleep in, 
own room. Kosher Cooking pre
ferred. Must be honest. References 
required. DE. 4-6506. HO. 2-5094.

(52-53)

SEWING MACHINE OPERATORS

Experienced. Single or double needle 
operators. Steady work, good pay. 
Fringe benefits. DA. 4-8084.

(52-56)

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. PI. 2-3114. (51-53)

NEDRO AVE., W., 312. 6 rms., 
1% bths. Det. brick, gar. Open 
porch. Gas heat. SS&S. Ask 
$11,200. “Koerwer.” WA. 4-7300.

(51-53)

Pagautas debesis
Aukštai virš lietaus de

besų, aukščiau plunksninių, 
greitai plaukia sidabriniai 
debesys.

Aukštuosiuose pločiuose 
jie neretai sutemų danguje 
matomi vasaros mėnesiais. 
Šie debesys šviečia sidabri
ne šviesa — saulės atspin
džiu, nors saulė jau seniai 
būna pasislėpusi už hori
zonto.

Vieni mokslininkai galvo
jo, kad sidabriniai debesys 
sudaryti iš smulkia u s i ų 
gryno ledo kristaliukų. An
tri kalbėjo, kad jie susideda 
iš žemiškos arba kosminės 
kilmės dulkelių. Treti e j i 
tvirtino, kad sidabrinius 
debesis sudaro ledo lukštu 
dulkės.

Tarptautiniais geofiziniais 
metais ir po jų mokslinin
kai kruopščiai stebėjo si
dabrinius debesis. 1962 m. 
rugpiūčio mėnesį Švedijoje 
į 80 kilometrų (apie 55 my
lių) aukštį raketa buvo iš
keltas specialus kontaine- 
ris, sugavęs “gabaliuką” si
dabrinio debesies ir prista
tęs jį į Žemę.. Debesis buvo 
tiriamas keliose JAV ir 
Švedijos laboratorijose. Bu
vo nustatyta, kad teisūs 
mokslininkai, pri s i 1 a i k ę 
trečiosios hipotezės: sidab
rinius debesis iš tiesų suda
ro meteoritines dulkės, pa
dengtos ledo.

Viena sidabrinių debesų 
paslapčių atskleista. Tačiau 
daug “kodėl” dar neišaiš
kinta: kodėl sidabriniai de
besys tėra matomi aukštuo
siuose pločiuose; kodėl be
veik išimtinai vasarą; kuo 
paaiškinti tą faktą, kad jie 
niekada nenusileidžia že
miau kaip 70 km.; kas su
kelia vėjus, kurie šiuos de
besis 600 kilometrų per va
landą greičiu neša ten, kur 
beveik nėra oro?

Mokslininkai toliau tiria 
pačius aukštuosius planetos 
debesis.



Proga Didžiųjų Suvažiavimu 
Parengimai

Puiki proga susitikti su senais ir naujais 
pažangaus judėjimo veikėjais puošniame 
ir vėsiame Henry Hudson Hotelyje, 353 W. 
57 th St., New York City.

Penktadienį, liepos 3 d., 7 vai. vakare, 
įvyks šaunus banketas su gražia progra
mėle.

Šeštadienio vakare įvyks žavingas dai
nų ir muzikos festivalis. Jį atliks iš visos 
Amerikos suvažiavę žymieji dainininkai.

Sekmadienį užbaigtuvių ir delegatų at
sisveikinimo banketas su programa ir šo
kiais įvyks “Laisvės” salėje, 102-02 Liber- • 
ty Avė., Ozone Park, N. Y.

Kviečiame Didžiojo New Yorko ir apy
linkės lietuvius tuos parengimus skaitlin
gai lankyti, tokių progų dažnai nepasitaiko.

Rengėjai

Žiaurumo propaganda 
ir to rezultatai

ragą; J. R a in a r d i e n ė— 
kugelį, M. Ujždavinis tuz. 
kiaušiniu, B. Žukauskienė 
didelį kugelį, N. Grybiene 
bliūdą varškės, M. Sukac- Į 
kienė ir H. Žilinskienė py
ragą, varškės ir pineapple, 
Anna Januš—gražią klėt- 
ką, S. Penkauskienė pyra
gą, kuris davė pelno $6.

Pinigais šiam stalui au
kojo Cambridge moterų 
klubas $10, Eva Niaurienė 
$5, Norwoodo moterų klu
bas $5, M. Milvidienė $3. T. 
Niukienė $2, Elz. Repšie-

Aido choro žinios
«

Aido choras nutraukė 
vo savaitines pamokas 
rugsėjo mėnesio. Visi 
diečiai turės pailsėti

sa
iki 
ai- 

per 
šiuos2mėnesius; galės, taip
sakant, lengvai praleisti va
saros karščius ir su naujo
mis jėgomis bei energija 
grįžti atgal rudenį į Aido 
chorą, tolimesnei veiklai.

