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KRISLAI
Sveikinimai su linkėjimais 
Prasikaltėliai jų štabuose 
Na, ir pagiedojo

Būsianti ilga kova. . . 
Apkaltinimas

Rašo A. Bimba

Tegu eina ir mano nuošir
džiausi sveikinimai ir geriau
si linkėjimai net trijų mūsų 
organizacijų atstovams,z kurie 
|Tr keturias dienas svarstys 
judėjimo reikalus. Jūs, drau
gai, suvykote iš visos plačios 
Amerikos. Jums visiems arti 
prie širdies mūsų judėjimo 
reikalai, žiūrėkime, kad mū
sų diskusijos ir nutarimai tuos 
reikalus pagerintų ir visą ju
dėjimą sustiprintų, žiūrėkime 
į ateitį su viltimi ir pasitikė
jimu.

Ypatingo dėmesio reikalin
gos Lietuvių Literatūros Drau
gija ir Lietuvių Meno Sąjun
ga. Dar turime gražios 1 dir
vos abiejų organizacijų veik
lai plėsti. Stengkimės, kad 
šie mūsų suvažiavimai savo 
nutarimais pagyvintų veiklą 
visose Literatūros Draugijos 
kuopose ir visuose Meno Są
jungos choruose.

Kasdien aiškiau darosi, kad 
klerikalų, menševikų ir sme- 
^nininkų laikraščių redakci
jose sėdi didžiausi prieš lie
tuvių tautą prasikaltėliai. Iš 
desperacijos, kad jiems nebe
liko vilties Amerikos atominių 
bombų pagalba sugrįžti į 
Lietuvą ir iš naujo atsisėsti 
ant liaudies sprando, jie ne- 
besirenka priemonių mūsų se
nosios tėvynės šmeižimui ir 
niekinimui.

Juk, pavyzdžiui, tiktai bu- 
xęs Hitlerio agentas ir susite

pęs Lietuvos žmonių krauju 
sutvėrimas gali sakyti, kad 
“Pirčiupį sunaikino Maskvos 
rankos“, kuomet visas pasaulis 
žino, kad jį ir jo žmones gy
vus sudegino pasiutę, sužvėrė
ję hitlerininkai. Bet gi taip 
jjpšo Brooklyno pranciškonų 
^Darbininkas” (birž. 24 d.).

Panašus prasikaltėlis, ma
tyt, yra ir “Naujienų“ straip
snio apie “rusinimą“ auto
rius, nes ir jam su jokia są
žine nereikia skaitytis.

Taigi, Washingtone susirin
kę ir gerai pauzę ir, žinoma, 
smarkiai pasimeldę, Lietuvos 
priešai pasiuntė prezidentui 
Johnsonui reikalavimą, kad 
jis nedarytų jokių “kultūri
nių, ekonominių ir kitų susi
tarimų“ su Tarybų Sąjunga 
ir kad jis “atsisakytų su Ta
rybų Sąjunga sudaryti bet ko
kią nepuolimo sutartį“. Va
dinasi, jie nori, kad tarp tų 
uviejų jėgų santykiai dar pa- 

dhilogėtų ir kad naujo karo 
grėsmė dar padidėtų.

Nesinori tikėti, kad prezi
dentas staiga atsisveikintų su 
sveiku protu ir su šių sugedu
sių žmonių reikalavimu 
dėtų skaitytis.

pra-

zu-
nu •

Jau dingo (veikiausia 
vo) trys jauni studentai, 
vykę į Mississippio valstiją 
padėti negrams užsiregistruo
ti balsavimui.

Jau keletas desėtkų pana
šių drąsių ir ideališkų jau
nuolių darbuojasi baltųjų chu
liganų valdomoje valstijoje. 
Tai jaunuoliai, tai merginos 
ir vaikinai, kuriais tikrai ga- 

didžiuotis visa Amerikos 
Raudis!

Jie savo gyvybę ’šstatė į pa
vojų, kad padėtų žmonėms 
laimėti civilines teises.

Skaitai apie tuos jaunuo
lius pranešimus ir negali at
sistebėti jų pasiaukojimu tam, 
kas teisinga, gražu, prakilnu.

SVEIKINAME IDS, LLD IR LMS DELEGATUS IR SVEČIUS!
Paruošimas žmonių 
karui prieš Kiniją

Prašom dalyvaut didžiuliame Apie Kiekių kovą UŽ 
lygias teises

New Yorkas. — Istorija 
moko, kad visada valstybė, 
ruošdamasi kitą užpulti, pa
ruošia savo žmonių mintį, 
būk busimasis “priešas” 
yra silpnas.

Tas dabar daroma Jung
tinėse Valstijose. Birželio 
29 dieną, “The New York 
Times” išspausdino savo 
militarinio specialisto Han
seno W. Baldwino straips
nį “China’s Military Pow
er.” Jis įrodinėja, kad ka
re su Jungtinėmis Valstijo
mis Kinija mažai galėtų pa
sipriešinti, nes jos “ginklai 
seni,” “kareiviai ir lakūnai 
neišlavinti.”

Jis rašo, kad Kinija tu
ri apie 2,500,000 vyrų gink
luotose jėgose, bet jos tan
kai “seni,” tuojau “subyrė
tų.” Ji turi Tarybų Są-

DAUGIAU PUOLA 
PARTIZANUS

Saigonas. — Pakeitus 
Jungtinių Valstijų koman
dą padidintas ir puolimas 
Pietų Vietnamo partizanų. 
Amerikiečiai atsigabeno 
daug lengvų, jų tarpe gu
minių pripučiamų, valčių ir 
jomia plaukioja upėse, gi 
sausumoje puola iš lengvų 
tankiečių, raiti ant kupra- 
nuagrių ir dramblių.

IŠ VISO PASAULIO
Bostonas.— Massachusetts 

valstijos 27 teisių profeso
riai sako, kad federalinė 
valdžia turi teisę Mississip
pi valstijoje palaikyti tvar
ką ir suvaldyti baltuosius 
chuliganus.

Walingford, Conn. — Su
laukęs 73 metų amžiaus mi
rė kompozitorius Alonzo 
Eiliotas.

Londonas. — Didėja Ang
lijos ir Kinijos prekyba.

- Kritusiųjų vietas užims ki
ti, o kova, o darbas už švie
sesnį rytojų Amerikos žmo
nėms vis eis ir eis pirmyn.

z*

Tą pačią dieną, kai amba
sadorius Lodge sugrįžo iš 
Pietinio Vietnamo ir mums 
užtikrino, kad ten nors kova 
“bus ilga“, bet bus “laimėta“, 
pranešimas iš Vietnamo sako, 
kad dar keturi jauni ameri
kiečiai ten prarado savo gy
vybę. Kam jos buvo paauko
tos?

Vis daugiau ir daugiau ame
rikiečių reikalauja atsakymo 
į šį klausimą.'

O ar žinote, kad Vakarinės 
Vokietijos prezidento vietoje 

.sėdi Heinrich Lūbke. Prieš 
jį iškeltas kaltinimas, kad ka
ro metu jis buvo kruvinojo 
gestapo agentas ir išdavinėjo 
Hitleriui vokiečius, kurie ne
sutiko nusilenkti ir tarnauti 
nacizmui 1

Jie 
ru- 

K’as dėl jūrinio lai-

jungos pagamintų apie 
500 akro lėktuvų, bet 
yra nusidėvėję, senos 
šies.
vyno, tai Kinija turi tik 
mažų karo laivų ir apie 30 
TSRS pagamintų submari- 
nų, bet ir tie yra “seni.”

Taigi, Kinija “silpna.” 
Prieš ją pirmiausia paleis
tų apie 700,000 vyrų gerai 
išlavintos ir JAV apgink
luotos Čiang Kai-šeko ar
mijos nuo Formozos salos. 
Jungtinėms Valstijoms ati
dengus' bombardavimo ug
nį, “mažai kitokių jėgų ir 
reikėtų.”

Šitaip yra publika ruošia
ma karui prieš Kiniją. Ra
šo šaltai, tartum čia pat 
New Yorke nei nebūtų 
Jungtinių Tautų organiza
cijos, kuri sukurta taikos 
palaikymui.

“DEMOKRATIJOJE” 
PILNI KALĖJIMAI

Rio de Janeiro. — Brazi- Igas 
Ii jos militaristų pastatytas 
“prezidento” vieton gene
rolas H. C. Branco giriasi, 
kad per 90 dienų jo valdy
mo “jau daug atsiekė de
mokratija.”

Baisi ta “demokratija,” 
nes tūkstančiai pažanges
nių Brazilijos žmonių yra 
sukišta į kalėjimus.

Joheannesburgas. — Pietų 
Afrikos Respublikoje meti
nė mainierio alga yra nuo 
150 iki 500 dolerių. Ūžtas 
vergiškas algas dirba apie 
400,000 mainierių.

Detroitas. — Automobi
listų unijos prezidentas W. 
Reutheris pasitiki, kad 
kompanijos pasirašys su 
unija naują kontraktą. Da
bar automobilių industrijo
je dirba 350,000 darbinin
kų.

Washingtonas.—NAACP, 
negrų nacionalinė organi
zacija, ragina prezidentą 
Johnsoną, kad federalinė 
vyriausybė paimtų valdyti 
Mississippio avlstiją ir pa
darytų galą baltųjų šovinis
tų terorui.

Saigonas. — Naujoji Ze
landija jau atėjo JAV į 
pagalbą kare Pietų Viet
name, nes prisiuntė 24 mili- 
tarinius inžinierius.

118 
nu-

Manila.—Taifūnas su 
mylių per valandą vėju 
siautė linkui Kinijos. Čio
nai padarė daug nuostolių 
ir užmušė 16 žmonių.

Paryžius. — Atvyko Ru
munijos prekybos delega
cija. .

r

“Laisves” piknike Brocktone
Didysis ‘“Laisves” metinis piknikas Naujojoje Ang

lijoje šiemet, kaip žinia, įvyks liepos 4 d., šeštadienį. Vie
ta: Ramoves Parkas, Claremont Ave., Montello-Brock
ton, Mass. Pradžia 11 valandą.

Prašome visus mūsų laikraščio skaitytojus ir prie- 
telius dalyvauti piknike; prašome visą pažangiąją Nau
josios Anglijos lietuvių visuomenę skaitlingai dalyvauti.

Piknike kalbą pasakys “Laisves” administratorius 
Pranas Buknys.

Mes eisime į karą pietryčių
Azijoje, sako Johnsonas

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas beveik 
kiekiveną dieną pakartoja, 
kad Jungtinės Valstijos eis 
į karą prieš Kiniją pietry
čių Azijoje, jeigu “matys 
tam reikalo.”

Prieš 10 metų, kada Že
nevoje keturiolika valsty
bių baigė Prancūzijos karą 
Indokinuose, tai tada John
sonas, būdamas JAV sena
toriumi, sakė4.*'“Aš priešin-

! siuntimui Jungtinių 
Valstijų karių į tą didelį 
Indokinų purvyną.”

Tada prezidentas Eiisen- 
howeris sakė: “Tai būtų 
didžiausia tragedija Jungti
nėms Valstijoms įsivelti į 
karą Indokinuose.” Gi tik 
grįžęs iš Korėjos JAV jė
gų komandierius generolas 
Ridgeway sakė: “Jeigu 
JAV įsiveltų į Indokinų ka
rą, tai jame daug daugiau 
žūtų JAV kareivių, kaip žu
vo Korėjoje.”

Dabar ne tik kitaip pre
zidentas Johnsonas kalba, 
bet ir kitaip veikia. Į Pie
tų Vietnamą pasiuntė nau
ją JAV jėgų komandierių, 
o ambasadoriumi vyriausią 
JAV militarinių jėgų vir
šininką generolą M. Taylo- 
rį.

Jungtinių Valstijų karo 
lėktuvai ir malūnsparniai 
padidino partizanų bombar
davimą. Birželio 
jie per aštuonias 
puolė partizanus 
nuo Saigono ir 
upės slėnyje. Kiti gi JAV 
karo lėktuvai ir malūnspar
niai žiauriai bombardavo 
Laoso liaudiečius Muongo 
Suoio srityje.

Washingtone Valstybės 
departamento žmonės kal
ba, kad mes jau išvakarėse 
didelių įvykių.

Saigonas.—Naujas Jung
tinių Valstijų militarinių 
jėgų komandierius genero
las W. C. Westmorelandas 
vos išvengė bombos. Jis iš
lydėjo į JAV 60 karių, tik 
20 minučių po to orlaukyje 
sprogo bomba. Jis išliko 
sveikas, bet du JAV kariai 
buvo sužeisti.

Tik 75 mylios nuo Saigo
no partizanai nušovė JAV 
amlūnsparnį ir žuvo keturi 
JAV lakūnai.

26 dieną 
valandas 
į šiaurę 

Mekongo

Pekinas.—Jungtinių Vals
tijų submarinas plaukiojo 
Kinijos teritoriniuose van
denyse; tai jau 300-oji ei
linė provokacija.

Nuo praėjusio lapkričio 
mėnesio Kinijos savisauga 
užmušė 23 ir suėmė 52 
Čiang Kai-šeko agentus.

Birželio 29 d. aštuonio
lika JAV bombonešių žiau
riai bombardavo Laoso 
liaudiečių dalinius....

Manila. — Filipinų prezi
dentas Macapagalis pareiš
kė, kad padės JAV kariauti 
prieš Pietų Vietnamo parti
zanus.

Vientiane. — Laoso liau- 
diečiai sutiko, kad Laoso 
abiejų frakcijų atstovai, 
Anglijos ir Tarybų Sąjun
gos, kuriom pavesta prižiū
rėti Laoso reikalus, Indijos, 
Kanados ir Lenkijos atsto
vai, kurios sudaro Laose 
tarptautinę komisiją, susi
eitų ir baigtų karą Laose.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo premjeras sako, kad 
jeigu JAV puls Š. Vietna
mą arba Kiniją, tai susi
lauks gėdingo pralaimėji
mo.

NUDŪRĖ BANKIERĮ
Miami, Fla. — Turtingą 

bankierį J. Musslerį žmona 
rado kambaryje i 

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė protestus An
glijai, Prancūzijai, JAV ir 
Vakarų Vokietijai prieš 
Vakarinio Berlyno dalyva
vimą Vakarų Vokietijos 

] prezidento rinkimuose.
TSRS sako, kad vakarinis mylių nuo miesto. Kapito- 
Berlynas nėra Vakarų Vo- nas D. F. Sullivanas palei- 

rado kambaryje nudurtą. Kieti jos dalimi, tai ir negali 
Ji ir jų keturi vaikai nak- dalyvauti tuose rinkimuose.
tį buvo išvažiavę pasivaži
nėti. Tuo kartu kaimynai 
girdėjo, kaip bąnkieris pra
šėsi: “Ne, nedaryk man 
to.” :
lį šunį, bet tas buvo prira
kintas.

Bąnkieris turėjo dide- buvusių 24 žmonių tapo iš-

ĮVYKO MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Seattle, Wash. — Birže
lio 28 dieną čionai atsida
rė National Education As
sociation konvencija. Da
lyvauja apie 6,000 delega
tų ir 4,000 svečių. Orga
nizacijos sekretorius W. G. 
Carr raportavo, kad orga
nizacija turi 902,000 narių.

Chicago.—Tymsterių uni
jai brnagiai atsieina gyni
mas unijos prezidento 
Jameso Hoffos, kurį nuola
tos JAV valdžia puola.

Londonas. — Atvyko 
TSRS prekybos delegacija.

f

St. Augustine, Fla. — 
Šio miesto policijos virši
ninkai aiškinosi federali- 
niam teisėjui, kad jie negali 
baltųjų gaujų sukontro
liuoti. Vienoje vietoje ra
miai maršavo apie 500 neg
rų protestuodami prieš seg
regaciją, tai baltieji nuo ša
ligatvių ir iš automobilių 
ėmė į juos mesti didelės jė
gos žaislines (fireworks) 
“bombas.” Kitoje vietoje 
baltieji akmenimis ir ply
tomis mėtė i demonstran
tus.

Ku Klux Klano advoka
tas 'J. D. Stoner piktai nie
kino baltuosius, kurie ko
voja prieš segregaciją, iš
vadindamas juos “išsigimė
liais.”

Kada apie 40 negrų ir 
baltųjų, vedami kunigo, ėjo 
į Atlanto vandenį maudy
tis, tai baltieji šovinistai 
biauriai juos koliojo, o vie-

CHRUŠČIOVAS ATVYKO 
Į NORVEGIJĄ

Oslo. — Birželio 28 dieną 
Tarybų Sąjungos premje
ras Chruščiovas atvyko į 
Norvegiją. Jis buvo pri
derančiai sutiktas valdžios 
pareigūnų ir darbininkų or
ganizacijų delegacijų. Nor
vegijoje jis viešės apie sa
vaitę.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Hamiltonas, Bermuda.— 
Du JAV militariniai lėktu
vai virš Atlanto susikūlė. Iš 

gelbėti tik 7, kiti užsimušė 
arba prigėrė.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai nušovė du 
Jungtinių Valstijų malūn
sparnius ir vieną bombone
šį. Žuvo 8 JAV lakūnai.

