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KRISLAI
Jie mobilizuojasi 
Didelio džiaugsmo dienos 
Riesto talka kaimui 
Parako statinės 
Pasiutęs generolas 
Ir vėl sušildyta Širdis

— Rašo A. Bimba —

Jau buvo aišku respubliko
nų konvencijoje, o dabar kas
dien darosi dar aiškiau, kad 
(JfcJdwateris nori laimėti dik- 
sikratijos balsus. Septynių ar 
astuonių pietinių valstijų lai
mėjimas beveik įsodintų jį į 
prezidento sostą.

Pietiečio Wallace pasitrau
kimas iš lenktynių yra pasėka 
susitarimo su goldwaterieciais. 
Tai pradžia energingos reak
cinių jėgų mobilizacijos lap
kričio rnkimams.

Tarybų Lietuvos spauda šio
mis dienomis buvo užpildyta 
raštais apie didžiuosius isto
rinius įvykius liepos mėnesį. 
^Tai liepos mėnesį prieš dvide
šimt metų buvo išvaduotas 
Vilnius. Tai liepos mėnesį 
prieš dvidešimt ketverius me
tus Lietuva buvo paskelbta ta
rybine socialistine respublika.

Tai buvo didelio džiaugsmo 
istorinės dienos. Jos bus am
žiais minimos lietuvių tautos 
istorijoje.

Reakcinė lietuvių spauda 
pašiepiančiai rašo apie Tary
bų Lietuvos pareigūnų kreipi
mąsi į miestų gyventojus at
eiti kolūkiečiams talkon ja
vams nuo laukų nuimti. Bet 
tki juk labai sveika, labai 
graži idėja. Ypač moksleiviai 
ir studentai išvykę į kaimą 
savaites kelias galėtų naudin
gai ir sveikai laiką praleisti.

Man tik norisi kuo karščiau
siai palinkėti, kad šita miesto 
kaimui talkos idėja prapūstų 
po visus Lietuvos kampus ir 
kampelius. Tegu nė vienas 
grūdas nedingsta dėl stokos 
jėgų jį laiku nuo lauko nu
imti !
4 Beje, šiuo tarpu Lietuvoje 
vieši grupelė niujorkiečių. Jie 
greitai sugrįš. Gražiai juos 
išlydėjome. Ruoškimės dar 
gražiau juos pasitikti!

Tai, kas įvyko praėjusį sa
vaitgalį mūsų didmiesčio Har
leme, turėtų daug ko visus pa
mokyti. Tai jau buvo panašu 
į baisų karą. Įsivaizduokite, 
šimtai policistų visiškai ištuš
tino savo šautuvus, tiesiog 
pritrūko kulkų! Tiek jų bu
vo paleista virš žmonių galvų!

Jau seniai, jau kelinti me
tai negrų vadovybė protes
tuoja prieš policijos brutališ- 
kumą> bet nei policijos galva 
įiurphy, nei miesto galva 

JWagneris nieko nepadarė tam 
"torutališkumui pašalinti.

Kad ir, štai, dabar, neuni- 
formuotas policijos leitenan
tas nušauna 15 metų berniu
ką. Tr niekas jo nesuspenduo
ja nuo pareigų, nepašaukia 
prie atsakomybės! Argi tai 
galima šitaip šaltakraujiškai 
žiūrėti į tokį policisto poelgį ’ 
Aišku, jog tai uždegė pasibai
sėjimu ir neapykanta Harle
mo gyventojus.

Harlemas yra seniai sauso 
parako statinė. Ten gali kilti 
dar baisesnių įvykių.

Be to, reikia žinoti, kad 
tokių ghetų, kokiu yra Har
lemas, yra net keletas mūsų 
jpieste.. Jų randasi kituose 

Jfcidmiesčiuose. Policijos bru- 
Lalumu tos socialinės proble- 
Atos nebus išspręstos. Tai tu
rėtų giliai į galvą įsidėti kiek
vienas valdžios pareigūnas.

Dabartinis Pietų Vietnamo 
premjeras gen. Khanh pri
klauso prie tų pasiutėlių, ku-

JAV Komunistų partija 
smerkia policijos terorą

Dar apie baisius 
įvykius Harleme

Tar. Sąjungos pareiškimas 
Vokietijos reikalais

New Yorkas. — Liepos I 
21 dieną “Workeryje” tilpo 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos pareiškimas 
dėl Harlemo įvykių.

Komunistų partija pa
smerkia brutališką New 
Yorko policijos elgesį prieš 
negrų rasės žmones, kuri 
išprovokavo riaušes užpul- 
dama negrų ir baltųjų ra
mų susirinkimą ant 123rd 
St., protestui prieš nušovi
mą 15-kos metų negro ber
niuko James Powell.

Komunistų partija sako, 
kad tai jau ne pirmas poli
cijos brutališkas užpuoli
mas negrų ir puertorikiečių 
žmonių.

Komunistų partija reika
lauja, kad būtų įsteigtas iš 
civilinių žmonių komitetas, 
kuris ištirtų policijos bru- 
tališkumą prieš negrus ir 
puertorikiečius.

Lenkija minėjo 
20 mėty sukaktį

Varšuva. — Liepos 22 
dieną Lenkijoje įvyko pa
minėjimas 20-ties metų nuo 
įsteigimo liaudies vyriausy
bės, kuris įvyko 1944 me
tais Liubline.

Tada suorganizuota Len
kijos vyriausybė iš lenkų, 
kurie buvo pasitraukę į 
TSRS, suorganizavo d v i 
Lenkijos armijas, kurios 
kartu su TSRS jėgomis da
lyvavo Lenkijos išlaisvini
me.

Į Lenkijos šventę atvyko 
TSRS premjeras Chruščio
vas, Rytų Vokietijos vadas 
Walteris Ulbrichtas, Čeko
slovakijos — Antonis No
votny ir atstovai iš kitų so
cialistinių valstybių.

JAVITS IR KEATINGAS 
PRIEŠ GOLDWATERI
New Yorkas.—New Yor

ko valstijos respublikonai 
Jacob K. Javits ir K. B. 
Keatingas, kurie yra JAV 
senatoriais, pareiškė, kad 
jie nerems B. Goldwaterio 
kandidatūros į prezidentus, 
nes nesutinka su jo kraštu
tiniais nusistatymais.

rie norėtų pasaulį uždegti ato
miniu karu. Iš Saigono pra
neša, kad jis apsiputojęs šau
kia tuoj padėti karą prieš 
Šiaurinį Vietnamą. Jis reika
lauja, kad Jungtinės Valstijos 
jam leistų ir padėtų tokį karą 
pradėti. '

Atsimenate anuos laikus, 
kai P. Korėjos pasiutėlis Rhee 
panašiai bandė “išvaduo
ti” šiaurinę Korėją? Dabar 
situacija pietryčių Azijoje dar 
pavojingesnė.

žalgiriečių irklininkų laimė
jimas Henley Regattoje Ang
lijoje gražiai sušildė širdį 
kiekvieno lietuvio. Tegu vi
sų mūsų eina jiems nuošir
džiausi sveikinimai ir linkėji
mai, kad jie laimėtų pergalės 
taurę ir Japonijoje įvyksian
čiose lenktynėse!

Komunistų partija reika
lauja, kad policijos leite
nantas T. Gilliganas, kuris 
nušovė negrą berniuką, bū
tų suspenduotas nuo parei
gų ir patrauktas teisman,' 
kaip kriminalistas.

Komunistų partija reika- 
lauga, kad majoras Wagne- 
ris imtųsi veikimo, idant 
miestas būtų saugus vi
siems žmonėms, kad mieste 
neviešpatautų policijos te
roras, kaip buvo hitlerinėje 
Vokietijoje.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas įsake fe- 
deralinei žvalgybai (F.B.I.) 
ištirti Harleme riaušių prie
žastį. Tarp kitko jis sake: 
“Kartą ant visados turi bū
ti aišku, kad prievartavi
mai ir teisių laužymai ne
bus toleruojami.”.

R. Kastro apie JAV 
ir Kubos santykius

Havana. — Raulis Kast
ro, Kubos Gynybos minist
ras, sakė, kad Kuba sutiktų 
tartis sti Jungtinėmis Vals
tijomis nestatydama jokių 
reikalavimų pirm pasitari
mo.

Fidelis Kastro sakė, kad 
Respublikonų partijos kan
didatas į JAV prezidentus 
Goldwateris yra naujas 
Hitleris su atomine bomba, 
kuris reikalauja užpulti 
Kubą, žinodamas, kad tas 
padegtų Tretįjį pasaulinį 
karą.

SULAIKĖ PIRATŲ 
PASIKĖSINIMUS

Key West, Fla. — JAV 
Kraštų apsauga suėmė lai
velį, kuris turėjo 20 mili
metrų kanuoliukę, daug 
amunicijos, rankinių gra
natų, bombų ir ruošėsi 
plaukti Kubos puolimui. 
Laivelyje buvo 4 Kubos pa
bėgėliai ir 1 amerikietis.

Taipgi čionai buvo pri
verstas nusileisti lėktuvas, 
kuris skrido iš Palm Beach 
linkui Kubos. Jis turėjo ke
turias bombas.