Paskutinėse pamokose tu
rėjome vaišes, kurias pa- 

j tiekė aidietis J. Vyšniaus- 
ne $2, K. Čereškienė $2, N. | kas savo gimtadienio pro- 
Grybienė $1. Viso moterų I visi sudainavome “II- 

ir maloniai 
nusiteike išsiskirstėme, su
giausių metų

O dabar renkimės prie mintimi pasimatyti atei- 
“Laisvės naudai pikniko, nanti penktadieni (liepos 4 
kuris įvyks liepos 4-5 die- d LMS dainų festivalyje, 

. Ir vėl kuris įvyks Henry Hudson 
kotelio salėje.

Nutarta LMS suvažiavi
mą pasveikinti su dešimtine 
ir išrinkti šie delegatai: D. 
Nevinskaitė, S. $asna, M'. 
Tamelienė ir V. Beckeris.

Širdingai ačiū už aukas!

nomis Montelloje. Ir 
mes p r a š o m e m u s ų 
gerų moterų pasistengti pa
gaminti ir atvežti skanių 
valgių Moterų Stalui.

Julia Rainard ir 
Maryte Kvetkas

Dar apie rašytojo Vlado 
Mozūriūno mirti

... Šį pavasarį ir vasarą 
mus išties buvo apsėdusios 
nelaimės ir daug gerų žmo
nių išplėšė iš mūsų tarpo. 
Ir man atrodo, kad mums 
vis stoka atsargumo svei
katos reikaluose, pirmiau
sia mūsų sirgę žmonės ne
prisilaiko atsargumo. Štai 
draugas Mozūriūnas, sirgęs 
stenokardija, puolė degintis 
saulėje, o jo amžius jau ne
beleido tokių išdaigų. Be 
to, po infarkto, būdamas li
goninėje, jau pirmąjį pavo
jų nugalėjęs, kelis kartus 
lovoje pats atsisėdo ir pasi
vertė ant šono, nuo ko in- 
faktas pasikartojo su pavo
jingesne pasekme. 5 vai. 
rvto mirė.

Važiuodamas į kioską

laikraščių iš ryto aš paste
bėjau, kad laikraštyje Mo
zūriūno nekrologas', ir nu
važiavau į Rašytojų sąjun
gą. Mozūriūną radau jau 
pašarvotą Rašytojų sąjun
gos klubo patalpose. Kai 
aš susirgau ir Mozūriūnas 
iš manęs perėmė redaguoti 
“Pergalę,” ar aš galėjau pa
galvoti, kad aš, ligonis, sto
vėsiu prie jo karsto!

Jonas Šimkus

Madridas. — Buvęs gene
rolo Franco sandraug a s 
Dionisio Redruejo nuteistas 
6 mėnesiams kalėjimo ir 
,$165 piniginės baudos už 
propagandą prieš Franco 
režimą.

New Yorkas. —Atplaukė 
Ispanijos laivas “Monte 
Umbre” ir atvežė 470 stu
dentų į Pasaulinę parodą.

- I

New Yorkas. —Nėra die
nos, kad šiame mieste neį
vyktų keli plėšimai ir 
žmogžudystės. Kaip kurios 
buvo taip baisios, kad apie 
jas net JAV prezidentas 
Johnsonas kalbėjo.

Kriminalystės auga mies
te, auga ir visoje šalyje. 
Komercinė spauda rašo 
apie jaunuolių gaujų kovą 
jų pačių tarpe ir užpuoli
mus ant ramių gyventojų.

Kas už tai atsako? Kodėl 
žmonės netenka žmonišku
mo? Iš kur kyla tas sužvė
rėjimas?

V. Muratovas per savaitę 
vaikščiojo ir gyveno tarp tų 
žmonių, kurie gyvena skur
de, labiausiai susikimšę, 
kenčia, kenčia nedateklių ir 
tuo pat metu jis sekė mūsų 
komercinę spauda, • radiją 
televiziją, lankė filmų teat
rus.

Jis rašo, kad kaltė yra 
vargo ir skurdo iš vienos 
pusės, o propaganda iš ki
tos. Kaipgi rašo komercinė 
spauda apie socialistines 
šalis, ju gyventojus? Rašo, 
kaip apie kokius žvėris, ku
riuos reikėtų atominėmis 
bombomis sunaikinti. Kaip 
apie tų šalių gyventojus 
kalba dauguma “naujienų” 
pranešėjų per radiją ir te
leviziją? Taip, kaip ir ta 
spauda, tik “komunistai”, 
“raudonieji”, “partizanai” 
yra kalti už viso “svieto ne
ramumus”.