Washingtonas. — 1963 
metais iš Europos nelega
liai buvo atskridę 155 žmo
nės. Suprantama, jie buvo 
grąžinti atgal.

Detroitas. — Henry For
das sakoj kad geriau jis su
tiks su automobilistų strei
ku, negu išpildys unijos 
reikalavimus.

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika daug atsiekė 
pasigaminime savų lėktuvų.

ninką.
Sasser, Ga.—Čionai neg

rų rasė jau atstatė tris sa
vo bažnyčias, kurias baltie
ji šovinistai 1962 metais 
sudegino. Atstatymui pri
reikė '$100,000 aukų.

Philadelphia, Miss.—Fe- 
deraliniai pareigūnai prašo 
prezidentą Johnsoną, kad 
jis daugiau prisiųstų FBI 
agentų ieškojimui dingusių 
trijų kovotojų už negrų ra
sės žmoniškas teises.

St. Augustine, Fla.—Flo
ridos gubernatorius Farris 
Bryantas paskyrė Į komite
tą du negrus ir du baltus, 
kuriems pavesta surasti bū
dus' baigimui negrų ir bal
tųjų demonstracijų. Negrų 
vadas dr. kunigas Martin 
Luther King pasiliks mies
te. kol pasireikš komiteto 
teigiami rezultatai.

“WORKERTS” KRITIKA- 
KAVO R. KENEDĮ

Worker” kritikavo Robertą 
Kenedį, JAV Justicijos sek
retorių, kad jis tokiu svar
biu momentu, kada Missis
sippio valstijoje siaučia bal
tųjų šovinistų teroras, iš
važiavo į Vakarų Vokieti
ją, vakarinį Berlyną ir Len
kiją laiko praleisti.

Haverhill, Mass. — JAV 
karo lėktuvas “F-86” nukri
to ant gyvenamo namo ir 
lovoje užmušė du vaiku
čius, vieną 8, o antrą 11 me
tų amžiaus.

Lėktuvas sugedo apie 15 

do lėktuvą, o patsai para
šiutu nusileido žemėn.

Washingtonas. — JAV 
Vidaus sekretoriatas įsakė 
nežudyti Floridoje retai su
tinkamų pies 1 i ų (kite) 
paukščių.

Bostonas.—Katalikų kar
dinolas Cushingas per 8 me
tus nuo visuomenės užslė
pė, kad 1956 metais jam 
buvo padaryta vėžio ope
racija.

Washingtonas. — Vis dar 
pilnai nėra atsakyta, kodėl 
milijonai žuvų padvėsė že
mutinėje Mississippio upė
je.

Kolombo, Ceilonas. — In
dijos okeane nuskendo Pa
namos laivas “Union Atlan
tic”, 38 įgulos nariai buvo 
išgelbėti.

Paryžius. — Streikas su
stabdė suomių, olandų ir
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lai tai garantuotų ir griežtai 
laikytųsi savo įsipareigojimų, 
jei kitos branduolinės valsty
bės prisiims panašius įsipa-
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Liepos ketvirtoji
RYTOJ, ŠEŠTADIENĮ, amerikiečių tautinė šven

tė — Liepos Ketvirtoji. Tai nepriklausomybės deklara
cijos paskelbimo minėjimas. Nepriklausomybės Dekla
racijos paskelbimas, kaip žinia, įvyko 1776 metų liepos 
4 d. Philadelphijoje.

Šių metų mūsų tautinė šventė gal būt bus atžymėta 
ir kuo kitu: jei Kongresas suspės “sutvarkyti” Teisių 
bilių, neseniai priimtą, tai prezidentas Johnsonas jį 
Liepos Ketvirtąją pasirašys, ir jis taps įstatymu.

Minėdami mūsų krašto tautinę šventę, prisiminki
me savo pareigas: kovą už taikos išlaikymą žemėje, ko
vą už naujo įstatymo pravedimą gyveniman.

Amerikos žmonės šiandien labiau nei kada nors 
turi sukrusti, veikti, kad visokiems rasistams ragai bū
tų aplaužyti, kad naujas įstatymas būtų pravestas gy
veniman, kad dvidešimčiai milijonų negrų būtų pripa
žinta teisė balsuoti, mokytis, dirbti lygiai su baltaisiais!

Sulaikyti tę baisų terorą!
ŠEN IR TEN AMERIKIEČIAI kelia reikalavimą, 

kad JAV vyriausybė ištrauktų iš Europos ir iš Azijos 
mūsų kariuomenės dalinius ir kad juos pasiųstų į Mis
sissippi valstiją. Nes tai, kas vyksta toje valstijoje, kiek
vienam galvojančiam žmogui kelia didžiulį nerimą, bai
mę.

Mississippi valstijos ribose gyvena apie 45 procentai 
negrų. Bet jie neturi žmogiškų teisių, neturi pilietinių 
teisių. Jie tebėra pavergti, jie tebėra atstumti nuo bal
savimo urnų. Jie—beteisiai.

Ir štai šiuo metu amerikiečiai, gyveną kitose vals
tijose, stodami už konstitucinių teisių ir pilietinių laisvių 
negrams suteikimą Mississippi valstijoje, rūpinasi, kaip 
visa tai realizuoti gyveniman. Iš kitų valstijų jauni 
žmonės pasiryžo vykti ten, kad padėtų negrams užsire
gistruoti balsavimui, kad juos pamokytų, kaip tai pada
ryti. Tokių prasilavinusių jaunų žmonių—daugiausia mo
kytojų—vyksta šimtai.

Šių savanorių negrų talkininkų ryžtas labai gar
bingas.

BET ŠTAI, KAS JAU atsitiko! Trys jauni vyrai— 
Michael Shweiner, 24 m. amžiaus, iš Niujorko, Andrew 
Goodman, Queens (N. Y.) kolegijos studentas, taip pat 
iš Niujorko, ir James E.Cheney, iš Mississippi, darbi
ninkas, nuvyko į tą valstiją padėti negrams. Pirimeji 
du baltaodžiai, gi Cheney—negras. Visi trys vyko au
tomobiliu savo misijai atlikti. Pasiekę miestelį Phi
ladelphia (Miss.) jie buvo policijos sulaikyti “dėl per 
greito važiavimo.” Paskui juos paleido, išvyko tolyn. 
Bet kur jie šiandien?

Jų automobilis rastas pakelėje, sudegintas, o pačių 
trijų vyrų nėra! Va, jau antra savaitė, bet apie juos 
niekas nieko negirdėjo. Spėjama, kad kukluksklaninin- 
kai ir kitokie rasistai bus juos nužudę—gal paskandinę, 
gal sudeginę, gal, užmušę, kur nors toli nuvežė.

Mississipp valstija pilna raistų, neišbrenamų pel
kių. Gal rasistai visus tris vyrus kur nors nuskandino. 
Prezidentas Johnsonas pasiuntė grupę JAV jūreivių
su įsakymu ieškoti trijų vyrų. Jūreiviai, šiuos žodžius 
rašant, braidžioja po pelkes, ieško miškuose, ežeruose. 
Bet vis neranda!

Prezidentas Johnsonas pasiuntė į Mississippi Allen 
Dullesą, buvusį Centrinės žvalgų organizacijos viršinin
ką, kad jis patirtų padėtį. Dullesas buvo ten porą die
nų; tarėsi su valstijos gubernatorium ir su kitais vir
šininkais. Dullesas sugrįžo Washingtonan ir pasakė 
prezidentui: Į Mississippi reikią siųsti daugiau FBI 
agentų, jei norima ką nors teigiamesnio ten atlikti.

N. Chųuščipvui esant Da
nijoje, jos sostinėje Kopen
hagoje, birželio 19 d. vie
name pobūvyje buvd pasta
tyta visa eilė klausimų, į
kuriuos Tarybų Sąjungos 
galva davė atsakymus. Ka
dangi kai kurie klausimai 
visiems labai įdomūs, tai 
mes čia juos ir paduosime 
mūsų skaitytojų žiniai.

Jie seka:
Klausimas: Kaip jūs po sa

vo pasikalbėjimų su Prancū- 
zujos, Anglijos ir Skandina- 
jos socialdemokratų lyderiais 
pastaruoju metu vertinate ga
limybę pasiekti socialdemo
kratų ir komunistų vienybę 

. tarptautiniame darbininkų ju
dėjime ?

N. Chruščiovas: Galiu trum
pai pasakyti, pavyzdžiui, apie 
socialdemokratų ir komunis
tų bendradarbiavimo naudą, 
sprendžiant kovos už taiką 
klausimus. Kovoje už taiką 
reikia suvienyti komunistų, 
socialdemokratų, visų geros 
valios žmonių pastangas. Mū
sų partija kovoja už visų dar
bininkų klasės būrių ir orga
nizacijų veiksmų vienybę. To
kia vienybė vaidina didžiulį 
vaidmenį darbo žmonių kovo
je už jų gyvybines teises, už 
socialinę pažangą.

Klausimas: Kokios perspek
tyvos sušaukti artimiausiu 
laiku viršūnių konferenciją?

N. Chruščiovas: Aš negaliu 
vienas kalbėti už kitų šalių 
vyriausybių vadovus. Tai bū
tų drąsus pareiškimas. Todėl 
jūs patys suprantate, kaip 
sunku man atsakyti. Aš tik 
norėčiau pasakyti savo vardu, 
Tarybų Sąjungos vyriausybės 
vardu, kad mes tokius susiti
kimus laikome naudingais.

Klausimas: Danijos liaudis 
gyvai svarsto klausimą dėl 
Danijos paskelbimo neatomi- 
ne ir neutralia zona. Kokias 
garantijas gali duoti Tarybų 
Sąjunga tokios taikos zonos 
atžvilgiu ?

N. Chruščiovas: Mes labai 
pritariame tam, kad reikia 
kažkaip, nuo kurios nors te
ritorijos pradėti termobran
duolinio ginklo šalinimą. Kai 
kurių šalių politiniai veikėjai 
pareiškė to norį. Esu tos nuę- 
monės, kad tai protingas da
lykas.

Šalis, kuri pasiskelbia ne
branduoline valstybe ir visų 
šalių pripažįstama kaip ne
branduolinė valstybė, gauna 
tą privalumą, kad kilus karui, 
į jos teritoriją nekris bram 
duolinės bombos. Manau, tai 
nemažas privalumas.

Įsivaizduokite tokį pavyzdi. 
Visam pasauliui žinoma, kad 
Amerikos povandeniniai lai
vai su branduoliniu ginklu —
“Polario” raketomis — ba
zuojasi Anglijos karinio lai
vyno bazėse. Ką tai gali duo
ti ? “Polario” reketes nu
kreiptos prieš Tarybų Sąjun
gą. Suprantama, kad mes ti
riame, kur bazuojasi povan
deniniai laivai su šiomis ra
ketomis. Turiu pasakyti, kad 
mes, gal būt, net kai ką žino
me, kur jie bazuojasi.

Manau, ponai, jūs žinote,
Kaip ten toliau bus, niekas negali nieko pasakyti!

RASISTAI, matyt, norėdami nugąsdinti tuos, 
kurie yra pasiryžę vykti į Mississippi padėti neg
rams kovoti už savo teises, nužudė tuos tris vyrus ir jų 
lavonus kur nors giliai paslėpė. Taip dabar viskas atrodo.

Abejojame, ar jie savo tikslą pasieks. Mums rodo
si, jog šis bestijiškas rasistų “žygis” tik labiau sukels 
amerikinę visuomenę; juo labiau tai sukels galvojančius 
jaunus žmones, kovojančius už negrų teises. Jie nenusi- 

* gąs teroro. Jie darbuosis!
Bet tik to pasakyti neužtenka. Reikia ką nors da

ryti, reikia veikti. Atsidėti tik ant FBI agentų negali
ma, nes šios organizaciojs praeitis rodo, kad jai mažai 
terūpi tokie dalykai, kaip suradimas-sugavimas žmogžu
džių, žudančių kovojančius negrus ir jiems padedančius 
baltuosius.

Sutinkame su tais, kurie sako, kad reikia pasiųsti 
federalinės kariuomenės būrius į Mississippi avlstiją”; 
jei ko, federalinė vyriausybė turėtų paimti tą valstiją 
savo kontrolėm Kiekvienam juk žinoma, jog Mississip
pi—pati žiauriausia, pati aršiausia valstija negrų lais
vės atžvilgiu!

2 p.—Laisve (Liberty)— Penktad., liepos (July) 3, 1964

kad pasaulyje beveik nėra 
paslapčių. Net didžiausios 
paslaptys dažnai pasirodo ži
nomos tiems, nuo ko jas mė
giama nuslėpti.

Prašau mane teisingai su
prasti : aš neketinu grasinti 
Anglijai. Bet, jei Anglija 
priėmė Amerikos raketas, ku
rios nukreiptos prieš mus, 
mes, žinoma, jau paskyrėme 
atitinkamas savo raketų su 
branduoliniu ginklu porcijas, 
kad, kilus karui, iš karto bū
tų galima smogti į povandeni
nių laivų su “Polario” rake
tomis bazes ir išvesti jas iš 
rikiuotės. Jūs, tikriausiai, ga
lite įsivaizduoti, ką tai reiš
kia.

Šaljs, atsisakančias turėti 
branduolinį ginklą, atsisakan
čias suteikti savo teritoriją 
tokių ginklų bazėms steigti 
ir pasiskelbiančias nebran
duolinėmis, kitos valstybės 
turi pripažinti kaip nedaly
vaujančias branduoliniame 
kare, jeigu kiltų karinis kon
fliktas. Tarybų Sąjunga mie-

reigojipius.
Klausimas: Ar Tarybų Są

junga pasiruošusi savo terito
riją Europos šiaurėje įjungti 
į neatominę zoną?

N. Chruščiovas: Mes ne tik 
šiaurinę savo šalies teritorijos 
dalį, bet ir visą Tarybų Są
jungos teritoriją pasiruošę 
įjungti į nebranduolinę zoną, 
jeigu, žinoma, kitos branduo
linį ginklą turinčios šalys pa
darys tą patį.

Klausimas: Kaip jūs su- 
suprantate ideologinį sambū
vį ir ar jis bus kada nors ga
limas?

N. Chruščiovas: Klausimas 
aiškus, bet nelengvas. Aš 
tvirtai tikiu, kad ateis toks 
laikas, kai visi žmonės, visos 
tautos turės vieningą ideolo
giją. Tada įsiviešpataus tai
ka ir darbas. Tai bus tada,, 
kai nebebus išnaudotojų ir iš
naudojamųjų, nebus viena ki 
tai priešingų klasių. Tada 
nebus priešingų ideologijų, ir 
visi žmonės bus bičiuliai ir 
broliai, visi stengsis gyventi 
savo tarpe taikiai ir draugiš
kai. Toks laikas ateis. Kada 
jis bus? Jis bus tada, kai 
žemėje nugalės komunizmas!

Norėčiau paaiškinti, kodėl 
dabar vyksta ideologinė ko
va. Kadangi yra visuomenė, 
kurią sudaro priešingos kla
sės, kiekviena klasė turi sa
vo ideologiją, ją gina, sten
giasi savo ideologiją padaryti 
viešpataujančia visuomenėje. 
Vienos klasės ideologija ko
voja su kitos klasės ideologi
ja. Argi kuri nors ideologi
ja gali savanoriškai užleisti 
savo pozicijas, nutraukti ko
vą su kitos, priešingos klasės 
ideologija? Ne. Jeigu, pa
vyzdžiui, buržuazinė ideolo
gija atsisakytų kovos prieš 
komunistinę ideologiją, mės 
būtume tos nuomonės, kad tai 
protingiausias nutarimas, ir 
jį sveikintume. Tada būtų 
vieninga ideologija, teisin
giausia ideologija, komunis
tinė, kuri reiškia visų darbo 
žmonių interesus, pripažįsta 
lygias visų žmonių teises. Kas 
gali būti geriau, kas gali bū
ti teisingiau už komunizmą!

Bet kol kas ne visi tai su
pranta. Vyksta įnirtinga ide
ologinė kova, ir vyks tol, kol 
teisingą ir pažangiausią ko
munistinę ideologiją supras 
tautos ir ji taps vieninga visų 
žmonių ideologija. Aš tuo ti
kiu, kaip tikiu auštančiu ry
tojumi," — viešpataus komu
nistinė ideologija! Todėl ne 
priešinkitės teisingai idelogi- 
jai, komunistinei ideologijai, 
o prisijunkite prie jos, susi
vienykite, ir tada šis laikas 
greičiau ateis.

Klausimas: Ar Kubos kri
zės sureguliavimas reiškia, 
kad Tarybų Sąjunga pripažį
sta Kubą, kaip priklausančią 
Jungtinių Valstijų interesų 
sferai, jeigu ne politine, tai 
karine prasme ?

N. Chruščiovas: Ne. Ryžtin
gai ne! Turiu pasakyti, kad 
šalių skirstymas į įtakos sfe
ras — tai imperializmo poli
tika. Ir įnirtingiausia kolo
nijinė politika. Mes ryžtin
gai stojame prieš tokią poli
tiką. Visos šalys — mažos ir 
didelės — turi naudotis pa
saulio gėrybėmis. Visos šalys 
turi būti gerbiamos ir naudo
tis suverenumo teisėmis — 
visos šalys, tiek didelės, tiek 
ir mažos! Galvojant taip, kad 
Kuba, girdi, maža šalis ir to
dėl ji pagal savo geografinę 
padėtį turinti priklausyti 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
įtakos sferai, tai ką gi mums 
tada daryti su savo kaimynė
mis, taip pat nedidelėmis ša
limis? Ne. Mes prieš šalių 
skirstymą į įtakos sferas.