“PRAVDA APIE 
GOLDWATERI

Maskva. — “Pravda ir 
kita Tarybų Sąjungos spau
da plačiai atsiliepė apie 
Respublikonų partijos kan
didatą Goldwaterj. “Prav
da” rašo, kad tai Amerikos 
stambaus kapitalo “namie 
augintas fašistas”, kuris 
stoja už atominį karą.

ŠAUKIA Į KOVĄ PRIEŠ 
DIKTATŪRĄ

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos Komunistų partija, su 
generalinio sekretor i a u s 
Louis Carlos Prestes para
šu, išleido manifestą, kuria
me šaukia visus demokrati
nius žmones į kovą prieš 
militaristų diktatūrą. _

New Yorkas. — Per tris 
dienas 18—20 liepos Harle
me kartojosi negrų su poli
cija susirėmimai. Laiki
nasis miesto majoras Scre- 
vane telefonu tarėsi su ma
joru Wagneriu, kuris buvo 
Ispanijoje ir po to grįžo į 
miestą.

City Hali patalpose 
įvyko tarp miesto viršinin
kų ir negrų organizacijų 
susirinkimas. Negrai reika
lavo, kad tuojau būtų areš
tuotas policijos leitenantas 
T. R. Gilliganas, kuris nu
šovė 15-kos metų berniu
ką.

P. R. Scręvane pareiškė, 
kad Gilligano reikalas bus 
perduotas gran d j u r e i. 
Taipgi jis pareiškė, kačb į 
Harlemą bus paskirta dau
giau negrų policininkų eiti 
pareigas.

Negrų ir kitos organiza
cijos reikalauja, kad. būtų 
sudarytas specialus komite
tas iš civilinių žmonių per
žiūrėjimui kaltinimų prieš 
policijos brubališkumą.

Liepos 21 d. ir “New 
York Times” redakciniame 
pripažino, kad Harleme, 
kur gyvena apie trys šimtai 
tūkstančių negrų, yra ne
pakenčiama padėtis — var
gas, skurdas, susikimšimas 
ir diskriminacijos prieš ne
grus beieškančius darbo. 
Jau daug metų JAV federa
linė vyriausybė ketina pa
gelbėti miestui pagerinti 
negrų padėtį, bet nuo žo
džių toliau nenuėjo.

Dabartinių susirėmi m ų 
metu Harlemo negrai labai 
daug nukentėjo. Jie patyrė 
žiaurų New Yorko policijos 
terorą.

Užsienio balsas
Apie Harlemo įvyk i u s 

Dar viena J. Valstijų 
lietuvių grupė

Vilnius.—Lėktuvas Mask
va-Vilnius į tėvų žemę at
vežė dar vieną JAV lietu
vių — niujorkiečių grupę. 
“Visą kelią svajojome, ko
kia ji šiandien, mūsų Lietu
va”, — kalbėjo Valentina 
Nevinskienė, spaus dama 
ranką susakantiesiems— 
Liet. Draugystės ir kultū
rinių ryšių su užsienio šali
mis draugijos pirmininkui 
L. Kapočiui ir kitiems 
draugijos darbuotoj a m s, j 
“Inturisto”, spaudos atsto
vams. Į tėvų žemę ji atvyko 
su dukrelėmis — Diana ir 
Joyce.

Rudolfas Baranikas, gi
mimo anykštėnas — paliko 
su tėvais buržuazinę Lietu
vą 1939 metais, vos baigęs 
vidurinę mokyklą, šiandien 
jis — dailininkas, aktyviai 
dalyvauja , pažangi a j a m e 
Niujorko lietuvių laikršty-

plačiai atsiliepė Europos 
spauda. Anglijos laikraščiai 
rašė, kad tai pavojingas 
reiškinys Jungtinėms Vals
tijoms ir jį jungė su Gold
waterio ir Ko. neatsako- 
mingomis kalbomis.

Švedijoje kaip kurie laik
raščiai įvykių aprašymui 
suteikė daug vietos. Pran
cūzijoje laikraščiai apie 
įvykius rašė pirmuose pus
lapiuose.

Maskvoje dienraštis “Iz- 
vestija” rašė, kad “Harle
mas atrodė, kaip priešo ar
mijos okupuotas”, kad jis 
buvo panašus į “negrų 
ghetto”

Harlemas. — Antradienį, 
liepos 21 dieną Harleme vėl 
pasikartojo negru protesto 
demonstracijos. Tuo kartu 
gatvės buvo pilnos policijos 
automobilių, specialiai la- 

j vintų policininkų, ore gir
dėjosi pavieniai šūviai. Vie
noje karčiamoje įvyko susi
rėmimas tarp policininkų ir 
ten esančių. Apie du tuzi
nai, jų tarpe 3 policininkai, 
gavo ligoninių patarnavi
mą.

Priminimas praeities 
įvykių

Susirėmimai Har leme, 
tai jau ne pirmas įvykis. Jų 
buvo ir praeityje, o blogiau
si, tai 1935 ir 1943 metais.

1935 metais kas tai pa
skleidė, kad policijos stoty
je labai muša negrą berniu
ką. Tas iššaukė negrų pa
sipiktinimą ir šturmavimą 
policijos stoties. Riaušėse 
vienas negras buvo užmuš
tas ir 10 sužeista.

1943 nfetais riaušės pra
sidėjo po to, kai baltasis po
licininkas pašovė negrą 
JAV karį. Susirėmimuose 
žuvo 5 žmonės ir virš 500 
buvo sužeista.

je “Laisvė”. Svečių tarpe— 
taip pat šio laikraščio ad
ministratorė Lilija Kava
liauskaitė. Ji gimusi JAV, 
ir ši kelionė—pirmoji vieš
nios pažintis su tėvų žeme.

Siuvėjas Valys Bunkus 
daug žino apie Lietuvą; 
prieš porą metų su pažan
giųjų lietuvių grupe čia vie
šėjo jo žmona Vera Bunkie- 
nė.

—Lietuvoj e pralei s t a s 
dienas žmona mini kaip tik
rą šventę ir negali kalbėti 
apie jas nesijaudindama, — 
sako Valys Bunkus.

Svečių viešnagė sutampa 
su didelėmis iškilmėmis — 
Vilniaus išvadavimo iš hit
lerinės okupacijos 20-osio- 
mis metinėmis. Jie taip pat 
susipažins su sostinės įžy
mybėmis, lankysis įmonė
se, mokyklose.

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga davė atsakymą Anglijai, 
Prancūzijai ir Jungtinėms 
Valstijoms Vokietijų reika
lais.

Tarybų Sąjunga sako, 
kad Vakarai, teisindami 
Vakarų Vokietijos didinimą 
militarinių jėgų, būk tas ne
sudaro taikai pavojaus, 
skleidžia apsiginkla v i m o 
propagandą, arba “nema
to”, kaip “nematė” hitleriš
kos Vokietijos pasiruošimo 
prie karo.

TSRS sako, kad yra di
džiausia nesąmonė, kada 
Vakarų Vokietijos valdovai 
bando kalbėti visų vokiečių 
vardu, tai yra, nesiskaito 
su gyvuojančia Vokietijos 
Demokratine Respubl i k a 
(Rytų Vokietija), kuri turi 
20 milijonų gyventojų.

TSRS sako, kad neleisti
nai elgiasi Anglijos, Pran-1

Sudeginti visus 
bombonešius, - TSRS

Ženeva. — Semionas Ca- 
rapkinas, Tarybų Sąjungos 
delegac i j o s pirmininkas, 
nusiginklavimo konferen
cijoje pasiūlė, kad visos val
stybės sudegintų ir sunai
kintų visų rūšių bombone
šius, kaipo žygį pastojimui 
kelio karui ir užtikrinimui 
pasaulyje taikos.

Tuojau prieš tą pasiūlymą 
išstojo Jungtinių Valstijų 
delegatas C. H. Timberlake. 
Jis sako, kad pirmoje vieto
je lai Tarybų Sąjunga su
naikina apie 500 “TU-16” 
bombonešių, o tada ir Jung
tinės Valstijos tiek pat su
naikins pasenusių “B-47” 
bombonešių.

APIE KUBOS DARBO 
BRIGADŲ LENKTYNES

Havana. — Cukranedrių 
suvalyme darbo brigados 
lenktyniauja. Jos sudary
tos, daugumoje, po 32 žmo
nes. Visoms brigadoms dar 
neužtenka mašinų, tai lenk
tyniauja savo tarpe tos, ku
rios turi mašinas, o kurios 
dar neturi, tai savo tarpe.

ŽMONĖS NEBALSUOS 
Už NUKLINĮ KARĄ

New Yorkas. — Liepos 
20 dieną dienraštis “The 
Long Island Press” užvar
dino redakcinį: “Kas gi bal
suotų už nuklinį karą?” ir 
nurodė, kad Respublikonų 
kandidatas Goldwateris .ne
gaus Amerikos žmonių bal
sų, jeigu ir ir toliau rėkaus 
už karą prieš socialistines 
valstybes.