O kaip auklėja tėvai savo 
berniukus? Daug jų ma
tysime tik “kariaujančius”, 
šaudančius vieni i kitus. 
Dauguma ju apsikarstę 
“revolveriais”, “kulkosvai
džiais” bėgioja gatvėmis.

Kokius filmus rodo tele
vizijoje? Tik per vieną sa
vaitę buvo parodyta 53 
žmogžudystės, 287 suokal
biai, vedantys prie žmogžu
dysčių, 24 nusinuodijimai, 
13 filmų anie vaikų pavogi
mą ir 23 žiaurios gengste- 
rių žudynės.

Na, o kur dar filmų tu
rinys teatruose? O kaip yra 
imtynių ir kumštynių sta- 
di jonuose? Kuo žiauriau 
kumščiuojasi, kuo pikčiau 
imasi, tuo daugiau pasiten
kinusi publika, O kaip yra 
su mėgiamomis knygomis, 
mėgiamaisiais žurnalais, ar 

• jie nėra pilni raštų, kur 
žmogaus gyvybė nėra įver
tinama? Kaip gi su satyra 
(“komikais”) komercinėje 
spaudoje, ar ji nėra šlykšti 
ir brutališka?

Laikraštininkas Murato

vas klausia: Tai kaip gali
ma laukti, kad užaugtų 
žmoniški, mylintys savo ar
timą, siekiantys sau ir žmo
nijai gero piliečiai, kada jie 
auga tokioje aplinkoje?

Ne veltui prieš keleris 
metus į Italiją neįleido iš 
Jungtinių Valstijų apie 5,- 
000,000 “komikų” knygelių, 
nes pripažino, kad jos kurs
to prie nežmoniško ir kri- 
minališko elgesio.

Lawrence, Mass.
Apie apskričių pikniką
Birželio 21 d., Maple Par

ke, įvyko . Mass, valstijos 
metinis apskričių piknikas. 
Svečių turėjome ir iš kitų 
valstijų: New Yorko, New 
Jersey, Conn, ir kitur. Vie
tinių irgi skaitlingai daly
vavo. Iš Montello atvyko 
pilnas busas dainininkų ir 
svečių. Suvažįavę visi link
smai laiką leido. Taigi, šis 
piknikas pavyko.

Apie 4 vai. po pietų prasi
dėjo programa. S. Penkaus- 
kas pirmininkavo, paaiškino 
pikniko svarbą, pakvietė 
Montello Vyrų Dailės gru
pę, kuri gražiai dainavo va
dovystėje Al Potsus, o pia
nu akompanavo jo dukra.

Pertraukoje S. Penkaus- 
kas perskaitė telegramą 
nuo Vytauto Zenkevičiaus 
iš Washingtono,’ TSRS am
basados antrojo sekreto
riaus. Jis linkėjo visiems vi
so gero; apgailestavo, kad 
dėl tam tikrų aplinkybių 
negali pats piknike dalyvau
ti.

Dabar ruoškimės į “Lais
vės” pikniką, kuris Įvyks 
šeštadienį ir sekmadienį, 
liepos 4—5 dienomis, Ramo- 
va Parke, Montelloje. Iš 
Lawrence vyks busas. Jį 
organizuoja J. ir A. Ro
džiai, matykite juos, ir gau
site pilnas informacijas.

Dėkui darbininkams ir 
darbininkėms. Ačiū visiems 
aukojusiems moterų stalui. 
Apie aukas stalui praneš 
Julia Rainardienė.

S. Penkauskas
APIE MOTERŲ STALĄ

Kadangi diena buvo gra
ži, tai privažiavo daug žmo
nių Moterys turėjo valgių 
stalą, apkrautą skaniais 
valgiais. Juos aukojo šios 
draugės:

Rožė Šleivienė ir Rožė 
Chuladienė po sūrį; L. Plu- 
tienė, K. Kalvelienė ir Eva 
Likienė po pyragą; M. 
Kvetkas kugelį ir py-

Iš gražiai pavykusio 
mainierių pikniko

Praėjusį sekmadienį oras 
buvo nepaprastai geras dėl 
piknikų miškuose. Na, tai 
ir mainierių rengtas pikni
kas tarp Shenandoah ir 
Mahanoy City buvo vienas 
iš gražiausių, žmonių su
važiavo irgi nemažai. Iš 
New Yorko buvome dvi 
pilnutėlės mašinos. Vežė 
Alekas Mičiulis ir Jurgis 
Waresonas. Taip pat pik
nike matėsi svečiu iš Scran- 
tono, Pittstono, Readingo, 
Eastono ir vienas kitas iš 
New Jersey. Buvo keletas 
ir iš didžiosios Philadelphi- 
jos, bet, man atrodo, galė
jo būti kur kas daugiau.