Juk laikytis tokio požiūrio, 
kad didelė šalis privalo turėti 
kažkokių ypatingų privilegi
jų mažųjų šalių atžvilgiu ir 
gali kištis į šių šalių vidaus 
raikalus, negerbti jų suvere
numo, — reiškia atidaryti ke
lią karams tarp valstybių. O 
mes ryžtingai stojame prieš 
tokius neteisingus karus tarp 
valstybių, nuolat vykdome 
politiką, kuri užtikrina taikų 
sambūvį tarp valstybių, tu
rinčių skirtingą socialinę san
tvarką.

I Klausimas: Koks jūsų did-

žiausias įspūdis iš viešėjimo 
Danijoje ?

N. Chruščiovas: Didžiausias 
įspūdis, kurį aš susidariau, bū-
damas Danijoje, ir, matyti, 
jis išliks visam gyvenimui, 
tai tas, kad Danija nuostabi 
šalis! Kaip gražiai jūs ją su
tvarkėte, kokie puikūs jūsų 
laukai, kaip gerai jie įdirbti! 
Kai visa tai matai, matai pui
kius jūsų žmonių darbo vai
sius — tuo žaviesi ir tai ger
bi. Aš buvau geros nuomonės 
apie jūsų šalį ir anksčiau, dar 
nebuvęs Danijoje. Aš žinojau 
apie Daniją iš literatūros, iš 
kino filmų. Dabar mano ži
nias papildė asmeniški įspū
džiai. Ir turiu jums pasaky
ti, kad šie įspūdžiai pranoko 
mano viltis. Man liks didžiau
si, stipriausi įspūdžiai apie 
viešėjimą Danijoje, apie jūsų 
puikią, talentingą, darbščią 
liaudį.

BLOGAI BROOKLYNO 
LAIKRAŠČIUI 
“VIENYBEI”

Š. m. birželio 25 d.Brook- 
lyno “Vienybės” laidoje 
skaitome:

Rugpjūčio 22 d. nutarta 
kviesti platesnį Vienybės ben
dradarbių ir rėmėjų suvažia
vimą, kuriame bus svarstomi 
Vienybės leidimo reikalai, 
besiartinantis 80 m. jubilie
jus, Vienybės atstovybių su
stiprinimas įvairiuose mies
tuose. Pagrindinis klausimas, 
kuris bus svarstomas šiame 
Vienybės bendradarbių ir rė
mėjų suvažiavime—tai finan
sai.

Iki šiol Vienybės leidimo 
naštą V. Tysliavienė pakėlė 
paveldėjusi ' S. Cverkos pali
kimą ($6,000) ir padvigubi
nusi paskolą ant namo (buvo 
$9,000, o dabar padidinta iki 
$18,500). Vėliausiu laiku, be 
to, dar pasiskolinta iš banko 
$2,000 įvairiems Vienybės 
reikalams.

Dalį pinigų iš padidinto 
morgičiaus buvo numatyta 
skirti Juozo Tysliavos raš
tams išleisti. Deja, tų pinigų 
neliko, nes visos pajamos bu
vo skirtos Vienybei leisti ir 
įvairioms skoloms išmokėti.

Rugp. 22 d. įvy katančiame 
bendradarbių suvažiavime 
bus tariamasi dėl tolimesnio 
Vienybės leidimo, jos gau
saus archyvo tvarkymo ir kt. 
laikraščio reikalų.

Jis augo vargingai, dide
lėje šeimoje (septyni bro
liai ir sesuo), o tėvas mi
rė jam esant visai jaunam. 
Pats turėjo sunkiai vargti, 
kad pasiektų mokslą. Dur

“TIESA” APIE LEVO 
VLADIMIROVO 
NAUJĄ POSTĄ

Vilniaus “Tiesa” š. m. bir
želio 18 d. laidoje rašo:

Iš Vilniaus į Maskvą vakar 
išskrido Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko vardo universite
to mokslinės bibliotekos di
rektorius docentas' L. Vladi
mirovas. Iš čia jis vyks į 
Niujorką, kur eis Suvienytų
jų Nacijų Organizacijos D. 
Hamaršeldo vardo bibliotekos 
direktoriaus pareigas.

Tai stambi biblioteka, ap
tarnaujanti SNO darbuotojus, 
delegacijas, mokslininkus, be
sidominčius tarptautiniais 
klausimais, ir kt. Biblioteko
je dirba 120 darbuotojų, mo
kančių 30 pasaulio kalbų.

Pasibaigus ankstesniojo bi
bliotekos direktoriaus kaden
cijai, daugelis Eurųpos, Ame
rikos, Azijos šalių pasiuntė 
kandidatūras direktoriaus po
stui užimti. (Mat, šis postas 
yra renkamas). TSRS Kultū
ros ministerija pateikė drg. 
L. Vladimirovo kandidatūrą. 
Konkursinė komisija kandida
tams kėlė didelius reikalavi
mus.

Norint užimti SNO biblio
tekos direktoriaus postą, rei
kėjo tui’ėti didelį vadovavimo 
stambiai mokslinei bibliote
kai stažą, aktyviai dirbti mok
slinio tyrimo darbą, mokėti 
eilę užsienio kalbų ir kt.

Konkursą laimėjo docentas 
L. Vladimirovas, žymus bib
liotekininkystės specialistas, 
žinomas ir užsienyje (štai 
JAV bibliotekininkystės žur
nale dabar išspausdintas di
delis jo straipsnis “TSRS uni
versitetų bibliotekos”). Jis 
bus pirmasis SNO bibliotekos 
direktorius iš socialistinių ša
lių ir bibliotekai vadovaus 3 
—4 metus.

žuazijos valdymo laikais jo 
kelias ne rožėmis buvo Uo
tas. Gal todėl profesorius 
Baršauskas taip glaudžiai 
sugyveno su liaudimi—nie
kad nepamiršo savo varga
nos praeities.

Dar 1930 metais, kada 
daugelis iš mūsų nei negal
vojome apie kosmoso užval
dymą, K. Baršauskas tyri
nėjo kosminius spindulius. 
1938 metais jam buvo su
teiktas mokslų daktaro 
laipsnis už jo disertaciją 
apie svarbias mokslines iš
vadas šiame klausime. Jis 
parašė daugiau kaip 60 
moksl. lnrbu iš kosminiu 
spindulių srities ir kitų pa
našių gilių klausimų.

Tarybinė santvarka įver
tino K. Baršausko dideli 
pasiryžimą mokslo srityje, 
įvertino jo meilę ir ištiki
mybę liaudžiai, studentams 
ir jo patriotizmą savo tau
tai. Tarybiniais laikais jam 
buvo suteiktas profesoriaus 
titulas, jis buvo apdovano
tas Lenino ir Darbo Rau
donosios Vėliavos ordinais, 
LTSR nusipelniusio mokslo 
veikėjo garbės vardu.

Nuo 1956 metų jis buvo 
išrinktas LTSR Mokslų 
akademijos pilnu nariu. Jis 
buvo Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
narys, ėjo LTSR Aukščiau
siosios Tarybos deputato 
pareigas. Jis buvo paskir
tas Kauno Politechnikos 
instituto direktorium, kad 
auklėtų, mokslintų naujus 
architektus, inžinierius.

Prof. Kaz. Baršauskas
Jis suprato liaudies rei

kalus ir mylėjo žmones. 
Jam buvo visi lygūs, ir jo 
kuklumas buvo stebėtinas. 
Todėl ir mylėjo jį ir stu
dentai, ir paprasta liaudis, 
ir mokslų ir valdžios žmo
nės.

Pirmą kartą draugą K. 
Baršauską aš sutikau Niu
jorke 1958 metais “Tudor” 
viešbuty, kada jis viešėjo 
čia su grupe tarybinių 
mokslininkų. Rojus ir aš 
važiavome pasiimti jį į mū
sų ant greitųjų surengtą 
susirinkimą “Laisvės” se
najame name. Aš jo nepa
žinau, neigi jis pažino ma
ne (Rojus jau buvo sutikęs 
jį Vašingtone prieš kelias 
dienas). Ir nuo pat pirmos 
minutės mes tapome labai 
artimi.

1960 metais nuvykus man 
į Lietuvą, jis su žmona Da- 
mute atvyko iš Kauno į Vil
nių pasimatyti su manim. 
O vėliau, buvau jų namuose 
viešnia bent 'kelis kartus 
per dviejų mėnesių viešėji
mą Lietuvoje. Vieną kar
ta abudu Baršauskai at
siuntė šoferį su jų nauja 
mašina paimti mane iš Vil-

niaus į Kauną, kur pralei- * 
dau pas juos kelias dienas.

Profesorius Baršauskas, 
jo maloni žmona ir jay.’-^ 
niausiąs sūnelis mane pave
žiojo po Lietuvos dalį, kuri
man taip artima, nes tai 
mano tėvo gimtinės aplin
ka. Nuvežė į Balbieriškį, 
mano tėvo gimtinę. Taipgi 
buvome Kačerginėje, Ku
lautuvoje, Prienuose, Birš
tone. Niekas taip negalė
tų man parodyti tų vieto
vių su tokiu dideliu entu
ziazmu kaip profesorius 
Baršauskas—jis tikrai my
lėjo savo gimtąją šalį. Aš 
kol gyva būsiu atsiminsiu 
tą kelionę gražiuoju pa
krančių.

Vieną popietę, pasišaukę 
profesorių Zigmą Januške
vičių, visi trys nuvykome 
apžiūrėti tuo laiku tik sta
tomo Kauno Hes’o — Kau
no jūros. Abu draugai man 
rodė ir aiškino visas įdo
mybes. Visi trys kalbėjo
me apie jų vizitus- m arc o 
gimtinėje, kur aš turėjau 
didžią lalimę su jais susi
pažinti.

Viešint Lietuvoje 1963 
metais, profesorių Bar
šauską ir jo žmoną sutikau 
Kauno stadione, stebint ba
letą ant ledo (nors tai bu
vo birželio mėnesį) — spek
taklį statė Čekoslovakijos 
čiužinėto j ai. P e r t r a ulkos 
laiku tariau Janinai Narke
vičiūtei, Kauno miesto bur
mistro pavaduotojai: “At
leiskite, matau pažįstamus 
draugus...” Kaip malonu 
buvo ir vėl su draugais 
Baršauskais susitikti!

Dar vieną kartą susiti
kome — prie Kauno jūros, 
kur buvo suruošta išvyka 
pasiirstyti jūra, pažvejok, 
o paskiau profesoriaus Bar
šausko studentų vasarnamy 
pasivaišinti.

Matau dar ir dabar pro
fesorių Baršauską tame 
vasarnamyje, girdžiu jo 
gražią kalbą apie mūsų 
JAV lietuvių veikimą, apie 
mūsų pažangiuosius žmo
nes, kuriuos jis sutiko Nite, 
jorke būdamas, kuriuos jis 
taip pamilo! Atsisveikin
dami, kalbėjome, kad dar 
susitiksime. Bet mano lai
kas buvo taip suspaustas, 
kad negalėjau sugrįžti pa
matyti tų mielų draugų, jp 
dabar jau profesoriaus 
Kazimiero Baršausko ne
bėra... Kaip gaila tokio 
didelio, liaudžiai ir savo tė
vynei atsidavusio žmo
gaus !.

Gilią užuojautą reiškiu 
mielajai Damutei Baršaus
kienei, jos šeimai, visam 
Kauno politechnikos Insti
tuto kolektyvui.

Ilsėkis ramiai, brangus 
ir mielas Profesoriau, gra
žiose Petrašiūnų kapinėse.

Ieva Mizariene
---------- >

Madridas. —Šiemet daiM 
studentų atvyksta į Ispani
ją, vien iš Puerto Rico at
vyko 14,000.

Dešinėje — Kauno Politechnikos instituto direktorius pro
fesorius Kazimieras Baršauskas, kairėje — D. Baršauskienė
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ĮVAIRIAIS klausimais
militarizmas sudaro 

» laisvei pavojų
Daugelis amerikiečių rim

tai susirūpinę beaugančia 
militarizmo jėga, kuri nuo
lat įgyja vis daugiau ir 
daugiau autoriteto vyriau
sybės politikos pravedime.

Pentagonas šiandien ar
timai kooperuoja su indust- 
rialistais, daugiausia turin
čiais militarines gamybos 
kontraktus. Todėl milita
ristai ir tokie kontrakto- 
riai sudaro taikai pavojų, 
paneigia civilinių žmonių 
interesus, neatlaidžiai kurs
to šaltojo karo politiką.

X Tuo svarbiu klausimu 
mokslininkas ir teologas J. 
M. Swomley parašė knygą 
“The Military Establish
ment,” kurioje jis nurodo, 
kaip amerikinis militariz
mas paveikia ir sufanati
zuoja žmones. Bromley pri
mena ir buvusio prezidento 
Eisenhowerio pastabą dėl 
pavojingo militarizmo jėgos 
augimo. Knyga detaliai ir 
dokumentaliai nušviečia 
militarizmo galią.

Knygoje autorius įvardi
ja daugelį stambių industri- 
alistų, valdiškas pareigas 
atliekančių arba militaris- 
tams padedančių. Jie daro 
viską, kad militarines tar

nybos programa būtų pra
plėsta, daugiau jaunuolių 
būtų draftuojama (prievar
ta rekrutuojama) ir kad 
militarinė gamyba būtų di- 
dinama. Jie daugiausia 
priešinasi siūlomam nusi
ginklavimui.

Su savo propaganda Pen
tagonas ir militariniai kon- 
traktoriai patraukia savo 
pusėn intelektualų, moky
tojų, kunigų ir darbo unijų 
vadovų. Jiems pavyksta 
gauti vyriausybės pagalbą 
kai kuriuos darbininkų 
streikus suardyti, išgauti 
iš teisėjų įvairias drausmes 
streikuoti.

. Amerikos užsieninė poli- 
*^tika yra militaristų įtako

je. Gaudamas iki $50 bili
jonų dolerių metinio biu
džeto, Pentagonas gali sa
vo siekiams pajungti dau
gelį industrialistų ir civili- 

■įįiių žmonių, sudaryti galin
gą savo veiklai mašiną. 
Pentagono politinis nusista
tymas pilnai sutampa
kraštutinių dešiniųjų sie
kiais.

Bromley primena 
viliniams žmonėms nepa
siduoti militarizmo įta
kai, ginti laisvę nuo 
militaristų pasimojimo ją 
užgniaužti. Jis kviečia vi
sus prieš militarizmą ko
voti.

su

ci-

Kas ir kaip dvigubai 
* visuomenę apiplėšia

Jrz Dauguma amerikiečių 
’ lengvai pasiduoda dvigu

bam apiplėšimui, kai jie 
kreditų pagalba perkasi 
į v a ir i a s reikmenis. Pir
miausia už prekę jie sumo
ka aukštas kainas, o už 
kreditus — aukštus procen
tus. 5

Michigano universiteto 
tyrinėjimas parodo, kad 
apie 14 procentų visų ame
rikiečių šeimų pajamų kas
met nueina atmokėjimui 
kreditų ir procentų. Bet tos 
šeimos, kurios turi mažas 
pajamas, priverstos daug 

M didesnį pajamų procentą 
įkirti kreditams atmokėti. 
UŠeimos, turinčios mažiau 

$5,000 metinių pajamų, turi 
skirti nuo.20 iki 39 procen
tų kreditams atmokėti.

LaUvt (Liberty) Penktad., liepos (July) 3, 1964

Sunkiausią dvigubo api
plėšimo naštą paneša neg
rai, puertorikiečiai ir kiti, 
kurių pajamos yra labai 
žemos. Kadangi jie yra 
beturčiai, tai kreditų davė
jai yra jiems labai atsar
gūs — duoda mažus kredi
tus su aukštais procentais. 
Tai jiems tenka skirti net 
iki 39 procentų visų meti
nių pajamų kreditams at
mokėti. Tai baisus biednų 
žmonių apiplėšimas. Dar 
blogiau, kai jie negali pi
gesnių prekių įsigyti, nes 
tų prekių paradavėjai nesu
tinka duoti kreditų. - Tad 
jiems tenka pirkti prekes 
tose vietose, kur gauna kre
ditus, nepaisant, kad reikia 
gerokai aukštesnę kainą už 
tas prekes sumokėti.

Nepaisant to, vis didesnis 
ir didesnis naudotojų (pir
kėjų) procentas pasiduoda 
kreditams ir vis į didesnes 
ir didesnes skolas brenda.

Prancūzija kertasi su 
Amerika dėl Vietnamo
Prancūzijos prezidento de 

Golio siūlymas neutralizuo
ti Pietų Vietnamą susijęs 
su prancūzų monopolistų 
investmentais. Šiuo metu 
jie ten turi virš 500 milijo
nų dolerių invest m e n t ų , 
daugiausia gumos plantaci
jose, ir daro didelius iš to 
pelnus.

