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KRISLAI
Po didžiųjų iškilmių 
Su daina i Lietuva 
Reikia dirbti, reikia rūpintis 
Pavojingas sutvėrimas 
Keista logika
Ir negrai šventieji!

— Rašo A. Bimba —

Ims laiko, kol vėl įeisime į 
normalias kasdienio gyvenimo 
vėžes po tokių jaudinančių 
į^ki’ų. Kalbu apie praėjusius 
nuc tris suvažiavimus.

Pasidarėme gražių nutari
mų, sudėjome daug drąsių pa
sižadėjimų . Dabar tik klausi
mas: Kaip ištesėsime?

; Reikia, kad visos trys or
ganizacijos — Liter a t ū r o s 
Draugija, Meno Sąjunga ir 
Darbininkų Susivienijimas — 
išsijudintų įvykdymui nutari-

i my • . i

JAV atmetė Kubos 
taikos pasiūlymą

TSRS už sudarymą J. Tautų 
jėgų taikos palaikymui

Buriasi karo debesys 
pietryčių Azijojer A

Ypatingo dėmesio, man at
rodo, pareikalaus du pasimo- 
jimai, būtent: kuo plačiausias 
^teinančiais metais pravedi- 
fflas Literatūros Draugijos 50 
metų gyvavimo sukakties at- 
žymėjimo ir taip pat ateinan
čiais metais pasiuntimas Į Lie
tuvos dainų šventę nemažos 
grupės Amerikos lietuvių dai- 
nininkų-menininkų.

Abiems šiais klausimais jau 
dabar reikia pradėti rūpintis, 
ruoštis, galvoti, planuoti.
< Pasiuntimas saviveiklininkų 
grupės į Tarybų Lietuvą pa
reikalaus daugiau jėgų, ne
gu viena Meno Sąjunga turi. 
Reikės visos pažangiosios 
suomenės talkos. Būkime 
sirengę tą talką Sąjungai 
teikti.

vi- 
pa- 
su-

Iš praėjusį šeštadienį įvyku
sio Henry Hudson viešbučio 
salėje lietuviškos dainos fes
tivalio aš išsinešiau labai ma
lonų, labai gilų įspūdį. Festi
valis dar kartą parodė, kokio 
gražaus, kokio puikaus me
no talento mes dar turime! 
Kai kurie programos punktai 
buvo išpildyti tikrai meistriš
kai.

Aną dieną senatorius Barry 
Goldwateris siūlė atomine 
bomba susidoroti su Pietinio 
Vietnamo partizanais. Dabar 
pranešama, kad jis neseniai 
kalbėjo apie panaudojimą 
atominės bombos Rytų Euro
pos “išlaisvinimui.“

Ar sunku įsivaizduoti, kas 
atsitiktų, jeigu šitas sutvėri
mas būtų išrinktas Jungtinių 
Valstijų prezidentu?!

Apie tai, kad Goldwateris 
bus respublikonų išstatytas 
kandidatu prezidento vietai, 
man atrodo, nebelieka abejo
nės.

Yra žmonių, kurie sako, 
kad Goldwaterio kandidatūra 
#k plaidos respublikonų par
tiją. Gal ir taip. Pamatysi- 

’me. Bet tuo tarpu jis ir jo

Havana. — Liepos 4 die
ną Kubos premjeras F. 
Kastro padarė ilgą pareiš
kimą, kuriame siūlė sąly
gas pagerinimui tarp Ku
bos ir JAV santykių. Jis sa
kė, kad Kuba susilaikys 
nuo pagalbos Lotynų Ame
rikoje revoliuciniam judėji
mui, jeigu JAV susilaikys 
nuo rėmimo priešvaldiško 
veikimo Kuboje.

Kastro sakė, kad išvengi
mui nesusipratimų su JAV 
reikia padidinti neutrališką 

i zoną tarp Kubos ir JAV ka- 
I ro laivyno bazės Guantana
mo įlankoje, sudaryti abiej 
šalių kontrolę prieš piratiš
kus užpuolimus ant Kubos 
ir eilę kitų žygių.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybės 
žmonės pareiškė, kad jie 
nepriima Kastro pasiūly
mo. Pareiškimas padarytas 
po Roberto McNamaros, 
Thomas C. Manno, Valsty
bės sekretoriaus pavaduo
tojo ir tvarkytojo Lotynų 
Amerikos reikalų, ir M. 
Bundy, specialaus prezi
dento patarėjo politiniais 
reikalais.

Havana. — Kubos vv- 
riausvbė pasitiki, kad 1970 
metais galės pasigaminti 
10,000,000 tonu cukraus. 
Labai daug vilčių duoda

Tarybų Sąjungos pagamin
ti specialūs kombainai cuk
ranendrių su valymui.

Kuboje iš 6,300 daktarų, 
kurie dirba 150 ligoninėse, 
su Tarybų Sąjungoje paga
minta vakcina jau beveik 
likvidavo vaikų susirgimus 
polio liga.

Washingtonas. — Prieš 
kelias dienas Meksikon at
vykusi Kubos premjero se
suo Juana Kastro-Ruz iš
stojo prieš Kubos santvar
ka, c

Dabar Washingtone pa
skelbė, kad ji per ketveris 
metus “teikė naudingų in
formacijų” Jungtinių Vals
tijų Centralinės Žvalgybos 
Agentūrai (ČIA). 1960 me-Į 
tais ji jau užmezgė ryšius Į 
su JAV ambasados nariais 
Havanoje. Kada 1961 me
tais JAV nutraukė diplo
matinius ryšius su Kuba, 
tai ji teikė žinias kitais ke
liais C.LA. ir Kubos prie
šams, kurie ten veikia slap
tai.

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro sako, kad ta
me nėra nieko nuostabaus, 
nes JAV Pilietinio karo 
(1861—1864) laikais daug 
šeimų buvo priešingose pu
sėse.

Tokio. — Tarybų Sąjun
gos ambasadorius Ana t o- 
lius Rozanovas įteikė Japo
nijos Užsienio ministrui 
Takiui Odai memorandumą. 
Jis sakė, kad toks pat me
morandumas yra įteiktas 
visiems Jungt. Tautų na
riams. Memorandumas siū
lo sudaryti Jungtinių Tau
tų militarines jėgas palai
ky mui taikos pasaulyje. 
Svarbiausi jo punktai yra: t

(1) Taikos jėgas sudaryti 
iš visų Jungtinių Tautų na
rių, išskaitant penkias di
džiąsias valstybes, kurios 
pastoviai yra Saugumo Ta
ryboje, tai yra: Angliją, 
Prancūziją, Kiniją, Jungti
nes Valstijas ir Tarybų Są
jungą.

(2) Taikos jėgos privalo 
būti Jungtinių Tautų Sau-

gurno Tarybos komandoje, 
kuri jas pasiųs ten, kur su
sidarys taikai pavojus.

(3) Jungtinės Tautos 
padengs taikos jėgų užlai
kymo lėšas.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybės 
pareigūnai mano, kad Ta
rybų Sąjungos pasiūlymas 
suddtyti Jungtinių Tautų 
jėgas taikos palaikymui yra 
priimtinas aptarimui.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Liepos 7 dieną Tarybų Są
junga įteikė Jungtinių Tau
tų generaliniam sekretoriui 
U Tha n t u i, 9 n g 1 i j o s, 
Prancūzijos ir Jungtinių 
Valstijų atstovams memo- 
ra n d u m ą sudarymui J. 
Tautų jėgų taikos palaiky
mui.

Washingtonas. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius pietų Vietname H. 
C. Lodge sako, kad ten 
“JAV politika eina nusta
tytomis vėžėmis”. Kokio
mis, ar kaip prieš 10 metų 
dabartinis pre z i d e n t a s 
Johnsonas sakė, kad prie
šingas įvelti JAV į karą 
Pietų Vietname, ar kaip 
dabar jis sako, kad “pasi
rengęs rizikuoti eiti į karą 
prieš Kiniją”, kuri turi ket
virtadalį viso pasaulio gy
ventojų.

W ashing tone daug e 1 i s 
jaučia didelį karo pavojų iš 
dabartinės JAV politikos 
pietryčių Azijoje.

Pekinas. — Jungti n i u 
Vai 
leid 
pa ] 
oso

Saigonas. — Pietų Viet
nam o partizanai apsupo 
Polei Krongo militarinę sto
vyklą, kur JAV karininkai 
lavino Pietų Vietnamo ka
rius, 41 užmušė, pačiupo 
ginklų, amunicijos ir pasi
traukė.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė p a r e i š k ė, kad 
Jungtinėse Valstijose skel
biamos “žinios”, būk kinai 
kariai tiesia plentus iš Ki
nijos Junano provincijos į 
Laosą, yra neteisybė. Tai 
JAV paruošimas liaudies 
minties, būk Kinija ruošiasi 
prie karo.

Pietų Vietnamo Naciona
linis Liaudies išsilaisvinimo 
frontas per radiją paskel
bė, kad nepaisant Jungtinių 
Valstijų moderniškosios 
technikos ir jos generolų 
komandos, partizanai laimi

IŠ VISO PASAULIO
Bissau, Afrika. — Portu

galijos Gvinėjoje, Vakarų 
Afrikoje, prasidėjo gyven
tojų sukilimai. Portugalija 
prisiuntė 10,000 kareivių.

Ši portugalų kolonija už
ima 13,500 kvadratinių my
lių plotą. Ten yra 560,000 
negrų gyventojų, o juos 
valdo tik 2,700 portugalų.

Recife, Brazilija. — Bra
zilijos militaristų valdžia 
pasiuntė armiją į Pernam
buco, Paraiba ir Alagoaso 
provincijas prieš žemdir
bius, kurie streikuoja.

Jų mėnesinė alga, —dir
bančiųjų cukraus ir kavos 
plantacijose, — yra tiktai 
apie $27’.

Jau gatavas planas 
Kinijos puolimui

Washingtonas. — Ko
mercinė spauda net žemėla
pius įtalpino, kaip Jungti
nės Valstijos “lengvai su
muštų Kiniją”.

Iš Alaskos, Filipinų, For
mozos ir kitų bazių užpultų 
JAV karo lėktuvai ir bom
barduotų visus mietus.

Iš Formozos salos apie 
700,000 Čiang Kai-šeko ar
mijos vyrų, apsaugoje JAV 
karo laivyno, būtų iškelta į 
Kinijos teritoriją. Tuo pat 
kartu JAV karo laivynas 
blokaduotų Kiniją iš jūrų 
pusės.

Iš Tailando per Laosą ir 
Šiaurės Vietnamą pultų tai
landiečių armija ir JAV 
marininkų korpusai.

TSRS pastatė didelį 
plieno fabriką

Maskva. — Baigta staty
ti milžiniškus plieno gami
nimo fabrikas prie Tomo 
upės, 15 mylių nuo Novo- 
kuznecko, Sibire. Jis buvo 
pradėtas statyti 1957 me
tais. Prie statybos dirbo 
15,000 darbininkų.

Ęabriko srityje yra apie 
40 bilijonų tonų geležies rū
dos. Fabrikas į vieną parą 
duos apie 3,000 tonųčigūno.

Jungti n i ų 
stijų malūnsparniai nu- 
o Pietų Vietnamo kuo- 
<areivių užnugaryje La- 
liaudiečių, kad pagelbė

tų dešiniesiems.
Hanojus — Jungtinės j vieną po kitos pergalę. 

Valstijos jau vykdo gyveni
mai savo grasinimus plėsti 
karą į Šiaurės Vietnamą. 
Birželio 30 diena iš JAV 
karo laivo buvo iškelta bū
rys Pietų Vietnamo karių 
ties Donghoumi, 40 mylių 
nuo Pietų Vietnamo sienos. 
Iškelto būrio tikslas buvo 
atlikti sabotažo veiksmus. 
Šiaurės Vietnamo milici- 
ninkai apsupo būrį ir su
naikino.

Liaudies frontas ragina 
visus partizanų batalionus 
prie dar energingesnio vei
kimo, prie platesnio aiškini
mo liaudžiai už ką yra par
tizanu vedamas karas. 
Liaudies frontas užtikrina, 
kad pergalė bus liaudies 
pusėje, kad interventai tu
rės pasitraukti, kaip prieš 
10 metų buvo priversti pa
sitraukti prancūzai.

New Yorkas. — Čiang 
Kai-šeko režimas Formozos 
saloje laikosi JAV pinigais 
ir apsaugoje karo laivyno 
ir orlaivyno. New Yorko 
Pasaulinėje parodoje atida
rytas jo “respublikos” pa-, 
vii jonas.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
ORO MILŽINAS

Maskva. — Tarybų Są
junga jau baigė statyti oro 
milžiną “IL-62”, kuris vienu 
kartu galės Vežti 186 kelei
vius. Lėktuvas bus nesvie-

CHRUŠČIOVAS APIE 
KELIONĘ

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas per pusę 
valandos radijo ir televizi
jos tinklais. raportavo apie 
TSRS delegacijos vizitą į 
Skandinavijos šalis. Jis sa
kė, kad delegacijos apsilan
kymas sutvirtino taikos rei
kalus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Berlynas. — Walteris Ul- 

brichtas, Rytų Vokietijos 
vadas, pareiškė, kad jeigu 
Jungtinių Valstijų politika 
bus įgyvendinta ir NATO 
suorganizuos atominį karo 
laivyną, tai abiejų Vokieti
jų apvienijimas niekados; 
neįvyks.

Jis sakė, kad ne apsigink-

New Yorkas. — “The 
Worker” iš liepos 7 dienos 
išspausdino JAV Komunis
tų partijos veikėjų W. L. 
Pattersono ir R Thompso- 
no pranešimą, kad po išty
rimo išmestas iš partijos 
William (Bill) Albertsonas, 
nes jis buvo policijos agen
tas.

, Coon Rapids, Iowa — Ū- 
atstovaujamos reakcines jėgos, kininkas Roswell Garstas 
sudaro Amerikos žmonėms di- sako, kad šiemet Jungtinė- 
džiausią pavojų

Mūsų krašto vadovybė, ma
tyt, vadovaujasi labai keista 
logika. Jai valia kištis į Pie
tinio Vietnamo ir Laoso rei
kalus, bet niekam kitam ne
valia nė piršto prikišti. Jai 
valia atvirai kištis į Kubos rei- 

• kalus, bet kubiečiams nevalia 
nė pažiūrėti į kitus kraštus.

Tokiu supratimu pagrįsta 
politika nesuderinama su tau
tų ir valstybių draugiško su
gyvenimo principu. Anksčiau 
ar vėliau ji turės būti pakeis- 

tt-a. Pasaulio opinija privers 
įa pakeisti.

se Valstijose labai užderės 
kukurūzai.

IŠ Vatikano praneša, kad 
š. m. spalio 18 dieną bus pa
skelbti šventaisiais dvidešimt 
du Afrikos negrai. Mat, jie 
dar pereitame šimtm e t y j e 
Ugandoje buvę nužudyti už

atsisakymą išsižadėti katalikų 
bažnyčios.

Įdomu ir keista štai kas: 
Kodėl katalikų bažnyčia tik 
dabar susiprato iš negrų šven
tuosius daryti?

Atsakymą nesunku surasti: 
ji taikosi prie sąlygų. Ją prie 
to privertė milžiniškas juodo
sios spalvos žmonių judėji
mas Afrikoje ir Jungtinėse 
Valstijose. Ji nenori nuo jų 
atitrūkti. Ji nori juos laimėti.

Mes, žinoma, stojame už 
visokią lygybę, už visokią in
tegraciją, net ir tarp šventų
jų, net danguje, net ir Va
tikano skaitlingoje kancelia
rijoje, kurioje, kiek man ži
noma, nesiranda nė vieno juo
dosios odos žmogaus.

Paryžius. — Alpių kal
nuose, Prancūzijos pusėje, 
nuvirto dalis Blanko kalno 
ir užmušė 14 alpinistų—kal
nų tyrinėtojų. Blanko kal
nas yra 13,540 pėdų aukščio. tiškai greitas, skris du kar-

Washingtonas. — Buvu
sio prezidento Kenedžio 
žmona Kenedienė su jų 
dviemis vaikučiais persikels 
gyventi į New Yorką.

Ji sakė, kad jos gyveni
mas Washingtone nuolatos 
primena velionį prezidentą 
ir veikia į jos nervus.

Mexico City. — Liepos 5 
dieną buvo renkamas šalies 
prezidentas šešeriems me
tams. Vyriausi kandidatai 
buvo Gustavo Diaz Ordazas 
ir Jose Gonzales Torres

Georgetown, Gvijana. — 
Laive, kuriame plauke apie 
75 negrai, sprogo bomba ir 
užmušė virs 10 žmonių.

Chicago. — Liepos 4 d. 
šventėmis, per 70 valandų, 
automobilių nelaimėse žuvo 
504 žmonės.

tus greičiau už garsą

NAUJA LAIVŲ-KELTŲ 
LINIJA

Cape May, N. J. — Ati
daryta nauja laivų - keltų 
(“ferry boat”) linija tarp 
Cape May, N. J., ir Lewes, 
Delaware, per Delaware 
upės žiotis.

Laivai perplaukia 16-kos 
mylių vandens plotą į 70 
minučių. Iš vienos ir kitos 
pusės išplaukia kas dvi va
landos. Laivai-keltai yra 
dideli, gali pervežti po 1,200 
žmonių ir nuo 80 iki 120 
automobilių.

RESPUBLIKONŲ 
KONVENCIJA

San Francisco, Calif. — 
Pirmadienį, liepos 13 d., čio
nai atsidarys Respubliko
nų partijos nacionalė kon
vencija, kurioje bus nomi
nuotas kandidatas į JAV 
prezidentus.

Iki dabar daugiausia pa
sekėjų turėjo senatorius 
Barry Goldwateris, bet 
konvencijos išvakarėse jam 
ant kulnų lipo Pennsylvani- 
jos gubernatorius William 
W. Scrantonas

• lavimas, o nusiginklavimas
vestų abidvi Vokietijas prie 
vienybės.
—

New Yorkas. — Karšto
mis dienomis žmonės varto
ja daug vandens. Per vie
ną savaitę New Yorko prės
ko vandens kiekis nupuolė 
nuo 84 iki 63 procentų jų 
įtalpų.

New Yorkas* — United 
States Court of Appeals pa
tvirtino žemesnio teismo 
atmetimą mokslininko Dr. 
linus Paulingo reikalavimo 
$500,000 iš “Daily News”. 
Mokslininkas sako, kad tas 
laikraštis jį apšmeižė.