Kairas . — Konferencijo
je 34-ių Afrikos valstybių 
priimtas Ganos prezidento 
Kwame Nkrumaho pasiūly
mas sudaryti valsty- 
bių federaciją. Kaip ta fe
deracija tvarkysis, tai bus 
apibūdinta jos konstitucijo
je.

cūzijos ir JAV vyriausybės, 
kada jos leidžia Vakarų Vo
kietijai savintis, kaip savo 
dalį, vakarinį Berlyną, ku
ris yra atskiras - nepriklau
somas miestas.

Kas dėl abiejų Vokietijų 
apvienijimo, tai Anglija, 
Prancūzija ir JAV geriau
siai tam patarnautų, jeigu 
jos vietoje boikotavimo Ry
tų Vokietijos, tai su ja tu
rėtų diplomatinius ir kito
kius ryšius ii’ prie to spaus
tų Vakarų Vokietiją-.

TSRS sako, kad su fak
tais reikia skaitytis, reikia 
skaitytis ir su gyvuojančio
mis valstybėmis. Tarybų 
Sąjunga turi sutartis su 
Rytų Vokietija bendradar
biavimui ir bendram apsi
gynimui, taipgi ji turi nor
malius diplomatinius ir pre
kybinius ryšius ir su Vaka
rų Vokietija.

Prezidentas apie 
Goldwaterį\

Austin. Texas, -—^rezi
dentas Johnsona^Zatsiliepė 
apie Respublik/nų prtijos 
konvenciją, platformą ir 
jos kandidatą į prezidentus 
Barry Goldwaterj.

Johnsonas sakė, kad 
Goldwateris susieiliavo su 
tokiais kraštutiniais laisvės 
priešais, kurie skleidžia 
nuodus, tai yra John Birch 
Society ir Ku Klux Klanu. 
Prezidentas sakė, kad už
sienio politiką JAV turi 
vesti atsižvelgdamos į tai
kos reikalus.
anglaTsveikino
GRAIKŲ KOVOTOJĄ

Londonas. — Atvyko į 
Angliją Tonis Ambatielos 
su žmona. Tai graikų jūri
ninkų kovotojas, kurį Grai
kijoje per 17 metų išlaikė 
kalėjime.

Šimtai anglų ir vietos 
graikų gyventojų karštai 
juos sveikino orlaukyje. 
Kartu jie reikalavo paliuo- 
suoti ir kitus kovotojus, ku
rių Graikijoje vis dar yra 
apie 100.

Ekstra
New Yorkas. — Iš Euro

pos grįžęs miesto majoras 
Wagneris kalbėjo per radi
jo ir televizijos tinklus. Jis 
kreipėsi į negrus, kad susi
laikytų nuo išstojimų, pa
žadėdamas pilniausiai koo
peruoti su jų komitetais ir 
teisingai apsvarstyti visus 
skundus prieš policijos el
gesį. Jis sakė, kad tvarka, 
tai geriausias negrų drau
gas.

Majoras pateikė progra
mą išsprendimui susidariu
sios padėties. Kvietė visus 
miesto gyventojus laikytis 
įstatymų ir tvarkos.

Westfield, Mass. — Susi
daužė JAV karo lėktuvas 
“F-86” ir žuvo lakūnas.
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Vienijasi!
ALABAMOS GUBERNATORIUS George C. Wal- 

lace,—aršus rasistas,—jau per kurį laiką ruošėsi kandi
datuoti JAV prezidento vietai. Wallace sakė, jis suorga- 
siąs savo partiją ir tos partijos sąrašu kovosiąs prieš 
Johnsoną ir Respublikonų partijos kandidatą.

Bet štai, Respublikonų partija nominuoja savo 
kandidatu senatorių Goldwaterj, remiamą diksikratų, 
rasistų, birčistų ir fašistinių elementų. Gubernatorius 
Wallace tuomet pareiškia, kad jis šalies prezidento 
vietai nekandidatuosiąs.

Visiems aišku, jog čia, buvo slaptas susitarimas 
tarp Goldwaterio ir Wallace. Pietinių valstijų rasistai 
galvoja, jog Goldwateris, jei būtų išrinktas, geriausiai 
vykdytų jų noras, jų užmačias.

Respublikonų partijos suvažiavime San Franciske 
buvo ir kiek tiek negrų, bet jie ten buvo persekioti ir iš
juokti. Įžymus negras veikėjas ir sportininkas Jackie 
Robinson, buvęs tame suvažiavime, rašė Niujorko dien
rašty “Herald Tribune”:

“Galiu pasakyti, kad aš dabar jau žinau, kaip žydas 
jautėsi hitlerinėje Vokietijoje...” Panašiai, sako jis, neg
ras jautėsi Respublikonų partijos suvažiavime; ne tik 
negras, — čia lygiai su pažeminimu buvo žiūrėta ir į žy
dą, ir į visas tautines grupes.

KAIP SAKĖME; TAIP IR PILDOSI: lietuviškieji 
klerikalai ir smetonininkai jau ploja katutes Goldwate- 
riui. Marijonų “Draugas” suriko: “Respublikonai nomi
navo Lietuvos bylos gynėjus”. Kokios “bylos”’? Tokios, 
kad Goldwateris, jei galėtų, šiandien skelbtų atominį 
karą, kad į socialistinius kraštus būtų grąžintas kapita
lizmas !

Smetonininkų Meškauskas “Dirvoje”, stodamas už 
Goldwaterj, niekina F. D. Rooseveltą. Esą jis “užaugino 
būsimą priešą amerikiečiams—sovietus.” Koks kvailas 
samprotavimas, jei tai galima samprotavimu pavadinti!

Menševikų organas Čikagoje suranda, kad Respub
likonų partijos suvažiavime “laimėjo radikališka mažu
ma”. Birčistus, fašistus, rasistus Grigaitis vadina “ra
dikalais”. Na, ir ką tu jam bepadarysi!

Lietuviškieji “veiksniai”, kaip sakėme, visokiais 
balsais bliaus už Goldwaterj dėl to, kad jis žada karą, 
kad jis žada priespaudą Amerikos žmonėms. Bet “veiks
nių” balsas į dangų neis!

Lenkijos Liaudies .
Respublikos dvidešimtmetis

1944 METŲ LIEPOS 22 D. Lenkijos Tautinio Išsi
laisvinimo Komitetas laikė Liublino mieste posėdį. Liub
linas buvo tik ką išvaduotas Raudonosios Armijos, su 
kuria kartu kovojo ir Lenkijos Pirmoji armija.

Šis komitetas išleido pareiškimą, skelbiantį, kad ne 
Londone esanti emigrantų lenkų valdžia turi teisę val
dyti išvaduotą Lenkiją, bet jis, Komitetas, suorganizuos 
Lenkijos valdžią, kai ji bus išvaduota iš hitlerinių oku
pantų.

Pereiškime-manifeste buvo paskelbta, jog ateityje 
Lenkija palaikys draugiškiausius ryšius su Tarybų Są
junga.

Tai buvo didžiulės reikšmės politinis mostas visai 
lenkų tautai. Lenkija buvo išvaduota. Ji buvo paskelbta 
Lenkijos Liaudies Respublika.

Ir šiandien liepos 22-oji į Lenkijos istoriją įeina di
džiausios reikšmės diena.

Šiemet sukako 20 metų, kai Liublino manifestas bu
vo išleistas. Taigi liepos 22-ąją (ir visą šią savaitę) viso
je Lenkijos respublikoje buvo iškilmingai toji ’sukaktis 
atžymėta.

_____ • __ _

BEJE, Lenkijos Liaudies Respublikos bičiuliai Niu
jorke ta proga ruošia įdomų pobūvį. Įvyks sekmadienį, 
liepos 26 d., Woodstock viešbučio auditorijoje. Prasidės 
3 v, popiet.. Kalbą pasakys Lenkijos ambasadorius 
Washingtone Edward Drozniak.

kalba, tarmės, pateikia- 
žinios apie lietuvių kal- 
istoriją ir kalbininkus, 
spaudos istoriją, perio-

Baigėsi konferencija Alžyre
Iš AIŽYRO PRANEŠAMA: “Pasibaigė tarptautinė 

konferencija už Viduržemio jūros baseino pavertimą ne
branduoline zona, vykusi Alžyre nuo liepos 6 d.

Baigiamajame posėdyje konferencijos dalyviai pri
ėmė bendrą rezoliuciją ir “Alžyro atsišaukimą”, šie du 
svarbūs dokumentai ragina tautas, vyriausybes ir tarp
tautines organizacijas įsijungti į kovą už Viduržemio 
jūros baseino dezatomizavimą. Numatoma ruošti masi
nius mitingus, demonstracijas ir manifestacijas, protes
tuojant prieš tai, kad Viduržemio jūros baseine dislo
kuotos karinės bazės ir yra branduolinis ginklas. Konfe
rencijos dalyviai nutarė stengtis, kad konferencijos nu
tarimai būtų įgyvendinti, glaudžiai bendradarbiaujant 
su įvairiomis kultūrinėmis, ekonominėmis ir visuomeni
nėmis organizacijomis.