Prancūzai mato, kaip 
amerikiečiai prievarta ver
žiasi į Pietų Vietnamą. 
Toks jų veržimasis smar
kiai gązdina prancūzus ir 
stato jų investmentus į pa
vojingą padėtį. Jeigu ame
rikiečiai pilnai Pietų Viet
name įsigalėtų, prancūzai 
mano, tada amerikiečių mo
nopolistinis kapitalas tik
rai prancūzus išstumtų iš 
Pietų Vietnamo.

Tokių nuotykių prancū
zai pergyveno ypač Afri
koje ir dalinai Azijoje. Ga
lingesnis amerikinis kapita
las greit ten įsigalėjo ir 
tada prancūzams teko pa
sitrauk su nuostoliais. 
Štai kodėl dabar prancū
zai kertasi su amerikiečiais.

Prancūzų pasiūlymą ame
rikiečiai tuoj atmetė. Apie 
Pietų Vietnamo neutrali
zavimą amerikiečiai nenori 
nė kalbėti. Kaip tik prie
šingai. Jie dabar ten tvir
tina militarines jėgas, net 
nauju ambasadorium pa
skyrė generolą Taylorį.

Amerikos militaristai, at
rodo, turi laisvas rankas 
ten veikti. Tik visa jiems 
bėda, kad Vietnamo liau
dis nusisprendus naujuo
sius okupantus išvaryti iš 
savo krašto, kaip ji pir
miau padarė su prancūzais 
okupantais.

Narkotikai tarp kalinių
Sing Sing kalėjimo, Os

sining, N. Y., kapelionas 
(kunigas) George McKin
ney sako, kad iš dešimties 
kalinių trys yra narkotikų 
naudotojai. Būdami ir ka
lėjime jie susiranda priemo
nes įsigyti narkotikų.

Geo. McKinney ragina 
vyriausybę bausti mirties 
bausme visus narkotikų 
pardavinėtojus.

Maskva. —Sveika Valen
tina Tereškova - Nikolaje
vą ir jos naujagimė mer
gaitė išvyko namo.

Jakarta. — Daugiau liuo- 
sanorių išvyko į Sarawaką 
karui už atsimetimą nuo 
Malazijos.

Liepos Ketvirtoji atžymi 
daugelį istorinių įvykių

Likimas parinko Liepos 
Ketvirtąją kaip datą dau
gelio istorinių įvykių, lie
čiančių JAV-as. Pats reikš
mingiausias įvykis, žinoma, 
buvo karštą ir drėgną 1776 
m. liepos mėn. 4 d. Fila
delfijoje, kai Kontinentali- 
nis Kongresas priėmė do
kumentą, pradėtą sekan
čiais žodžiais: “Kai žmo
giškų įvykių eigoje...”

Tą dieną buvo ir kitokių 
minėtinų įvykių.

Buvęs prezidentas, James 
Monroe, mirė parėjus pen- 
keriems metams, 1831 m. 
liepos mėn. 4 d. Monroe, 
kilęs, kaip ir Jeffersonas, 
iš Virginijos, studijavo tei
sę Jeffersono Charlottsville 
kabinete.

30-asis JAV-ų preziden
tas, Calvin Coolidge, liepos 
mėn. 4 d. šventė savo gim
tadienį. Coolidge buvo gi
męs 1872 m., Vermonte.

Liepos mėn. 4 d. reiškė 
skaudų momentą vieno vy
ro gyvenimo, kuris buvo 
pirmuoju JAV-ų preziden
tu. 1754 m. liepos 4 d. 22 
metų amžiaus Jurgis Va
šingtonas po sunkios kovos 
turėjo atiduoti prancūzams 
ir indėnams Necessity For
tą, netoli Uniontown, Penn
sylvanijos valstijoje. Ne
cessity Forto kautynės pra
dėjo prancūzų ir indėnų 
karą.

Konfederatai partizanai 
Vicksburge, Miss i s s i p p i, 
neturėjo didelės priežasties 
švęsti liepos 4 d. 1863 m. 
Tą dieną Unijos kariuome
nės pajėgos po ilgų mėgini
mų paėmė miestą, nuleido 
konfederatų vėliavą nuo

Kultūrinės žinios iš Lietuvos
Teatro, kino, muzikos 
istorijos problemos

Buvo skirtas Vilniuje 
įvykęs zoninis šių meno 
šakų istorikų pasitarimas. 
Jo dalyvių dėmesio centre 
buvo tarybinio meno vys
tymosi prieškarinio (1933- 
1941 m.) ir karo metų lai
kotarpiais klausimais.

Į pasitarimą, kurį suren
gė Maskvos Meno istorijos 
institutas drauge su TSRS 
Mokslų akademijos institu
to menotyros grupe, buvo 
pakviesti Maskvos, Ukrai
nos, Baltarusijos ir Pabal
tijo respublikų mokslinin
kai, jų tarpe—LTSR Mok
slų akademijos viceprezi
dentas prof. J. Žiugžda, 
Maskvos Meno istorijos in
stituto direktoriaus pava
duotojas J. Kalašnikovas, 
Kino sekcijos pirmininkas, 
meno mokslų daktaras, S. 
Ginzburgas, Teatro sekci
jos vadovas K. Rudnickis, 
Muzikos sekcijos vadovas, 
meno mokslų daktaras J. 
Keldyšas ir kt.

Plenumuose ir sekcijų po
sėdžiuose apsvarstyta me
džiaga, kuri įeis į ruošia
mus spaudai kapitalinius 
veikalus — “Tarybinio te
atro instorija”, “Tarybinio 
kino istorija” ir “Tarybinės 
muzikos istorija.”

Aptarta taip pat medžia- 
. ga, kurią minėtiems veika
lams paruošė mūsų meno
tyrininkai —> meno mokslų 
kandidatai M. Petuchaus- 
kas ir J. Gaudrimas, kino 
specialistai A. Vėsulas ir 
V. Mikalauskas.
Dienotvarkėj e — literatūros 
kritikos klausimai

Vilniuje viešėjo žurnalo 
“Voprosy Ii te ra tūry” reda
kcinės kolegijos narė A.' 

Warren apylinkės teismo 
rūmų ir iškėlė Amerikos 
vėliavą.

1848 m. Nepriklausomy
bės Dieną Tautos sostinėje 
buvo padėtas kertinis ak
muo Vašingtono paminklui 
statyti. 1826 m. liepos mėn. 
4 d. gimė Stephen Foster, 
kurio Amerikos tautinės 
dainos yra šiandien labai 
populiarios. Tai buvo tą 
pat dieną, kai Jeffersonas 
ir Adams mirė.

Pirma užregistruota Ne
priklausomybės Deklaraci
jos šventė buvo ne liepos 4 
d., bet 1776 m. liepos 8 d., 
pirmadienį po Deklaracijos 
priėmimo. Tą dieną filadel- 
fiečiai dalyvavo masiniame su
sirinkime Valstijos Namųaikš- 
tėje, dabartinėje Nepriklau
somybės aikštėje, ir išklausė 
Johno Nixono Deklaracijos 
perskaitymo. Pat rankos 
gaudė, varpai skambėjo ir 
karių batalionai paradavo.

Formalesnis šventimas 
vyko Filadelfijoje 1777 m. 
liepos mėn. 4 d. per pirmą
sias Nepriklausomybės 
Deklaracijos metines. Šven
tė buvo paruošta tik per 
dvi dienas. Ji buvo labai en
tuziastiškai atšvęsta. Karo 
laivai Delaware upėje buvo 
pasipuošę vėliavomis. Pir
mą valandą laivų įgulai bu
vo įsakyta užimti postus 
ant stiebų ir burių.

Šie pirmieji šventimai 
nustatė vėlesnių švenčių 
minėjimo būdą ir Nepri
klausomybės Diena dabar 
yra legali šventė visose 50- 
tyse valstijų ir Kolumbi
jos Distrikte, taip pat ir 
visose teritorijose bei pri
klausančiose vietovėse.

ACNS
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Dmitrijeva. Rašytojų są
jungoje įvyko kritikų ko
misijos ir Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto or
ganizuojamas pasitarimas, 
kuriame A. Dmitrijeva pa
sidalino mintimis apie ak
tualius tarybinio literatū
ros mokslo ir kritikos klau
simus.
Eksponuoja liaudies meno 
meistrai

Kapsuko kraštotyros mu
ziejuje atidaryta medžio 
drožinių, keramikos ir gra
fikos darbų, lovatiesių, 
dhapiruočių paroda. Joje 
savo kūrinius eksponuoja 
liaudies meno meistrai M. 
Montvilaitė, R. Krasninke- 
vičius, L. Rutkauskaitė, M. 
Plioplienė ir kiti.

Išleido “Molodaja 
gvardija”

Lietuvoje gyvenančio
dirbančio žurnalisto-rašy- 
tojo Leonido Vaisbergo 
apysakų knygą 65,000 egz. 
tiražu išleido leidykla “Mo
lodaja gvardija” (Maskvo
je). Knygoje atspausdintos 
dvi apysakos, skirtos vidu
tinio mokyklinio amžiaus 
vaikams—“Laivų kapinės,” odui. 
“Ir aš plaukioja Dunojumi.” 
Leidinio dailininkas I. Uša- 
kovas.

Džazo entuziastas
Jau metai laiko gyvuoja 

Vilniaus džazo entuziastų 
iniciatyva prie kavinės- 
skaityklos įkurtas Džazo 
klubas. Čia organizuojamas 
paskaitų ciklas apie džazo 
vystymosi istoriją, supa
žindinantis jaunimą su tik
rosios džazo muzikos sti
liais, žymiausais atlikėjais 
ir tolesnio vystymosi per
spektyvomis.

Birželio mėnesio 8 d. įvy
ko pirmoji paskaita apie 
ankstyvuosius džazo sti
lius (skaitė R. Derkintis). 
Paskaita buvo iliustruoja
ma muzikos įrašais. Po to 
pasirodė Vilniaus , džazo 
kolektyvas, o taip pat sve
čiai iš Armėnijos Valst. es
tradinio orkestro.
Centrinėje spaudoje

Paskutinieji du žurnalai 
“Družba narodov” nume
riai (1964 m. Nr. 5-6) daug 
vietos skiria lietuvių lite
ratūrai, menui. Abiejų šių 
numerių viršelius puošia 
mūsų grafikų — V. Klem
kos ir A. Steponavičiaus 
darbai. Penktajame nume
ryje išspausdinta Justino

PHILADELPHIA, PA
Mr. ir Mrs. Richard Gran

ger iš Chester religijos su
metimais priešinosi suteikti 
8 metų sūnui kraujo, kuris 
serga leukemia. Reikalas 
pasiekė Common Pleas teis
mą, kuris nusprendė prieš 
tėvų užsispyrimą. Dr. Isaac 
Dejerassi buvo liudininkas. 
Granger priklauso Jehova 
religijos sektai.

U. S. Court of Appeals 
trečiu kartu palaikė Dist
rict teismo sprendimą, kad 
buvęs tymsterių lokalo sek
retorius Cohenas sumokė
tų lokalui $24,921, kurie iš
leisti jo gynimui. Jieškinį 
iškėlė opozicija — Better
ment Committee.

Teamsterių lokalo 107 bu
vęs viršininkas Edward 
Federal teismo kaltinamas 
kokioje ten nelegalioje $47,- 
500 transakcijoje.

Pennsylvanijos piliečiai 
turi kandidatą prezidento 
vietai, tai gubernatorių 
Scrantoną. Scrantonas pa
sižymėjo valstijoje numuši- 
-mu bedarbiams pašalpos ir 
sutaupymu darb d a v i a m s 
pusės milijono dolerių. Ge
ras kandidatas turčiams. 
Klausimas, ką pasakys dar
bo unijos.

Ch. Lee, plaukų kirpėjas, 
kurio kirpykla buvo pike
tuojama už atsisakymą 
kirpti plaukus negrams, 
turėjo pasiaišiknti Human 
Relations komisijai. Pasi
rašė sutartį nebedaryti dis
kriminacijos savo kirpyk
loje. Klausinėjimas baig
tas.

Du Philadelphijos dien
raščiai — “Inquirer” ir 
“Daily News” pakėlė pavie
nių numerių kainą nuo 8 iki 
10 centų. Sekmadienių lai
da 20 centų.

Septynių savaičių Philco 
kompanijos darbininkų 
streikas pasibaigė su pakė
limu uždarbio, pensijos ir 
susirgus pašalpos padini- 
nimu ir po 15 minu
čių ryte ir popiet poilsiui. 
Streikui vadovavo IEW uni
jos lokalai 101 ir 102. Lo
kalų nariai sutartį užgyrė, 
kontraktas trijų metų peri-

LLD 10 kuopos n a u j a 
susirinkimų vieta — 1150 
No. 4 St. Patogi visiems 
pasiekti. Tai senoji rusų 
svetainė, kurią nupirko slo
vakų tautybės piliečiai. Įsi- 
tėmykite adresą. Kuopa 
susirinkimus laiko kas ant
rą penktadienį kiekvieno 
mėnesio 7:30 vai. vaakre.

Trys jaunuoliai — James 
E. Szulczewski, Gerald L. 
Sarson ir Howard Langner 
—visi iš Milwaukee, Wis., 
laikomi kalėjime be užsta- 

Marcinkevičiaus p o e m a 
“Kraujas ir pelnai” (į rusų 
k. išvertė poetas A. Mize- 
rovas) su S. Krasausko 
iliustracijomis. Publicisti
kos skyriuje spausdinama 
Lietuvoje gyvenančio jauno 
rašytojo Aleksandro Kan- 
cediko apybraiža apie Kė
dainių Chemijos kombina
to žmones, apie didžiąją 
chemiją, šeštame žurnalo 
numeryje randame tris 
Violetos Palčinskaitės eilė
raščius (vertimai S. Soro- 
kino). Po rubrika “Rašy-. 
tojai pasakoja” išspaus
dintas Vacio Reimerio pa
sisakymas “Apie tai, kas 
svarbiausia,” skirtas tautų 
ir literatūrų draugystei.

to. Jis sužeidė du policma- 
nus ir du pririšo prie me
džio. Sužeisti policmanai 
randasi Ephara Communi
ty ligoninėje kritiškoje pa
dėtyje.

Jaunuoliai vogtu automo
biliu lėkė visu greitumu. 
Visi trys yra sulaužę “pa- 
rolę.” Valstijos policijai ėmė 
septynias valandas juos 
sugauti brūzgynuose.

Allentowne grupė mote
rų suruošė pikietą prieš 
Hess krautuvės r o d y m ą 
naujos mados maudymosi 
kostiumų.

4,600 Westinghouse 
Electric kompanijos Leste- 
ryje, Delaware County, 
darbininkų metė darbą, kai 
kompanija suspendavo 3 
dienoms disciplinos sumeti
mais vieną darbininką, atsi
sakiusį užimt kito jam ne
priklausančio darb i n i n k o 
darbą. Tai antras kompa
nijos užmojis nuo balandžio 
mėnesio. Darbininkai pri
klauso prie IUEW, AFL- 
CIO, lokalo 107.

Visos kliūtys nugalėtos ir 
bus statomas tiltas tarp 
Chesterio ir Bridgeporto 
skersai Delaware upę. Pa
lengvins susisiekimą tarp 
Pennsylvanijos ir New 
Jersey valstijų.

Mrs. Kauffmapn, 105 me
tų amžiaus, gimė 1859 m. 
Tuttling Wurttenberg, Vo: 
kieti joje, atvyko Į Ameriką 
turėdama 20 metų, gyvena 
pas žentą, sveikata nenusi- 
skundžia, tik sakosi akys 
ir girdėjimas nekokie esą, 
turi gerą apetitą valgyti.

Samuel L. Landey, 23 me
tų bedarbis, kaltinamas su
mušime 6 metų vaiko Donai 
Bardwell, kuris 
dey, sakoma, 
vaiką mušęs.

mirė. Lan- 
prisipažino

Pilietis

GEROJI VASARĖLĖ
Žaliuok ir klestėk, vasarėle, 
Turtinga, gera ir dosni. . . 
Tu džiugini paukštį, tu gėlę 
Kvapniausiais žiedais dabini.

žolytei beri skaidrią rasą, 
Drugeliui sparnus džiovini...
Avietę lyg mylimą sesę 
Saulutės medum vaišini.

Tu glostai žiogelį mažytį, 
Jo smuiko stygas mėgini. . . 
Darbštuolę bitutę kas rytą 
Į pievas kvieti, vadini.

Globoji tu rugį ir kvietį, 
Tu obuolius mums sirpini. 
Dainuoja, tavim sužavėti, 
Klevai ir berželiai liekni. . .

žaliuok ir klestėk, vasarėle, 
Turtinga, gera ir dosni. . .
Taip linksma, smagu,

kad ir vėlei
Tu Nemuno kloniais eini!