Generolas

Pekinas. — Kinijos lėktu
vai nušovė JAV gamybos 
šnipišką “U-2” lėktuvą, ku
ris buvo atskridęs nuo For- 
mozos salos.

Saigonas.
P. Delavanas, kuris koman
duoja JAV malūnsparnius, 
sakė, kad jie tik per vieną 
savaitę išskraidė 1,400 va
landų puldami partizanus.

TEIS 300,000 ŽMONIŲ 
ŽUDYTOJĄ

Bona. — Liepos 13 dieną 
Muniche prasidės teismas 
Hitlerio generolo KarlWoL 
ffo, kuris buvo dešinioji 
ranka geštapo vado Himm- 
lerio. Jis yra kaltinamas 
nužudyme 300,000 nekaltų

mus inžinierius Roy Davi- žmonių.

Clevelandas — Sulaukęs 
63 metų amžiaus mirė įžy-

sonas.
----------------- . Washingtonas. — Jungti-

Mexico City. — čionai nes Valstijos globos apie 35 
įvykę žemės drebėjimas, rūšių paukščius^ kurių jau 
kuriame žuvo 40 žmonių mažai beliko.

Santo Domingo, Domini
ka. —Haiti pabėgėlių vadai 
kunigas J. B. Georges ir P. 
Rigaudas prisipažino, kad 
jų gaujos puolė Haiti res
publiką.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Haiti respublika skundėsi, 
kad iš Dominikos gauja bu
vo įsiveržusi į joą teritori
ją

Pekinas. — Laoso liau- 
dieciai nušovė du JAV bom
bonešius.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai suruošė 
pasalą valdžios armijos da
liniui, užmušė 29 karius, o 
24 sužeidė, taipgi nušovė du 
JAV malūnsparnius.

Pekinas. — Iš Kinijos 
per radiją nuolatos perduo
da afrikiečių kalbomis ži
nias, kas tik įvyksta pašau- 
lyje.

Tel Avivas. — Vėl pasie
nyje įvyko susirėmi m a i 
tarp Izraelio ir Sirijos sar-
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ĮDOMUS 
PASIKALBĖJIMAS 
SU NEPAPRASTU 
SVEČIU

Vilniuje neseniai viešėjo 
Jungtinių Taųjtų generali
nio sekretoriato . skyriaus 
vedėjas urugvajietis Giler- 
manas Kaprarijuš. Su juo 
turėjo interviu Vilniaus 
“Tiesos” bendradarbis M. 
Jackevičius, kurį čia pa
duodame mūsų skaityto
jams:

Ar jums pirmą kartą tenka 
lankytis Tarybų Sąjungoje?

Taip, pirmą kartą, nors ti
kiuosi, kad ne paskutinį. Bir
želio 20 d. atskridau į Kije
vą. Po to vykau toliau į Mask
vą. Mano kelionės tikslas— 
išsišaikinti kai kuriuos klau
simus, susijusus su Jungtinių 
Tautų medžiagų spausdinimu 
Tarybų Sąjungoje. Maskvoje 
turėjau, žinoma, kiek leido 
laikas, progos apžiūrėti šį 
gražų miestą, o taip pat kiek 
arčiau susipažinti su Užsienio 
kalbų instituto veikla. Ma
ne tai ypatingai domino,-nes 
jame juk ruošiama pagrindi
nė masė kvalifikuotų tarybi
nių vertėjų.

Aš jau seniai puoselėjau 
viltį apsilankyti Tarybų Są
jungoje. Tačiau tik šiemet 
man tai pavyko. Tikiuosi, kad 
ateityje galėsiu dažniau at
vykti į Jūsų šalį ir 
ja susipažinti.

Prieš atvykstant 
Jums įteko lankytis
rybinese respublikose?

Buvau Leningrade, o po to 
Estijoje ir Latvijoje. Man la
bai patiko šių respublikų sos
tinės — Talinas ir Ryga. Ta
line daugiausia gėrėjausi pui
kiais architektūros pamink
lais. Užtat Rygoje turėjku 
progos pamatyti tiek senuo
sius miesto rajonus; tiek ir 
naujuosius; neseniai iškilusius.

Kokį įspūdį paliko Jums 
Vilnius? 1 ■

Jūsų sostinėje man “pasise
kė” — mat, buvau joje ne 
vieną dieną (kaip Rygoje ir 

I Taline), o ištisas dvi. Gaila, 
I kad taip mažai bet ir per šį

Po suvažiavimu
MŪSŲ TRYS didžiosios nacionalinės organizacijos 

atlaikė gerus, konstruktyviškus suvažiavimus. Jie baigė
si šauniais nutarimais ir iškilmingais pasižadėjimais. 
Tai visa su laiku bus plačiai nušviesta mūsų spaudoje. 
Mums norisi tik kuo trumpiausiais bruožais tuos nuta
rimus ir pasižadėjimus suminėti.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas savo 16-j ame 
seime daugiausia dėmesio kreipė į įtraukimą į organiza
ciją jaunesnio amžiaus narių. Tai beveik gyvybinis šios 
savišalpos organizacijos reikalas. Visi kiti reikalai eina 
savo normaliu keliu. Medžiaginiai organizacija kasmet 
stiprėja. Tai buvo aišku šiame seime iš pranešimų.. Tai, 
kaip žinia, yra pripažinta ir valdžios organų, kurie to
kias savišalpos-apdraudos organizacijas prižiūri. Bet 
nariais Susivienijimas nebeauga. Reikia ieškoti išeities. 
Ir jos ieškoti toli nereikia. Į Susivienijimą reikia steng
tis įtraukti kuo daugiausia antrosios ir trečiosios kartos 
lietuvių.

Ar galima tai padaryti? Galima. Nė vienas seimo 
dalyvis apie tai neturėjo nė mažiausios abejonės. Tad 
reikia tikėtis, kad po seimo, po delegatų sugrįžimd į sa
vo kolonijas, visur ir sistematiškai į tą tašką bus muša
ma, bus dedamos visos pastangos tokią nuomonę praves
ti ištisai visą organizaciją.

Lietuvių Literatūros Draugijos suvažiavimas taip 
pat daugiausia kalbėjo apie organizacijos gretų sustip
rinimą. Kadangi į LLD neįeina joks savišalpos klausi
mas, kadangi jai gali priklausyti be jokio varžymo viso
kio amžiaus žmonės, ir kadangi visi moka lygias tik 
dviejų dolerių duokles, tai naujų narių įrašymas turėtų 
būti ir yra daug lengvesnis. Reikia atsiminti, kad per 
mūsų LLD eiles yra perėję tūkstančiai narių, kurie te
bėra gyvi. Jie turėtų sugrįžti į mūsų organizaciją.

Daugiausia atidžios, žinoma, suvažiavimas kreipė į 
ateinantį mūsų Draugijos penkių dešimtų metų jubilie
jų. Jis, kaip žinia, įvyks ateinančiais metais. Suvažiavi
mo priimtoje rezoliucijoje visi organizacijos nariai ragi
nami ruoštis prie šio istorinio jubiliejaus. Reikia tikėtis, 
kad tuo rimtai visi susirūpins. Reikia tikėtis, kad prie 
jubiliejaus bus gerai pasiruošta visose kolonijose, viso
se kuopose.

Suvažiavimas veikėjų dėmesį kreipė jubiliejaus 
pravedimui kuo plačiausia panaudoti musų pazangiuo- trumpa laika spėiau pamaty-

šventėje vyravusia kolektyviš
kumo dvasia, moksleivių 
drausmingumu, jų netarpišku, 
natūraliu noru šokiais išreikš
ti džiaugsmą savo šviesia jau
nyste. Noriu pridurti, kad 
prieš pradedamas dirbti 
Jungtinių Tautų sekretoriate, 
dėsčiau Montevidėjaus aukšto
siose mokyklose ir todėl ge
rai žinąu, kaip sunku sureng
ti tokius masiškus festivalius. 
O tasai, kurį mačiau vakar, 
taip natūraliai plaukte plau
kė,; kad tik stebėtis reikėjo.

Šokiai buvo iš tiesų puikūs, 
gerai grojo ir didžiuliai akor- 
dionistų bei pučiamųjų or
kestrai. Tačiau man ypač pa
tiko mažyliai —- kaip jie, to
kie gražučiai savo skoninguo
se rūbeliuose, sugebėjo atlikti 
gana sudėtingus šokius ir nė 
kiek nesidrovėjo. O dar la
biau tai, kaip juos broliškai 
įvedė į žaliąją veją suaugę 
moksleiviai. Juk kaip tik tai

draugystę, stipresniojo rūpi 
mąsi silpnesniu.

Ir dar viena svarbi “smu 
mena.” ~~ 
ba ir meilė mokytoj jams, 
buvo ypač r* 
oficialioji šve

ni-

k- 
Mane stebino pagir-

1 ' ' . Pai
rriatyti, kai baigės 
ze;ntės dalis, o jau

ti, i m a s dar vid nęšiskirstė, 
“keldamas į | padanges” savo 
mokytojus, dirigentus, žodžiu, 
visus tuos, kdrieSrisidėjo p 
šios puikios šventės;

Tada ir pagalvojau, 1 
toks šio festivalio dalyvių 
tuziazmas it yra geriausias 
įrodymas, kad Jūjsų šalyje 
ga puiki, i‘ 
ta. O kad j jai 
so keri o pas r —

rie

:ad
en-

au-
žyali jaunoji kar-
1 " i skiriamas vi- 

(dėmesys, supra
tau ir iš to, * kad į Šią šve ntę 
susirinko t i e) k daug! žiūrovų. 
Mane tai taip pht nustebino.

Vilniuje nian dclar teko an- 
kytis neseniai pastatytoje 
Respublikinėje biblidtekoje irRespublikinėje bįblidtekoj 

ijojė. j Gžjiila, 
kad taip trumpai vięšejau 
me gražiame mieste, iš k 
išsiveža geriausius įšpūdži

“Tiesos” re
šia
urio 
us.

Iš sveikinimų L. L„ Draugijos
suvažiavimui

ALDLD suvažiavimo
Prezidiumui

Brangūs ĘLD I 
suvažiavimo dalyviai I

geriau- su

į Lietuvą, 
kitose ta-

sius laikraščius—“Laisvę”, “Vilnį” ir “Liaudies balsą’, 
ir menines jėgas Be spaudos ir menininkų talkos vajus 
nebūtų sėkmingas. Pasitikima, kad tiek mūsų spauda, tiek 
menininkai ateis Draugijai talkon. Bent jau kas liečia 
mūsų laikraštį “Laisvę”, mes visuomet laikysime savo 
skiltis plačiausiai atdaras jubiliejaus reikalams.

Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimo svarbiausias 
nutarimas, tai pasistengimas ateinančiais metais pasiųs
ti į Tarybų Lietuvą gražią dainininkų grupę. Tai bus ne
lengvas darbas. Jis pareikalaus iš dainininkų ir iš vis 
plačiosios visuomenės didelio ryžto. Bet reikia pasitikė
ti, kad tikslas bus pasiektas. Tik reikia, kad naujasis 
Meno Sąjungos komitetas tuojau imtųsi išdirbti ir pa
skelbti planus tokios dainininkų grupės sudarymui. Ži
noma, labai didelė atsakomybė guls ant mūsų chorų pe
čių. Juk iš jų gretų turės susidaryti tokia grupė.

Taip pat, mums atrodo, geras Sąjungos suvažia 
m o nutarimas pakviesti Tarybų Lietuvos menininkus 
aplankyti mus ateinančiais metais. Juk būtų graži 
sias kultūrinių su senąja tėvyne santykių laimėj iir 
jeigu čia atvyktų kad ir nedidelė Lietuvos dainininkų 
bei kitokių menininkų grupė ir pasirodytų keliose dič < 
nėse kolonijose. Netenka abejoti, jog tokie svečiai bfitų 
kuo gražiausia pasitikti ir priimti.

Vadinasi, suvažiavimams prabėgus, tos mūsų 
džiosios organizacijos dabar turėtų visu frontu ' dar
buotis, kad suvažiavimų nutarimai būtų įvykdyti š 
tu procentų. Organizacijų veikėjus raginame savo v 
lą ir planus nutarimų pravedimui kuo plačiausiai disku- 
suoti “Laisvėje”.

OS
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im- 
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Fidel Castro pasiūlymai
NIUJORKlšKĖJE SPAUDOJE praėjusį pirmadie- 

nį buvo gana plačiai prabilta apie Kubos premjero Fidel 
Castro pasikalbėjimą su spaudos korespondentais. Sto
rai pabrėžiama, kad Castro rimtai kalba apie gerinimą 
santykių su Jungtinėmis Valstijomis ir kitomis Ameri- 
kų šalimis. Kaip žinia, vyriausias kaltinimas prieš Ku
bos revoliucinę vyriausybę yra, kad jinai padedanti įvai
rių Lotynų Amerikos kraštų daybo žmonėms kovoti 
prieš savo vyriausybes, ji organizuojanti ir finansuojan
ti sukilėlius ir tt.

Premjeras Castro, pasak korespondentų, padarė la
bai praktišką pasiūlymą: Tegu Jungtinės Valstijos ir 
tos kitos šalys neremia pabėgėlių iš Kubos veiklos, tegu 
įlefinansuoja jų ir nekursto prieš Kubos vyriausybę, Ku
bos vyriausybė su mielti noru pasižadės iš savo pusės 
susilaikyti nuo tokios veiklos.

Ką dabar pasakys mūsų vyriausybė? Ar ji sutiks pri-

ti nemaža įdomaus ir džiu
gaus.

Mane Vilniuje daug kas ma
loniai nustebino. Vos tik lėk
tuvas nusileido aerodrome, 
mane sutikusieji atstovai L. 
Kapočius, T. Černiauskas, A. 
Vaivutksas ir kiti taip nuo
širdžiai rūpinosi manimi, kad 
net nežinau kaip atsidėkoti. 
Šitas nuoširdumas, noras kuo 
daugiau man parodyti, paly
ginti “pietietiškesnis” lietuvių 
temperamentas, negu Estijo
je ir Latvijoje, leido^nan pa
daryti išvadą, kadjmano tė
vynės Urugvajaus^ Lietuvos 
gyventojai nedaug kuo ski
riasi. *!•*[•

Kaip jau paprastai būna, 
iš pradžių malonių palydovų 
dėka susipažinau su be galo 
įdomiais Vilniaus architektū
riniais paminklais ir jo žavin
gomis apylinkėmis. Bet pa
sakysiu atvirai, kad dar di
desnį įspūdį man padarė nau
ji gyvenamieji rajonai, Ap- 

| žiūrėjau Antakalnio gatvę ir 
nustebau, sužinojęs, kad visa 
tai pastatyta per kokius pen
kerius metus. Šioje gatvėje 
padariau nemaža nuotraukų. 
Dalį jų fotografavau taip, 
kad būtų matyti kontrastas, t. 
y. naujų namų fone senus na4 
melius. Kadangi Jūs taip 
sparčiai statote, “bijau,” jog 
po metų kitų, jei pavyks vėl 
apsilankyti Vilniuje, nebegaĮ- 
lesiu Antakalnio gatvėje nu
fotografuoti senų namelių.

Tačiau visų didžiausią 
įspūdį man paliko sekmadie
nį vakare stadione matyta 
moksleivių dainų šventės ant
roji dalis. Stebėtis turėjau 
daug kuo. Tiek puikiu visos 
šokių programos organizmu,

Kiekvienas pažangus lie
tuvis nepaprastai džiaugia
si,! kad jau beveik penkias
dešimt metų gyvuoja Ame
rikos Lietuvių darbininkų 
literatūros draugija. Per 
tą laiką ji išvarė didžiulį 
švietimo ir kultūros darbo 
barą. Draugijos išleistos 
pažangaus turinio knygos 
ir reguliariai leidžiamas 
“Šviesos” žurnalas nuolat 
auklėja ir šviečia savo na
rius, dvasiniai jungia į vie
ną pažangią šeimą, for
muoja jų pažiūras, kelia ir 
stiprina jų dvasią, moko 
kaip kovoti su išnaudoto
jais.

Jubiliejinio Draugijoš de
legatų suvažiavimo proga, 
sveikinu visus Amerikos 
Lietuvių literatūros draugi
jos narius, rėmėjus, orga
nizatorius, “Šviesos” skaity
tojus ir nuoširdžiai linkiu 
daug sveikatos, laimės, su 
dar didesne energija plėšti 
kapitalistinėje šalyje gyve
nimo progreso dirvonus, 
kad daugiau niekas nepri
imtų tokių kvailų nutarimų, 
kokį 1954 metų sausio 22 d. 
buvo paskelbęs Herbertas 
Brownellis. Lai Draugija 
sėkmingai gyvuoja tol, kol 
ji bus reikalinga.

Visai pažangiai žmonijai 
malonu, kad pagaliau po 
nepaprastai ilgų ginčų JAV 
Senatas priėmė civilinių 
teisių įstatymą. Tai dar 
vienas Jūsų laimėjimas, nes 
Amerikos Lietuvių darbi
ninkų literatūros draugija 
visą laiką smerkė rasinę 
diskriminaciją, kovojo už 
tai, kad nepaisant odos 
spalvos ir tautybės visi 
žmonės būtų lygiateisiais 
piliečiais. Džiugu, kad civi
lių teisių įstatymas priim
tas, galima sakyti, Jūsų su
važiavimo išvakarėse. Bet 
dar ne viskas. Reakcija dar 
mėgins savivaliauti. Kiek
vienas draugijos narys su 
dar didesniu atkaklumu tū
ri kovoti, kad civilių teisių 
įstatymas būtų pilnai įgy
vendintas, nes to reikalauja 
žmoniškumas.

Vandalinas Junevičius
Kaunas
1964 m. birželio 221 d.

Per Atlantą (siunčiu Jums, 
etu- 
usią 
epa-

pažangieji Amerikos 1 
viai, f L
sveikinimd Judų LLD _. 
prasto suyažiąviųio proga. 
Aš labai Jus branginu 
aš esu vienas iš Jūsų drau
gijos skolįninkų. Dar 
kas būdarįnas, tub j po 1 pa
saulinio karo išgirdau apie 
Jus ir gavau skaityt, kai 
kuriuos Jūsų Draugijos iš
leistus leidinius. Tada

sav6 ųuoširdžia 
įima Judu LLD n

nes

vai-

Art Shields

Apie mažą berniuką, megusį
atidarinėti duris

Tai pasakojimas apie ma
žą ietuvių berniuką, kuris 
mėgo atidarinėti duris. Jis 
ieškojo kažko, ko ligi tol 
dar neturėjo.neturėjo.