Nutarta sudaryti nuolatinį konferencijos organą, su

Kas ką rašo ir sako Sonia Madeiskerytė
soma apie užsienio lietuvius, 
ypač aktyvius pažangaus ju
dėjimo veikėjus. Skaitytojas 
čia ras apžvalginę, medžiagą 
apie Anglijos, Argentinos, 
Brazilijos, • Kanados, Jungti
nių Amerikos Valstijų, Urug
vajaus ir kitų užsienio šalių 
lietuvius, jų politines ir kul
tūrines organizacijas, literatū
rą, meiią> ekonomines sąlygas. 
Pavyzdžiui, pirmame enciklo
pedijos tome pateikiama išsa
mi medžiaga apie Argentinos 
ir Brazilijos lietuvių gyveni
mą.

—Noriu pažymėti,—toliau 
sako Ulevičius, — kad, ruo
šiant enciklopediją, di
delį darbą jau atliko redak
cijos kolektyvas, visas mūsų 
aktyvas, vadovaujamas vy
riausiojo redaktoriaus J. Ma
tulio. Beveik 100 redakcinės 
kolegijos narių atlieka darbą 
visuomeniniais pagrindais. Vi
suose trijuose tomuose numa
tyta išspausdinti daugiau kaip 
25 tūkstančių straipsnių ir 
apie 2,800 nuotraukų, pieši
nių, meno kūrinių reprodukci
jų.

“Mažosios lietuviškosios ta
rybinės enciklopedijos.” leidi
mą numatyta užbaigti 1966 
metais. Ji leidžiama tikrai 
masiniu 60 tūkstančių 
zempliorių tiražu.

P. ULEVIČIUS APIE 
LIETUVIŠKĄJĄ TARYBI
NE ENCIKLOPEDIJĄ

Kaij žinia, Lietuvos moks
lininkai ruošia ‘‘ M a ž ą j ą 
Tarybinę, Lietuviškąją En
ciklopediją.” Ji 
nebus maža, 
skaitoma dėl to,' kad joje 
bus rašoma tik apie Lietu
vą ir lietuvius.

Neseniai ELTOS kores
pondentas turėjo enciklo
pedijos klausimu pasikal
bėjimą su vyriausio redak
toriaus pavaduotoju Pranu 
Ulevičium. Ir štai ką P. 
Ulevičius papasakojo:

—Pagrindinis “Mažosios 
lietsuviškosios tarybinės enci
klopedijos” tikslas, — pasakė 
drg. Ulevičius, — visapusiškai 
marksistiškai nušviesti istori
nį lietuvių tautos vystymąsi, 
parodyti Lietuvos liaudies lai
mėjimus visose visuomenės gy
venimo srityse, pasiektus bro
liškoje tarybinių tautų šei
moje socialistinės santvarkos 
metais. šioje lituanistinėje 
enciklopedijoje pagrind i n a i 
pateikiama medžiaga apie Lie
tuvą, išryškinant bendrus is
torinius, ekonominius ir kultū
rinius lietuvių tautos ryšius su 
kitomis tautomis ir šalimis. 
Daug straipsnių skiriama Lie
tuvos istorijai nuo seniausių 
laikų iki šių dienų. Juose ap
rašomi svarbiausi lietuvių tau
tos vystymosi etapai pagal vi
suomenines - ekonomines for
macijas, visuomenės klasės, 
socialiniai sluoksniai, politinės 
srovės, valstybės bei teisės in
stitucijos, svarbiausi juridi
niai aktai, žymią vietą uži
ma medžiaga apie Lietuvos 
liaudies kovą už Tarybų val
džią, kovą prieš hitlerinius 
okupantus ir jų talkininkus— 
lietuviškuosius Jpuržuazi n i u s 
nacionalistus. Atskiruose 
straipsniuose ne tik klasių ko
vos formos, atskiri kovų api- 
zodai, bet ir pateikdama išsa
mi medžiaga apie tos kovos 
organizatorius ' bei' vadovus, 
revoliucinio judėjimo daly
vius.

Enciklopedijoje daug vietos 
skiriama lietuvių literatūrai ir 
kalbai. Čia aprašoma mūsų 
literatūros raida nuo pirmo
sios lietuviškosios knygos iki' 
šių laikų, išryškinant pažan
giuosius, demokratinius reiš
kinius. Greta apžvalginių 
straipsnių apie įvairių litera
tūros krypčių ir žanrų raidą, 
atsikruose straipsniuose žy
mesnių lietuvių rašytojų kū
ryba ir veikla. Antai, pirma
jame tome rašoma apie A. Ba
ranauską, J. Biliūną, P. Cvir
ką ir kitus rašytojus. Straips
niuose apie broliškų tarybinių 
tautų literatūrą nušviečiami jų 
ryšiai su lietuvių literatūra, o 
kartu aptariama ir lietuyiška 
tematika kitų tautų rašytojų 
kūryboje. Taip pat plačiai 
nušviečiama lietuvių literatū
rinė 
mos 
bos 
apie 
diką, ėjusią įvairiomis kalbo
mis Lietuvoje bei lietuvių kal
ba užsienyje.

Nemaža enciklopedijos pus
lapių skiriama lietuvių kultū- 

I rinio palikimo vertinimui. Jo
je aprašomos mokslo ir tech
nikos šakos, jų vystymosi Lie
tuvių istorija, visuomeninės 
minties raida, filosofinės ir 
sociologinės doktrinos, religi
ja. Pirmame tome bus pla
tus straipsnis apie ateistinės 
pasaulėžiūros plitimą praeity
je ir dabar. Taip pat apžvel
giama' lietuvių mužiką, teat
ras, dailė, architektūra, folk
loras, etnografija. Pavyzdžiui, 
į pirmąjį tomą įeina ' straips
niai apie akademinius dramos 
bei operos ir baleto teatrus, o 
taip pat dailininkus, kompozi
torius, artistus.

Skaityojas taip pat ras ži
nių apie Lietuvos miestus ir 
kaimus, gyvūniją ir augmeni
ją, gamtos paminklus.

Atskiruose straipsniuose ra-

eg-

BLOKADA PRIEŠ 
KUBĄ BRAŠKA

Iš Havanos, Kubos sosti
nės, skaitome tokį praneši
mą:

Vis labiau braška ekonomi
ne Kubos blokada, kurią įve
dė Jungtinės Amerikos Vals
tijos. Vis naujos ir naujos fir
mos iš įvairiausių valstybių, 
taip pat ir iš daugelio JAV 
sąjungininkių, sudaro su Ku
bos užsienio prekybos orga
nizacijomis susitarimas dėl 
mašinų ir įrengimų, maisto 
prekių tiekimo.

Dabar į didvyriškosios sa
los uostus plaukia pirmoji 
Anglijos autobusų “Leiland” 
siunta, nors jų pardavimą ne
sėkmingai mėgino ■ sukliudyti 
Amerikos valdžia. Kubos 
sostinės atelje galima užsisa
kyti kostiumų, iš puikios is
paniškos vilnos.

Liepos 12 d. buvo diena, 
kurią vėl gėdingai žlugo nu
sikalstama Amerikos blokada. 
Kubos pramonės ministras Er
nestas Gevara iškilmingai ati
darė tą dieną Nuevito mieste 
(Kamagvėjaus pro vi n c i j a ) 
įmonę, gaminančią vielą, ku
ri plačiai naudojama Ameri
kos šalyse ganykloms aptver
ti. Įrengimus šiai gamyklai 
patiekė Japonija.,

Visada, kai tik mes, se
ni pogrindininkai, Didžiojo 
Tėvynės karo dalyviai, su
sirenkame ir prisimename 
kovinę praeitį, į mūsų tar
pą ateina ji—šioji šaunio
ji, nepaprastai energinga ir 
sumani kovotoja. Atrodo, 
jog ji būtinai įsiterps į mū
sų pokalbį ir savo įgimtu 
jumoristiniu tonu papasa
kos apie praeities dienas...

Sonia Madeiskerytė gi
mė 1914 metais Vilniuje. 
Anksti ji pasirinko kovos 
kelią. Dar mergytė būda
ma, ji tampa pionierių or
ganizacijos narė. Dar ne
turėdama ir 16 metų, bū
dama jau komjaunuolė, ji 
pirmą kartą atsiduria kalė
jime už komunistinių atsi
šaukimų platinimą. Tik po 
penkerių kalinimo mėnesių 
Sonia paleidžiama į laisvę, 
bet baigti gimnaziją valdžia 
jai neleidžia.

Tais pačiais 1930 metais 
per demonstraciją, skirtą 
Spalio revoliucijai, Vilniaus 
gatvėmis su minia darbinin
kų žygiuoja ir Sonia Ma
deiskerytė. Vėl kalėjimas, 
vėl dveji metai pasityčioji
mų ir badavimo. Jaunoji 
kovotoja ne tik pati ištver
mingai pakelia kalėjimo 
sunkumus, bet ir ragina ki
tus jaunuolius būti pąna- 
šiais į komunistus, nepasi
duoti jokiems buržuazinės 
valdžios įkalbinėjim a m s, 
tęsti kovą.

Išėjusi iš kalėjimo, Sonia 
aktyviai įsijungia į kovą už 
liaudies reikalą. Dabar, bū
dama jau partijos narė ir 
komjaunimo CK instrukto
rė, Sonia dažnai važiuoja 
iš Vilniaus į kaimą ir džiau
giasi, kai pavyksta suorga
nizuoti naujas komjaunimo 
kuopeles.