I. Šiožimys
.(.“Lietuvos pionierius”).

Scranton, Pa.
šis ir tas iš mūsų kolonijos

Mūsų Lackawanna pa
viete šiemet baigė viduri- 
niąsias ir aukštąsias mo
kyklas 3,440 studentų. Da
bar kyla klausimas, ar daug 
šių jaunuolių susiras dar
bus? Baigusiems kolegijas, 
kuriu mažai daliai nebus 
sunku susirasti pagal sa
vo profesiją darbą, bet 
kai]) su kitais jaunuo- 
liais? Merginoms, bai
gusioms vidurinį mokslą, 
kurios daugiausia išsimokę 
knygvedystės bei kitų rašti
nių darbų, bus kiek leng
viau irgi susirasti darbo, 
bet kai]) bus su jaunuoliais, 
kurie neturi jokio patyrimo 
bent kokiame amate? Jie 
eis į bedarbių gretas, arba 
lai tėvai užlaiko. Žinoma, 
dalis iš jų bus pašaukti į 
karinę tarnybą. O vis daž
nai šūkalojama, kad bedar
bių skaičius mažėja; nau
jų darbu, kai]) grybų po lie
taus, tik dygsta, bet kur, 
niekas nemato ir nejaučia.

Kada ponas Scrantonas 

garsiai sušuko, kad Penn
sylvania valstija bus viena 
iš pačių gerbūviškiausių! 
Bet kur gi tasai gerbūviš- 
kumas šiandien? O gal gi, 

prezidentu ?

Scrantono vardas vis pla
čiau ir plačiau girdisi visoj 
šaly, žinoma, ne mūsų mies
to, bet mūsų gubernato
riaus, kuris vis gynėsi, 
kad jis “nenorįs” kandida
tuoti prezidento vietai. Bet 
kas poną Scrantoną žino iš 
arti, tai tik šaipėsi iš jo 
tokio veidmainiavimo. Vė
liau kieno nors 
jis pasisakė, jog 
kandidatuosiąs į 
tu s. Kai kas šį 
ir prie liberalų 
betgi jis štai pasisakė, kad 
jis pilnai sutiksiąs, jei Illi- 
nojaus senatorius Dirkse- 
nas bus statomas vicepre
zidento vietai. O kaip čia 
seniai jis pasisakė, jog pil
nai sutinka su Goldwaterio 
programa. Bet kad jis at
virai nepasisako taip, kaip 
Goldwateris, tai tik politiš
kas gudravojimas, 
daugiau.

spiriamas 
jis tikrai 
preziden- 
poną net 
priskaitė,

o niekas

posakis, 
neateina

Yra angliškas 
kad senas amžius 
vienas. Tai tikra tiesa, nes 
kai tik žmogus pradedi pa- 

visokie sunegalavimai pra
deda prikibti.

Štai mūsų LLD kuopos na
rys ir “Laisvės” skaityto
jas Juozas Seniauskas jau 
antru kartu ligoninėj, ir gy
dytojai vis nesuranda ligos 
priežasties. O kada nuė
jau Juozą aplankyti, tai ra
dau ir kita “Laisvės” skai
tytoją ir vieną iš senųjų 
Scrantono gyventojų—Mar
tiną Grudi, kuris laukia 
operacijos. 1

Linkiu, kad abu šie geri 
draugai greitai susveiktų ir 
dar ilgai pasidžiaugtų gy
venimu ir gera sveikata.

Į Elektra Dzūkijos kaime

Kasabuckas iš 
kaimo (tarp 
Liškiavos) 
džiugiai rašo,

Maksimuose
Antanas

Maksimu 
Merkinės ir 
savo laiške 
kad tame mažame kaime jau 
įvesta elektros šviesa, ir 
priduria:

— Jei senieji mirusieji 
maksimiečiai iš kapų atsi
keltų, jie kristų negyvais iš 
nuostabos!

S. žvirblukas
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Nenusimink. Tomai!
APYSAKA

(Tąsa)
—Adomaitienės...
—Žinau tavo gyvenimėlį, žinau. Ne

verk, einam su manim.
Ir parsiveda savo trobelėm
Varnelienės trobelė sena, maža. Vi

duje mus pasitinka maloni šiluma, šva
ra ir vaistažolių kvapas. Ant vienos 
palangės stovi kryželis, ant kitos—vazo
nėlis su žaliuojančia gėlele, sienoje ka
bo apmusiję seni šventųjų paveikslai, pa
puošti popierinėmis gėlėmis.

—Gyvensi pas mane, — kalba tetulė 
Varnelienė. — man nusibodo vienai, vis 
galvojau, ką čia pas save priglaudus. 
Pragyvensim, nebijok! Dėk štai čia sa
vo knygas.

—Tetule, man reikia į mokyklą eiti.
—Eisi, eisi. Tik ne šiandien. Negali

ma tokiam nusiverkusiam. JJytoj. Ga
lėsi mokytis, tik niekur nuo Jmanęs^ neiš
eik. Gerai?? J \'

—Niekur neisiu, tetute?
Jeigu miegočiau, sakyčiau, kad visa 

tai sapnas. Bet aš nemiegu. Visa, kas 
vyksta, nėra sapnas, o staigi, netikėta 
permaina.

Ar supras kas, kaip man gera dabar 
gyventi! Tetulės Varnelienės trobelėje 
ramu — nei barnių, nei triukšmo, nei 
smarvės. Mokykis, skaityk, kiek tik šir
dis geidžia! Niekas netrukdo, niekas 
galvos negraužia. Kasdien darausi links
mesnis.

Nebetilpdami savo apdaruose, sprogi
nėja kvapūs pumpurai. Pavasario sau
lutė pro mažus trobelės langelius žeria 
mums į vidų savo auksinius spindulius. 
Mano džiaugsmą dar padidina maloni te
tulės Varnelienės šypsena, jos rūpestin
gas žvilgsnis ir motiniška ranka, dažnai 
paglostanti mano galvą. Prie naujos 
globėjos prisirišau kaip prie tikros moti
nos ir myliu ją labai, labai.

Sparčiai bėga dienos, artėja mokslo 
metų pabaiga. Uoliai mokausi—neužil
go egzaminai. Reikia juos išlaikyti ge
rai, be priekaištų. Negaliu netesėti mo
kytojui duoto pažado.

Mokykla baigta! Mokytojas mums pa
linkėjo laimės gyvenime, neužmiršti kny
gos, kiekviena proga toliau lavintis, mo
kytis.

Einu namo. Rankose pažymėjimas. O 
kas toliau? Mama gal ką ir būtų sugal
vojusi, bet jos nebėra... Tetulės Varne
lienės mazgelis dar menkesnis, negu kad 
būdavo mamos. Nors Liubartuose sta
to baltus gražius rūmus progimnazijai, 
man apie tolesnį mokslą nėra ko svajo
ti... O taip norėtųs! Gal ir aš kada 
būčiau mokytojas...

Neilgai trukus, jau ir pliauškinu bo
tagu. Tik ne Karveliuose pas Kralikaus- 
ką, o čia pat, Lepšiškiuose padieniu pie
meniu. Kitąmet parsisamdysiu rimtam 
ūkininkui visiems metams.

Vieną dieną tetulė Varnelienė sako:

Stipriausieji Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
dviratininkai dalyvavo tradicinėse lenktynė
se Pabaltijo keliais. Trasoje Vilnius-Talinas- 
Ryga lenktyniavo sepetyniasdešimt du spor
to meistrai ir pirmaatskyrininkai.

Nuotraukoje: dviratininkai lenktynių tra
soje.

—Buvau sutikusi mokytoją. Pavaka
ry nueik pas jį. Kvietė.

— Kaip laikaisi, Tomai?
— Gerai, tamsta mokytojau!
— Matau, neblogai. Visai kitaip atro

dai, negu žiemą.
— Tetulė Varnelienė labai gera.
—Aukso žmogus,—patvirtina ir moky

tojas.—Ne iš turto ji tave priglaudė, tik 
iš geros širdies. * Sunkūs dabar laikai, 
dar tamsūs žmonės. Bet tikėkime, ka
da nors bus kitaip: apsišvies žmonės, ki
taip sutvarkys gyvenimą. Tik bėda, kad 
dar labai mažai vaikų tegali mokytis. O . 
tu ar norėtum į progimnaziją stoti?

— Norėčiau, tamsta mokytojau!
— Aš galvojau apie tai. žinau, kad 

neturi iš ko, tad nutariau tavim pasirū
pinti, nes savų vaikų neturiu. Sėdėk, ne
šokinėk! Aš manau, jog tau užteks ir 
noro, ir pasiryžimo, tu manęs ir toliau 
neapvilsi. Kai aš pasensiu, tu stosi ma
no vieton ir ištikimai tarnausi žmonėms, 
mūsų liaudžiai, mūsų kraštui. Daugiau 
nieko iš tavęs nenorėsiu. Taigi rudenį 
važiuosi į progimnaziją, į Liubartus.

Lekiu namo, kojomis žemės nesiekda
mas. Kokia laimė, kokia laimė!.

Palikęs atlapas duris, puolu tetulei 
Varnelienei ant kaklo ir pasakoju džiaug
smingą naujieną.

— Duok dieve, jam sveikatos ir ilgą 
gyvenimą,— šnabžda ji, pakėlusi aukš
tyn akis.

15. LAPELIAI IR RYŠULYS
Vieną sekmadienį į Lepšiškius atva

žiuoja Liubartų klebonas pamaldų lai
kyti. Žmonių, kaip paprastai tokiomis 
progomis, prisirenka daug. Aš taip pat 
įsibraunu koplyčiom

Altorius paprastas, nepuošnus, senas 
ir apmusijęs. Jame šypsosi Marija — 
jauna, graži laiminga motina su kūdikiu 
ant rankų. Kūdikėlis juokiasi, skerečio- 
jasi, tartum stengdamasis ištrūkti iš 
švelnaus motinos glėbio. Prisimenu ma
mą...

Už grotelių vienoje ir kitoje pusėje 
stovi seni pajuodę klauptai. Man besi
dairant ir besiklausant giesmių, į klaup
tus sueina dvaro ponija: į vienus sėdasi 
abu Andrikauskai, į kitus — ūkvedys ir 
Liseckiai. Ir tie du plėšikai, kurie iš 
manęs dvare atėmė dešimtį litų, ir tie 
klauptuose!

Giesmės nutyla. Suskamba varpelis. 
Klapčiuko lydimas, prie altoriaus žengia 
kunigas.

Mano mintys neskrenda į dangų, o 
sukinėjasi pažeme. Kaip galima mels
tis, jeigu arčiausiai Marijos susirinko 
žmonės, kurie mane skriaudė, kurie ma
no gyvenimą padarė nelaimingą. Dvari
ninkas pražudė mano mamą. Liseckiu- 
kai mane apiplėšė ir sumušė. Ūkvedys 
metų metais iš mamos kaktos spaudė 
prakaitą... Jie visi — mano priešai. O 
sėdi po pat Marijos akimis, nė kiek nesi- 
gėdindami, matyt, tardamiesi esą patys 
doriausi pasaulyje. Ir meldžiasi jie ne 
kaip visi, o sėdomis, išdidžiai pasipūtę, 
neatsigrįždami į koplyčioje susikimšusią 
suplukusią minią, menkai tepalenkdami 
galvas prieš altorių.

“Neišeis tau į gerą, jeigu bandytum 
mane nuskriausti!”

Simano Pėtnyčia skriausti pabijojo — 
jis moka gintis. Tik manęs niekas nebi
jo, na, bet ir aš savo skriaudų niekados 
neužmiršiu!

Koplyčioje tvanku, karšta, nors vano- 
kis. O mane vis labiau alkūnėmis remia 
bobelės, norinčios arčiau prisigauti prie 
altoriaus. Užleidžiu joms savo vietą ir 
atbulas traukiuos durų link.

Vyrų pusėje nei iš šio, nei iš to prasi
deda neįprastas nerimas. Vieni dairosi, 
kiti kraiposi, šnabžda, gūžčioja pečiais, 
brūžkuoja kojomis, baksnojasi alkūnė
mis. Aiškiai matyti, kad kažkas vyrams 
sutrukdė maldą.

Baigiasi pamaldos, žmonės pabyra į 
kapines, braukiasi nuo veidų prakaitą, 
vėduojasi nosinėmis ir skvernais. Bet 
ir lauke tvanku, nedvelkia vėjas, nelin
guoja smilgos. Vaikydamos vabzdžius, 
pažeme šaudo kregždės. Tikriausia, kur

nors dangaus pakraštyje tvenkiasi liū
ties debesys. >

Šventoriuje vyrai spiečiasi į būrelius, 
kiša nosį arčiau nosies, mostaguoja ran
komis, ginčijasi, graibosi po kišenes.

Greit paaiškėja to būriavimosi ir karš
tų pašnekesių priežastis. Pamaldų me
tu kažkas keletui vyrų į kišenes įkišo po
pieriaus lapelių. Lapelių buvo paberta 
ir ant grindų, tiesiog žmonėms po ko
jomis. Sumindžiotus ir suglamžytus vy
rai juos surenka iki paskutinio. Vienas 
kitas paskaito, ir štai vyrai supranta, 
kas per popieriai pakliuvo jiems į kiše
nes ir buvo paberti koplyčioje. Tuose la
peliuose rašoma, kaip buržujų, kunigij 
ir dvarininkų valdžia apgaudinėja darbo 
žmones, spaudžia valstiečius nepakelia
mais mokesčiais, kaip mažina darbinin
kų uždarbį. Komunistų Partija ragina 
valstiečius ir darbininkus drąsiai reikšti 
savo reikalavimus, kovoti prieš dvarinin
kų, kunigų ir fabrikantų savivaliavimą.

(Bus daugiau)

Svečiuose pas miamiečius
Smagus buvo pasimaty

mas su draugais miamie- 
čiais, su kuriais teko pra
leisti tūlą laiką. Sekma
dienis, rytas gražus. Kiek 
pasistiprinę tropiškų vais
medžių gaivinančiu gėrimė
liu, rengiamės važiuoti į 
Lietuvių socia'lį klubą pie
tų. Bet buvo dar per anks
ti į salę važiuoti, tai drau
gai Masonai sako: Važiuo
kime pasakyti “helio” mū
sų geriems draugams inži
nieriui ir Mrs. Gabrėnams, 
kurie ne per toliausia nuo 
mūsų gyvena.

Na, ir privažiuojame pui
kią rezidenciją. Antaas sa
ko: Čia tai ir gyvena mū
sų draugas P. Gabrėnas. 
Linksma susipažinti ir pa
spausti dešinę maloniems 
draugams. Drg. P. Gabrė
nas, pirmojo pasaulinio ka-

jeigu randasi tarp mūsų 
darbo žmonių, sakančių, 
kad “America is beautiful,” 
tai bent jau ne visiems ir 
ne visur.

Pagerbem tėvus
Birželio 20 d. St. Peters- 

■ burge Laiškanešių svetai
nėje atsibuvo tėvams pa
gerbti banketas. Visiems 
LLD 45 kuopos nariams 
pietūs buvo duodami veltui. 
Surpantama, tik nariai ir 
palaiko mūsų garbingą ap- 
švietos organizaciją. Narių 
į banketą atsilankė viduti
niškai. Visi buvo gerai nu
siteikę ir linksmi. Mūsų 
patyrusių gaspadinių paga
minti pietūs buvo gana ge
ri. Vėliau trumpoje per
traukoje tėvų garbei pasa
kyta daug geriausių linkė
jimų ir ilgiausių metų 

■f LLD kuopai. Buvo skai-ro veteranas, turįs inžinie-L . v.1 . \ , v. .»i.n. tilt, iv v,ii„ tyta gražiai skambančių ei-

Aš žiūriu į Andrikauską. Jis meldžia
si iš storos, paauksuotais kraštais mal
daknygės. Ar pagalvoja kada tas žmo
gus apie užmuštą Rožę Adomaitienę, ar 
pagalvoja apie jos našlaitį vaiką, nuo 
kurio pernai atsipirko dešimčia litų? 
Štai ponas muša apžėlusiu kumščiu į 
krūtinę — prašo dievo nuodėmių atlei
dimo. Gal jam ir atleis dievas, bet aš 
savo skriaudų niekados jam neatleisiu, 
niekados! Jos perdaug didelės...

Ponas tartum pajutęs mano įtemptą 
žvilgsnį, kilsteli nuo maldaknygės akis 
ir lėtai jas pasuka mano pusėn. Mus 
skiria tiktai keli žingsniai. Iš tikrųjų 
jis pažiūri į mane. Po gauruotais anta
kiais pasislėpę jo akys man atrodo pa
našios į juodas skyles... Mane nukrečia 
šiurpas, ir aš skubiai nuleidžiu žvilgsnį. 
Į mane spokso ir Liseckiukai. Žvairomis 
žiūri ir vogčiomis vaiposi į saujas. Na, 
ir su tais dviem plėšikais kada nors bus 
atsiskaityta!

Nėra noro spoksoti į altorių, kurį ap
gulė blogi žmonės. Atsigręžiu atgal, ir 
mano akys susitinka pažįstamas, links
mai spindančias Simano akis. Simanas 
šelmiškai mirkteli man. Ir iš karto aš 
prisimenu žodžius, pasakytus Pelnyčiai:

riaus laipsnį tiltų ir kelių 
statyboje, taipgi daug yra 
parašęs įspūdžių mūsų 
spaudai. Puiku.' Nuvažiuo
jame į salę, jau radome 
gražų būrelį pietautojų. 
Man besidairant aplink, 
štai prieina maloni draugė 
ir sako: Aš esu Adelė Ma
linauskaitė - Kanapė, kadai
se gyvenusi Lewiston, Me. 
Ten buvau pastovi Gedimi
no salės lankytoja. Didžioji 
dalis lietuvių buvo pirmei
viai kupiškėnai. Bet 1916 
metais dėl kai kurių są
lygų apleidau Lewistona ir 
išvažiavau Chicagon. O da
bar gyvenu Miamyje. Kaip 
yra gerai turėti savo Lietu
vių socialį klubą ir be jokių 
kliūčių sau puikiausiai veik
ti mūsų visų gerovei niekie
no nekliudomai. Valio, mi- 
amiečiai!