Mes apie jį girdėjome 
Tarybų Lietuvos respubli
kinėje bibliotekoje. Tai 
šiuolaikinis pastatas su 
dviem milij onais knygų 
ir ^aizdingais papuošimais. 
Įėjus mūsų dėmesį patrau- 

didžiulis vitražas. Jame 
aizduota moteris, kuri

kė 
pav 
aukštai iškėlusi laiko kūdi
kį. Aplink ją stovi darbi
ninkai. Vitražas spindi be
sikaitaliojančiomis 
mis, 
orą

varso- 
čia jos geltonos, čia 

nžinės, čia raudonos.
/kr- lydėjo bibliotekos 

direktorius Vaclovas Jur
gaitis, kuris myli literatū
rą ijt gyvenimą. Jis didžiuo
jasi daugeliu dalykų: me- 
chalnine knygų transporta- 

o sistema, švelnia neo
ninių lempų šviesa, naujais 

iais, daugybe puikių vi
zų, pagyvenančių visą

Lie
tuvoje knygai buvo labai 
retas svečias, o Jūsų išleis
tos knygos buvo ne tik lie
tuviškos, bet' irĮ pažangios, 
turiningas.

Dar nedaug tada tesupra
tau, kas toji pažanga ypač 
tas šocializmaši yra Bet 
Jūsų knygos buvo ti 
kūs švięsos krislai, kurie 
prisidėjo prįe to, kąd aš 
žingsnis po žingsnio 
biau sąųionęjaū ir 
tau, kuriink pučia e 
vėjas. Jūsų knygos 
ugdė vis aiškesnį s 
mą, kas yra pažanga, kas 
yra socializmas. U; 
tai .nuoširdus j ačiū 
pažangieji Amerikos 
viai, LLD nariai!

Jūsų Draugija, ta 
puikus Amerikos pa: 
švyturys, o Draugijos kuo
pos visęje Amerikoje tarsi 
žiburėliai nuolat budintys 
pažangos sargyboje, 
savo kukliais pina 
įnašais ir organizacine 
veikla nudirbote ir tebedir- 

r i I 

bate ląbai reikšmingą ap- 
švietos darbą didelėse Ame - 

žmonių 
amas ir 
intingai 
Šviesos” 
s Ame- 
gaus j ti
su ri ame

kukliais] pin

rikos lietuvių darbo 
masėse. Jūsų leidži 
Antano Bimbcįs išm 
redaguojamas “; 
žurnalas yra ryšku 
rikos lietuvių pažar 
dėjimo metraštis,
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Bet 
pui-

vis la- 
supra- 
pochos 
nuolat

visa 
Jums, 
lietu-

,i tarsi 
žangos

Jus 
iginiais
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surancĮa vietbs ir Tarybų 
Lietuvoje gyvenančių rašy
tojų kūryba. Aš kaip rašy
tojas ir Jūsų draugas bū
čiau labai (laimingas, jei ka- 
j-----T..„ :............ _R0 koyąĮ

mėt.

ių rašy-

da nobs Jūs ir mai 
nors knygą išleistu

i fTegu Jįūsų veiklą visad 
lydi šviesi pažang 
tis ir tegu Jūsų Draugija 
dar lūbiaū pagausėja savo 
nariais! Tegyvuoja 
jos puikūs vadovai, 
džiai atsidavę liauci 
timo reikalams.

1 os min-

, LLD ir 
nuošir- 

ies švie-

imti Castro pasiūlymą, pasirašys tokią sutartį, likviduos 
fašistinius pabėgėlių lizdus ir padarys galą provokaci
niams žygiams prieš Kubą? Mums atrodo, kad jeigu iš 
tikrųjų toks pasiūlymas iš Kubos pusės randasi, tai mū
sų vyriausybė turėtų jį be delsimo priimti ir tokio susita
rimo griežtai laikytis. Iš tokio susitarimo būtų daug 
naudos abiems šalims. >

2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., liepas (July) 10, 1964

Stiprinkite kontaktus su 
Tarybų

prieš Jus savo

savo tėvų žeme, st 
Lietuva!

Lenkiu 
galvą;!

Jonas; šimk Į
Tarybų Lietuvos nusipi 

j vei<eja£ rašytojas 
lt VI. 196' 
Vilnius—Valakatapiai j

11S 

įminęs meile
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juokdamasis tekinas bėg
davau į sekantį kambarį. 
Manau, kad aš ieškojau 
laisvės, pagaliau surasda
mas jos tiek, kiek buvo ga
lima surasti ano meto Lie
tuvoje. O dabar visos du
rys vaikams plačiai atida
rytos.”

Mūsų naujas bičiulis pa
sakė, kad jis ypatingai 
džiaugiasi, galėdamas susi
pažinti su mumis, nes jo 
tėvas aktyviai veikė 
amerikiečių pažangiame ju
dėjime. Tėvas, Jonas Jur
gaitis, buvo dailidė Čikago
je 10 metų prieš jo sūnaus 
Vaclovo gimimą. Kai 'jis 
grįžo į Lietuvą, jį netrukus 
suėmė reakcionieriai. Jį 
buvo suėmę daug kartų 
taip pat ir vėliau už prof
sąjunginę veiklą ir priešini
mąsi fašizmui. Jo sūnus 
didžiuojasi, kad jo t ėv*tai 
niekuomet nesvyravo ir bu
vo visuomet ištikimi darbi
ninkų klasei ir Lietuvos Ko
munistų partijai.

Du jo broliai irgi komu
nistai. Nors turėdama 74 
metus, jų motina, Vaclovą 
Jurgaitienė, dar aktyvi vi
suomenininke. Plačiai pa
plito jos parašyta knyga 
“Nebuvo kada drobelių 
austi.”

bal 
tra 
pastatą, ir būriais jaunuo
lių, kurie kas vakaras už
pildo bibliotekos rūmus. 
Bet labiausiai jis didžiuo- 
jasį vaikų skaitykla. Mes 
jį paprašėme papasakoti 
apie jo paties vaikystę.

Jis susijaudinęs pradėjo: 
Mano vaikystė buvo sun

ki. Aš ją praleidau kalėji
me. Manau, kad daugelis 
amerikiečių nežino, į ką 
būvo panaši Lietuva, prieš 
tapdama socialistine res
publika. Aš atsidūriau ka
lėjime kartu su motina, 
kai man buvo penki mėne
siai. Tada mes gyvenome 
Klaipėdoje. Mano motina 
buvo Komunistų partijos 
kandidatė, kai 1923 metais 
buvo renkamas Lietuvos 
phrlamentas. Ji atstovavo 
žvejams, miesto darbinin
kams ir apylinkių valstie
čiams. Tada mes dar turė
jome parlamentą. Jis nebu
vo paleistas iki 1926 metų. 
Bet fašizmas ruošėsi už
grobti valdžią. Rinkimų iš
vakarėse visi komunistų 
kandidatai buvo suimti”.

Motina maitino kūdikį. 
Nebuvo kitos išeities, ir te
ko pasiimti į kalėjimą kar
tu su savimi.

“Aš išmokau vaikščioti 
kalėjime”, — tęsia mūsų 
(naujas bičiulis.— “Mes gy
venome tokioje mažoje ka
meroje, kad suaugęs žmo
gus vos galėjo tenai apsi
sukti. Bet mano motina pa
sakojo, kad aš visą dieną 
tenai bėginėjau iš vieno ga
lo į kitą. Man nepatiko, 
kad buvau uždarytas. Aš 
visuomet spaudžiau durų 
rankeną. Bet durys niekuo
met neatsidarydavo, ir aš 
stebėjausi, kodėl taip yra. 
Stebėjausi todėl, kad ma
čiau, jog sargybiniai atida
ro duris. Jie niekuomet 
neišleisdavo mano motinos, 
bet kartais leisdavo man 
pažaisti kieme. Mano moti
na pasakoja, kad, grįžęs į 
kamerą, aš vėl veltui mė
gindavau atidaryti duris.

PAGALIAU DURYS 
ATSIDARĖ

Mano motina niekuomet 
nebuvo oficialiai apkaltin
ta. Ji buvo tiesiog kalina
ma be jokio apkaltinimo, 
kol aukštesnis teismas pri
pažino, kad prieš ją nebuvo 
jokių nusikaltimo įrodymų.

Mes kalėjome daugiau 
kaip dvejus metus. Tada 
aš vėl pradėjau mėginti 
atidarinėti duris.

Mano motina pasakoja, 
kad bute! aš atidarydavau 
viehas duris po kitų ir

Visa šeima, taip pat 'nr 
motina, dalyvavo judėjime 
prieš nacistus karo metu.

Mūsų palydovas paprašė 
papasakoti skaityt o j a m s, 
kad pažangūs amerikiečių 
rašytojai labai populiarūs 
Lietuvoje.

“Mums reikia daug 
ko Tveno, Džeko Londono, 
H e m i ngvėjaus, Dreizerio, 
Volto Vitmeno, Džono Ry- 
do ir kitų amerikiečių rašy
tojų knygų egzempliorių, 
kad galėtume patenkinti 
skaitytojus,” — pasakė ji
sai. Po valandėlės jis mus 
supažindino su Hemingvė
jaus kūrinių mėgėja. Tai 
buvo studentė Stasė Mans- 
kaitė, pasinėrusi į Heming
vėjaus apysakos “Senis ir 
jūra” skaitymą.

Lietuva yra bibliotekų ša
lis. Ji dabar turi keletą 
kartų daugiau bibliotekų, 
negu prieš įkuriant socia
listinę respubliką.

Galima sakyti, 
nius, kaip knygų 
visiškai unikalus 
Dvi stambiausios 
bibliotekos turi po 
jonus knygų,
biblioteka priklauso Vil
niaus universitetui, kuris 
yra vienas iš dviejų arba 
trijų seniausių Europoje. 
Ši biblioteka yra nuostabi 
senovinių ir šiuolaikinių 
knygų saugykla. Pavyz
džiui, čia yra knygų iš 
amžiaus, kai Europoje buyo 
išspausdintos pirmos kny
gos. Jų tarpe yra senovinis 
žemėlapis iš tų laikų, kai 
Vakarų pusrutulis dar ne
buvo žinomas.

Mus ypatingai sužavėjo 
stendas su Antano Bimbos 
kūriniais. Už amerikiečių 
darbininkų judėjimo istori
ją ir kitus veikalus Lietu
vos universitetas šiam gar
bingam lietuvišoks kilmės 
amerikiečiui suteikė istori
jos mokslų garbės daktaro 
vardą.

Kalbėdami apie JAV tei
singumo ministerijos mėgi
nimą atimti Antanui Bim
bai pilietybę, universiteto 
mokslininkai susikrimtę 
linguoja galvas.

Iš “Worker” 
Iš anglų kalbos vertė 

D Šlapoberskis

kad Vil- 
centras, 
miestas. 
Vilniaus 
du mili-

Kita didelė



A. Gilman

LDS 16-asis Seimas Niujorke
X Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 16-tas Seimas 
ir skaitlingas ir entuzias
tiškas. Skaitlingas, tur būt, 
todėl, kad daugelis delega
tų atvyko net iš labai toli. 
Buvo delegatų net iš San 
Francisco, Calif. O kiti iš 
daugelio vietų iš pačio vi
durio šalies. Chicaga la
bai gerai atstovaujama. 
Daugelis delegatų iš Penn- 
sylvanijos. Taipgi ir Nau
joji Anglija gražią repre
zentaciją turi.

O mums, vietiniams, broo- 
klyniečiams, linksma čia 
šiame seime būti, kad šitie 
atvykę delegatai iš tiek to- 
ifmų vietų, tokie jau links- 
mūs, entuziastiški, kad jie 
net mus tuomi užkrėtė, to
dėl ir mes jaučiamės links
mesni, kad mūs svečiai link
smus. Bandome jiems su
teikti visokeriopą informa
cinę pagalbą, kad tik jiems 
būtu maloniau svečiuotis 
pas mus savo seime.

Seimas atsidarė paskirtu 
laiku, liepos 2 d., 10 vai. ry
to, Henry Hudson Hotely. 
New Yorke. Alexander 
Skairus, 3-čios Apskrities 
pirmininkas, atidarė pir
mąją sesiją, pasveikinda
mas visus delegatus širdin
gai nuo šios apylinkės LDS 
narių. Pakvietė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
prezidentą Joną Gasiūną 
vesti atidarymą pirmosios 
sesijos. Jonas Gasiūnas už
ima pirmininko vietą.

Prezidentas pakviečia Ju
lių Krasnicką’ ir Stanley 
Kuzmicką sugiedoti šalies 
himną. Jiedu tą atlieka 
jįjos sekant visiems delega
tams.

Prezidentas J. Gasiūnas 
pakvietė į mandatų komi
siją Valentiną Nevins, Al-

tokį 
tioti, 
, tai 

dar negimęs, 
ar 

Aš manau, kad įeras

Tokiame atsitikime 
klausimą reikia ignoi 
nieko niekam nesakyti 
jis ir mirs, 
Tai irgi “something”, 
ne?
patarimas.

S. Penkauskas, Lawn 
Mass., ir Geo. Nausėda, De
troit, Mich., paskiriam 
su skaitytojais.

Mandatų komisija jau ra
portuoja, kad turimų net 
devyniasdešimt vieną daly
vį sprendžiamu balsų, iš 
keturiasdešimt kuopų.

Paskiriama ir seinįo pa
sveikinimo komisija, 
įeina Julia Smith, Phila 
Pa., ir Jennie Pyvarun, 
Baltimore, Md.

Išduosiu skaitytojui jau 
žinomą “sekretą”. Per vie
ną delegatų pasitikinpo ko
miteto susirinkimą A, 
rus ėmė ir išsireiškė 
jam kokia ten “dvasia šven
ta” ar kaip ten apsireiškė, 
jog šiame seime tur 
moteris pirmininkė, hes to
kio dalyko LDS istorijoj 
dar nesą buvę. Jis, tur būt, 
moterų mylėtojas. Bet kas 
jų nemyli... Tas jo suma
nymas ir “užnuodijo” visų 
galveles — lai būnie šiame 
seime moteris pirmininkė!

Ta mintis, matytis, pasie
kė ir prezidentą Gasiūną. 
Kai jis pareiškė, kad dabar 
rinksime seimo pirmininką, 
ir kad jis nori moteries pir
mininkės, tai visas seimas: 
“... taip, reikia moters pir
mininkės”. Ir nieko niekas 
daugiau nenominuoja, kaip 
moteris į pirmininko kan
didatus.

Pirmiausia buvo nomi
nuota Julia Urmonas, bet 
pirmininkas nenugirdo ir 
ji neteko nominacijos. Bu- 

viną Strich ir Oną Wel-;yo nominuota Alice Lidei- 
lūs. Jis taipgi pakvietė 
Sally Anglinskas ir Julia 
Urmonas į ženkleliams pri 
segti komisiją. Delegatai 
jo pakvietimą vienbalsiai 

priėmė.
Pasidarius susirinkimo 

eigos tuštumai, kol manda
tų komisija nepasakys, kiek 
ir kurie yra delegatai, tai 
prez. Gasiūnas pakvietė ke
lis iš eilės tarti žodį LDS 
reikaluose. Kalbėjo net 
septyni: Elizabeth Galore, 
iš Wilmerding, Pa.; Julius 
Neumann, Cudahy, Wis.; 
Stanley Kaston, Chicago, 
Ill.; Helen Opeka, Treves- 
kyn, Pa.; John Strich, Ke
nosha, Wis.; Geo. Montvi
la, Chicago, Ill., ir Vincas 
Andrulis, Chicago, Ill.

Visų kalbėtojų kalbos bu
vo interesingos tuomi, kad 
visi kalbėjo taip, kad rei
kia nesigailėti fiziškų pa
stangų visiems LDS na
riams gauti naujų narių į 
*DS, kad visiems reikia 

įveikti sutartinai dėl gero 
mūs organizacijai, tai LDS 
gali būti net ir dabar, kaip 
turtinga turtu, taip turtin
ga ir nariais. Tai, visgi, 
buvo gera tų kalbėtojų nuo
monė apie LDS. O Vincas 
Andrulis prisipažino, kad 
jis labai daug pastangų dė
jo net per virš dvidešimts 
metų organizavimui LDS. 
Iš pradžios jam tekę net 
trisdešimts sykių landyti į 
valdvietes, kol pagalios val
dininkai sutiko leisti mūs 
organizacijai susitverti.

Dar jis suteikė mažą lek- 
ęjjukę delegatams, kaip ir 
.Juokingą, kaip reikia apsi
eiti diskusijose. Jis sako, 
jeigu kas pakelia kokį tuš
čią, arba net stačiai durną 
diskusiją apie kokį tuščią 
dalyką, tai nereikia nie-

> kam šokti ir diskusuoti.

ence,

i bal-

Jon
•>

Skai- 
kad

būti

per trisdešimt keturis gy
vavimo metus LDS išmo
kėjo pašalpgaviams net vie
ną milijoną, du šimtus tris
dešimt penkis tūkstančius 
ir pusę dolerio ($1,235,488.- 
24). Tai biskį suma pini
gų! O ligoniams pašalpo
mis išmokėjo per tą patį 
laiką beveik vieną milijoną 
dolerių. Tai irgi pinigai! 
Reiškia, prie tokios orga
nizacijos verta darbo žmo
gui, arba bile susipratusiam 
žmogui, priklausyti, kur 
patys nariai savo organi
zacijos biznį veda.

Jis taipgi pranešė, jog 
per pereitų metų vajų gau
ta net šimtas šešiosdešimt 
šeši nauji nariai. Ir jis sa
kė, jog vienas vajįninkąs

ri New Yorko valstijos In
surance Department, tai 
pavojaus nėra tokiems in- 
vėstmentams. Delegatai nu
siramino.

Dr. į Repshys, kvotėjas, 
išdavė savo raportą sutik
damas su kitų viršininkų 
raportais, ir sutiko, jog tie
sa, kad yra gauta 166 nau-

ypatingai gimusius 
koje. Ir pagedaujami 
bile kokie amerikiečiai 
gimę, ale progresyvių min
čių. Visi kalbėtoja' 
jo dėti geriausias 
gas kuo 
tokių nau

Ameri- 
ne 

čia

prižade-' 
pastan-

iaųgiausia gauti 
ų narių per atei

nančias dvejus me ms, iki

Mahanoy City, Pa.
Na, tai jau po mainierių 

pikniko. Mes turime būti 
labai dėkingi “mūsų aukš
čiausiajam” už tokią gražią 
dieną, kad nenubaudė, kaip 
praėjusių metų pirmąjį mū
sų pikniką. Taipgi esame 
labai dėkingi visiems už 
taip skaitlingą atsilankymą 
iš toli ir arti. Labai ačiū 
Jums, draugai ir draugės. 
Ne tik suteikėte mums gar
bę, bet ir mūsų spaudai bis
kį naudos. Tai labai pui
ku !