Reikia pasakyti, kad pik
niko nuotaika buvo drau
giška, graži. Bet tikiu, kad 
apie ją kas nors iš gražios 
dalyvių grupės parašys pla
tesnę korė s p o n d e n c i j ą. 
Džiugu, kad mūsų draugai 
buvę mainieriai ir jų ma
lonios žmonos surengė tokį 
gražų parengimą mūsų 
spaudos naudai.

Beje, piknike labai trum
pai pakąlbėjo Vincas And
rulis iš Chicagos, Ksavera 
Karosienė iš Kalifornijos ir 
A. Bimba iš New Yorko.

Rep.

Ft. Jackson, S. C. —Ore 
susprogo armijos transpor
tinis lėktuvas “CV”. Nelai
mėje užmušta 7 kariai ir 22’ 
sužeista.

Hanojus. —Pietų Vietna
mo partizanai pareiškė, kad 
jie neužtikrina saugumo 
Jungtinių Tautų komisijai, 
nes ją gali nužudyti parti
zanų priešai, o kaičią vers
ti ant partizanų.

Saigonas. — Partizanai 
nušovė JAV bombonešį ir 
žuvo trys JAV lakūnai

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito išvyko 
savaitei laiko j Lenkiją.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., birželio (June) 30, 1964

Garbės narys M. Klimas 
užsimokėjo už šiuos metus 
Įtenkinę ir dar paaukojo 
chorui vieną dolerį. Ačiū.

Noriu priminti mūsų skai
tytojams. kad už poros sa
vaičių Aido choras rengs 
banketą, apie kurį bus pa
rašyta vėlesnėse laidose. 
Tad prašome tai atsiminti 
ir sekti sekančius aprašy
mus.

Su šia atostogų proga no
riu palinkėti kiekvienam ai- 
odiečiui-aidietei ir choro 
mokytojai geriausios klo
ties. gero poilsio, geros 
sveikatos! Iki sekančių Ai-’ 
do choro pamokų!

Aido choro koresp.
H. Feiferienė

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas apdova
nojo medaliumi generolą 
Povilą Harkinsą, kuris ko
mandavo JAV jėgas Pietų 
Vietname. Generolas išreiš
kė pilniausį pasitikėjimą P. 
Vietnamo militarist!! vald
žiai priešakyje su generolu 
Khanhu.
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Monroe, N. Y..
LIEPOS 4 CELEBRACIJA

Arrow Parko 
16-ųjų Metinių Sukaktis 
Sekmadienį, Liepos 5 d. 

Iš Passaic, N. J., dalyvauja 
GLINKA—

Rusų Liaudies šokėjai 
vad. ALEX KOSIK
VIEŠI ŠOKIAI 

šeštadienį ir Sekmadienį 
Visi Mielai Laukiami 

Tel. 914-783-7721

Grasina kardu, kad 
“apsaugojus taiką”
New Yorkas. — Po pre

zidento Johnsono kalbos . 
San Francisco mieste pr^į- < 
kiuro už “kietą politiką” ta 
spauda, kuri visados panei
gė taikos reikalus.

“Daily News”, “Long Is
land Press” ir kiti dienraš
čiai pateikė redakcinius, už
ginant “kietą politiką”, kad 
grasinant kardu reikia “už
tikrinti pietryčių Azijoj tai
ką”. Jie pamiršo tą dėsnį: 
Kas pakelia kardą, tas pats 
nuo jo žūva.

Viena. — Du čekoslova- 
kai, kurie jau turėjo JAV 
vizas, buvo atbėgę į Austri
ją, bet Austrijos vyriausy
bė grąžino juos atgal į Jn

LDS ŠEIMINIS
BANKETAS
Penkiadienį liepos-July 3-čią

Pradžia 7 valandą vakare

Henry Hudson Hotel, 9 Ave. ir W. 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

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

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

Victor Becker E. Brazauskiene N. Ventiene S. Kuzmickas

....... ......... —■■.................PROGRAMOJE DALYVAUJA: ~
Chicagiečiai: ESTELLE BOGDEN, JERRY FIALA, ROGER ŽILIS, VALERIE URBIKAS IR 
MARTIN WIDRA.
Worcesterieciai: IRENE JANULIS ir AL DAUKŠYS.
Clevelandiečiai: JULIUS KRASNICKAS ir STASYS KUZMICKAS.
Nevvyorkiečiai: AIDO CHORAS, MOTERŲ KVA RTETAS, N. VENTIENE, E. BRAZAUSKIENĖ,

A” IEŠMANTĄ, V. BECKERIS, vadovybėje MILDRED STENSLER i
Akompanistė ANN SALYK

Visi viršminėti menininkai išstos scenoje kaipo solistai, duetistai, kvartetai ir 1.1.
Bilietas $1.50 ’ - Kviečia L.M.S. ir L.L.D.

Rengimo Komisija

t