Key West, Fla.
Key West yra apsuptas 

Gulf of Mexico, Karibų ir 
didžiojo Atlanto vandeny
no. 90 mylių į šiaurę nuo 
Kubos sostinės Havanos. 
Ten niekad nėra šalčių, be
veik visada yra vienodas 
klimatas, siekiantis 98 iki 
100 laipsnių šilumos. Key 
West yra antras seniau
sias Floridos miestas (pir
mas — St. Augustine, kuris 
ir pirmas segregacijos 
miestas), su daugiau kaip 
40,000 gyventojų. Kalba— 
daugiausia ispaniška. Vie
tiniai gyventojai pragyve
nimą daro daugiausia iš žu
vininkystės ir turistų.

K!ad pasiekus Key West, 
reikia pervažiuoti 41 tiltą 
ir tiltelį. Vienas net septy
nių mylių ilgio. Man atro
dė, kad visi tie tiltai labai 
siauri.

Man per tą trumpą laiką 
gyvenant Floridoje su Jo
nu teko pervažiuoti daug 
miestų ir miesteliui Labai 
daug matosi skurdo nua
lintų “šešėlių.” Iš tikrųjų,

lėraščių. žodžiu, viskas iš
ėjo kuo puikiausiai.

Bet neaišku, kodėl nebu
vo tėvams pagerbti banke
te mums laukiamos draugės 
Ks. Karosienės? Mes visi 
tą mielą draugę labai norė
jome pamatyti ir pasikal
bėti apie pasaulinius įvy- 
ikus.

Keista, kad mūsų drau
gai kuopos korespondentai, 
rašydami į spaudą, tarp sa
vęs nesusikalba. 'Vienas ra
šo vienaip, o kitas—kitaip. 
Draugai, tokie raštai yra 
labai klaidinantys.

\ Onute
Skaudi nelaime

Birželio 20 d., šeštadienį, 
West Gardner, Me., beplau- 
kiodamas nuskendo Willi
am (Biliukas) Stukas, 20 
metų jaunuolis. Gimęs lie
pos 1, 1943 m., Lewiston, 
Me., sūnus Antano ir Elvi- 
nos Stukų. 1962 metais bai
gęs high schoolę. Kelis mė
nesius tarnavo Jungtinių 
Valstijų orlaivyne. Prieš 
mirtį jaunuoolis dirbo Com
monwealth Shoe Co., Au
burn, Me.

Tai buvo anūkas draugų 
A. J. Stukų, mūsų “Lais
vės” ir “Vilnies” skaityto
jų- . , s

Siunčiame širdingiausią 
užuojautą Jums, Billiuko 
tėveliams, broliukui ir se
sutei Nancy.

Jonas ir Onute
« Walins

Los Angeles, Cal.
Svarbus piknikas

Sekmadienį, liepos 19 d., 
įvyks LLD 145 kuopos ren
giamas sapudos paramai iš
važiavimas - piknikas su 
pietumis Arroyo Seco par
ke, prie Avė. 60.

Mums yra žnoma, kaip 
yra reikalinga parama mū
sų’ progresyviai spaudai. 
Tad, atsilankę, papietausite 
tyrame ore, smagiai laiką 
praleisti tarp žaliuojančių 
medžių ir tuo pačiu kartu 
paremsite savo spaudą, be 
kurios būtų dvasinis badas.

Pietūs bus naujoviški, 
su pastangomis visus pa
tenkinti. Kviečiame visus 
atsilankyti, ypač jukaipie- 
čius ir redlandiečius. Ne
pamirškit dovanėlių.

Rengimo komisija 
Susirinkimai

Liepos 12 d. įvyks LDS 
35 ir LLD 145 kuopų susi
rinkimai, 11 vai. ryte, Da
nish Hall, 1359 W. 24t4h 
St., L. A. Svarbu visiems 

i atsilankyti, nes bus nepa
prastai svarbių reikalų iš
spręsti, ypač LLD veiklo
je.

Po susirinkimų busite 
pavaišinti kava ir užkan
džiais. Komplimentai ge
rai draugei, kuri dabar lan
kosi rytinėse valstijose — 
laimingų jai atostogų.

Kviečia Valdybos
Kitas svarbus piknikas
Rugpjūčio 2 d. įvyks pirm

eiviško laikraščio “Peoples 
World,” San Francisco, 
piknikas Croation Ame
rican Hall and Picnic 
Grounds, 330 South Ford 
Blvd.' Svarbu dalyvauti ir 
paremti laikraštį, kuris ug
do klasinį susipratimą tarp 
angliškai kalbančių. Be jų 
ir mūsų pastangos būtų be
vertės — tik vienybėje ga
lybė. Pasižymėkit datą ka
lendoriuje.

šakalių žemaitis

Miami, Fkj?
Birželio 17 d. atsibuvo 

LLD 75 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Pirma susi- 
rinkimo buvo pietūs, 
riuos paruošė E. Kancerie- 
nė, J. Jurevičienė ir Kana- 
pienė, taipgi N. Benikaitie- 
nė daug pagelbėjo.

Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas; pagal narių 
skaičių, turėjo būti dau
giau, bet susirinkimas buvo 
gana gyvas. Apdiskusuota 
vienas kitas klausimas, ku
rie buvo reikalingi padis- 
kusuoti. Nutarta paaukoti 
$25 dėl Tarptautinio apsi
gynimo. Taipgi nutarta ar
timoje ateityje surengti pa
rengimą “Laisvės” uandai, 
nes dabartiniu laiku labai 
reikalinga parama mūSų 
laikraščiui. Tikren y b ė j e, 
tai dėl pažangios spaudos 
parama yra visuomet rei
kalinga, nes ji gina visų 
reikalus. Kaip “Laisvė,” 
taip ir “Vilnis” rūpestingai 
gina darbo žmonių reikfi-

Būtinai reikia kelis žo
džius prisiminti apie apsi
lankymą mūsų brangios 
draugės K. Karosienės, ku
ri taip netikėtai aplankė 
Miamio lietuvius. Birželio 
14 d. Socialio Klubo sve
tainėje labai plačiai ir nuo
sekliai aiškino apie savo pa
tyrimus taikos klausimu. 
Reikia pasakyti, kad Karo- 
sienę gamta apdovanojo 14- 
bai gražiu ir gabiu talen
tu, kurį ji moka puikiai pa
naudoti dėl visuomenės ge
rovės. Jos didelis sugabu- 
mas ir pasiryžimas nuo pat 
jaunystės dienų. Ji nepaisė 
išlaidų ir atiduoti laiką grį
žus iš ilgos kelionės, nes 

’ apvažiavus Europos ir Azn- 
jos kraštus nepaėmė laiko 
dėl poilsio, bet leidosi va
žiuoti į rytines ir pietines 
valstijas.

Šį kartą važiavo ne vie
na, bet kartu su savo gy
venimo draugu ir drauge 
M. Baltulionyte. Karosienės 
apsilankymas pas visus pa
liko gilų įspūdį dėl gerJf 
valios susipratusių žmonių, 
nes perdavė gyvu žodžiu 
labai įdomias žinias, ką ji 
matė ir girdėjo apie antro
jo karo padarytus nuosto
lius, skaudžias žaizdas. Vįį- 
sur žmonės nori pastovios 
taikos, ypatingai moterys 
yra geros kovotojos už tai
ką. Nuoširdžiai linkiu tau, 
brangi Ksavera, geros svei
katos ir laimingai tęsti tą 
naudingą darbą, kuris yra 
brangus dėl viso pasaulio.

Saigonas. — Partizanai 
užmušė JAV seržantą H. A. 
Wallingą ir suėmė papito
nus T. L. Ledbetterį ir Ja- 
mesą Talley. ,

DVI KLAUSIMO PUSĖS
Markas Tvenas pateko į 

kompaniją, kurioje buvo 
karštai ginčijamasi skyry
bų klausimu.

■—Jeigu vyrai būtų pro
tingesni, nebūtų tiek daug 
skyrybų, —šaukė įpykusi 
dama.

—Bet nebūtų taip pat ir 
tiek daug vedybų, — atkir
to Markas Tvenas,

Radijo klausytojams
Pranešame, kad kas dieną 17 vai. 30 min. Niujorko 

laiku, 16 vai. Čikagos laiku, 14 vai. 30 min. San Francis- 
ko laiku transliuojamos Tarybų Lietuvos radijo laidos 
iš Vilniaus.

1) iki š. m. rugsėjo 1 d. 30.58; 40.98; 41; 41.75; 42; 
42.19 metro bangomis arba 7110, 7185, 7310, 9810 ir 11790 
kiloherco dažnumu.

2) nuo š. m. rugsėjo 1 d. 30.58; 41.75; 42; 50; 50.5 met
ro bangomis arba 5940, 6000, 2110, 7185, 9810 kiloherco 
dažnumu.

3) Kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje komiteto
laida transliuojama kas penktadienį 19 vai. Niujorko 
laiku 25, 31, 41, 49, 201, 256 metrų bangomis. k

Kasdien girdimos užsienio, Tarybų Sąjungos žinioj 
Tarybų Lietuvos gyvenimo naujienos, komentarai ir mu
zika. Laidose plačiai pasakojama apie lietuvių tautos 
ekonominius ir kultūrinius .laimėsimus, apie Jūsų tau
tiečių gyvenimą.

4 p.--Laisve (Liberty)— Penktad., liepos (July) 3, 1964



Scranton, Pa.
Birželio 21 d. teko daly

vauti malonioje sueigoje, 
kurioje Pranas ir JulėMan- 

' * Juškai savame namelyje, 
gražioje vietoje, ant upės 
kranto, su pagalba savo 
šeimos, dalyvaujant ke
liems desėtkams jų drau
gų, atšventė 50 metų vedy
bų sukaktį. Svečiai buvo 
maloniai priimti ir visi tu
rėjo smagų laiką ir links
mai praleido popietę besi- 
vaišindami ir linkėdami su
kaktuvininkams dar daug 
laimingų metų šeimyniško 
gyvenimo. Didelė šio įvy
kio svarba buvo ta, kad bu
vo gausiai paremta mūsų 
spauda. Bet apie tai parašė 
kitas korespondentas.

’ . Kitame maloniame sam- 
į Dūryje teko būti sekantį 

sekamdienį, birželio 28 d. O 
tai buvo mainierių pikni
kas, kuris, pasitaikius ide- 

I ališkai dienai, labai gražiai 
pavyko. Svetelių privažia- 

I vo iš arti ir toli. Ypatin- 
f Jai buvo malonu pasimatyti 

/ su K. Karosiene, V. And
ruliu ir A. Bimba, kurie pa
sakė kalbas susirinkusiems- 
suvažiavusiems sveč i a m s. 
Čia irgi buvo gražiai pa
remta mūsų spauda. O 
apie tai ir abelnai apie šį 
pikniką, manau, parašys ki
ti draugai.

Šiuo laiku Scrantono State 
ligoninėje randasi pora 

tflraugų, “Laisvės” skaity
tojų — draugai Senauskas 
ir M. Grudis. Linkiu ligo
niams greitai susveitki.

Prieš kiek laiko mirė A- 
domas Grudis. Buvo gi
męs šioj šaly ir buvo SLA 
nariu. Užuojauta jo šei
niai.

Čia gyvuoja Lietuvių pa- 
šalpinė draugija, įsteigta 
1895 metais. Per savo gy
vavimo laiką ji turėjo daug 
sunkumų. Bet per vienuo
lika metų iki šio laiko vertė
si visai gerai, nes turėjo 
bartenderį Feliksą Vaišno
rą, kuris su savo žmona 
biznio reikalus gražiai tvar- 

^kė. Bet jiedu sumanė įsi
gyti savo biznį, tik ant kito 
kampo nuo šios draugijos 
patalpų ir nepranešę iš 
anksčiau atsisakė barten- 
derystės. Dabar draugija 
^uri daug keblumo su ga
vimu naujo bartenderio.

Nugirdęs

New Haven, Conn.
Birželio 25 d. mirė Anna 

Kazlauskienė. Liūdesyje li
ko Jonas Kazlauskas, senas 
laisvietis. New Have no 
draugijos ir pažangiečiai 
reiškia jam ir šeimai užuo
jautą ,o Annai lai būna am
žina ramybė.

Streikuoja darbi n i n k a i 
prieš United Ill. Co. Jie yra 

^rganizuoti į International 
Association mašinistų loka- 

f lą 609. Buvo manyta, kad 
kompanija greitai sutiks 
pasirašyti naują kontraktą, 
bet ji priešinasi. Vienok 
darbininkai gerai laikosi, 

‘ tai turės pasiduoti.
•

Tėvai bebūdami lauke pa
sigedo berniuko D. Hur- 
burt, 6 metų amžiaus. Be
ieškodami surado jį užsida
riusį drabužių spintoje ir 
uždususį.

Juozas ir Sofija Aleksos 
labai linksmi, nes susilaukė 

^parvykusį iš Indonezijos 
įsūnų. Jų sūnus su žmona 

Fisbuvo Indonezijoje trejus 
metus. Jis yra elektros in
žinierius. Pabuvęs pas tė
vus apie porą mėnesių vė 
grįš į Indoneziją.

J. Kunca

Haverhill, Mass.
P. Gardulis, 6 Swain St., 

dirba Allen Shoe Co., 266 
River St. Birž. 19 d. jam 
keltuvas keliantis nuo vieno 
aukšto ant kito, sužeidė ko
ją. Nuvežtas į*Wall ligo
ninę.

Gegužės 2 d. AFL - CIO 
unijos agentas Edward J. 
Sweeney, 74 metų, unijos 
reikalais nuėjo į Liberty 
Shoe Co., 30 Stevens St. 
Jį sustabdė dirbtuvės sar
gas E. J. Smith, 63 metų, 
apdaužė, partrenkė ir su
žeidė kairės rankos petį. 
Birželio 23 d. Sweeney ap
skundė virš minėtą kompa
niją ant $25,000.

Kas iš to išeis, matysime 
vėliau.

Haverhill-Methuen ir La
wrence jau per daug me
tų sykiu važiuoja į pikni
kus ir būna labai linksmi 
važiavimai. Taip bus ir lie
pos 4 d. Vėl bus linksmas 
važiavimas į Ramovos Par
ką Montelloje. Busas iš
eis nuo Lietuvių piliečių 
klubo Lawrence ne vėliau 
kaip 12 vai. dieną.

Iš Haverhill į Lawrence 
visus nuveš M. Kazlaus
kienė. Visi būkite paskir
tu laiku. Darbininkas

Norwood, Mass.
Turėjome malonių svečių 

net iš Denverio, Colorado 
valstijos.

Birželio 2 d. čia buvo at
silankę Elizabeth Galinaus- 
kienė, jos dukrelė Amelia ir 
žentas Hugh Gilmartin.

E. Galgauskienė pirmiau 
per daugelį metų gyveno 
Norwoode. Mirus jos vy
rui J. Galgauskui, jai likus 
vienai, 1957 m. pardavė sa
vo vienos šeimos namelį ir 
išvažiavo į Denverį pas sa
vo dukrelę Amelią, kuri ten 
jau keli metai anksčiau bu
vo apsigyvenus.

Draugė EI. Galgauskie
nė 5 dienas viešėjo pas A. 
ir O. Zarubus. Birželio 3 
d. aš taipgi gavau progą su 
svečiais pasimatyti, nes A. 
ir O. Žambai ypatiškai ma
ne pakvietė, kad galėčiau 
su jais pasimatyti. Tą va
karą ir daugiau norwoodie- 
čių buvo atsilankę viešnią 
pamatyti.

Tai buvo malonus susiti
kimas po keleto metų nesi
matymo.

Draugės Galgauskienės ir 
jos dukrelės ir žento atsi
lankymo tikslas buvo da
lyvauti savo anūko Paul 
Gilmartin “graduation” 
birželio 6 d. MIT, Cam
brige, Mass., kur jis baigė 
4 metų Inžinierystės moks
lą. ' -.... . . ...

M. Uždavinis

Cleveland, Ohio
Birželio 23 palaidojome 

Joną Misiūną, LLD 22 kp. 
narį.

Jonas atvyko į šią šalį 
1913 metais. Visą laiką gy
veno pavieniu, niekur nie
ko neveikė, niekas jo neži
nojo. Tik prieš porą metų 
jį viena draugė prirašė prie 
LLD.

Vėlesniais laikais nesvei- 
kavo. Pirm mirties per 6 
savaites buvo ligoninėje, o 
birželio 20 d. mirė, sulau
kęs 70 metų amžiaus.

Jeigu prieš porą metų ne
būtų įstojęs į LLD, tai būtų 
buvę visai liūdnos laidotu-! 
vės. Dabar draugai ir drau
gės atidavė paskutinę pa
garbą, į kapines susidarė 
12 automobilių palydovų, 
palaidotas Highland Parko 
kapinėse.