Liepos 2- d. susirinkonme 
pas draugus Kur ži n skus 
suvesti pikniko atskaitą. 
Pasirodė, kad pelno buvo, 
kurį paskirstęm mūsų spau
dai: “Laisvei” pasiuntėme 
$100 už skelbimą ir darbą, 
“Vilniai” $35 j jų fondą.

Programą turėjome ne 
taip ilgą. Iš toliau svarbes
ni svečiai buvo: A. Bimba, 
V. Andrulis ir viena iš pasi
žymėjusių draugių, kuri 
tiek platų pasaulį apsuko 
darbininkų žmonių reika
lais ir tikrai užsitarnavusi 
garbės , tai draugė Ksavera 
Baltrūnytė - Karosienė. 
Draugai nutarė pakviesti 
svečius tarti po kelis žo
džius susirinkusiems. Pir
ma^ tarė porą žodžių mūsų 
judėjimo klausimais V. 
Andrulis, kuriam draugai 
pareiškė ačiū delnų ploji
mu. Antra—tai mūsų ma
loni ir brangi, aukštai ger
biama knygos “Tarptautinė 
moters diena” (verta per
skaityti kiekvienam) auto
rė Ksavera Baltrūnytė-Ka- 
rosienė, kurios kalbą paly
dėjo aplodismentai. Ačiū 
jai! Trečias kalbėjo drg. 
A. Bimba apie darbininkų 
ir spaudos reikalus ir kaip 
ją palaikyti dar daug daug 
metų. Jo kalbą taipgi pa
lydėjome skambiu plojimu. 
Ačiū jiems už puikias ir 
pamokančias kalbas.

Čionai norime išreikšti 
; žodį mūsų darbš- 

gaspadinėm, kurios 
taip rūpestingai viską pa
ruošė šiam piknikui: E. 
Motuzienė, A. Naravienė, 
F. Pikūnienė, O. Žiobienė, 
C. Minkavage ir kitos drau 
gės. Iš vyrų: K. Naravas. 
K. Motuzą, F. Čižauskas, J. 
Mikalauskas, 
kas. Dovanomis prisidėjo: 
E. Katinienė aukojo puikų 
mezginį, F. Tilvikas — do- 
nacų, J. Katinis—“lotion.” 
St. Kuržinskas — medaus, 
P. Augutienė—sūrį ir “au
sukes,” Romikaitienė, Pikū
nienė, Stankevičienė — “au
sukes,” Motuzienė ir Nara
vienė — smulkmenas. Mū
sų mielai draugei iš taip to
lia atvažiavusiai Zambuse- 
vičienei—už padėjimą dirb
ti.' Tai vis mūsų darbščio
sios bitukės.

Labai didelis ačiū drau- 
1 gams ir draugėms, atvažia

vusiems iš arti ir toli į šį 
! mūsų pikniką — padėjimą 

mums paremti taip brangią 
mūsų spaudą, kuriai tikrai 
mūsų pagalba yra reikalin- 

• ga. Ačiū visiems. Pasima- 
■ tysime kituose parengimuo- 
i se.
L Rengimo Narys

Philadelphia, Pa.
Federalinis teisėjas C. 

Williams Kraft, Jr. išdavė 
laikiną drausmę prieš In
ternational Longshoremen’s 
Association lokalų 1291 pi- 
kietuoti Fairless Works 
prieplauką. Prieplauka iš
krauna laivus savais darbi
ninkais. Lokalas savo, kad 
turi dirbti unijos darbinin
kai, priklausantys prie
plaukų lokalui.

sekančio seimo, kuris įvyks 
ji nariai. Jis visus nominuo-1 Chicagoje.

Rezoliucijų komisiją at
stovaujantys Elizabeth Ga
lore ir J. Mažeika 
telegramą pasiųsti 
dentui Johnsonui, p; 
jį, kaįl pasirašė jis
Bilių. Buvo rezoliucija ir 
už ugdymą LDS g 
mis ųastąngomis.

žingeidu 
sumanym

tus kandidatus i LDS ati
džiai patikrinėja ir duoda 
žinią kitiems Centro virši
ninkams, jeigu jis ką paste
bi, kad galėtų dėl to LDS 
nukentėti.

Už visus iždo globėjus 
raportavo Valys Bunkus. 
Jis patvirtino kitų viršinin
kų raportus, jog turto yra 
tiek, kiek anie sako, ir tur

gavęs net 31 naują narį! O tas Yra gerame stovy. O vi- 
kitas vėl arti tiek. Reiškia, so Yra $1,438,358.98 
jis sakė, naujų narių gali- Įstatų komisija 1 
ma gautų dėl LDS, tik rei- keletą rekomendacijų

I kienė, Great Neck, N. Y., 
bet ji nominacijos nepriė
mė. Bet kai pasigirdo ad
vokatės Masytės vardas, tos 
gražuolės, tai visi vienbal
siai sušuko, jog ji bus pir
mininke. Ir taip buvo. Tai 
dabar LDS istorijoj jau 
bus įrašyta, kad vienas L- 
DS seimas turėjo moterį 
pirmininkę. Joseph Kun- 
cas, New Haven, Conn., bu
vo išrinktas pirmininkės 
pagelbininku.

Bet delegatai iš tikrųjų 
nesigailėjo vėliau, kad jie 
išrinko Masytę pirmininke. 
Tai užduočia besirūpinan
ti moteriškė. Jai tik susi
rinkimas terūpėjo nuo tos I 
minutės, kai ji tapo pirmi
ninke. Ji visus girdėjo, vi
sus matė, ir laikėsi grynai 
pirmininkavimo taisyklių. 
Ir mes seniai galime iš jos 
pasimokinti susiri n k i m ą 
vesti.

Prezidentas Gasiūnas iš
davė raportą gan trumpai, 
bet išsamiai. Jis sakė, jog

kią jų ieškoti, dirbti, kaip 
sakė tą patį ir ankstesni 
kalbėtojai.

Rezoliucijų komisiją no
minavo 
Gasiūnas 
užgyrė. Jie seka: M. Suka- 
kienė, Amelia Yuskevic, 
A. Taraška, J. Mažeika, Ig. 
Baches, Ig. Klevinskas, J. 
Petraus, E. Galore ir J. 
Neumann.

Po valandos ir pusės pie
tų, sekė sekretoriaus Jono 
Siurbos raportas. Jis irgi 
pranešė beveik tą patį apie 
LDS, ką ir prezidentas Ga
siūnas. Tik jis argumenta
vo daugiau ir gan įtikinan
čiai, kad galima naujų na
rių gauti, jeigu tik jų ieš
kosi ir dėsi pastangas juos 
surasti, kurie nori priklau
syti prie LDS. Jis spyrėsi, 
kad kodėl jau tokis Julius 
Naumann gali gauti net 
iki 31 naujo nario, E. Ga
lore 23, o kiti negali gauti 
nei po vieną? Jo nuomonė 
yra tokia, kad šitie nariai 
stengėsi gauti naujų narių, 
tai jie gavo net ir daug. 
Kurie nesistengė, negavo 
net ir vieno.

Gal taip ir yra, bet kad 
ne visi apdovanoti tokiais 
naujų narių gavimo gabu
mais, tai irgi gali būti tiesa. 
Iš trijų bilijonų sviete gy
ventojų, dar nei vienas ne
pralenkė dainavimo balsu 
Enrico Caruso. Gal tokio 
skirtumo yra ir gavime 
naujų narių, kaip tame dai
navime . Kas žino?.. Bet 
kad mes norėtume gauti 
daug naujų narių į LDS, 
tai yra tikra tiesa. Gal mes 

’ kada ir turėsime daug ta

pats prezidentas
kuriuos seimas

kių Neumannų ir Galorių.
I Iždininkas Joseph Weiss 
išdavė ilgą raportą apie 
LDS turtą ir kur jis yra in
vestuotas. Viskas buvo aiš
ku visiems, bet tūliems na
riams nepatiko, kad invest- 
mentai nebuvo pažymėti 
raštu specifiškai, kur kiek 
pinigų yra įdėta. Bet paaiš
kinimas buvo, kad visus in
vestments griežtai prižiū-

jį, kad pa
Bilių. B

patiekė 
prezir 

agirianf 
. Teisių

eriausio- 
Bet kas 
ir naujo 
uose, tai 

iuęija buy o ir dėl

Įstatų komisija turėjo 
į pa

keitimui tūlų įstatų LDS 
konstitucijoj, kas padėtų 
geriau vesti LDS reikalus. 
Delegatai tas rekomendaci- 
jas užgyrė remdamiesi 
tuo, kad ir N. Y. valstijos 
Insurance Dept ir aktuarai 
pareiškę, jog tokie pataisy
mai esą reikalingi dėl pa- 
sėkmingesnio vedimo LDS 
biznio.

Pirmiau buvo taip, kad li
goje narys galėjo gauti pa
šalpą tik iki 65 metų am
žiaus. Dabar patvarkyta 
taip, kad narys gaus pašal
pą ligoje visą amžių, ant 
kiek jis yra apsidraudęs.

Reikia kiek grįžti prie 
sekretoriaus raporto. Dar 
kitą labai rimtą ir svarbų 
reikalą jis pažymėjo: Sako, 
daugelis kuopų nebelaiko 
susirinkimų. Nariai pasi
moką duokles kuopos sek
retoriui.

Toks dalykas, sako sek
retorius, reikalauja, -rimto 
susidomėjimo visų LDS na
rių. Tokios praktikos blo
gybė yra ta, kad ji veda 
prie išnykimo draugiškos 
draugijos ir pagim d y m o 
grynai apdrauclos įstaigos, 
vedamos tik kelių asmenų. 
Tas jau labai prasta, sako 
jis. Tai jau nebe “fraternal 
order”. Taip sako ir ap- 
clraudos prižiūrėtojai iš val
stijos žmonių.

Jo buvo griežtas reikalavi
mas iš LDS narių, idant jie 
turėtų reguliarius posėd
žius paskirtu laiku ne tik 
dėl LDS gero, ale ir dėl sa
vo gero. Žmogus, neturėda
mas jokio reikalo, jokios 
pažinties su kitais žmonė
mis, yra ne tik paklydęs, 
ale ir prapuolęs gyvenime 
pirm laiko.

Antra diena seimo jau ro
do, kad turime 92 sprend
žiamais balsais žmones nuo 
41 kuopos.

Naujuose reikaluose dis- 
kusavo daugelis delegatų. 
Jiems daugiausia rūpėjo 
surasti būdus, kaip būt ga
lima gauti ne tik naujus 
narius, ale ir jaunus vadus,

man buvo 
tokiuose 
kad rezol u .
konkurso, parašyki raštą, 
kaip būtų įmanoma gauti 
naujų, jaunų narni į LDS.
r ■ JTas gan keliant s susido- 

mėjiiną dalykas šiame rei
kale. Na, ghl ir yra būdai, 
kaip būš gąlima tokių Ra

ibai' užsi- 
ą šimtinę 
;į. Kadan- 
as seimas 
oks kon
certu lai- 
sieina1 ge-

rių gauti, cfal ir 1 
maketų duoti kok 
už tųkią geyą mini 
gi visas rezoliucij 
priėmė, tai gal t 
kursas ir įvyks g 
ku. Dabar tik pri
r ai visiems pagalvoti apie 
tai, ir nereikia būti LDS
nariu,

--------

les jeigu r (la
jas,. ■ Į irrųigavįmo planas

11 1,1 v‘ tinę ir gau
ni. O jeįgu i tas planas geras, 

jas tampa 
LDS n^triij, nes gerasis jo 

1 ’ ’ jį priklau-
/

net $73, su

ta gal kokią šimt 
ni. O jeįgu tas pk 
tai ir i ląimėtoj

planas pnyęrs ir 
syti prie LDS.

Seimhs ąplaikė
pasveikinimais seimo lėšų 
padengimai. I

Labai širdingai seimas 
atsistojimu pagerbė savo 
pereita is , metais mirusius 
narius, 
šimtai!.

mirė virš trys
mari.
Apie tą laiką svetainėj 

prisirinko daugel svečių. 
Pirmininkas, savo sumkny-
mb, pakvietė daugelį jų pa- padėkos 
kąlbėtį, ką pasakyti. Daug čiom g 
tokių buvo. Tai 
kalbėtojų išsisė:

(n šaltiniui 
mus ... pre

zidentas Ponas Gasiūnas 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimų seimą uždare.

i

Norwood, Mass
adėka

Dešimtys milžiniškų rezervuarų, saugyklų, šimtai kilometrų vamzdynų sumontuota Jo
navos azotinių trąšų gamykloje. O j statybinę aikštelę plaukia nauji įrengimai amoniako 
skystinimo cechui, siurblinėms, kompresorių st otims, centriniam valdymo pultui. Vien arma
tūrą gamyklai siunčia 65 šalies įmonės.

Pagrindiniai darbai šiuo metu vyksta garny klos širdyje jungtiniame amoniako gamybos 
korpuse. Draugams iš Čekoslovakijos padeda nt, montuojami 320 atmosferų galingumo kom
presoriai. Jų pagalba iš azoto ir vandenilio bus gaunamas amoniakas.

Tūkstantinis statybininkų kolektyvas dir ba žymiai pralenkdamas grafiką. Lygiai 
pusės metų Jonavos azotinių trąšų gamyklos vamzdynais pradės tekėti žemės druska 
amoniako vanduo. į ' ,

Nuotraukoje: jungtinio amoniako gamy-bos korpuso statybos bendras vaizdas.

PO

Šiuom
uošiįrd^ią pad

noriu pareikšti 
ėką visomsnuosiydzią paaeKą visoms 

draugėms ir draugams, ku
rie mane lankė laike sirgi
mo, mali būnant ligoninėje 
ir namie.

Taipgi dėkoju už prisiųs
tus užuojautos laiškus, gė- 
10s ir dovanas.

Labiausiai dėkoju 
p . ^L - 1 -j T4 4- NT xxl f* w
Albe Krasaus 
Šeimos harian 
teikė man vis

Dar kartą tariu vjisiems

Ląbiaųsiai dėkoju savo 
dukrelei Bate Nelson, sūnui 

kis ir kitiems 
s, kurie su
nkią pagalbą.

didelį ačiū.
Marcelė Krasauskiene

Huntington, N. Y.
Mūsų Grea; Necko LAP 

Klubo narė A nna Gaškaus- 
kienė sunkiai susirgo. Jau 
3 savaitės būna Huntington 
ligohinėje. Best tik ką suži
nojau, kad jos sveikąta tai
sosi, gal bus tiek stipri, kad 
galės ligoninę apleisti ne po 

’augės. Linkiu
jai greit sugyti.

Jbs adresa
W. Hunting to n Sta

s: 18 W. 15th
•>

F. Kl-ton

S. Kuržins

Londonas, 
tijos “Heinr 
vaš išvežė į 
autobusų.

I

—Rytų Vokie- 
ich Heine” lai- 
Kubą 16 naujų

3

RCA kompanijos 14,500 
darbininkų streiko išvengė, 
tarpininkaujant 
juį John R. Murray 
delphijoje. Unijos 
sutartį turės užgirti 
mesti.

taikinto-
Phila- 
n ari ai 
ar at~

“Old Newsboy” iškilmė
je birželio 19 d. sukelta 
$100,000. Meras Tate daly
vavo laikraščių pardavime. 
Surinkti pinigai skiriami 
invalidų vaikų paramai.

Mrs. Emma Booz, 80 me
tų, Bristol Township, jos 
namuose užpulta ir sumuš
ta. Sulaikytas William Ke
nny, 33 metų, kurį Mrs. 
Booz atpažino.

Policija pagamino du šim
tus tūkstančių tikietų nesi
laikantiems ėjimo skersgat
viais taisyklių. Eidami vi
sada eikite kampas prie 
kampo, nelyskite tarp auto
mobilių, kad negautumėt 
pasimokėti bausmės.

Policija įspėja automobi
lių savininkus, kad nepa
liktumėte atrakintas maši
nas gatvėse. 1963 metais 
neužrakintu automobiliu 
pavogta 2357, areštuota 
1668 vagys.

James Forbes ugniagesių 
unijos lokalo 22 AFL-CIO 
prezidentas nuo 1946 metų, 
sulaukęs 60 metų, mirė. 
Jis tapo ugniagesiu 1938 
metais, 1942 m. buvo lokalo 
užrašu sekretorius ir buvo 
šalininkas ugniagesių pi- 
kieto prie miesto rotušės 
už algos pakėlimą.

Korvette kompanija, tu
rinti 32 krautuves, sako, 
kad priims 800 darbininkų.

Pottsvillėje Bovo šeima 
Schuylkill County teisme 
kaltina kompaniją nedėji- 
me pastangų išgelbėti 42 
metų Bovo, užgriūtą Shep- 
ton kasykloje prieš metus. 
David Fellin, kuris per 14 
dienų pasižymėjo gelbėji
me, kaltinamas teismo pa- 
niekinimu, nededant pa
stangų pagelbėt trečiam, 
kuris buvo užmuštas. Iš
keliama ir kasyklų biuro 
pasyvumas. Bovo šeima ieš
ko atlyginimo už žuvimą.

Sakoma, valstija darys 
viską, kad ligoninių iškaš- 
čiai nebūtų pakelti.. Adams 
sako, kad ligoninės ir dak
tarai kooperuoja, kad tas 
neįvyktų, raginami dakta
rai nesunkiai sergančius 
gydyti namuose, nesiun- 
čiant į ligonines, kurios 
perpildytos. Philadelphijos 
ligoninėse mokama $25 die
nai už kambarį be vaistu. I t-

SVARBUS NAUJAS T. S. 
GELEŽINKELIS

Maskva. — Baigti darbai 
nutiesimui 440 mylių ilgio 
naujo geležinkelio nuo Ma- 
kato miesto į Ševčenkos 
miestą, kuris yra prie Kas
pijos jūros kranto. Ten prie 
Kaspijos yra turtingi Man- 
giašalsko aliejaus šaltiniai.