Trečią kartą
1935 metais — žiaurios 

reakcijos metais—jaunuolė 
trečią kartą patenką į ka

Dailininkas laisvas!
MEKSIKA, liepos 14 d.— 

TASSo koresp. P. Fedoto
vas praneša: paleistas iš 
kalėjimo garsus meksikie
čių dailininkas, ištvermin
gas kovotojas už darbo 
žmonių reikalą, komunistas 
Davidas Alfaras Sikeiras 
(Siqueiro). Susirink u s i o s 
prie kalėjimo žmonių mi
nios jį sveikino šūksmais: 
“TegyvuojaSikeiras!,” “Te
gyvuoja Komunistų parti
ja!” Jis buvo apibertas gė
lėmis, žmonės jį ant rankų 
nunešė miesto gatvėmis.

Dailininkas patriotas su 
ašaromis akyse dėkojo vi
siems; kurie kovojo už jo 
paleidimą, ir pasakė, kad\ jo 
amnestavimas — teisingu ‘ 
mo pergalė. Sikeiras pa
reiškė, kad jis niekada ne
siliovė dirbęs ir, būdamas 
kalėjimo kameroje, toliau 
tapė' savo paveikslus.

Sikeiras buvo suimtas 
1960 m. rugpjūčio 10 d. ir 
apkaltintas orvg a n i z a v ę s 
streikus ir studentų de
monstracijas.

buveine Alžyre. Liepos 5-ji pažymima kaip kovos už Vi
duržemio jūros pavertimą nebranduoline zona diena.

Vakare konferencijos dalyvių garbei surengtame 
priėmime delegacijų vadovai įteikė “Alžyro atsišauki
mą” prezidentui Ben Belai, kuris žadėjo perduoti jį 
Kaire liepos 17 d. šaukiamai Afrikos šalių valstybių .ir 
vyriausybių vadovų konferencijai.” ...

rašo atsišaukimus, aktyviai 
dalyvauja kuriant pogrindi
nę spaustuvę mieste, siun
čiant žmones pas partiza
nus,

1942 metais Vilniaus po
grindininkai susirišo su at
vykusia į priešo užnugarį 
Alksnio grupe. Kada n g i 
grupė buvo praradusi radi
jo siųstuvą, tai ryšys su Di
džią j o žeme buvo nutrūkęs. 
Reikėjo žūt būt jį atstatyti. 
Bet kaip? Grupės vadovas 
pasiūlė Vilniaus pogrindi
ninkams pasiųsti du užgrū
dintus, ištvermingus b e i 
prityrusius draugus p e r 
fronto liniją į Didžiąją že
mę, kad užmegztų su ja ryšį. 
Uždavinys buvo labai sun
kus ir sudėtingas. Bet kai 
Sonia Madeiskerytė sužino
jo a^ uždavinį, ji pirmoji 
pasisiūk pereiti fronto lini-

Gestapas užpuola
Apie Sonios Madeiskery- 

tės sumanumą, šaltakrau
jiškumą, mokėjimą susio
rientuoti sudėtingiau šioje 
situacijoje byloja daugelis 
pavyzdžių. Buvęs pogrindi
ninkas, bet tapęs išdaviku, 
išdavė gestapui Vilniaus 
miesto pogrindinio komite
to narį Makarą Korabliko- 
vą. 1943 m. lapkričio, mėn. 
Korablikomo namus,- buvu
sius Rasų kapų rajone, ap
supo gestapas. Namie tuo
met buvo pats Korabliko- 
vas, pogrindininkas -parti
zanas V. Višnevskis ir ne
seniai pas partizanus atvy
kusi jauna mergina Maša. 
Pamatęs per langą gestapi
ninkus, V. Višnevskis šoko 
per kitą langą, bet tuo me
tu buvo automato serijos 
pakirstas ir krito į kiemą 
prie pat lango. Korabliko- 
vas ir Maša buvo areštuoti, 
o Korablikovo namuose pa
likta policijos pasala.

Praėjus dviems valan- 
Įėjimą. Ji kartu su kitais doms po M. Korablikovo su- 
17 komunistų teisiama už 
pasikėsinimą nuversti len
kų buržuazijos valdžią. Ir 
vėl ilgi šešeri metai išbrau
kiami iš jos jaunystės.

Kai Sonia vėl išvydo lais
vę, Gardine vyko aršūs kla
siniai mūšiai. Darbo žmo
nės vijo lauk ponus iš savo 
miesto. Pačiame kovos sū
kuryje atsidūrė ir užsigrū
dinusi komunistė Sonia Ma
deiskerytė. Ištroškusi akty
vios kovos, Sonia aktyviai 
dalyvauja darbininkų kovo
je. Tačiau reakcinė ponų 
valdžia suima ją ketvirtą 
kartą ir nuteisia mirties 
bausme. Bet tą dieną, kai 
turėjo būti įvykdytas mir
ties nuosprendis, Raudono
sios Armijos tankai išva
duoja Gardiną.

Bet ir 
sparnai 
Vilniaus padangę. Didysis 
Tėvynės 
dunda vokiečių tankai... 
Įžūliai kaukši fašistų batai 
senojo Vilniaus grindiniu... 
Pavieniui ir būriais vežami 
žmonės šaudyti į pamiškes. 
Pokši ir pokši šūviai. Kiek
vienas pokštelėjimas —tai 
žmogaus širdies paskutinis 
atodūsis. Girdi ir žino visa 
tai ir Sonia. Ji' grįžta į Vil
nių ir pasiryžta iš užnuga
rio smogti priešui.

Sonia paskiriama kom
jaunimo Vilniaus miesto po
grindinės organi z a c i j o s 
sekretore. Turėdama didelį 
pogrindinio darbo patyri
mą, gerai mokėdama keletą 
kalbų, gerai pažindama vie-

\ tinius žmones bei Vilniaus 
miestą, ji suvaidino žymų 
vaidmenį Vilniaus pogrin
diniame darbe vokiečių 
okupacijos metais. Sonia

vėl juodi reakcijos 
užgožia gimto j o

karas! Toli nu-

ėmimo, nieko nežinodama 
apie įvykį, į Korablikovo 
namus atėjo Sonia Madeis- 
kerytė. Prie pat namų ji 
pastebėjo Višnevskio lavo
ną. Bėgti buvo per vėlu. Ją 
sulaikė policininkai. Prity
rusi pogrindininke iš karto 
suvokė, kad reikia apsimes
ti, suvaidinti nieko neži
nančią moterį. Kai polici
ninkai paklausė, ko ji čia 
atėjusi, pasakė, kad girdė
jusi, jog čia kažkas parduo
da lašinius. Toliau vaidin
dama savo vaidmenį, ji pa
sakė, kad bijanti pakliūti 
gestapui į rankas, nes gir
dėjusi, jog suimtuosius ten 
skaudžiai muša. Nusiėmusi 
rankinį laikrodį, įbruko jį 
vienam policininkui, o auk
sinę monetą — kitam. Poli
cininkai, nenorėdami, kad 
gestapas iš jų atimtų laik
rodį bei auksinę monetą, 
liepė Madeiskerytei sprukti 
per daržą į kitą kiemą. So
nios raginti antrą kartą ne
reikėjo. Pasprukus iš poli
cininkų rankų, jai visų pir
ma rūpėjo nedelsiant įspė
ti pogrindininkus apie pa
vojų, apie galimus tolesnius 
suėmimus. Buvo imtasi at
sargumo priemonių. Ir kai 
sekantį rytą gestapas už
griuvo namelį, esantį Eigu
lių gt. Nr. 16, kur nelegaliai 
gyveno Vilniaus pogrindi
nio partijos komiteto sekre
torius J. Pševalskis su žmo
na, Pševalskių gestapas jau 
neberado.

Įtūžę nesėkme frontuose, 
vokiečiai siuto dar labiau. 
Degė laužai su žmonių kū
nais visoje Lietuvoje, pa
miškėse augo kalvos, iš ku

rių į saulę veržėsi raudoni 
kraujo purslai, vėjas nėšio-1 
jo žmonių pelenus ir s$o 
laukuose. Aimanos ir keiks
mai lydėjo kiekvieną fašis
to žingsnį.
50 tūkstančių markių už 

Sonios galvą
Vilniaus pogrindininkai 

nutarė neleisti visiškai su
naikinti Vilniaus geto gy
ventojus. Ir štai 1943 m. 
rugsėjo 23 dieną, Vilniaus 
geto likvidavimo dieną, par
tijos nurodymu S. Madeis
kerytė paruošė ir įvykdė 
žmonių iš geto išvedimo o- 
peraciją. Virš pusantro 
šimto žmonių kanalizacijos 
vamzdžiais bei namų griu
vėsiais buvo išvesti iš gėlo 
į dabartinę Giedrio gatvę. 
Ten buvo apleistos, apgriu
vusios buvusio kalėjimo pa
talpos (dabar sandėliai). 
Vėliau jie visi laimingai pa
siekė partizanų bazę Rūd
ninkų miškuose. Šią drąįtą 
operaciją vokiečių pašonėje 
Soniaz Madeiskerytė įvykdė 
labai šaltakraujiškai. Sonia 
Madegeskerytė tokiu pat 
būdu iš miesto išvedė ir pa
siuntė pas partizanus kelių 
dešimčių žmonių grupę iš 
“Kailio” fabriko.