B. Mikalajūnienė, velionio 
parapijonka iš Lietuvos, rū
pinosi laidotuvėmis. Nuo 
kapinių palydovus užkvietė 
į savo namus ir atitinkamai 
pavaišino. Lietuvoje buvo 
Jono brolis, bet nežinia, ar 
dar gyvas.

LLD 22’ kp. velionio dova
ną $10 paskyrė dienraščiui 
“Vilniai.” M. Nikas iš da
lyvių surinko dar aukų $11, 
iš kuriu $6 paskirta “Lais
vei,” o $5 “Vilniai.” Au
kojo: A. A. Salin, J. Kra
sin, J. D. Kripas, A. Ist- 
ramskienė, B. Mikalajūnas, 
Draugas, J. A. Palton, J. 
O. Gendrich, A. M. Nikas, 
M. Galan, C. Plaush, L. 
Liutkuvienė, C. Kanapic- 
kas. Ačiū visiems už aukas 
ir dalyvavimą šermenyse.

Cleveland© Lietuvių Mo
terų klubo susirinkimas 
įvyko birželio 11 d. Jis bu
vo skaitlingas ir trumpas. 
J. Eitutis raportavo, kad jo 
žmona, iš priežasties ne-- 
sveikatos, pasitraukia iš fi
nansų sekretorės pareigų. 
Kadangi J. Eitutis jau ilgas 
laikas atlieka tas žmonos 
pareigas, tai rezignacija 
nepriimta.

Grigienė paaukojo klubui 
$3. Šeimininkavo P. Nemu- 
rienė ir U. Rudienė.

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 
liepos 9 d. Raginame vi
sas drauges dalyvauti, nes 
bus raportas iš parengimo 
tėvų pagarbai, kuris buvo 
visais atžvilgiais sėkmin
gas. A. S.

Lietuviški dviračiai 
keliauja po pasauli

Leopoldville.—Buvęs Ka- 
tangos diktatorius M. 
Tshombe sako, kad partiza
nus organizuoja ir jiems 
vadovauja komunistai.

Neseniai mūsų kolektyvas 
pergyveno reikšmingą įvy
kį. S. Kairio vadovaujamo 
komunistinio darbo brigada 
nuo konvejerio nuėmė du- 
milijoninį dviratį.

Ta proga prisimena bur
žuazinės Lietuvos vadeivų 
svaičiojimai apie naciona
linės pramonės sukūrimą. 
Deja, be savo gamybos ark
linių plūgų ir akėčių ji dau
giau niekuo pasigirti taip ir 
negalėjo. Vinis ir tas teko 
gabentis iš užsienio. Tik 
Tarybų valdžia, broliškų 
respublikų pagalba sudarė 
sąlygas sparčiai vystyti res
publikos pramonę.

1949 metais kartu su ki
tomis mašinų bei prietaisų 
gamybos įmonėmis buvo 
pradėta statyti ir Šiaulių 
dviračių gamykla. O 1951 
metų pradžioje jau buvo su
rinktas pirmasis dviratis pa
augliams. Iš viso tais me
tais išleidome 18 tūkstan
čių “Ereliukų” ir “Kregž
dučių.”

Pirmaisiais įmonės gyva
vimo. metais beveik visuo
se gamybos baruose vyra
vo rankų darbas. Dabar 
mūsų gamykla didelė ir mo
derni šiuolaikinė įmonė. 
Kiekvieną mėnesį ji išlei
džia beveik dvigubai dau
giau produkcijos, negu per 
pirmuosius ištisus metus. 
Šiemet gamykla išleis 300 
tūkstančių keturių tipų 
dviračių. Naujas dviratis 
nuo konvejerio nuimmamas 

Mirė liepos 4 dieną, 1962
Jau dveji metai kai mirė mano mylima sesutė 

Verutė. Visuomet prisimenu su skausmu širdy
je, kad likau vienų viena iš 12-os šeimos narių.

Nepamirštu ir Tavo gimtadienio, gegužės 23, 
1887.

Mieloji sesute, tegu žydi Tau puikios gėlės ant 
kapo nuolatos,—vasarą gyvos, o žiemą dirbtinės. 
Ilsėkis ramiai!

Maryte ir Pranas Kvetkai 
sesuo ir švogeris 
—So. Boston, Mass.

per 8 dešimtadalius minu
tės.

Nuo įmonės paleidimo 
pradžios įdiegti racionaliza
ciniai pasiūlymai leidžia 
kasmet sutaupyti daugiau 
kaip 700 tūkstančių rublių. 
Plačiai mechanizavus ir au
tomatizavus gamybinius 
procesus, darbo našumas 
pakilo daugiau kaip du 
kartus, beveik 2.5 karto su
mažėjo dviračių savikaina. 
Susipažinti su mūsų ga
myklos pirmūnų darbo me
todais atvyksta Rygos, 
Minsko, Charkovo ir kitų 
įmonių specialistai.

Įmonės inžinieriai ir nov
atoriai nuolat tobulina dvi
račių konstrukciją. Nese
niai įsisavinome naujų, dai
lesnių, lengvesnių ir patva
resnių dviratukų “Vėjelis“ 
ir “Birutė” gamybą. Įmo
nės konstruktoriai sukūrė 
naują turistinio - sportinio 
tipo dviratį paaugliams, ku
rį pavadino “Strėle.”

Lietuviški dviratukai bu
vo eks p o n u o j a m i visose 
TSRS pramonės parodose 
užsienyje. Kiekvienoje pa
rodoje sušilau k d a v o gero 
įvertinimo, todėl jau nuo 
1953 metų jie eksportuoja
mi ir į užsienį. 112 tūks
tančių “Ereliukų,” “Kregž
dučių,” “Vėjelių” ir “Bitu
čių” rieda visų pasaulio že
mynų keliais, šiaulietiškais 
dviračiais važinėja Urugva
jaus ir Kubos, daugelio Af
rikos šalių Isla n d i j o s, 
Suomijos ir kitų šalių vai
kai. Vien per pirmuosius 
keturis šių metų mėnesius 
į įvairias užsienio šalis bu
vo išsiųsta 4,000' dviračių. 
Pirmą kartą lietuviški dvi
račiai neseniai iškeliavo į 
Maroką. Artimiausiu metu 
nemažą jų išsiųsime į Siri
ją, Turkiją, Ganą, Iraną, 

i Vietnamo Demokratinę 
I Respubliką. Dabar mūsų 
gamykla eksportuoja dvira
čius į 34 užsienio šalis.

J. červinskas

SLAPUKAS PAšOVe 
DU ŽMONES

Trenton, N. J.—Slapukas 
iš krūmų pašovė važiuotės 
kontroliavimo policin i n k ą 
G. H. Lensį, 22 metų am
žiaus, ir dar vieną civilinį 

| žmogų. Tai įvyko Cran- 
| berry ežero srityje. Tuo- 
I jau toje srityje buvo suim- 
I tas elementas, kuris jau ke
lis kartus buvo kalėjime ir 
pas jį rastas šautuvas. Ei
na tyrimas, ar iš to šautu
vo buvo pašauti žmonės.

pranešumTas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10-tos kuopos susirinkimas 
įvyks- 10 dieną liepos-July, Slavokų 
salėje, 1150 N. 4th St., 7:30 vakare. 
Kviečiami nariai atsilankyti r kuo- 
skaitlingiausia, nes turėsime ap
tarti daug svarbių ir naudingų or
ganizacijai reikalų. Išgirsime ko
misijų ir delegatų pranešimus.

Valdyba
(53-54)

HOLIDAY 
GREETINGS

POTTS
ICE CREAM

680 N. 20th Street

NORKAS
FUNERAL CHAPEL

1400 No. 29th St., 
Phila., Pa. PO. 9-8281

JAMES A. MONIHAN
Real Estate 

Insurance—Notary Public
LO. 8-8464

1901 Spring Garden St.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

DESIGN 
ENGINEER

Fully experienced in all phases of 
sheet metal design. Exceptional 
opportunity for advancement with
in a progressive engineering de
partment engaged in the develop
ment of commercial and industrial 
heating and air-conditioning 
equipment. Company offers liberal 
benefits including tuition allow
ance. Must be willing to relocate.
Iron Fireman-Webster, Inc.

1625 FEDERAL ST. 
CAMDEN. N. J.

An Equal Opportunity Employer
(53-54)

WANTED. Kitclienmen. 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)

MACHINISTS. 1st class only. 
Lathe machinist & Miller machinist. 
Experienced only. Steady position. 
Good working conditions and fringe 
benefits. Write:
ATLAS INSTRUMENTS CO. INC. 
F. O. Box 270, Haddonfield, N. J.

(52-58)

TRUCK DRIVER Wanted—Exp. 
only. Apply in person to MR. J. 
BONDRA, VENT CONTROL, INC., 
181 Lancaster Pike, Route 80, Mal
vern, Pa. (53-54)

TELEPHONE SALES. Work for 
“Life” Upper Darby Office. Expd. 
Phone women needed at once. Full 
time, permanent positions. Guar, 
salary & bonus. All work done in 
our modern air cond. office. For 
particulars & appt. Call MR. LA- 
RABEE. FL. 2-5848.

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

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

Wanted at once. MOLDERS (2). 
Experience on Non-Ferrows Foun
dry. Steady work for qualified men. 
Apply week of July 6th.
PHILA BRONZE & BRASS CORP. 

22nd & Master Sts.
PO. 5-2100 — Ask for Mr. Bartello.

(59)

BEEF BONERS (2). Must be 
expd. in briskets, plates and roll 
beef. Good wages, steady employ, 
union shop. All benefits. Call HO. 
8-1675, 7 —10 AM wkdys.

DAVID AVERBACH & Co.
(53-55)

MACHINIST & TOOLMAKERS.
Job shop men only. KRUSE & 
SLATTERY, 1492 Haddon Ave., 
Camden, N. J. (53-55)

FITTER OR FABRICATOR. Ex
perienced with stainless steel tanks 
«& pressure vessels. Some layout 
helpful. Permanent for right man. 
Call PO. 3-8505. (53-54)

AUTOMOBILE PAINTER. Must 
be 1st class. Apply at

CARMEN’S
813-15 Ellsworth St., 

Ellsworth. (53-54)

SLAUGHTER HOUSE BUTCHER.

Exp. in killing and cutting hogs. 
Union shop. Fringe benefits. Call—

OR. 8-0373. Mon.

Trim and Finish work. On Fiber 
glass experienced with portable 
powered hand tools, sabre saw, 
sander, grinder, circular saw, etc. 
Apply in person. REINFORCED 
PLASTICS. Street & Jacksonville 
Rd., Warminster, Pa. .(53-56)
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PRESSMAN. Thoroughly exp. on 
Davidson offset for commercial 
shop. Associated Printers, Inc., 
1026 Green St. (51-53)

COUPLE to work on farm. House 
furnished. Steady position. Good 
wages. For more information Call 
Mr. Gusten. DA. 9-1800 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)

CROCHET BEADERS. Expiercn- 
ced only. Steady position for right 
person.

Phone DE. 4-1086

(53-54)

MALE T FEMALE-

COULE. Butler & Waitress - 
Chambermaid for country home. 
Apt. with 3 bedrms, bath, living 
room, kitchen available. Expd. 
w/good ref. LO. 3-1670. 9-4:30.

(52-53)

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)

MAN & WIFE. Maintenance & 
light part time housekeeping. Pri
vate School in suburbs. Driving, fur
nished Home. State salary & refs. 
MU. 8-0474. (53-54)

COUPLE. General housework and 
gardening, private apartment and 
TV. Within City limits. Call IV 2- 
1668 for appointment.

(53-56)

REAL ESTATE

Appartmejit for Rent

1720 Marlton Ave., corner apart
ment. 4 large rooms, 2nd floor, 
near park. For information Call 
GR. 8-6910. (51-53)

Tired of Hot, sticky days? This 
8 yr. twin airlite is centrally air 
cond. 3 bdrs., ll&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. 4-7800.

(51-53)

CHERRY HILL. Split level, 7 rms. 
G. E. Kit. 24 livrm, 2 Vi baths, 3 
drrms. Dble gar. Extras galore, 
$19,750. Near Schools, churches, 
shopping. J-609-663-8505.

(53-54)

Farm for Sale
DAIRY FARM, ..Chester County. 

121-3/4 acres. Modern 8 room 2 
bath home, modern barn. Fully 
equipped. Call owner. GL. 9-8681.

(53-56)

Washingtonas. —Per Po
tomac upę, ties No. 66 ke
liu, atidarė naują tiltą, ku
rio įrengimui išleido $24,- 
500,000. Tiltas užvardintas 
“Theodore Roosevelt” bu
vusio prezidento pagarbai.

Maskva. — TSRS imasi 
darbo įrengti didelį orlaukį 
22 mylios atstoję nuo Mas
kvos.



Iš LDS sekr. Jono Siurbus 
t Raporto LDS 16 Seimui
I šiuo metu Henry Hudson hotelio salėje, Niujorke, vyksta 

(atsidarė liepos 2 d.) Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 16- 
asis Seimas. Pats svarbiausias Seimui pranešim.as-raportas, 
aišku, centrinio sekretoriaus, kuriuo yra Jonas Siurba. Jis 
pateikė Seimui ilgą, išsamų pranešimą iš dviejų metų LDS 
veiklos. Mes čia paduodame svarbesnes jo raporto dalis, 
kurios žemiau seka. — Red.

Atrodo, kad dar visai neseniai buvo Įsteigtas Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas. O jau šiemet sueina 34-ri metai nuo 
LDS suorganizavimo. Tai nemažas metų skaičius. Bet lai
kas prabėgo žaibo greitumu.

Tai jau 16-tasis Seimas, čia, New Yorko miesto, jau lai
kome tretįjį seimą.

Nors trumpai pažvelkime Į mūsų Susivienijimo pergyventą 
laiką ir atliktus darbus.

LDS gimė Amerikos ekonominės krizės laikotarpiu. Dau
gelis darbo žmonių tuomet neturėjo ir negalėjo gauti darbo. 
O kurie dirbo, buvo priversti dirbti už žemą atlyginimą. Dėl 
to ir daugeliui LDS narių tuomet sunku buvo užsimokėti net 
tuos žemus LDS narystės mokesčius. Tuomet nebuvo jokios 
apdraudos nuo nedarbo. Nebuvo nė pensijos senatvėje. Tik 
vėliau Amerikos darbo žmonės laimėjo tuos dalykus. Tą 
Amerikos žmonių judėjimą už geresnį gyvenimą aktyviai rė
mė ir mūsų Susivienijimas, ir tūkstančiai mūsų Susivieniji
mo narių jame dalyvavo.

LDS tuomet smarkiai augo ir tvirtėjo organizaciniai, nors 
finansiniai dar buvo silpnas.

Kaipo fraternalė organizacija, LDS atliko labai svarbų 
darbą per tą laikotarpį pašalpos ir apdraudos srityje.

Nuo LDS suorganizavimo iki šių metų gegužės 1 dienos 
LDS išmokėjo pašalpomis ir apdrauda $2,154,568. Tokiu bū
du LDS nariai ir jų artimieji gavo stambią paramą iš LDS.

Per tą laikotarpį narių susirgimų buvo 16,680. .Mirė 3,205 
4 nariai.
t Dabar LDS turi turto $1,438,358.98. Reiškia, LDS išmo-
♦ kėjo savo nariams ir jų pašalpgaviams beveik du įkartus 

tiek, kiek dabar turi turto.
Nepamirškime, kad LDS, kaipo fraternalė organizacija, 

taipgi atliko daug gražių darbų socialiame ir kultūriniame 
Amerikos lietuvių gyvenime.

Dabar prieš mus stovi klausimas: kokia LDS ateitis?
Bendrai reikia pasakyti, kad mūsų Susivienijimo padėtis 

kol kas gera. Finansiniai mes tvirti. O tas yra svarbiausia.
LDS dabar moka nariams dividendus. Moka ant 30 pro

centų didesnę pašalpą už tas pačias žemas duokles. Taipgi 
LDS Centras primoka kuopų finansų sekretoriams už jų dar
bą.

Su aktuaru vėl tariamės dėl įvedimo tam tikrų lengvatų 
ir tiems nariams, kurie įsirašė ant antrosios “step rate” len
telės, pagal kurią reikia mokėti žymiai aukštesnes apdrau
dos duokles pasiekus 65 metų amžių. Tokių narių turime 
tik apie 200. Iš jų tik 63 dar nėra pasiekę 65 metų amžių.

Taigi, kas liečia finansinę pusę, mes neturime problemos.
Bet kitaip yra su organizacine padėtimi.
Ir mūsų Susivienijime mii’imų skaičius jau žymiai padidėjo. 

Kasmet numiršta daugiau narių, negu įrašome. Tokiu būdu 
LDS laipsniškai mažėja narių skaičiumi. Nuo praeito seimo 
iki šio seimo narių skaičius sumažėjo 323 nariais. Dabar 
viso narių turime 4,531. Kuopų viso turime 132.

Mes turime dėti pastangas, kad sutvirtinti LDS organiza
ciniai.