Tel Avivas. — Izraelio 
trys kariai sužeisti pasienio 
susirėmime su sirais.

pust. Lai ive (Liberty) Penktad.,.liepos (July) 10, 1964

Tymsterių lokalų streikas 
prieš visos šalies padarytą 
kontraktą palietė ir Phila- 
delphiją.

New Jersey teisėjas John 
B. Wicks patvarkė, kad 
filadelfiečiai, kurie dirba 
RCA kompanijoje Camde- 
ne ir apylinkės miesteliuo
se, mokėtu iš uždarbio Phi- 
ladelphijos miesto taksus. 
Pirmiau nebuvo tai daro
ma.

Pilietis



M. Uždavinis

Atsiminimai apie brolį, kurį 
naciai gyvą sudegino

(Pabaiga)

Vėliau Stasys rašė, kada 
Lenkija užgrobė Vilniaus 
kraštą 1920 m., tai, girdi, 
mūsų gyvenimas dar labiau 
pasunkėjo. Visi gyventojai 
likome labai suvaržyti. Jūs, 
broli, žinote, kad mes gy
venome aplink miškų ap
supti, iš kurių visada ne
mokamai gaudavome pečiui 
malkų, vasaros laiku—gry
bų ir uogų ir gyvuliams žo
lės. Dabar visa tai tapo 
uždrausta, niekas į miškų 
negali įžengti. Anksčiau 
buvo “liesnikai” (miškų 
sargai), dažniausiai lietu
viai. Dabar visi jie tapo 
atleisti iš pareigų, o jų vie
ton prisiuntė iš Lenkijos 

-mozūrus. Kur anksčiau bu
vo vienas lietuvis sargas, 
dabar jo vieton padėjo du, 
o kai kur net tris. Su lie
tuviais “liesnikais” mes su
gyvenome labai gražiai — 
jie nedraudė mums pasi
naudoti miško gėrybėmis, 
tik sakydavo: “Būkite at
sargūs, nepadekite miško.” 
O lenkai mums uždraudė 
visai Įžengti į mišką, nelei
džia nei grybauti, nei uo
gauti. Mozūrai, apsiginkla
vę šautuvais, guminėmis 
lazdomis, užsėdę ant dvira
čių, laksto aplink Pirčiupio 
laukus išmintais takais. Jie 
laksto ne tik dienos laiku, 
bet ir naktimis neleidžia 
nieko į mišką.

Vienok mes rugių prie
dangoje, ant kelių priklau
pę, prisiartindavome prie 
miško, pasižvalgydavome į 
abi pusi, ir jeigu tik mozū
ro nesimato, greit žengda
vome į tankų pušyną. Pra- 

' leidę jame valandą ar dau
giau, prisirinkę grybų arba 
uogų, nors ir baimėje rinkę, 
bet su džiaugsmu grįždavo
me iš miško. Bet ne visada 
laimingai pasiekdavome sa
vo namus. Kartais netikė
tai mozūras užklupdavo, o 
pasigavęs atimdavo ką neši 
ir dar gumine lazda muš
davo. Mušdavo be skirtu
mo vyrą ar moterį, o kar
tais savo auką tip nuplak
davo, kad be sąmonės pa
likdavo. Vienas mozūras 
buvo toks žiaurus, kurio 
mes visi labai bijodavome. 
Bet atsirado vienas drąsus 
žmogus, kuris, gal būt, la
biausiai buvo jo nuskriaus
tas, o gal jis pasigailėjo 
mūsų visų, tai vasaros laiku 
prisiartino miške prie jo ir 
paleido šūvį iš medžioklinio 
šautuvo tiesiai jam į kaktą. 
Nudėjo vietoje. Tai sužino
ję žmonės džiaugėsi, kad 

. jų skriaudikas nušautas.
Žinojo, kad jo vieton ateis 
kitas, bet gal bijos taip 
žiauriai elgtis su mumis, 
kaip šis elgdavosi.

Vėliau brolis viename sa
vo laiške rašė:

“Mielas broli Motiejau. 
Šį laišką rašau tau tik ką 
sugrįžęs iš kalėjimo. At
buvau bausmę čielą mėnesį. 
Buvau uždarytas Valki
ninkų miestelio kalėjime. 

, Jame būdamas pioviau ir 
skaldžiau malkas visą mė
nesį. Bausmę buvau ‘užsi
tarnavęs, nuo ponų valdžios. 
Vieną kartą liesnikas mane 
pagavo’ nešant maišą žolės 
iš miško, antrą kartą paga
vo beganant pamiškėje val
džios teritorijoje. Už šiuos 
“nusikaltimus” buvau nu
baustas keliais desėtkais 
zlotų, bet pinigų neturėjau 
bausmę sumokėti, tuomet 
paskyrė čielą mėnesį kalėti. 
’Ši mano kalėjimo bausmė 
jau buvo antra . Praėju

siais metais atsėdėjau dvi 
savaites už tokius pat ‘nu- 
sialtimus?

Piričupio kaime jau neli
ko nė vieno žmogaus, kuris 
būtų nesėdėjęs lenkų kalė
jime už įvairius ‘prasikal
timus’ nuo dviejų ligi 20 
kartų, ir daugiausia už šios 
rūšies dalykus. Suras miš
ke žmogų renkant šaaks pe
čiui kūrenti, renkant žolę, 
grybus arba uogas, tai ir 
gauname ne tik kalėjimą, 
bet ir lazdų nuo ponų vai- 
džios. 4

Mielas broli, atvirai tau 
sakau, kad dabar mes gy
vename tokį gyvenimą, ku
ris pilnai panašus į didelį 
kalėjimą.”

Į šį laišką broliui skubiai 
parašiau atsakymą su klau
simu: Ką žmonės galvoja 
gyvendami tokioje baisioje 
padėtyje? Taipgi, ar jūs 
tikitės bent kokios atmai
nos laikui bėgant? .

Brolis Stasyš man atsa
kė.

“Visi laikome burnas už
sidarę ir dantis sukandę. 
Bet visų akys nukreiptos 
į rytus. Jeigu iš ten pra
dės pūsti priešingas vėjas, 
tai kas tik ką galėsime pa
sigriebti į rankas — kirvį, 
peilį ar šautuvą, visi stosi
me į kovą ir šlėktą baig
sime, neš kitos išeities 
mums neliko. Mums ne tik 
maisto pritrūko, bet ir ty
ro oro kvėpuoti.

Pas mus dirbti yra kam, 
bet neturime ko dirbti. Sa
vo mažą sklypą žemės ap
dirbame ir sėdime. Uždar
biauti nėra kur. Savo lau
kus daugiausia bulvėmis 
užsodiname, tik jomis ir 
maitinamės. Tikrai sakau 
tau, broli, kad mes badau
jame. Jeigu rubežiai būtų 
atdari, tai eitume į Rusiją, 
kur visiems žmonėms yra 
lygi proga dirbti ir gyven
ti.

Tiesa, pas mus žiemos lai
ku kai kada valdžia samdo 
kirsti "'mišką malkoms. Ga
vęs keletą dienų padirbėti, 
tai kada reikia gauti užmo
kestį už savo darbą, be
vaikščiodamas į Valkinin
kus, į valdžios raštinę, nu
dėvi dvi poras vyžų dėl to 
menko užmokesčio.

Kada Hitleris 1939 m. 
užpuolė Lenkiją, tai jau
niausias brolis Vincas jau 
iš anksto buvo pašauktas į 
armiją ir pasiųstas prie 
Varšuvos. Jis pateko į vo
kiečių fašistų nelaisvę.”

Vėliau teks pažymėti, 
kaip ir kada Vincas grįžo iš 
vokiečių nelaisvės.

Brolis Stasys tuo metu 
buvo Pirčiupio kaimo nu
skirtas viršaičiu. Savo laiš
ke jis man rašė, kad kada 
Hitleris pradėjo karą prieš 
Lenkiją, tai lenkų armijos 
pulkai pradėjo žygiuoti nuo 
Vilniaus per mūsų kaimą į 
vakarus.

Kai kurie armijos pulkai 
atėję į mūsų kaimą klaus
davo, kas yra viršaitis. Su
radę mane reikalaudavo 
duoti jiems arklius su ve
žimais vežti jų reikmenis. 
Aš priešintis negalėjau, nes 
už tai man grėsė mirtis. 
Lenkai prievarta ėmė nuo 
mūsų ne tik arklius su ve
žimais, bet viską, ką tik 
mes turėjome.

Vėliau pamatėme, kad 
jau beveik tik pusė kaimo 
arklių beliko. Tuomet li
kusius paslėpėme miške, ki
taip gal būtų nelikę nė vie
no. Vieną dieną užėjo pul
kas kareivių ir suradę ma

ne, oficierius duoda Įsaky
mą paruošti kelis arklius su 
vežimais. Aš jam atsakau, 
kad jau neliko nė vieno 
arklio kaime — visi jau pa
imti. Lenkai baisiai įpyko, 
pradėjo ant manęs rėkti, 
girdi, meluoji, jūs juos pa
slėpėte kur nors ir nenori
te duoti. Jeigu nesurasi 
arklių, tai būsi nušautas. 
Mano laimei, tuo laiku sku
biai prijojo antras oficie
rius, gal vyresnis už pir
mąjį, ir klausia, kame da
lykas. Šis paaiškino, kad 
aš neduodu arklių. Aš ir 
šitam atsakau, kad kaime 
jau neliko nė vieno arklio— 
visi paimti.

Šis patikėjo manimi. Sa
ko, gal jis tiesą sako, kad 
jau visi paimti, ir dėl to 
žmogui atimti gyvastį ne
reikia.

Nors mane gyvą paliko, 
bet skaudžiai sumušė.

Biskį atsipeikėjęs nuo po
niškų smūgių, namie nepa- 
silikau, bet pasišalinau į 
mišką, kuriame išbuvau dvi 
dienas ir vieną naktį.

Kada pradėjo žygiuoti 
Tarybų Sąjungos Raudono
ji Armiją nuo Vilniaus per 
Pirčiupio kaimą į vakarus, 
tai lenkai iš čia jau beveik 
visi buvo pabėgę. Buvo li
kę tik po kelis miške pa
sislėpę, bet jie mums jau 
buvo nepavojingi. Tuomet 
ir aš sugrįžau į namus pas 
savo šeimą.

Tarybų Raudonajai Ar
mijai atėjus mes lengviau 
atsikvėpėme, nes ji nieko 
blogo mums nedarė. Jokių 
reikalavimų mums nestatė, 
nieko nuo mūsų neėmė; 
jeigu jiems ko reikėjo, o 
mes dar turėjome, tai jie 
pirkdavo, bet veltui nieko 
neimdavo.

Vėliau, kuomet Tarybų 
Sąjunga pervedė Vilniaus 
kraštą Smetonos valdžiai, 
mes pradėjome ieškoti bro
lio Vinco. Su Lietuvos sme
toninės valdžios pagalba ga 
vome pranešimą iš Berlyno, 
nuo Lietuvos ambasados, 
kad Vincas yra gyvas, ran
dasi vokiečių fašistų nelais
vėje.

Turėjome išpildyti tam 
tikras blankas su įrody
mais, akd Vincas yra lietu
vis, o ne lenkas, kad jis bu
vo paimtas į lenkų armiją 
prievarta.

Dar buvo ir daugiau 
įvairių klausimų, į kuriuos 
turėjome atsakyti. Išpildė 
šiuos dokumentus perdavė
me į Lietuvos valdžios ran
kas ir ji mus užtikrino, kad 
Vincas greitai turės parva
žiuoti.

Po kelių savaičių, birže
lio 1 d., 19 40 m., brolis 
Vincas jau buvo namie ir 
man rašė:

“Mielas broli Motiejau! 
Nesitikėjau grįžti gyvas iš 
fašistinės Vokietijos nelais
vės. Daug lenkų kareivių 
ten mirė žiemos laiku. Vi
są laiką gyvenome šaltuose 
barakuose. Visada gulėjo
me dviese po vienu Man
ketu, kad būtų šilčiau. Daž
nai gaudavome šaltį, jo
kios medikalės pagalbos ne
gaudavome, ir be pagalbos 
daug kareivių mirė. Lai
mingas esu nors tuo, kad 
savo kaulus parnešiau į 
gimtinį kraštą.

Maistas mūsų, beveik vi
są laiką, buvo toks: bulvės, 
kručkai ir burokai, bet ir 
tokio maisto negaudavome 
užtektinai.1 Mėsos per visą 
nelaisvės laiką akyse nema
tėme.”

(Tąsa 6 pusi.)

Ottawa. — Kanada galės 
pilnai išpildyti sutartį su 
TSRS ir jai pristatyti 240,- 
000,000 bušelių kviečių.

Vilniaus vejas
Prie Neries stovi ievos laiboj, 
Lyg į upę įbridę skalbėjos,
Glosto plaukus, žalius, pala 
Atskubėjęs viliokas įvejąs.

idus,

Prie naujų statybų sustojęs. 
Ant stogų ilgai sukinėjas, 
Krano kaklą bučiuoja, kojas 
Plytom kvepiantis jaunas vejas.

■ I

O pamatęs vėliavą bokšte, 
Viršum gatvių lengvai nuskrieja 
Ir spalvotam šilke sušniokščia
Sustiprėjęs, galingas vėjas.

. ! ! j
Ilgai girgžda kamputy kiemo 
Tarsi senas malkų pjovėjas 
Ir barbena į lango rėmą 
Pamylėjęs merginą vėjas.

O paskui sumirga virš arkų.
Ir antenas garsais užlieja, 
Arba tyliai po medžiais parko 
Liūdną dainą šiurena vėjas.

Aš einu — jis akis man glosto, 
Savo šilko sparnais , atskriejęs, 
Ir priglunda prie karšto skruosto 
Mano mylimas Vilniaus vėjas.

1959 Vladas Mozūriūnas

Metinės
Kai 1963 m. liepos mėnesio 

14 dieną saulėtosios Kali
fornijos pakrantę skalavo 
Ramiojo vandenyno šilto
sios bangos, ošdamos Sau
lės garbei himną, pažadi
nančiai gyvenimui ir didįjį 
vandenyną, — tą dieną už
geso gyvybės liepsnelė ma
no brangiajam pusbroliui 
Repečkai Petrui, gyvenu
siam Inglewoode, Kaliforni
joje. •

Atrodytų kad tik gyveni
mo džiaugsmas ir laimė Že
mėje viešpatauja; atrody
tų, kad Žmogaus Genijus, 
užvaldęs žemynus, vande
nynus ir įsiskverbęs į kos
moso paviršių, turėtų nu
galėti ir žmogaus gyveni
mą lydinčius negandus—li
gas, mirtį. Deja, šiam ne
numaldomam gamtos dės
niui, kol mūsų planetoje 
bus gyvybė, žmonija su 
mokslo, technikos ir meno 
išradimais privalės paklus- 
ti-nusileisti.

Metai, kaip mūsų mylimo 
ir branagus vyro, tėvo, bro
lio ir draugo — Petro — 
mūsų tarpe nebėra. Metai 
nenusinešė užmarštin jo 
gyvenimo prisiminimo, ne- 
užgydė artimųjų širdyse 
gailesčio ir Jo ilgesio žaiz- 
dU. ,

Lietuviškos pažangiosios 
spaudos — laikraščių, žur
nalų ir knygų — velionis 
Petras buvo didelis mėgė
jas, rėmėjas ir platintojas. 
Jo dėka daug kas ir Lietu
voje skaitė pažangiąją A- 
merikos lietuvių spaudą — 
laikrašč. “Laisvę” “Vilnį” 
ir knygas. Velionis Petras 
noriai domėjosi ir mūsų ta
rybine spauda — literatū
ra; daugelio Tarybų Lietu
vos ir visos Tarybų Sąjun
gos tautų įžymiųjų rašyto
jų veikalai, kurie yra iš
versti į lietuvių kalbą, jam 
buvo žinomi.

Metai, kai Jo su mumis 
nebėra, bet Jo nuo pat jau
nystės kultūriniame bare 
pažangiųjų Amerikos lietu
vių tarpe dirbti darbai tebė
ra ir dar ilgus metus bus 
gyvi—atmintini.

Brangus Petrai, kad Tu 
gyvenai, dirbai, kovojai, 
mylėjai, — prisiminimas 
Tavo gyvenimo lieka mums 
neužmirštamas.

Su giliu liūdesiu 
pusbrolis Povilas 

iš Lietuvos
Žagarė

Išeis iš miesto traukinys
Toli aš išvažiuoju, mielas drauge, — 
Išeis iš miesto šiąnakt traukinys.
Liks viskas nebaigta, nepasakyta daugel, 
Kas niekados manęs nepasivys.

Todėl tu šiąnakt man pagrok Šopeną, 
Kaip gulbės miršta ilgesy, pagrok. 
Klausysiu aš, Įklausys išbalę sienos 
Giesmės šitos kaip ašara tyros.
Todėl gyvenimą pagrok, mane išgirdęs, 
Kuris mus supa šilima švelnia.
Tegul ateis jis į kareivio širdį 
Ir degs audroj negęstančia ugnia.
Mes ilgimės, mes trokštame gyventi, 
Klausytis muzikos ir šlamesio žolės. 
Bet kartais reikia peržengti į tamsą 

slenkstį,
Atsisakyti visko, nieko nenorėt.

Todėl tu šiąnakt man pagrok Šopeną, / 
Kaip gulbės miršta ilgesy, pagrok, 
Klausysiu aš, klausys išbalę sienos 
Giesmės šitos kaip ašara tyros.

Todėl gyvenimą pagrok, mane išgirdęs, 
Kuris mus supa šilima švelnia.
Tegul ateis jis į kareivio širdį 
Ir degs audroj negęstančia ugnia.
1943 Vladas Mozūriūnas

Tiesos žodis 
fašistiniame kalėjime

1931 metais Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo poli
tiniai kaliniai M. Šumaus- 
kas, R. Šarmaitis ir A. Ma
ginsimas pradėjo leisti nele
galų žurnalą “Kovotojas.”

Kaipgi kalėjimo sąlygo
mis pavykdavo išleisti žur
nalą? Slėptuvėje, įrengtoje 
po kameros grindimis, re
daktorius sukaupdavo me
džiagą. Tai buvo politiniai 
straipsniai, recenzijos, elė- 
raščiai, apsakymai, apy
braižos. Kuomet rankraš
čių susirinkdavo pakanka
mai 120, puslapių nueriui 
išleisti, redaktorius iš slėp
tuvės išimdavo medžiagą, 
aptardavo ją su redakcinės 
kolegijos nariais, svarsty
davo, ką spausdinti nume
ryje, taisė rankraščius ir 
siuntė “rinkti.” “Rinkėjas” 
—žmogus, mokantis gražiai 
rašyti, sėsdavosi už stalo ir 
spausdintomis raidėmis ra
šydavo tekstą.