Išlydėjusi išgelbėtuosius į 
Rūdninkų miškus pas par
tizanus, ji pati pasiliko savo 
poste—Vilniuje

“50,000 markių už So
nios Madeiskery'tės galvą!” 
paskelbė Vilniaus gebitsko- 
misaras Ložė.

—Aš ir nemaniau, kad 
esu tokia brangi, — juoka
vo Sonia.

Galingais šuoliais veržėsi 
frontas į vakarus. Prasidė
jo masinis krašto turtų 
grobstymas • ir vežimas į 
Vokietiją. Naujas uždavi
nys iškilo Vilniaus pogrin
dininkams — neleisti išvež
ti iš šalies liaudies turtą, 
apsaugoti jį nuo sunaikini
mo.

Ir vėl baltais balandžiais 
skrieja pogrindininkų lape
liai su raginimais slėpei 
turtą, neleisti išvežti žmo
nių, netikėti hitlerininkais 
ir jų pasiūlymais,

1944 m. kovo mėn u o. 
Džiugiai plakė Sonios šir
dis, grįžus į konspiratyvų 
butą Paupio gatvėje Nr.^3 
po sėkmingai įvykdyto eili
nio kovinio uždavinio. “Vil
nius greit bus laisvas, per
galė visiškai arti” — mąstė 
Sonia. Staiga beldimas į 
duris nutraukė jos mintis. 
“Atidarykite! G e stapas!”

—Nepasiduoti, —pirmoji 
mintis šūstelėjo Soniai 
galvon, — juk aš turiu pis
tolete keturis šovinius. 
Trys — priešui, paskutiny
sis — sau.

Bet ji tik sunkiai susižei
dė... Nuo nepakeli a wų 
kančių, pusiau be sąmonls 
Sonia, gestapo budelių tar£ 
doma, neištarė nė žodžio.

Neišėjo mūsų pasitikti 
Sonia 1944 metų liepos 
13-tąją, kai mes kartu su 
Tarybine armija žygiavome 
išvaduoto Vilniaus gatvė
mis. Prieš pat Vilniaus iš
vadavimą kaitria geležimi 
hitleriniai budeliai pervėrė 
jos karštą, nerimu plakan
čią širdį, kuri taip mylėjo 
žmones , troško jiems lais
vės ir laimės.

M. Miceika
Vilnius

(Pagerbdamas Sonią 
deiskerytę, neseniai 
niaus Vykdomasis Komite
tas pavadino jos vardu vie
ną miesto gatvę. “Laisves” 
Redakcija.)

2 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., liepos (July) 24, 1964



NAUJI RAŠTAI

"Petras Rimša pasakoja"
i I
~ Knygą apie dailininko Pet
ro Rimšos gyvenimą ir darbus 
perskaičiau didžiuliu susido
mėjimu. Gal tai buvo ir dėl 
to, kad su įžymiuoju skulp
torium mane siejo kai kurie 
anksčiau turėti susitikimai ir 
pokalbiai.

P. Rimša praleido nemaža 
laiko Jungtinėse Valstijose — 
atvyko jis čion 1935 metų ga
le ir išvyko 1938 m. kovo mė
nesį, — daugiau nei dvejus 
metus.

Jis buvo kurį laiką apsisto
jęs Brooklyne. Ne kartą už
eidavo į anuo metu senajame 
mūsų laikraščio “Laisvės” na
me buvusią užkandinę vaka
rienės. Čia su P. Rimša teko 
pasiginčyti dėl jo kūrybos, 

^les tuomet rašėme spaudoje 
ir sakėme : Mūsų akimis yra du 
Rimšos—realistas, “Artojo” ir 
“Lietuvos mokyklos” sukūrė
jas Rimša, ir Rimša — “mo
dernistas,” kurio tūli kūri
niai yra atitrūkę nuo gyveni
mo, liaudžiai nesuprantami. 
Asmeniniuose pokalbiuose jis 
fclts tai pripažino, tik nuda
vė ne visiškai suprantąs, “ko 
mes iš jo norime/’ Daryda
mi jam kritiškų pastabų, jį 
visuomet gerbėme.

1959 metų gale, būdamas 
Kaune, aplankiau P. Rimšą. 
Jis tuomet jau sirgo, gulėjo 
lovoje, ir nežinau, ar iš tos 
ligos jis pasikėlė (Mirė 1961 
metais). Ilgokai su skulpto
rium teko šnekėtis, o jo mie
loji žmona Elena aprodinėjo 
man dailininko darbus, sudėjo 
tus kitoje salėje. /

Visą P. Rimšos kūrybą .tau 
^buvo nupirkusi valstybė, /pa
mokėjusi jam gerus pinigus. 
Be to, jis gavo ir pensiją. Tai
gi skųstis materialiniais sun
kumais jis nesiskundė; buvo 
gerai aprūpintas viskuo.

Jis tačiau skundėsi,—skun
dėsi, kad dalykai neiną taip 
sparčiai, kaip turėtų, dėl P. 
Rimšos vardo muziejaus įstei- 

4{pmo, kur būtų sutalpinta visa 
jo kūryba. Aš sakiau :

—r—Tuo nesirūpinkite — jūsų 
kūJyba padarė jus nemiršta- 

mūsų tautai; jūsų kūryba 
; tuomet susiras sau vietą mu- 

Jziejuje, tame ar kitame.
*’ Tuomet nežinojau, kad J- 

Rimantas rašo ar jau buvo pa
rašęs Petro Rimšos atsimini
mus, monografiją ar kaip tai 
pavadintume. Ir kai neseniai 
knyga “Petras Rimša pasako- 

lįja” pateko į mano rankas, nu
džiugau, susidomėjau; per
skaitęs dalinuosi su skaityto
jais jos turiniu.

II /
Atsiminimai rašomi visaip. 

Yra žmonių, kurie sėdasi ir 
^mulkiai parašo visa tai, ką 
Re pergyveno, kas jų gyveni
me atsitiko svarbiausio. Yra 
tokių, kurie nesugeba, neturi 
laiko ar jėgų visa surašyti. 
Kai kurie jų parašo tik svar
besnius įvykius, o kitas asmuo, 
vadinamas koautorium, išpru
sęs literatas, praplečia visa 
tai, “pazalatina,” pagražina.

“Petras Rimša pasakoja” 
buvo rašyta kitaip: Dailinin
kas pasakojo, o Juozas Ri
mantas, matyt, talentingas 
publicistas, rašė. Tokiai kny
gai parašyti reikėjo įdėti 
daug darbo — ne tik tai, ką 
Rimša pasakojo, o ir daugiau: 
teko eiti į praeities spaudą, 
teko šnekėtis su eile kitų dai- 
Jininkų; reikėjo eiti ir į enci- 

gfldopedijas, medžiagai semti, 
n’aigi knygos autorius yra ne 
P. Rimša, o J. Rimantas, ir jei 
veikale rasi tokių ar kitokių 
trūkumų, dėl jų, atseit, bus 
atsakingas ne dailininkas.

Knyga įdomi taip lygiai, 
kaip įdomus ir Petro Rimšos 
nueitasis kelias.

P. Rimša gyveno 80 metų 
(1881-1961) ir labai svarbiu 
lietuvių tautai (sakysiu; ir 
visai žmonijai) laiku: Lietu
vių tautinio atgimimo laiko
tarpis, 1905-1907 metų revo
liucija, Pirmasis pasaulinis 
karas, Didžiojo Spalio revoliu
cija Rusijoje, Tarybų val
džios kūrimasis 1918 - 1919 

f'ais Lietuvoje, nepriklau- 
ybės (buržuazinės) 
k o t a r p i s, Antrasis pa-

PETRAS RIMŠA PASAKOJA. 
Parašė Juozas Rimantas. Išleido 
Valstybinė grožinės literatūros lei
dykla Vilniuje 1964 m. Knyga di
delio formato. 388 puslapių, 62 
Iliustracijos. Su pavardžių rodykle.

f

saulinis karas, tarybinės san
tvarkos atsteigimas Lietuvoje. 
Visa tai vienokiu ar kitokiu 
būdu palietė pasakotoją ir 
rašytoją. Knygos puslapiuo
se plačiau ar siauriau tai yra 
paliesta. ,

III
P. Rimša — valstiečio sū

nus, iš pat mažens turėjęs po
linkį į dailę, ypatingai į 
skulptūrą; kitokios mokslo 
šakos jo nežavėjo. Ir tėvai 
jam padėjo eiti tuo keliu, ku
rį jis pasirinko. Dailės mo
kėsi ir Varšuvoje, ir Paryžiu
je, ir Krokuvoje, ir Peterbur
ge (ano meto Lietuvoje, atsi
minkime, dailės mokyklų, aka
demijų ar institutų nebuvo). 
Rimša turėjo artimą pažintį 
su tokiais įžymiais dailės 
milžinais, kaip M. K. Čiur
lionis, kaip P. Veliuoniškis, 
A. Žmuidzinavičius, V. Gry
bas (apie V. Grybą knygoje 
telpa labai įdomus skyrius) 
ir daugeliu kitų, lietuvių ir ne
lietuvių dailininkų.