Ar galime tai atsiekti ?
Pažvelgus į mūsų dabartinio vajaus pasekmes, man atro

do, kad galėtume žymiai sutvirtinti LDS organizaciniai.
Gerai įsitėmykime štai ką: Mes turime viską, kas reika

linga padaryti LDS [tvirtesniu organizaciniai. '
Mes turime nemažą skaičių kuopų. Turime daug nuošir

džių LDS narių, kurie trokšta, kad mūsų Susivienijimas gra
žiai gyvuotų dar per daugelį metų.

Ką mes turėtume daryti ?
Mano manymu, turėtume atlikti tik tris paprastus daly

kus:
1. Pirmoje vietoje turime žymiai pagerinti padėtį visose 

LDS kuopose. LDS nariai, ypatingai atsakomingesnieji ir 
veiklesnieji nariai, turėtų pasibrėžti sau už pareigą lankyti 
kuopų susirinkimus. Turėtų kalbinti ir raginti kitus 'narius 
tai daryti. Jūs žinote, kokia bloga dabar yra kuopose pa
dėtis — kas liečia susirinkimus. Jeigu kuopų susirinkimai 
būtų skaitlingesni, tai ir kuopų veikimas padidėtų; tuomet 
nebūtų sunku ir naujų narių gauti.

2. Prieš keletą metų iš LDS pasitraukė virš 1,000 jaunes
nio amžiaus narių. Reikia dėti pastangas gauti juos atgal 
į mūsų Susivienijimą. Reikia juos dažnai kalbinti įsirašyti 
į LDS, raginti, kad jie įrašytų savo vaikus į LDS.
. 3. Kiekviename kuopos susirinkime reikia rimtai pasvars
tyti apie naujų narių įrašymą. Mes turime daug LDS narių, 
kurių artimieji (sūnūs, dukterys, anūkai) dar nepriguli prie 
LDS. Su tais nariais reikia tartis apie jų šeimos narių įrašy
mą į LDS . Besvarstant, bekalbant apie naujų narių įrašy
mą, visada bus surasta, kad tą ir tą būtų galima įrašyti, tik 
reikia pakalbinti, žinome, kad dar yra nemažas skaičius 
žmonių arti prie mūsų, ir iš jų tarpo mes galime gauti nema
žą skaičių naujų narių—tik reikia šiek tiek pasirūpinti, pasi- 

v darbuoti.
Mano manymu, jeigu tuos dalykus pravestuftie gyveniman, 

tai galėtume žymiai padidinti LDS narių skaičių. Daugiau 
organizaciniai pasidarbavę, pagyvinę veiklą mūsų kuopose 
ir apskrityse galėtum dar per daugelį metų mūsų Susivieni
jime turėti tarp penkių ir šešių tūkstančių narių.

Kad pasidarbavę mes galime gauti naujų narių ir dabar
tiniu laiku, tai tą mums puikiai parodė tik ką užsibaigusio 
vajaus darbuotojai.

Šis vajus buvo daug geresnis už pirmesnįjį. Gavome 600 nau
jų narių. Tiesa, netaip didelis skaičius, bet didesnis, negu 
pirmesnio vajaus. Reikia pasakyti, kad šiame vajuje darba
vosi tik 45 veikėjai ir tik iš 30 kuopų. Virš 100 kuopų nė 
piršto nepridėjo prie šio vajaus. Kokias vajaus pasekmes 
būtume turėję, jeigu visos LDS kuopos būtų nors šiek tiek 
pasidarbavusios vajuje? Būtume įrašę mažiausia 500 naujų 
narių narių. Ir tas būtų žymiai sutvirtinęs mūsų Susivieni
jimą organizaciniai.
• Apie trečdalį naujų narių šiame vajuje įrašė tik du LDS 
veikėjai: Julius Neumann iš 134 kuopos, Cudahy, Wis., įra
šė 31 naują narį, ir Elizabeth Galore iš 37 kuopos, Wilmer-

ding, Pa., įrašė 23 naujus narius. Jiedu puikiai pasidarba- 
K’ ’VO. _ — -

Gerai pasidarbavo ir Alice Morris iš 31 kuopos, Oakville, 
Conn. Ji įrašė 11 naujų narių.

Paul Sprindis iš 65 kuopos, Kenosha, Wis., Įrašė 9 naujus 
narius. •

Helen Opeka iš 157 kuopos, Treveskyn, Pa., įrašė 7 nau
jus narius.

Eilė kitų vajininkų įrašė po keletą naujų narių.
Visi tie 45 veikėjai savo gražiu darbu parodė, kad galima 

gauti naujų narių; parodė, kad ir tos kuopos, kurios nesidar- 
bavo vajuje, būtų gavusios naujų narių, jeigu tik būtų krei
pusios dėmesį į vajų.

Nekurie vajininkai praneša, kad jie jau įrašė naujų narių 
ir po vajaus užsibaigimo. Jie norėtų, kad greitu laiku būtų 
paskelbtas naujas vajus. Pas juos yra pakilęs ūpas ant to
linus darbuotis.

Gal būt naujo vajaus negalėsim pradėti anksčiau, kaip su 
pradžia sekamų metų. Bet aš manau, kad reiktų prie va
jaus priskaityti ir dabar įrašomus naujus narius. Tegul va
jaus ūpas nenupuola pas mūsų veikėjus, kurie pasiryžo dar
buotis.

FINANSINIS LDS STOVIS

Sekamas finansinis raportas padengia periodą nuo 
gegužės 1 d., 1962 !m., iki gegužės 1 d., 1964

Su gegužės 1 d., 1962bm., bankuose buvo .... $100,109.40
Nuo to laiko įplaukė .................. •................. 432,402.24
Per tą laiką viso išmokėta ir investuota............. 424,671.93

Su gegužės 1 d., 1964 m., lieka bankuose ...... 107,839.71
Visas turtas iki gegužės 1 d., 1964 .................  $1,463,417.57
Turtas buvo gegužės 1 d., 1962 ...........  1,438,358.98.

Turtas paaugo ........ 25,058.59
Pomirtinių ir Pašalpų Išmokėjimai

Nuo gegužės 1 d., 1962 m., iki gegužės 1 d., 1964 m., mirė 
suaugusių skyriaus narių 319. Jų pašalpgaviams išmokėta 
viso $132,456.73.

Per šį laikotarpį sirgo 671 nariai ir pašalpomis jiems išmo
kėta $52,086.30.

Per šį laikotarpį suteikta paramos 10 narių, viso $773.58.

Kiek Išmokėta Per 34 Metus
Nuo LDS suorganizavimo iki gegužės 1 d., 1964 m., narių 

mirė 3,205. Jų pašalpgaviams išmokėta pomirtinėmis 
$1,235,488.24. į

Narių sirgo 16,680 ir jiems LDS išmokėjo pašalpomis 
$919,120.23. ,

Kuopų Skaičius
šiuo tarpu turime 132 kuopas, jų tarpe 1-ną angliškai kal

bančią. Laike praeito Seimo turėjome 137 kuopas. Likvi
davosi 5 kuopos.

Narių Skaičius
Laike praeito Seimo, 1962 m.., LDS turėjo narių suaugu

siųjų skyriuje 4615, vaikų skyriuje 239. Viso 4854.
Su gegužės 1 d., 1964 m., LDS turėjo narių suaugusiųjų 

skyriuje 4266; vaikų skyriuje 265. Viso 4531.
Reiškia, nuo praeito Seimo iki šio Seimo mūsų Susivieniji

mas sumažėjo 323 nariais. <

Į Lietuvą išleistuvių 
banketas

Būrelis Aido choro jaunesniųjų dainininkų susitarė 
važiuoti aplankyti Tarybų Lietuvą. Dėl to Aido choras 
rengia jiems dideles ir gražias išleistuves. Jos atsibus 
liepos 11-ą, šeštadienio vakare, “Laisvės” salėje. Bus pa
niektas pilnas banketas — su geru maistu, gėrimais ir 
skambiomis dainomis. Bilietas tik $3 asmeniui.

Pradžia 6 vai. Kviečiame visus Didžiojo New Yorko 
ir apylinkės lietuvius atsilankyti ir palinkėti gero vėjo 
išvykstantiems.

Aidas

Irena Babarskaitė 
mokytojaus Paryžiuje
Kaip buvo pranešta, rich- 

mondhillietė Irena Babars
kaitė pernai išvyko metams 
laiko į Paryžių mokytis. Ji 
studijuoja kalbas.

Anądien paklausiau jos 
tėvą:

—Kaip sekasi Irenai?
—Atrodo, neblogai, — at

sakė jis. Užsirašė dar me
tams laiko. Ji ten dėstys 
anglų kalbą ir pati toliau 
tęs savo studijas.

Irena, kaip Argentinoje 
gimusi, laisvai vartoja is
panų kalbą, gražiai kalba 
lietuviškai, angliškai ir, at
rodo, jau gerai moka pran
cūzų kalbą.

Gabi ir studijoms atsida
vusi jaunuolė. Geriausios 
jai kloties! V.

New Yorkas.— Nors įsta
tymiškai yra uždrausta 
pardavinėti žaislinius spro
gimus (“fireworks”), . bet 
artėjant liepos 4 dienai vi
sose miesto dalyse dažnėja 
“bombų” sprogimai. Kai 
kur prie jaunuolių priside
da “besilinksmindami” ir 
senesnio amžiaus tėvai.

t-

Lankėsi “Laisvėje”
Suvažiavimų išvakarėse, 

trečiadienį, mūsų laikraštį 
“Laisvę” aplankė visa eilė 
įžymių veikėjų iš visos ei
lės kolonijų.

čikagiečiai: J. Mažeika, 
St. Vėšys, I. ir J. Urmonai, 
Pateckas, G. Montvila, Sa- 
mulionienė, Widra ir kt.

Sanf ranciskiečiai: A. ir V. 
Taraškai, M. Baltulionytė.

Iš Massachusetts: dr. J. 
Repšys, J. Petruškevičius, 
M. Sukackienė, Helena Ži- 
linsikenė.

Atsiprašau
Mano aprašyme iš Mote

rų Klubo praėjusio susirin
kimo įvyko keli netikslu
mai.

Buvo praleistas vardas 
P. Simėnienės, minint nau
jai įstojusias nares. Ją 
perstatė jos sesutė M. Juš
kienė. Galime pasigirti, kad 
dabar jau turime tris sese
ris tos šeimos. P. Simo
nienė, tik ką grįžusi š Mia
mi, tai šį tą papa šakojo 
mums iš tenaitinio veiki
mo.

J. Burbienė nebuvo Klu
bo narė, bet buvo dažnai 
jo parengimų lank y t o j a. 
Mes ją, kaip ir jos dukre
lę Amiliją Juškevičienę, 
skaitėme tikra mūsų klubo 
patriote.

K. Karosienės laiškutis 
buvo prisiųstas sekretorei 
B. Keršu lien ei, ir jinai 
sakitė jį. Per klaidą pa
sakyta, kad pirmininkė jį 
skaitė.

Verute B.
Klubo koresp.

MIRĖ
Charles Brown, gyveno 

po num. 564 Hemlock St., 
Brooklyne. Mirė sekmadie
nį, birželio 28 d. Kūnas pa
šarvotas Aromiskio koply
čioje, 423 Metropolitan Av. 
Laidotuvės įvyks liepos 1 
d., Flushing kapinėse.

Velionis Charles Brown 
buvo “Laisvės” skaitytojas, 
jis paliko liūdesyje žmo
ną Marie ir kitas gimines.

Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė antradienį velio- 
nies našlė Marie.

VIEŠNIOS
Pirmadienį į “Laisvės” 

raštinę užėjo Marcelė Vasi
liauskienė iš Čikagos, lydi
ma brooklyhiėtės Alice Lu- 
kienės.

Vasiliauskienė dalyvaus 
LMS suvažiavime kaipo de
legatė. Apart to, ji praleis 
tūlą laiką pas savo draugę 
Lukienę. Abi malonios vie
šnios pasikalbėjo su lais- 
viečiais, ir M. Vasiliauskie
nė davė dovaną laikraščiui 
—$5. Linkime Vasiliaus
kienei gražiai praleisti lai
ką New Yorke.

L. K.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BAISUS ŽIAURUMAS 
New Yorkas. — Bellevue

ligoninėje šeši daktarai per 
dieną ir naktį stengėsi iš
gelbėti gyvastį Geo. Schille- 
rio, 6 metų amžiaus berniu
ko.

Du jo kaimynai berniu
kai, žemiau 15-os metų am
žiaus, apipurkštė jį degan

čia medžiaga ir uždegė. 
Pikto poelgio abu berniukai 
suimti.

MUŠTYNĖS ANT 
(FERRY)

New Yorkas. — Kada iš 
Manhattano į Staten salą 
laivas - keltas “Gold Star 
Mother,” ant jo įvyko jau-

SUSITIKITE SU GIMINĖMIS VILNIUJE

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

TUOJ GAUKITE MŪSŲ INFORMACINĘ BROŠIŪRĄ

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

Tel. WEbster 9-6362

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

susitikimu su giminėmis.

nuolių muštynės. Grupė 
jaunuolių dainavo, kitai ne
patiko dainos ir puolė dai
nininkus mušti.

Į muštynes įsivėlė virš 10 
jaunuolių. Penki buvo areš
tuoti. Visi tarp 16 ir 18 me
tų amžiaus.

New Yorkas. — Antra
dienį, birželio 30 d., New 
Yorke buvo 99 laipsniai 
karščio, tai karščiausia die
na šią vasarą.

New Yorkas.—JAV areš
tavo penkis asmenis kalti
nant, būk jie siekė plėsti 
prekybą su Kuba.

New Yorkas. — Vietos 
spaudoje tilpo žmonių laiš
kų, kuriuose jie pasisakė 
prieš karą su Kinija.

SINKLERIS PARAŠĖ 
90 KNYGŲ

Los Angeles, Calif.—Up
ton Sinkleris sulaukė jau 85 
metų amžiaus. Dabar jis 
ilsisi. Savo gyvenime yra 
parašęs 90 knygų ir brošiū
rų. Lietuvių kalba yra iš-’ 
leistos: “Raistas,” “Alie
jus,” “Karalius anglis” ir 
dar kelios kitos.

PIRKO NUO ŠVEDU 
LAIVĄ

Bona. — Vokiečių North 
German Lloyd kompani
ja pirko nuo švedų laivą 
“Kingsholmą,” 21,200 tonų 
įtalpos, kuris gali vežti 800 
keleivių. Kiek pirmiau ta 
pati kompanija pasiranda- 
vojo nuo švedų “Grips- 
holm” laivą.

Jakarta. — Indonezija 
gauna ginklų iš TSRS.

R. KENEDŽIO KLAUSĖ 
APIE NUŽUDYMĄ

JO BROLIO
Krokuva. — Kada čionai 

lankėsi Robertas Kenedis, 
tai jauni žmonės klausė apT- 
nužudymą jo brolio.

Kenedis sakė, kad Oswal- 
das “buvo komunistas,” bet 
jis nužudė John Kenedį ne- 
sivaduodamas kom u n i s t ų 
mokslu.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-oš kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, liepos 7 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime, nes kuopos delegatai pateiks 
raportus iš 16-tojo Seimo. Kurių 
duoklės neužmokėlos, malonėkite 
užsimokėti, kad nesusispenduotu- 
mėt. — Valdt^n

(53-54) <

BROOKLYN, N.Y.

LDS 46 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį,liepos-July 8 d., 7.30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. Visi kuo
pos nariai prašomi atsilankyti. Iš
girsime iš LDS seimo delegatų ra
portą ir kitus kuopos reikalus 
tarsime. ’

Komitetas
(53-54)

šeštadieni, Liepos 4-ą
AMERIKINĖ PREMJERA!

Artkino spalvotas filmas— 
“PANORAMA of RUSSIA”
Jaudinantis šiandieninės Rusijos 
vaizdas—su žvaigždėmis iš Bolšoi. 
Volgos, Omsko ir Sibiro dainų ir 

šokių ansambliai.
E. UCHITEL, Direktorius

Extra!—
“UKRAINIEČIŲ

ŠOKIŲ FESTIVALIS”

CAMEO Teatre 
8th Avenue

kamp. 44th Street
J U 6-8534

Celebrate the First Significant Victory In the 
14-year Fight Against the MfcCarran Act 

■ ■ ■ (

Hear

GUSHALL
Elizabeth! Gurley Flynn

John J. Abt, Esq
Dr. Herbert Aptheker

explain the meaning of the recent Supreme Court 
decisions and the next steps in the fight to 

nullify the McCarran Act.

Thursday — July 9th — 8 P. M.
at the air-conditioned

Riverside Plaza
253 West 73rd Street (just West of Broadway)

Admission 99 cents
Auspices: Hall-Davis Defense Committee

22 East 17th Street, New York City

Proga Didžiųjų Suvažiavimų 
Parengimai

Puiki proga susitikti su senais ir naujais 
pažangaus judėjimo veikėjais puošniam?- 
ir vėsiame Henry Hudson Kotelyje, 353 XV? 
57th St., New York City.

Penktadienį, liepos 3 d., 7 vai. vakare, 
įvyks šaunus banketas su gražia progra
mėle. 1 ; ,

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 apjfc 
linkės lietuvius tuos parengimus skaitlinę 
gai lankyti, tokių progų dažnai nepasitaiko.

Rengėjai
6 p.—Laisvė (Liberty)— Penktad., liepos (July) 3, 1964

i