Žurnalas “Kovotojas” tu
rėjo gausų autorių aktyvą. 
Ypač įdomiai jo puslapiuo
se pasisakydavo publicistai 
Juozas Garelis, Motiejus 
Šumauskas, Karolis Petri
kas, Martynas Junčas-Ku
činskas ir kiti. Kaliniai 
nuolat susipažindavo su kū
ryba revoliucinių rašytojų 
ir, poetų: Petro Cvirkos, 
Salomėjos Nėries ir kitų. 
Buvo kalėjime ir savi li
teratai. Poezijoje jėgas 
bandė J. Dabulevičius, A. 
Gailevičius, V. Šilas. O Su
valkijos kovų dalyvis P. Ei
dukevičius parašė netgi po
emą. Prozoje pasireiškė A. 
Guzevičius, P. Kičas, B. 
Kirstukas.

Draugai nelegaliai per
siųsdavo “Kovotoją” ir į 
laisvę. Kai kurie straips
niai ir grožiniai kūriniai, 
spausdinti žurnale, patek
davo į pažangią spaudą. O 
1937 metais žurnalas “Prie
kalas” išspausdino R. Šar
maičio recenziją apie “Ko
votoją,” kur buvo sakoma, 
kad politkalinių žurnale yra 
medžiagų apie lietuvių vals
tiečių judėjimą, straipsnių, 
skirtų Leninui, Kapsukui, 
Barbiusui atminti; publicis
tika apie Liaudies frontą, 
taip pat beletristikos vaiz
deliai. ' Žurnalas stengiasi 
duoti atsakymus į svar
biausius klausimus, kuriuos 
kelia gyvenimas. Jis atlie
ka didelį aukl ė j a m ą j į ir 

I švietimo darbą tarp polit

DETROIT, MICH. 3
ALDLD 52 kuopos reng

tos joninės, birželio 28 die-v 
ną, buvo sėkmingos. Pietūs' 
skaniai pagaminti. Gawė 
šeimininkėms tiek daug 
darbo įdėjusioms be jokio 
atlyginimo.

Netikėtai pasirodė muzi
kantas — vietinis Džimas- 
Jim ir kalifornietis Darnu
sis. Kas turėjo stiprias ko
jas—pasišoko. Taipgi buvo 
gėrimo. Kuopai liks pelno. 
Dėkui pasidarbavusiems.

“Vasariniai atpuskai”
Taip detroitiečiai vadina 

spaudos gegu ž i n ę, kuri 
įvyks liepos 19 dieną, 
Beechnut Grove darže, kur 
kasmet būva.

Į spaudos gegužinę suva
žiuoja iš tolimesnių vietų 
žmonių, su kuriais labai re
tai susitinkam. Nėra abejo-
nes, kad bus čikagiečių. 
Spaudos piknike galėsite 
susitikti, arba pamatyti ne
matytų veidų ir figūrų. W

Todėl visi pasižymėkit 
birželio 19 dieną ir traukit į

kalinių. Čia ir glūdi jo pa
grindinė teigiamybė.

1937 metais “Kovotoją” 
redagavo Alekesandras Gu- 
zevičius, dabar įžymus ra
šytojas. Daugelis žurnalo 
autorių ir bendradarbių su 
laiku susiejo savo likimą su 
tarybine žurnalistika. Tame 
tarpe ir man kalėjimo žur
nalas buvo pirmasis žurna
listikos universitetas.

A. Liepsnoms
Buvęs pogrindinio kalėjimo 

žurnalo redaktorius
Kaunas

ska-

Worcester, Mass.
Iš parengimo

Birželio 28 dieną buvo 
parengimas Olympia Par
ke. Parkui, kuris yra prie 
didelio ir gražaus ežero, su
kako jau 45 metai,

Pietus pagamino patyru
sios gaspadinės labai
niai, tai Petkūnienė, Žilins
kienė, Žalimienė, Sabaliaus
kienė, Šiupėnienė ir viešnia 
iš tolimos Čhicagos — Sa- 
mulionienė. Viešnia ne tik 
dirbo, bet ir iškepė labai 
skanų tortą. Gaspadinių 
paruošti skanėstai visiems 
patiko.

Viena draugė dovanojo 
tik iš daržo priskintų žem
uogių. Tortų kepėjomis bu
vo Valutukevičienė, Kukle- 
vičiūtė, Kalakauskienė ir 
Jakaitienė.

Meninę programą išpildė 
dainininkė Marijona Para- 
liutė — O’Toole. Dainavo 
mylimas Frank C. Blazis, iš 
jaunesnės kartos Irena Ja- 
nulienė palinksmino malo
niu balseliu. Pianu akom
panavo Helen Janulytė— 
Smith ir Marijona Meškie- 
nė. O vėliau nenuilstantys 
muzikantai grojo šokiams, 
tai Marijona Meškienė ir 
Antanas Kulesas.

Parengimas pavyko vi
sais atžvilgiais, pageidauja
ma daugiau jų. Žmonių bu
vo vietinių ir iš toliau.

Vardu komisijos narių 
tariu širdingai ačių visiems 
aukojusiems, rėmėjams ir 
dalyvavusiems.

A. J. Motiejaitienc

Bridgewater, Mass.
Pataisa

“Laisvės” 52 numeryje, 
mano korespondenci j o j e, 
aprašant Bridgewaterio če- 
verykų dirbtuvę įvyko klai
da. Ten pasakyta, kad per 
vieną parą pagamina 112 
porų apavų,- o turėjo būti 
1,112 porų. G. Šimaitis

Beechnut Grove piknikų 
vietą.

Kas gegužinėse esti, ne
reikia aiškinti, tik reikia 
pažymėti, kad muzikantas 
gros šokių muziką jau
niems ir seniems.

Bilietai neparsiduoda iš 
anksto, nuvažiavę gausite 
juos.

Mirė Pranas Matulis, gy
vendamas Jacksonville, Fla. 
Jį atvežė į Detroitą ir ant 
greitųjų jo anūkės, iš Ari
zona, palaidojo Woodmere 
kapinėse. Lavonas pabuvo 
tik vieną naktį Detroite.

Matulis buvo laisvas, to
dėl taip ir palaidotas. K^fek 
man žinoma, jis buvo dva- 
rioko sūnus. Jaunystės die
nomis dirbo Vyžuonų dva
re, geriau sakant, arti prie 
Vyžuonų miestelio.

Nors buvo laisvas, bet prie
; laisvo darbo neprisidėjo 
nei su darbu, nei su centu.
Ilgą laiką turėjo karčiamą, 
daug turėjo turto. Dabfer 
turtas teks jo giminėms.

Buvo bemokslis, bet geras 
išmislų pasakotojas.

Priklausė Detroit lietu
vių klube. Klubiečiai nešė 
jo karstą iš V Baužos šer
meninės ir į kapą.

Prieš apie penkerius me
tus gydytojai išpiovė jo tul
žį, gal tas pagreitino mirtį. 
Mirė sulaukęs apie 70 metų.

Lai būva jam ramybė 
Woodmere kapinėse.

Vincas

Lawrence, Mass.
Susirinkimai

Labai svarbūs susirinki
mai LLD 37 kuopos ir LDS 
125 kp. įvyks šeštadienį, lie
pos 18 dieną, Maple ParIJe. 
Pradžia lygiai 2 vai. dierčį.

Prašomi visi nariai daly
vauti, nes bus išduota iš 
LLD suvažiavimo ir iš LDS 
seimo raportai. Turėsime ir 
kitų svarbių reikalų, kaip 
tai parengimų aptarimas.

Ateidami atsiveskite pri
rašyti ir naujų narių

S. Penkaukas
LLD 37 kp. sekr.

M. Milvidienė,
LDS 125 kp. sekr.

Philadelphia, Miss. —Padi
dinta ieškojimas trijų žuvu
sių jaunuolių, kurie kovot) 
už civilines laisves. 4

Alžyras. —Aures kalnuo
se susiorganizavo grupės 
sukilėlių, kurie kenkia nau
jai respublikai.

4 j).--Laisvė (Liberty)— Penktad., liepos (July) 10, 1964
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Laisvės reikalai
Įvykusiame spaudos piknike, birželios 21 d., Balti

more, Md., per R Mizarą gauta aukų $101. Aukojo:
k Juozas Deltuva .............................................. $51.00

Petras Kupris .................................................  20.00
Jonas Kasparavičia ........................................ 10.00
Antanina Žambusevičienė (Reading, Pa.) ... 10.00
Jonas Urbutis ...................................................... 5.00
Stanley Raymond .........   5.00

— o —
Tame pačiame virš minėtame piknike per P. Buknį 

aukų gauta $42. Aukojo philadelphiečiai:
J. Stasiukaitis .............................................   • $10.00
R Merkis ......................................................... 5.00
J. ir J. Valant..................................................... 5.00
N. Gricienė ....................................................... 5.00
F. Deltuva (baltimorietis) ............................... 5.00
Adomas Pauliukaitis ......................................  5.00
F. Nevardauskas .............................................. 5.00
J. Kazlauskas .................................................... 2.00

— o —
* Mainierių piknike, įvykusiame birželio 28 d , Maha-

noy City-Shenandoah, Pa., apylinkėje, per A. Bimbą au
kų gauta $72, aukojo:

Vytautas Tilvikas, Easton, Pa..........................$20.00
K. Genys, Scranton, Pa...................................... 10.00
L. Tilvikas, Easton, Pa...................................... 10.00
Uršulė Gužonienė, Gloucester, N. J.................... 5 00

4 Marcelė Romikaitienė, Reading, Pa.................. 5.00
Mary Milius, Frackville, Pa............................... 5.00
M. Urba, Easton, Pa...........................................  5.00
Antanina Žambusevičienė, Reading, Pa.............. 5.00
Mary Truikienė, Scranton, Pa.......... ................ 5 00
Po $1: A. Zalenka, Frackville, Pa.; Jonas Grušelio- 

nis, Pittston, Pa.; Margareta, Shenandoah,_Pa.; Ona 
žiobienė, Frackville, Pa.; Frances Pikūnienė, Shenan
doah, Pa.

i — 0 —
Mass, valstijos lietuvių organizacijų piknike, įvyku

siame liepos 4-5 d.d., Brockton, Mass., dalyvavo P. Buk-
^s. Aukų gavo $89.00—aukojo:

Jones Nuiro, Wakefield, Mass.......................  $12.00
Anna Gritz, Cambridge, Mass ...................... 10.00
A. Skirmont, Montello, Mass............................ 10.00
A. Taraška, San Francisco, Calif.....................  10.00
J. ir L. Žemaičiai, Hartford, Conn....................... 5.00
L. Butkevičienė, Hartford, Conn. ..................... 5.00
V. Žilaitis, Norwood, Mass................... • 5.00
J. Blažonis, Lowell, Mass.......................................5.00

< V. Briedis, Nashua, N. H..................................  5.00
J Vaitaitis, Brockton, Mass............................... 5.00
M. Žiedelis, Nashua, N. H................................. 5.00
M. Stašienė, Cambridge, Mass............................... 3.00
Nuo Lawrence-Nashua buso ..............   3.00
Ig. Chulada, Methuen, Mass...................................2.00
Po $1: Anna Sedar, Worcester, Ma^s.; E Freemont, 

Somerville, Mass.; M. Albert, Lowell, Mass ; A. Navic
kas, Haverhill, Mass.

— 0 —
i Nuo pavienių rėmėjų gauta sekamai:

ALDLD 10 kp. (per R. Merkį), Phila, Pa. .. $60.00 
J. ir L. Mockaičiai, Bridgeport, Conn ............. 50.00
Teklė ir Povilas Niukai, No. Andover, Mass. . 50 00 
A. ir B. Ramanauskai, Sellersville, Pa. ............ 40.00
Amelia Yuskevich, Stamford, Conn. . ..............25.00
J. ir E. Bekampiai, Avalon, N. J.................  25.00

4 Mass. v. L. Moterų Sąryšis (per N Grybienę) 20.00
J. ir K. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y........ 18.00
Ig. ir Julia Urmonai, Chicago, Ill..................... 10 00
Jennie Pivariūnienė, Baltimore, Md................ 10.00
A. Gaškauskai, Huntington, Sta., N Y.......... 10.00
Anna Daukus, Southfield, Mich..........................10.00
Jonas Linda, Douglaston, L. 1............................. 10.00
M. Gutauskienė, Brockton, Mass.................  10.00
A. ir J. Kauliniai, Huntington, N. Y .................6.00
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, L 1.................... 6.00
J. Jasulis, Kenosha, Wis...................................... 6.00
K. C. Straukas, Easton, Pa.................................... 6.00
P. Janiunienė, Matawan, N. J...............................5.00
Ignas Urbonas, Miami, Fla................................. 5.00
Richard ir Irene Janulis, Worcester, Mass. ... 5.00 
Martin Mazūra, Chicago, Ill................................. 5.00

♦ St. Petronis, Athol, Mass........................................5.00
z Maksimiškis, Richmond Hill, N Y......................... 5.00

Rozalija Sholis, Girardville, Pa......................... 5.00
J. Kreipavičius, McAdoo, Pa..............................   5.00
K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y .......................5.00

/ F. B. Kelly, Courtland, Canada.......................... 5.00
J. Palubinskas, Rock Port, Mass..........................5.00
F Mazalis, Gardner, Mass.....................................3.00
Al. Klimas, Hartford, Conn..........................  3.00
Po $1: Mary Rameika, Vero Beach, Fla.; J. Birbi

Veikia TSRS Šiaurės 
vandens keliąs

Diksonas. — Pirm Antro
jo pasaulinio karo Tarybų 
Sąjunga atidarė Šiaurės 
vandens kelią nuo Mur
mansko į Vladivostoką, ku
ris yra apie 6,000 mylių 
ilgio. Jis eina šiaurės puse 
pro Sibirą, per Barencevo, 
Karos, Laptevų, Rytų Sibi
ro jūras,, Beringo pertaką į 
Ramųjį vandenyną.

Tarybiniai ledlaužiai, 
pri e š a k y j e su “Leninu,” 
plaukioja toje srityje ir 
praleidžia vienus laivus į 
rytus, o kitus į vakarus. 
“Leninas” triuškino iki še
šių pėdų storio ledus.

Iš kur j Lietuvą 
atkeliavo klumpės

Kas pabuvojo seniau Že
maitijoje, be abejo, gerai 
įsiminė medines klumpes. 
Jos čia, ypač vakarinėje da
lyje, buvo tradicinė avaly
nė šlapiu pavasario ir ru
dens laiku. Seniau žemai
čiai klumpes nešiodavo ne 
tik prie darbo, bet, jomis 
apsiavę, vykdavo į pasilink
sminimus.

Pirmą kartą lietuviai su 
klumpėmis susipažino 
XVIII a. pradžioje, kada di
džiojo Šiaurės karo metu 
siautęs maras n u s i a ubė 
Lietuvą. Mažojoje Lietuvo
je teliko tik trečdalis gy
ventojų, ir todėl Fridricho 
I įsakymu čia buvo atkrau- 
styta kolonistų. Netrukus, 
po 1710 m., į Mažąją Lietu
vą privažiavo daug šveica
rų, kurie atsivežė klumpes. 
Iš čia jos perkeliavo ir į Že
maitiją.

Yra žinoma, kad maždaug 
185'0 m. klumpės pasirodė 
Plungės apylinkėse. Jas pa
skleidė iš Mažosios Lietu
vos atvykęs meistras. Rie
tavo apylinkėse, žmonių pa
sakojimais, klumpes įvedė 
kunigaikštis Irinėjus Ogin
skis, atsigabenęs klumpa- 
dirbį iš Austrijos.

Apie 1865 m. Žemaitijoje 
dar nedaug tebuvo klumpių 
meistrų, bet vėliau jų atsi
rado nemažai. Prieš pir
mąjį pasaulinį karą stam
biausias klumpių gaminimo 
centras buvo Plungė. Plun
giškiai meistrai klumpes 
veždavo pardavinėti ne tik 
po visą Žemaitiją, bet ir į 
pramoninius Rusijos mies
tus, turinčius metalo lieji
mo įmonių, šių įmonių 
darbininkai noriai pirkdavo 
žemaitiškas klumpes, kurio
mis avėdavo darbo metu.

Šiuo metu klumpės, išgy
venusios Lietuvoje daugiau 
kaip 250 metų, išnyko, už- 
leisdamos vietą patogesnei 
ir patvaresnei avalynei.

las, Delair, N. J.; Jonas Leveckas, Brooklyn, N. Y ; A. 
Degutienė, Phila, Pa.; Michael Swed, Paterson, N. J.; 
J. Laurinaitis, Thomas, W. Va.; Mary Pacenka, Wyo
ming, Pa.; Wm. Goodis, Earlville, N. Y.; Anthony Duls- 
ky, St. Petersburg, Fla.; Anna Urba, Bethlehem, Pa ; 
M. Urba, Easton, Pa.; E. Pergelen, Windsor, Canada; 
A. Velička, Albertson, N. Y ; J. Aliukonienė, Pater
son, N. J ; J. Pikčilingis, Auburn, Ill.; J. Žebrys, Cleve
land, Ohio.; J. Boubonis, Kenosha, Wis.; Frances Jor- 
ffcin, Chicago, Ill.; Frank Zavis, Bethlehem, Pa.; P, Gali
nis, Lawrence, Mass.; K. Juknis, White Plains, N Y.; 
A. Pagiegala, Chenango Forks, N. Y.

Nuoširdžiai dėkojame viršminėtiems prieteliams 
už jų dosnias dovanas.

“Laisves” Admininistracija

WORCESTER, MASS.

Atminčiai

SŪNAUS IR VYRO

Edward Kanapkis
Žuvo mūšyje Liepos 10, 1943 m., Sicilijoje 

Edwardas buvo mūsų vienintelis sūnus, kariuo
menėj tarnavo parašūtininkų, saržento laipsnyje.

Palaidotas Italijoje.

Jurgis Kanapkis
Mano mylimas vyras mirė Kovo 30, 1957 m.