Tapęs gerai žinomu daili
ninku, P. Rimša plačiai kelia
vo — 1928 m. Vokietijoje, 
Italijoje, o paskui daugiau nei 
dvejus metus praleido Jung
tinėse Valstijose.

Amerikoje dailininkas su
tiko daugelį žmonių—lietuvių 
ir kitataučių. Buvo suruoštos 
jo kūrybos parodos — Čika
goje, Bostone, Niujorke ir ki
tuose didmiesčiuose. P. Rim
ša mano, kad jo kūrinių paro
dos čia buvo labai sėkmingos; 

/jis tai, beje, sakė ir šių žo
džių rašytojui 1959 metais. 
Bet jis čia gavo ne tik pa
gyrimų, o ir kritikos, — nuo
širdžios, draugiškos. Čikagoje 
P. Rimša susitiko savo jaunų 
dienų pažįstamą Leoną Prū- 
seiką, išprususį publicistą, 
kultūrininką, kuris jam sakė: 

—Kodėl neini “Lietuvos mo
kyklos,” “Artojo” keliu, o la
bai jau pamėgai bekūnes sti
lizacijas, mistiką? Iš šiųjų 
senojo Rimšos aš ir ausų ne
bematau, pasidarei beveik val
džios tarnas. Nėra liaudies 
gyvenimo... (puslp. 289).

Kaipgi dailininkas galvojo 
apie tą kritiką ?

“Aš buvau dėkingas L. Prū- 
seikai už kritišką žodį, iš
reikštą mokamiau, negu aš 
tai, būdamas savikritiškas, ga
lėčiau padaryti.”

Kitoje vietoje:
“Tiesos buvo ir Amerikos 

lietuvių komunistų spaudos 
vertinimuose. Ji apskritai ma
ne sutiko palankiai, vadin
dama žymiausiu senosios 
prieškarinės mokyklos Lietu
vos skulptoriumi, “talentingu 
kaltelio meistru” (puslap. 
304).

Ten pat paduodamos trum
pos kritinės pastabos, kurios 
buvo išspausdintos “Laisvėje” 
P. Rimšos adresu. Tos pasta
bos buvo nuoširdžios,'.bičiuliš
kos. Pacitavęs jas, pasakoto
jas sako: “Pastarieji žodžidi 
bene labiausiai ' vertė mane 
pagalvoti. Jaučiau, kad juo
se net labai daug tiesos.” 

Dailininkas džiaugiasi tuo, 
kad Bostono miesto lietuviai 
nupirko iš jo “Artoją” ir 
įteikė Bostono Dailės Muzie
jui (Boston Museum of Fine 
Arts). Esą, 1937 m. balan
džio mėnesio 1 d. “įteikė
jams buvo atsiųstas “Artojo” 
priėmimo dokumentas, pasira
šytas direktoriaus G. H. Ed- 
gell” (puslp. 307).

Nesmagu, bet esu privers
tas pasakyti: “Artojas” neil
gai kojas šilo Bostono muzie
jaus eksponatų salėje; jau se
niai “jankiai” hipokritai jį iš 
ten išėmė ir kur tai į pastogę, 
į palėpę nuvilkę nuo publikos 
paslėpė. šiandien ten “Ar
tojas” trūnija, dulkių apsės
tas. Galėjo būti ir taip, kad 
muziejaus vadovai tai padarė, 
susilaukę skundų iš lietuviškų 
P. Rimšos priešų.

Į sentvę P. Rimša daugiau
siai jėgų įdėjo į dirbimą vi
sokių medalių, — jų sukūrė 
labai puikių, istorinių, ver
tingų.

IV
Vertingi tie knygos sky

riai, kur pasakojama apie pa
ties dailininko kūrybą, apie 
tai, kaip jam gimė mintis su
kurti tokius monumentalius 
dalykus, kaip “Lietuvos mo
kykla” ir “Artojas.”

Mane visuomet domino di
džiųjų Renesanso dailės meist
rų pasisakymai apie jų pačių 
kūrybą — B. Celinio autobio

įsikibti iš karto negalėjau...” 
(puslp. 365).

Bet jis kibo, jis dirbo, kiek 
galėjo, o Lietuvos tarybinė 
vyriausybė jį už tai atitinka
mai pagerbė — 1945 metais 
P. Rimšai suteikė Lietuvos 
TSR nusipelniusio meno vei
kėjo vardą, o 1954 metais — 
Lietuvos TSR liaudies daili
ninko vardą. Tai jau didelis 
pripažinimas, tai aukštas dai
lininko pagerbimas!

Bagiamajame žody randa
me tokius įsidėmėtinus pasi
sakymus :

“Didesnio džiaugsmo man 
gyvenime nebuvo, kaip maty
ti, kad esu savo liaudies su
prastas.... Sielos bičiulystę su 
lietuvių liaudimi sutvirtinau 
savo kūryba ir darbu” (puslp. 
337).

Ko daugiau bet koks daili
ninkas, menininkas bei rašy
tojas galėtu benorėti?!

VI
Norisi tarti žodelį kitą dėl 

knygos visumos. Pirmiausia: 
gal būt tiktų pasakyti: kny
ga įdomiai parašyta, bet per 
maža kalbama apie dailę, o 
per daug apie visokius “šalu
tinius dalykus.” Yra ir neda- 
sakymų.

Antai, P. Rimša Krokuvoje. 
Tai esąs “nedidelis miestas. 
1904 metais ji turėjo apie 90,- 
000 gyventojų, iš kurių dau
giau kaip vienas ketvirtadalis 
buvo žydai, vajkščioję su il
gais balacmhanais ir peisais.”

Kas tai do žydai? Ar jie iš 
tikrųjų skyrėsi nuo Vilniaus, 
nuo Varšuvos, nuo Kauno žy
dų ? O gal tai buvo kokia 
atskira sekta? Jeigu jie sky
rėsi “ilgais balachanais ir pei
sais” nuo kitų ano metų žy
dų, tai kodėl? Ar nevertė
jo tai paaiškinti?

Pasakotojas dažnai nuvyk
davo į Vavelio katedrą ap
lankyti “Jogailos kapo.” Va- 
velyje buvo ir tebėra istori
nių, meninių lenkų tautos ver
tybių. žmogus tikiesi, kad 
dailininkas apie jas daug pa
pasakos. Ne! Jis pasakoja 
anekdotus—pav.: apie Jogai
los su Jadvyga pakrikusius 
šeimyninius santykius.

Dailininkas važinėja po Va
karų Europos miestus, lanko
si muziejuose, deja, apie dai
lę, apie architektūrą — kuo 
mažiausia.

Aš vis tikėjausi, kad P. 
Rimša kada nors duos daili
ninko akimis ir sąmone su
kauptą vaizdą iš JAV miestų: 
kaip atrodo jų architetūra. 
palyginti su europinais mies
tais? Kokį įspūdį jie sudaro, 
stebint juos dailininko aki
mis ? Bet ne: čia daug ra
šoma apie istorinius, etninius, 
net ir geografinius dalykus, o 
kuo mažiausia to, ko skaity
tojas iš dailininko lauktų.

Neišvengiamai įsiskverbia ir 
klaidelių. “Niujorko dango- 
rėžių šešėlyje” skyrelyje ran
dame: “Penktoji aveniu bai
giasi Madisono skvero parku 
su didingais Niujorko valsti
jos rūmais...” (puslp. 284).

Iš tikrųjų, Penktoji aveniu 
“baigiasi” su Washing t o n o 
skevro parku — apie vieną 
mylią toliau į šiaurę nuo Ma
dison skvero parko. Ir čia ši 
aveniu nesibaigia, o praside
da; ir tiesasi į pietus per visą 
Manhattan© salą.

Knygos autorius ryžtasi bū
ti tikslus, kruopštus, — su
rašyti kiekvieną smulkmeną. 
Štai P. Rimša Romoje. Nu
vyksta jis į Vila Borgeze so
dą pailsėti. Vos prisėdus, 
jaunas vagišius (o “Amžina
jame mieste” — vagių daug!)z 
bando jam ištuštinti kišenes. 
Dailininkas jį vejasi, su
gauna ir atiduoda policijai. 
Knygoje įrašomas kišenvagio 
vardas ir pavardė, net ir ad
resas. Gerai! Na, o “vieno 
Pilviškių žydo,” paskolinusio 
dailininkui arklį, nėra nei 
vardo, nei pavardės!. .

Kai kurie knygos skyriai 
per daug ištempti, toli nueita 
į smulkmenas, be kurių knyga 
būtų skaitytinesnė.

Nežiūrint šitų pastabų, 
“Petras Rimša pasakoja” — 
įdomi, svarbi knyga, daug pa
sakanti apie įžymiojo skulp
toriaus nueitą ilgą vingiuotą 
kelią, apie jo paties kūrybą.

J. Rimanto stilius lengvas, 
patrauklus. Be to, iliustraci
jų gausa knygą dar labiau 
praturtina ir dailininką tvir
čiau įamžina.

Skaitytojo atsiprašau, kad 
recenzija išėjo per daug ilga; 
trumpiau parašyti nesugebė
jau.