ELZBIETA KANAPKIEN®,
Motina ir žmona JUSIENĖ

Apie medy
I

Tirštas saldus skystis, 
kurį bitės perdirba iš auga
lų žiedų surinkto nektaro ir 
iš lapų lipčiaus, vadinasi 
natūraliu bičių medumi. Jį 
sudaro: vynuogių cukrus, 
vaisių cukrus, nedidelis kie
kis švendrių cukraus, van
duo, dękstrinai, baltyminės 
medžiagos, azoto junginiai 
mineralinės ir aromatinės 
medžiagos.

Natūralaus bičių medaus 
yra žinoma labai daug rū
šių. Į rūšis jis skirstomas 
pagal florines, regionines ir 
technologines savybes.

Florinį medų sudaro žie
dų ir lipčiaus medus. Žiedų 
medus yra pats vertingiau
sias, nes pasižymi geriau
siomis maistingumo ir gy
domosiomis savybėmis. Iš 
vienos rūšies medingų au
galų. žiedų ( grikių, liepų, 
baltųjų akacijų, viržių ir 
kitų) nektaro bitės pagami
na monoflorinį medų, o iš 
daugelio (pievų augalų) — 
poliflorinį.

Absoliučiai gryno mono-, 
florinio medaus Lietuvos 
respublikoje retai pasitai
ko.. Praktiškai medaus rū
šiai nustatyti pakanka ja
me vyraujančio kokio nors 
vieno augalo žiedų nektaro.

Dažniau galima pastebėti 
liepų, dobilų, grikių, viržių, 
spygliučių medžių, baltojo 
barkūno ir pievų žiedų me
dų.
i Liepų medus būna'skaid- 
rus, bespalvis (kaip van
duo) arba gelsvai žalsvas, 
gana tirštas ir labai saldus. 
Jis kvepia liepų žiedais. Su- 
sicukravęs sukietėja ir 

jįgauna gelsvą spalvą.
į Baltųjų ir rausvųjų dobilų 
{medus yra bespalvis arba 
' gelsvas, turi. malonų skonį 
ir švelnų kvapą. . Susicuk- 
ruo j a smulkiais kristalais ir 
yra beveik visai baltas, kaip 
cukrus.

Raudonųjų dobilų medus 
— rausvai . geltonas, lėtai 
cukruojasi.

Grikių medus —^-raudonai 
rusvas arba tamsiai rudas, 
aštraus skonio, kai kada 
kartokas. Susicukravęs — 
minkštas.

Viržių medus — šviesiai 
arba raudonai rudas. Susi
cukravęs — geltonas arba 
rausvas. Skonis beveik toks 
pat, kaip ir grikių medaus. 
Dažnai jis būna kartokas, 
turi stiprų, bet gana malo
nų kvapą. Labai tirštas ir 
ilgai nesicukruoja.

Spygliuočių medžių me
dus dažniausiai tamsus, tu
ri stiprų medžių sakų kva
pą, tirštas ir tįsus, cukruo
jasi stambiais kristalais.

Philadelphia, Pa.
Įspūdžiai keliones į 

mainierių pikniką
Pamatę garsinimą She

nandoah ir Mahanoy City 
lietuvių pikniko birželio 28 
d. susidomėjome nuvažiuo
ti. Susitarėm su d. Bronice 
Ramanauskiene iš Sellers
ville, Pa., ir dar pora d.d.. 
susitikti pas Ramanauskus, 
bet nuvykę pas juos anksti 
28-os rytą, sužinojom, kad 
tie kiti d.d. negali vykti. Na, 
tai mudu ir d. Ramanaus
kienė sėdom į mūsų senukę 
Plymouth ir vykstame ieš
koti pikniko.

Kelias 309 geriaus i a s, 
miestukų pakeliui mažai. 
Gražiausi ūkininkų laukai, 
kviečiai jau auksu šviečia, 
prinokę. Važiuojant vis į 
kalnus aukštyn, iš aukšto 
žiūrint į pakalnėse jau {va
sarojusius laukus, atrodo 
kaip koks puikus piešinys. 
Pirmąsyk toks vaizdas 
mums teko matyti

Štai jau ir prie kasyklų. 
Prie jų juodo akmens su
versta krūvos. Mums šis 
reginys jau nebe pirmas. 
Dabar šie didžiuliai kalnai 
jau gražiai žaliuoja, susida
ro puikūs vaizdai.

Jau pasiekėme ir kelią 45 
W., pagal buvusį “L” nuro
dymą sekasi gerai, bet iš 
šio kelio išsukti į pikniko 
keliuką jau nepataikėm,tu
re jom dasiklausti Tai ne 
mes vieni, tūli ten jau buvu
sieji irgi pravažiavo, teko 
šiek tiek grįžti.

Piknike pirmą sutikom d. 
Kuržinską, senus pažįsta
mus Zambusevičius iš Rea
ding. Štai ir iš New Yorko 
ir N. J. pilnos automašinos. 
Sveikinamės su seniai ma
tytais draugais. Be kitų, at
vyko “Laisvės” redakt. A. 
Bimba, iš tolimos Kalifor
nijos Ks. Karosienė. Iš Eas
ton d. Urba atvežė 4, susi
tikom d.d. Tilviką, Katinį 
ir kt.; d.d. Bekampiai atva
žiavo 5-se. Malonu buvo su
tikti ' “Vilnies” redaktorių 
V. Andrulį (iš Chicagos), 
Mr. ir Mrs. Daulanskus iš 
Miami. Atostogaudami čia 
pas gimines, nepamiršo ir į 
pikniką pribūti. Jie yra seni 
philadelphiečiai.

Laimingai grįžom namo 
pasitenkinę, su pilnu ūpu ir 
prižadu, jei būsim gyvi ir 
sveiki, jei bus kitas ten su
rengtas piknikas, važiuosim 
vėl. Tai:

Iki kito pasimatymo! Lin
kiu visiems būti sveikiems.

P. Walantiene

Waterbury, Conn.
Mūsų miestas turi reika

lų su namų savininkais. Vis 
daugiau jų nemoka, yra 
skolingų net po 10 metų 
miestui už vandenį.

Daugelis iš jų priklauso 
vidurinei klasei. Viso jau 
yra apie 600 miestui skolin
gų už vandenį, bendrai apie 
$100,000. Miestas laikraš
tyje “Waterbury Ameri
can” net paskelbė visų sko
lingų vardus, pavardes ir 
kiek jie miestui skolingi.

\ K. K.

GAL GI PANELE JAU 
NUPLAUKĖ Į EUROPĄ

New Yorkas. — Birželio 
24 dieną iš Coney Islando 
išplaukė į Montauk Point 
panelė Britt Sullivan, 29 
me.tų amžiaus. Ties Fire 
sala ji dingo. Kraštų ap
saugos laivai ieškojo, bet 
nesurado.

Toje srityje buvo pasiro
džiusių ryklių. Bet .pirm 
išplaukimo iš Coney Island 
panelė sakė, kad ji plauks 
per Atlanto vandenyną į 
Eluropą.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

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

(54-55)

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

(52-58)

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)

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)'

CONEY1 ISLANDO 
BIZNIS SMUNKA

New Yorkas. — Brook- 
lyno dalyje, pamaryje, prie 
maudynių yra visokių biz
nių ir žaislų įmonių, kurių 
įrengimui išleista virš 25 
milijonų dolerių.

Seniau tai buvo vieta, 
kurioje masiniai lankyda
vosi New Yorko ir apylin
kės gyventojai. Po antrojo 
pasaulinio karo Coney Is
lando biznis ėmė smukti ir 
kiekiveneriais metais vis 
labiau smunka.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks liepos 13 d. 29 En
dicott St. Pradžia 2:30 popiet.

(Kviečiame narius skaitlingai da
lyvauti. Turėsime daug reikalų 
akalbėti ir prisirengti prie artė
jančių piknikų.

Kuopos piknikas įvyks liepos 19 d. 
Olympia parke.

Rudeninis spaudos piknikas įvyks 
Rugpiūč i o-August 19 d. Olympia 
parke.

Turėsime gerai šiems piknikams 
prisirengti, kad jie būtų pasekmin
gi. Jaskevičius, kp. sekr.

BROCKTON, MASS.
“Laisvės’' piknikų .atsibuvusių 

liepos 4-5 Ramova parke, atskaita 
įvyks sekmadienį, liepos 12, 2 vai. 
popiet, Liet. Taut. Namo kamba
riuose.

Vietiniai ir iš kolonijų, kurie dir
bo parke, prašomi dalyvauti.

Geo. Shimaitis (55-56)

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau Krasnicko Antano ir 

Kvartiejų Šimą. Jie gyvena JAV, 
jų adresų nežinau. Kas apie juos 
žino, malonėkite man pranešti. 
Vaclovas Mortišius, Alytus, Vilniaus 
9, Lithuania, USSR.

Ieškau giminaitės Bronės Petri- 
kėnaitės, po vyru Yarylik. Gimusi 
TSR Latvijoj, Rygos mieste. Po 
pirmojo pasaulinio karo visa Petri- 
kėnų šeima persikėlė Lietuvon, ap
sigyveno Miliūnų kaime, Kupiškio 
rajone. Į USA išvyko 1926 ar 1927 
metais. Iki 1939 m. gyveno Čikago
je. Nuo to laiko neturiu jokių ži
nių. Prašau atsiliepti, arba apie ją 
žinančius man pranešti sekamu ad
resu: V. Y. Vaičekauskaitė, Kaunas, 
Zarasų 40, Lithuania, USSR.

SUSITIKITE SU GIMINĖMIS VILNIUJE

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

TUOJ GAUKITE MŪSŲ INFORMACINĘ BROŠIŪRĄ

Gordon Travel Service
220 S. State Street, Chicago 4, Ill. 

Tel. WEbster 9-6362

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

susitikimu su giminėmis.

1
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Wanted at once. MOLDERS (2). 
Experience on Non-Ferrous Foun
dry. Steady work for qualified men. 
Apply week of July 6th.
PHILA BRONZE & BRASS CORP. 

22nd & Master Sts.
PO. 5-2106 — Ask for Mr. Bartello.

(60)

AUTOMOBILE PAINTER. Must 
be 1st class. Apply at

CARMEN’S

813-15 Ellsworth St,
(55-56)

BAKER. Retired man for part 
time work. To fill in during vaca
tion . Call 609-TU. 1-6644, N. J.

(55-56)

CHIEF of party for survey work 
in Camden area. Must have 5 yrs. 
exp. For appt, call FISHER & 
Sampson, N. J. 609-WO. 6-0117.

(55-56)

COOK. Short Order. Permanent 
position with long-established Diner, 
located in Cumberland Co. 
in S. J. For reliable steady man. 
Must furnish references. THE 
MARKETTE, Bridgeton, N. J.

(55-56)

Help Wanted—Female

SEWING MACHINE OPERATORS

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

(52-56)

MALE & FEMALE
COUPLE. Butler and Waitress- 

Chambermaid for country home. 
Apt. with 3 bedrms, bath, living 
room, kitchen available. Expd. 
w/good ref. LO. 8-1670. 9-4:80.

(54-55)

WOMAN. Mature to live in, care 
of apartment, lite laundry, lite 
cooking, congenial personality. Re
ferences. PE 5-2590.

(54-56)

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

(53-56)

Business Opportunities
BAKERY for sale or. rent, ready 

to operate, best of equipment, 24 
pan flex-o-matic oven, stocked for 
season. Good business. 2nd & Bay 
Ave., Beach Haven, N. J. 1-609-HY. 
2-9701. . (54-56)

/REAL ESTATE

Fann for Side
DAIRY FARM, ..Chester County. 

121-3/4 acres. Modern 8 room 2 
bath home, modern barn. Fully 
equipped. Call owner. GL. 9-3681.

(53-56)

CHERRY HILL. Split level, 7 rms. 
G.E. Kit. 24 livrm, 2,/2 baths, 3 
Bdrms. Dble gar. Extras galore, 
$19,750. Near Schools, churches, 
shopping. 1-609-668-8505.

(55-56)

VACATION

NORTH LIGHT BOYS CLUB. 
Day Camp. Blue Bell at Fairmount 
Park. Reservations still available. 
$12.50 for 2 week session. Boys & 
Girls, 7-13 yrs. Call IV. 3-4800 for 
details.

(55-56)



Atsiminimai apie brolį, kurį 
naciai gyvą sudegino

Iš Lietuvių Literatūros 
draugijos suvažiavimo

Iš puikaus meno vakaro, 
iš dainų festivalio

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Brolis Vincas sugrįžo iš 
fašistinės nelaisvės su pa
žeista sveikata. Pagyvenęs 
virš metų laiko mirė. Pali
ko savo žmona Antosia ir 
vieną mažą sūnelį Vytuką. 
Vytukas dabar jau suaugęs 
vyras, baigęs Valkininkų 
miestelio gimnaziją. Vėliau 
mokėsi Vilniuje. Koopera
tyvo technikumo mokslo ne
baigęs turėjo stoti į mili- 
tarinę tarnybą. Sekamą 
rudenį jis turės grįžti iš ar
mijos.

Aš esu tikras, kad Vy
tautas sugrįžęs iš militari- 
nės tarnybos, stos į tą pa
čią Vilniaus mokyklą ir 
baigs mokslą, o užbaigęs 
aukštesnį mokslą, taps nau
dingu žmogumi ne tik sau, 
bet ir Tarybų Lietuvai.

Rugpjūčio mėnesį, 1940 
m., brolis Stasys savo laiške 
man rašė:

“Kada Raudonoji Armija 
birželio pradžioje pradėjo 
žygiuoti į Lietuvą, visi ja 
sutikome su džiaugsmu. Ji 
per dvi dienas ir naktis be 
pertraukos žygiavo su viso
kiais kariškais pabūklais. 
Važiavo ir raiti jojo. Pės
čiomis einančio kareivio 
nė vieno nematėme.

Važiavo busais, sunkve
žimiais ir ant kariškų tan
kų susėdę. Visi kariai at
rodė gerai apsirengę. Kas 
bus toliau, tai parodys at
eitis. Bet dabar atrodo, kad 
viskas eina neblogai—tvar
koje. Rusai mums nieko 
blogo nedaro, jokių reika
lavimu nestato.”

Kaip mes, amerikiečiai, 
žinome, tai “Keleivis,” 
“Darbininkas” ir “Naujie
nos” tuo metu rašė, būk 
Raudonoji Armija atėjo į 
Lietuva išbadėjusi, apiply
šusi, kiaurais batais, neku- 
rie kareiviai turėjo tik ant 
vienos kojos batą, o ant ki
tos tik autakojį. Atėio iš
badė iusi, tai “suėdė viską,” 
ką tik Lietuvoje rado, net 
ir lapus nuo medžių sudo
rojo.

Tai buvo purvino melo 
skleidimas ir bianri propa
ganda prieš Raudonąją Ar
miją. Kuomet Hitleris bir
želio 21 d., 1941 m., pasa- 
lingai Tarybų Sąjungą už
puolė, jis pirmiausia pra
dėjo bombarduoti ir deginti 
Tarybų Lietuvos miestus. 
Pirmutinėmis dienomis bu
vo sudegintas ir Valkinin
ku miestelis, kuris stovėjo 
tik už 7 viorstu nuo Pir
čiupio kaimo. Miestelis bu
vo visiškai sunaikintas. Iš
liko tik bažnyčia, kleboni
ja, mokykla ir maža ligoni
nė. Šiaip viskas buvo nu
šluota nuo žemės pavir
šiaus.

Pirčiupio kaimas, kaip 
žinoma, buvo nedidelis, ap
link apsuptas dideliais ir 
plačiais miškais. Tarp tų 
miškų jis buvo lyg ir pasi
slėpęs. Žinoma, vokiečiu 
fašistai ji gerai įžiūrėjo iš 
orlaivių, bet kaip nežymią 
vietą, mažą kaimelį, iš pra
džių paliko čiela.

Bet ar ilgam? Po trejų 
karo metų, birželio 3 dieną, 
1944 m., Pirčiupio kaimas 
ir jo gyventojai susilaukė 
baisios katastrofos, kurios 
pirčiupiečiai niekad nesiti
kėjo.

Hitleriniai galvažudžiai, 
matydami ateinanti sau ga
lą, galutinai sužvėrėjo. Jie, 
apimti baisaus keršto prieš 
vietinius žmones už aprti- 
zanų veiklą ir jo gyvento
jus, nusprendė Pirčiupio 
.kaimą ir jo gyventojus su
naikinti. Jie tą savo bai- 

l sų darbą atliko birželio 3 
d., 1944 m. Sudegino gyvus 
119 žmonių. Tarp jų ir 
du mano brolius. Stasys 
žuvo pats trečias—su sūnu
mi ir dukrele. Brolis Jo
nas žuvo su žmona ir visais 
savo vaikais.

Tai buvo baisus kerštas 
Hitlerinių galvažudžių nie
kuo neprasikaltusiems Pir
čiupio gyventojams, kurių 
didžiuma buvo tik jauni 
vaikai, seneliai ir moterys.

Karui pasibaigus gaunu 
pirmą laišką iš Tarybų Lie
tuvos nuo savo seselės M. 
Daukševičienės. Ji pirmu
tinė man pranešė, koks bai
sus likimas ištiko Pirčiupio 
kaimą ir jo gyventojus. Ji 
man rašė:

“Mielas broleli Motiejau! 
Nebėra mūsų brolelių. Vin
cas, sugrįžęs iš vokiečių 
fašistų nelaisvės, mirė. O 
Stasys ir Jonas ir jų bran
gios šeimynos žuvo baisiau
siose kančiose — liepsnose 
su kitais Pirčiupio gyven-

Liaudies kova už 
civilines teises

Washingtonas.—Po ilgos 
ir sunkios kovos Civilinių 
laisvių įstatymas jau galio
je. Bet vienas dalykas įsta
tymo priėmimas, o kitas jo 
įgyvendinimas. Pietų vals
tijose Ku Klux Klano gau
jos ir baltieji šovinistai 
priešinasi.

Pietų valstijose yra apie 
dešimt Ku Klux Klano or
ganizacijų, kaip tai United 
Klans of America, Knights 
of the Ku Klux Klans ir ki
tokių, kurios turi 65,000 na
riu. Pastarosios vadas “im
peratoriškas driežas” Ro
bertas Sh ei tonas sako, kad 
“rasinis karas tik prasidė
jo”.

Negrų nocionalės 
N.A A.C.P. organizacijos 
generalinis sekretorius Roy 
Wilkinsas sako, kad žmo
niškumo ir laisvių įstaty
mas turės būti įgyvendin
tas, nes jo apgynimui bus 
federalinė vyriausybė.

Pittsburghas. — Liutero
nu bažnyčios vadai pasisa
kė, kad jie dės visas pastan
gas įgyvendinimui civilinių 
laisvių įstatymo.

Laurel, Miss. — Policija 
areštavo merginą Marčią 
Moore, 21 metų amžiaus, 
už tai, kad ji ir baltas vy
riškis važiavo viename au
tomobiliu je su dviemis neg
rais.

Miesto teisėjas Ed. Ste- 
vęns rado ja kalta, nuteisė 
10 dienų į kalėjimą, bet vė
liau bausmę panaikino.

St. Augustine, Fla. — Po
licija areštavo keturis bal
tus chuliganus, kurie užpul
dinėjo negrų demonstraci
jas.

Selma, Ala. —Policija už
puolė ramią negrų demons- 
straciją ir areštavo 49 žmo
nes

Atlanta, Ga. — Valstijos 
gubernatorius Geo. Walla
ce, atkaklus negrų priešas, 
kalbėjo susirinkime 10,000 
baltųjų. Kada ten įėjo trys 
negrai kovotojai prieš seg
regaciją, tai baltųjų gauja 
juos užpuolė: mušė kėdė
mis, ir nustūmė cementi
niais laiptais. Visi trys bu
vo nuvežti į ligoninę, o poli
cija areštavo keturis “pat
riotus”.

Jackson, Miss — Savi
ninkai viešbučio Robert E. 
Lee, kuriame yra 250 kam
barių, uždarė jį, nepasiduo

tojais. Vokiečių fašistiniai 
naciai juos gyvus sudegino.

Taipgi sudegino visus 
kaimo namus, neliko nė jo
kio pastato. Viską pavertė 
pelenais. Kur pirma stovė
jo nauji gražūs namai, da
bar ten stovi tik trys dideli 
kryžiai, lyg sargai, ant pa
laidotų sudegintų žmonių 
kūnų liekanų. Taipgi stovi 
likę sodų medžiai su nude
gintais lapais.

Širdis alpsta iš skausmo 
žiūrint į tą baisų vaizdą, 
kuomet žinai, kad čia 
anksčiau stovėjo įvairių 
rūšių namai, darželiuose 
žaidė jauni vaikučiai, tėvai 
ir motinos triūsė namuose 
ir laukuose, o šiandien glū
di amžina tyla. Matosi tik 
baisus vaizdas, tik krūvos 
pelenų ir apdegę medžiai !”

Tai mano sesutės M. 
Daukševičienės žodžiai.

Štai kokius vargus ir r liariai 
pergyveno mano šaukiami, susidarius dides

niems reikalams. Šis suva-
kančias 
broliai.

Brolis Stasys daugiau žiavimas yra lyg ir pasiruo- 
vargo matė už savo brolius 
Joną ir Vincą.

Bet kančios ir mirtis bu
vo vienodai baisi ir skaus
minga.
Norwood, Mass.

dami naujam įstatymui, pa
gal kurį turėtų būti įlei
džiami ir negrai.

Baton Rouge — Kada 
negrų kunigas ir du negrai 
įėjo į “baltiesiems valgyk
lą”, baltieji šovinistai puolė 
juos ir mušė kumščiais

New Yorkas. — CORE, 
negrų nacionalė organiza
cija, prašo prezidento John- 
sono, kad jis pasiustų fede- 
raline armija j Mississippi 
valstiją prieš baltųjų šovi
nistų terorą.

Cambridge, Md. — Be
veik po metų laiko čionai 
nurimo baltieji ir negrai. 
Gubernatorius J. Millardas 
Tawes įsakė išvesti 70 na- 
cionalės gvardijos karių, 
kurie, jau nebereikalingi.

Atlanta, Ga. — Georgia 
valstijos apeliacijų teismas 
patvarkė, kad ateityje į 
“jury” turi būti renkami be 
jokių rasių diskriminacijų. 
Taipgi išteisino negrą Ral- 
phą W. Alleną, kurį baltųjų 
“jury” buvo nuteigus dve
jiems metams kalėjimo, nes 
būk jis mėtė bonkomis į po
licininką.

Jackson, Miss. - — Baltie
ji važiuodami automobilyje 
peršovė negrą J. M. Stall- 
worhta.

Selma, Ala. —Liepos 7 d. 
vėl negrai demonstr a v o. 
Policija užpuolė juos ir 
areštavo 55 demonstran
tus. kartu visus jų vadus.

Richmond, Calif. — Šio 
miestelio majoru išrinko 
negrą advokatą George D. 
Carrollį. Jis yra 41 metų 
amžiaus, gimęs Brooklyn, 
NY. '

SVEIKINA LAISVIEčlUS
Iš Tampa, Floridos, Elz- 

beta Ecenia, buvusi brook- 
lynietė, sveikina visą “Lais
vės” personalą, taipgi savo 
senus pažįstamus

š.

New Yorkas. — JAV jū
rininkas H.Modell, 20 metų 
amžiaus, buvo užpuolęs 
prievartauti raštinės darbi
ninkę Arlenę Del Favą, 27 
metų amžiaus. Mergina tu
rėjo spaudžiamą (“switch
blade”) peilį ir apsigynė, 
sužeizdama užpuoliką. Bet 
ji “prasikalto”, nes įstaty
miškai draudžiami tos rū
šies peiliai.

salė-

apie

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos kuopų atstovų suva
žiavimas įvyko liepos 
Henry Hudson hotelio 
je, Manhattane.

Delegatų dalyvavo 
70; buvo daug svečių.

Suvažiavimą atidarė Cent
ro pirmininkė K. Petrikie- 
nė. Pirmiausia ji pakvie
tė pakalbėti d-rą A. Petri
ką, kuris rūpestingai pa
ruoštoje kalboje atžymėjo 
kai kuriuos svarbesnius 
mūsų Draugijos veikimo 
etapus. Kalbėtojas sakė, 
kad šis Draugijos suvažia
vimas yra 10-asis eilinis 
suvažiavimas. Draugija 
niekad suvažiavimų regu- 

4 nelaikė; jie buvo

Šimui minėti auksiniam ju
biliejui, kuris pripuls 1965 
metais.

Kiti kalbėjusieji-sveikinu- 
sieji suvažiavimą:

Petrelė Kisielienė, iš Mont- 
realo, sveikino suvažiavu
sius Kanados pažangiųjų 
lietuvių vardu, taip pat, 
kanadiškių ALDLD narių 
vardu. P. Kisielienė juos 
čia atstovavo. Kalbėtoja 
įteikė $50 auką nuo kana
diečių. i

1 Taipgi kalbėjo V. And
rulis ir Ks. Karosienė.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas J. K. Mažukna, o 
jam padėjėjas — J. Kuncas. 
Sekretorius — K. Genys.

Mandatų komisijon įėjo 
O. Wellus iš Binghamtono 
ir M. Svinkūnienė iš Water- 
burio.

Sveikinimų priėmimo ir 
skaitymo komisijon:, V. 
Bunkienė, A: Šmitienė, M. 
Sukackiene ir B. Makutė- 
nienė.

Rezoliucijų komisijon: J. 
Mažeika, J. Žebrys, Anna 
Daukus, R. Mizara, Kle- 
mentina Jankeliūnienė, S. 
Penkauskas ir J. Petruške
vičius. j

Tuomet sekė Centro Pild. 
Komiteto viršininkų prane- 
šimai-r apo r ta. Pirmiau
sia raportavo pirmininkė K. 
Petrikienė, paskui sekreto
rius J. Grybas ir iždininkas 
Povilas Bėčis.

Tikiu, kad valdybos ra
portai tilps' spaudoje, tai 
skaitytojas iš jų galės vis
ką smulkiai sužinoti apie 
draugijos būklę. Primintina 
čia tiek, kad Draugija kuo
pų turi 76 Jungtinėse Vals
tijose ir apie 10 Kanadoje. 
Iš viso narių yra 2,528. 
Draugija knygų iš viso da
vė savo nariams 72 skirtin
gais pavadinimais knygas. 
O šiuo metu ruošiama Drau
gijos istorija, kuri bus iš
leista sekamais metais.

Padaryta vienai valandai 
pertrauka pietums.

Po to rašytą pranešimą 
padarė žurnalo “Šviesos” 
redaktorius A. Bimba.

Visi raportai-pranešimai 
buvo priimti vienbalsiai.

Vice-pirmininkė L Miza- 
rienė kalbėjo moterų klau
simu. Ji siūlė, kad prie 
Centro būtų įkurtas Mote
rų komitetas, kuris pa
dėtų išplėsti veiklą tar
pe moterų. Jos pasiūly
mas buvo inkorporuotas 
į bendrą rezoliuciją, ku
ri greit bus paskelbta spau
doje.

Centras pasiūlė suvažia
vimui pakeisti kai kuriuos 
Draugijos konstitucijos 
skirsnius bei paragrafus. 
Suvažiavimas siūlymus už- 
gyrė.

R. Mizara skaitė bendrą 

rezoliuciją. Po trumpų dis
kusijų ji buvo priimta.

Tuomet sekė pranešimai 
iš apskričių. Juos padarė 
St. Vėšys, I-osios apskri
ties, Chicagoj, A. Lipčius iš 
VLosios apskrities, J. Gry
bas iš IlI-iosios, J. Mažeika 
iš IV-osios, S. Penkauskas 
iš VH-osios.

Po to dar eilė delegatų 
pareiškė savo nuomones 
apie savo kuopų veikimą ir 
apie bendrus organizacijos 
reikalus.

Pirmininkė suvažiavimą 
formaliai uždarė 5:30 vai. 
popiet.

Suvažiavimas buvo gyvas, 
tik man rodosi, kad tokiai 
draugijai kaip ALDLD su
važiavimams reikėtų skir
ti bent pora dienų, duoti 
daugiau laiko delegatams 
pasisakyti visais klausi
mais.

Ns.

Laimingos kelionės!
Už poros dienų išvažiuo

ja keletas aidiečių aplanky
ti Tarybų Lietuvą. Jie ten 
viešės apie trejetą savaičių 
ir per šį laiką turės progos 
pamatyti kaip dabar atro
do mūsų tėvynė Lietuva; 
kaip ji pakilo iš po karo 
žiaurumų ir nacinių engėjų 
nuoskriaudų.

Rytoj (liepos 11 d., šešta
dienį) turėsime šiems aidie- 
čiams išleistuves “Laisvės” 
salėje ir prašome visus at
silankyti 6 Vai. vakaro į 
rengiamą Aido choro vaka
rienę. Visi drauge pasivai
šinsime ir palinkėsime mū
sų aidiečiams geri ausiu 
Sėkmių ir laimingos kelio
nės. Bilieto kaina tik 3 dol. 
Laukiame visu atsilankant!

■ ; '; • > H. F.

Smagiai buvo 
užbaigti suvažiavimai;

Kaip buvo rašyta, sekma
dienį, liepos 5 d., “Laisvės” 
salėje, Ozone Parke, įvyko 
pažmonys svečiams —. su
važiavimų delegatams—pa
vaišinti ir' jiems palinkėti 
laimingos kelionės.

Tuojau po LMS suvažiavi
mo suvyko 'čia dalis dele
gatų, taip pat buvo ir vie
tos žmonių. Dalyvavo čia 
ir muzikų, ir dainininkų, ir 
visuomenės veikėjų. Verta 
priminti, kad buvo čikagie- 
čiai dainininkai: Roger Ži
lis, Estelė Bogdenienė, Va
lerija Urbikas; buvo Julius 
Krasnickas ir Stasys Kuz
mickas — iš Clevelando. 
čikagiečių buvo daugiausia. 
Buvo bostoniškiai d-ras J. 
Repšys, J. Petruškevičius; 
buvo ir iš kitų kolonijų de
legatų—pav. J. ir V. Strich. 
iš Kenosha, Wis.

Svečiams užkandus, va
karo vedėjai — pirmiau J. 
Grybas, paskui I. Mizarie- 
nė, vėliau M. Stensler — iš
šaukė visą jų eilę pakalbėti 
arba padainuoti. Salė 
skambėjo nuo lietuviškų 
dainų; dainavo ir visa pub
lika kartu su solistais. Vi
sa eilė mielų svečių pasakė 
gražių kalbų, sveikinimų.

Vėliau buvo surasta pora 
muzikantų, kurie smarkiai 
pagrojo, kad visi dalyviai, 
kurie nori, galėtų pašokti.

Tai buvo smagus smagus 
vakarėlis, po varginančių 
karštų, darbingų dienų ato
dūsis.

Washingtonas. — Sulau- 
67 metų amžiaus mirė ge
nerolas S. D. Sturgis.

Šių metų Liepos Ketvir
tąją mūsų menininkai at
žymėjo dainų festivaliu, 
įvykusiu mūsų organizaci
jų suvažiavimų proga.

Tai buvo šeštadienio va
karas. Puikioje Henry Hud
son hotelio auditorijoje mū
sų dainininkai atliko tą is
torinę gražią misiją: davė 
puikių dainų spektaklį.

Festivalio pirmininkė Ieva 
Mizarienė programą pradė
jo su neilga, bet brandžia 
kalba.

Aš čia, žinoma, nebandy
siu rašyti apie tai, kuris 
numeris buvo geresnis, ku
ris silpnesnis, kurs solistas 
bei grupė savo pareigas at
liko geriau, kuris biskelį 
silpniau. Apie tokius spek
taklius, kaip šis festivalis, 
rašant, nebeįmanoma tai 
padaryti, ir nereikia.

Programoje buvo atlikta 
daugiau nei 15-a numerių; 
programa išėjo truputėlį 
per ilga, užėmė apie ketu
rias valandas.

Ir štai programos atlikė
jai:

Mūsiškis Aido choras, M.
Stensler vadovybėje.
Stasys Kuzmickas, iš 

Clevelando, solo.
Elena Brazauskiene, niu

jorkietė, solo.
Irene Janulienė ir Al 

Daukšys, worcesteriečiai — 
duetas.

Julius Krasnickas, cleve- 
landietis, solo.

Elena Brazauskiene ir 
Victor Becker, niujorkie
čiai, duetas.

Al. Daukšys, solo.
Aido; choro Moterų kvar

tetas—Nelė Ventiene, Nas
tė Buknienė, Ona. Čepulie
nę, Koste Rušinskienė

Jiems pianu akompanavo 
Ann Salyk.

čikagiečiai: Valerija Ur
bikas, Jerry Fiala, Estelle 
Bogden, Roger žilis, Marty
nas Widra, J. Pateckas — 
dainavo bendrai, akompa- 
nistė Valerija Urbikas.

Estelle Bogden, solo.
Jerry Fiala — solo.
J. Krasnickas ir S. Kuz

mickas, duetas.
Roger žilis ir Martynas 

Widra — duetas.
Irene Janulis, sopranas, 

solo. ,
Victor Becker ir George 

Vedegis — duetas, liaudies 
dainos su gitara.

Aido choras ir kartu vi
si čikagiečiai, visi solistai 
keletu bendrų dainų iškil
mingai užbaigė programą.

Programoje buvo atlikti 
muzikiniai kūriniai: K. Ka- 
vecko, J. Švedo, B. Dvario
no, M. Petrausko, A. Ba
čiuko, K. Zizūno, J. Slė
nio, W. Žuko, V. Solovjovo, 
L. Liadovo, J. Strauso, D.

GERI PIETŪS UŽ $3.00*
Kings Point Parke, Aria 7 

Great Neck, L. L
Rengia ALDLD vietinė kuopa

Sekmadienį Liepos 19 July
Pietūs 1 vai. dieną

Kviečiame visus atsilankyti gražiame parke 
linksmai laiką praleisti. Iš Brooklyno mažu pri
mokė jimu privačiomis mašinomis bus galima 
nuvežti į tą malonų sąskrydį. j
' Prašome iš anksto užsisakyti, kurie norėsite 

važiuoti. Užsisakykite per “Laisvę.” Telefonas: 
ML 1-6887.
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Yuden-Murelienės, A. B«la’ 
zaro, J. Gruodžio, J. Bendo- 
riaus ir eilės kitų kompozi
torių.

Viduryj programos dai
nininkus, programos atlikė
jus ir publiką sveikino V. 
Zenkevičius, TSRS ambasa
dos Washingtone II-asi s 
sekretorius.

Kas šiame festivalyje da
lyvavo, niekada nepamirš. 
Jis buvo visais atžvilgiais 
geras, spalvingas, įdomus.

Koresp.

Gerieji kenošiečiai- 
J. ir A. Strich

LDS 16-ajame seime Niu
jorke delegatais dalyvavo 
Jonas ir Alvina Strich—ge
ri, mieli bičiuliai ir veikė
jai. Su jais teko pasišnekė
ti ilgėliau. Abudu kalbūs ir 

I malonūs žmonės.
Pagaliau Jonas išsitrau

kia dešimtinę, duoda ją 
man ir taria:

—Tai dovana jūsų laik
raščiui “Laisvei” nuo ma
nęs ir mano žmonos Alvi- 
nos.

Širdingai jiems padėko
jau ir linkėjau smagiai lai
ką praleisti mūsų mieste. 
Pamatė jiedu Niujorką, o 
sekmadienį abudu jiedu da
lyvavo Suvažiav i m ų \Jž- 
baigtuvių pobūvy, kuris 
įvyko “Laisvės” salėje Ozo
ne Parke.

Ns.

MIRĖ
Stasys Poškaitis, 84 jjn. 

amžiaus, mirė liepos 3 d. Jis 
pastaruoju laiku gyveno 
Oxford Nursing Home, 
Brooklyne. Laidotuvės įvy
ko liepos 7 d., Alyvų kapi
nėse, Maspethe — kur guli 
brolio Petro Poškaičio pa
laikai. Velionis paliko nu
liūdime giminaitę Konstan
ciją Zembą, gyv. Byram, 
Conn. Ji rūpinosi dėdės lm- 
dotuvėmis

Mary Chesna, 74 m. am
žiaus, gyveno 181 Scholes 
St., mirė liepos 4 d. Laido
tuvės įvyko liepos 8 d., AAy- 
vų kapinėse.

Paliko nuliūdime broldu- 
krą Mary Lubinskas, gyv. 
Brentwood, L. I.

Abiejų viršminėtų laido
tuvių pareigomis rūpinosi 
laidotuvių direktorius Al. 
Baltrūnas — šermenys įvy
ko Ballas koplyčioj, 660 
Grand St., Brooklyne.

Chester, Pa. — Sun Ship
building and Dry Dock Co. 
baigė statyti “American 
River” laivą, 13,500 tonų 
įtalpos.