/ Rojus Mizarą

grafija, Leonardo da Vinčio 
išlikusieji užrašai ir kt. Tuo 
labiau mane žavi lietuvių dai
lininkų pasakojimai apie jų 
pačių kūrybą ir kūrinius.

Atsiprašydamas busimojo 
knygos skaitytojo, kad išduo
siu kai kurias autoriaus “pa
slaptis,” stabtelėsiu ties “Lie
tuvos mokykla” ir ypatingai 
ties “Artojumi.”

“Lietuvos mokyklą” P. Rim
ša sulipdė 1906 metais savo 
gimtajame Naudžių kaime.

“Lipdant šią skulptūrinę 
grupę, man pozavo mama. 
Tuomet ji turėjo šešiasdešimt 
su viršum metų...” (121 
puslp.), pasakoja jis.

Ir skulptorius ją pavadino 
“Lietuvos mokykla 1864- 
1904.” Tai buvo laikotarpis, 
kuriuo caro valdžia draudė 
lietuviams turėti savo mokyk
las, draudė rašytą lietuvišką
jį žodį lotyniškomis raidėmis. 
Buvo tuomet sakyta, kad šiai 
skulptūrai labai tiktų ir kitas 
pavadinimas — “Vargo mo
kykla,” bet skulptorius-tai at
metė. “Lietuvos mokykla” 
buvo išstatyta “pirmojoje lie
tuvių dailės parodoje Vilniu
je 1907 m. Skulptūra buvo 
labai šiltai visuomenės sutik
ta, sukėlė didelį susidomėji
mą ...” (Ten pat).

Ilgėliau tenka sustoti ties 
skyrium—“Artojas” (160-166 
puslp.), ties bene pačiu ge
riausiu P. Rimšos darbu. Leis
kime pasisakyti pačiam daili
ninkui :

“Artojas — man lietuviškos 
buities ir lietuviškos sielos iš
raiška. Ilgus amžius ne dva
ras, ne ponas reprezentav > 
tikrąją Lietuvą, bet vargana 
kaimo pirkia, valstietis... 
Pati kompozicija — vargingos 
lietuvių liaudies buities pa
veikslas. Ir alegorinis jos po
būdis daugeliui pasirodė ne
išgalvotas. Argi tai ne anuo
metinė Lietuva, argi ne jos 
darbo liaudis ? . . ”

Aišku, taip! Tačiau buvo 
kritikų, sakiusių, jog, girdi, I 
Lietuvoje nėra taip bloga, 
kaip P. Rimša vaizduoja savo 
“Artojumi.” šiandien taip 
pat rasime nemaža tokių pra
eities garbintojų, kurie “Arto
ją” neigia, nes jis, girdi, že
minąs praeities “Lietuvos di
dybę” ir šiandien užginąs ta
rybinę santvarką, pašalinusią 
iš Lietuvos arklus, plūgelius, 
juos vilkusius kuinus, ir jų 
vietosna pastačiusią trakto
rius.

1907 m. dailininkas ėmėsi 
darbo lipdinti savo skulptū
rą — medinį arklą ir jį vel
kantį perkritusį arklį, na, ir 
patį artoją, suvargusį žmogų. 
Skaitome:

“Su arkliu turėjau kai ku
rių sunkumų. Naudžiuose ir 
apskritai Suvalkijoje valstie
čių arkliai nebuvo tokie suvar
gę, kokio aš dairiausi. Jie ne
blogai' išlaikomi, gana pilni. 
Kitur Lietuvoje teko matyti ir 
labai nuvarytų arklių. Man 
tokio reikėjo. Kur jį gauti? 
Kaip tik buvau įsidėmėjęs vie
no Pilviškių žydo arklį. Paaiš
kinau, koks reikalas, prižadė
jau gerai pašerti ir dar apdo
vanoti avižų puspūre, ir jis 
mielai sutiko, kad jo arklys 
bent porą kartų “pozuotų...”

Nežinau, kuriuo tikslu šis 
“atidengimas” buvo padary
tas, bet žinau, kad tie “Arto
jo” priešai, kurie skelbė, kad 
jis nesimbolizuojąs Lietuvos j 
liaudies, džiaugsis ir gal sa-j 
kys: P. Rimšos perkritęs ark
lys vaizduoja ne Lietuvos 
valstiečio buitį, o “vieno Pil
viškių žydo arklį.”

Prieš penkiasdešimt mietų 
aš neblogai pažinojau Dzū
kiją, ir turiu pasakyti, jog 
man pačiam teko arti kaip tik 
panašiu arklu ir arkliu, kokį 
dailininkas vaizduoja savo 
kūrinyje. Mūsų Šventadzienis 
kaip tik būtų tikęs dailinin
kui pozuoti. Daug tūkstan
čių valstiečių Dzūkijoje to
kiais arklais ir arkliais dirbo 
žemę. Na, o miesteliuose gy
venusių žydų ir kitų arkliai 
buvo kur kas geresni už vals
tiečių !. .

V
Koke gi dailininko santy

kiai buvo su tarybine san
tvarka Lietuvoje?

“Į tarybinę tikrovę,” rašo
ma, “atėjau nepasiruošęs, su 
senų daiktų bagažu ir jau iš
senkančiomis jėgomis. Nei jos 
gerai suvoktų nei į ją stipriau

Kristijono Donelaičio 
Metai

Šiė metai—Kristijono Do
nelaičio metai! Ryšium su 
įžymiojo lietuvių poeto gi
mimo 250 metų sukaktimi, 
šiemet iškilmingai pažymi
ma Lietuvoje ir visoje Ta
rybų Sąjungoje, o tap pat 
ir tarptautiniu mastu, — 
šio jubiliejaus proga išleis
ta visa eilė naujų leidinių. 
Lietuvos Draugystės ir 
Kultūrinių Ryšių su Užsie
nio Šalimis Draugija tais 
leidiniais apd o v a n o j o ir 
daugelį amerikiečių. Kaip 
giažu į tas knygas pasižiū
rėti, kaip malonu jas skai- 
tvti! v

Pirmiausia akį patraukia 
didžiausia ir brandžiausio 
K. Donelaičio poema “ME
TAI”: didelio 12 X 9 colius 
formato, meniškai V. Jur
kūno iliustruotas Valstybi
nės Grožinės Literatūros 
Leidyklos 25,000 tiražu lei
dinys — tvirtai įrištas, ge
ram popieriuje 160 pusla
pių albumas.

Kitas tos pačios poemos 
“Metai” leidinys rusų kal
ba, pavadintas “Vremena 
Goda” (“Metų laikai”), iš
verstas rusų rašytojo D, 
Brodskio. Šiai knygai įva
dą parašė įžymusis lietuvių 
poetas Edvardas Mieželai
tis. Ji išleista Meninės Li
teratūros Leidyklos Mask
voje, iliustruota rusų daili
ninkų.

Trečias leidinys, tai K. 
Doveikos biografinė apy
braiža “Kristijonas Done
laitis” rusų kalba, išversta 
iš lietuvių kalbos F. Dekto- 
ro. Ją išleido Valstybinės 
Grožinės Literatūros Lei
dykla Vilniuje.

Ketvirtas leidinys — Rin
kinys keliomis kalbomis iš 
K. Donelaičio poemos “Me
tai” pavasario giesmės:
Jau .saulele vėl atkopdama

budino svietu 
Ir, žiemos šaltos triūsus 

pagriaudama, juokės.

Ši knyga ir pavadinta po
emos žodžiais: “Jau saulelė 
vėl”... Jai platų įvadą pa
rašė prof, akademikas Kos
tas Korsakas. Tai gražus 
leidinys, dailininko V. Ka
linausko gausiai iliustruo- į 
tas.

Penktas leidinys, tai Lie
tuvos rašytojo L. Gineičio 
stambi 375 puslapių mono
grafija, pavadinta “Kristi
jonas Donelaitis ir jo epo
cha.” Ši turi daugiausia 
skaitytinos medžiagos ir 
mokslinės vertės. Ją išleido 
Politinės ir Mokslinės Lite
ratūros Leidykla Vilniuje.

Be to, išleista dailininko 
V. Jurkūno, paimtų iš “Me 
tų,” 10 puikių iliustracijų 
atvirukų forma, tinkamų 
korespondencijai.
' Tai vis K. Donelaičio pa
gerbimui.
.. ’ Mislinčius

GEGUŽĖS PIRMOJI ŠIAULIUOSE

Ir čia kolonų priešakyje tvirtai žengia jaunoji tarybinė 
karta. Vėliavos... pavasaris... skaisti ateitis...—štai kuo 
alsuoja Šiaulių miestas šioje darbo žmonių šventėje.

3 puti. Laiįvd (Liberty) Penktad., liepos (July) 24, 1964

MONTREAL, CANADA
Iš amerikiečių LDS seimo

Proga pasaulinės parodos 
nutariau vykti New Yor- 
kan, turėdama mintyje da
lyvauti ir Lietuvių Litera
tūros Draugijos dešimtame 
suvažiavime, kuris įvko lie
pos 4 d. puošniame Henry 
Hudson viešbutyje, pačiame 
miesto centre.

Kadangi nuvykau liepos 
3 d. rytą, išvakarėse LLD 
suvažiavimo, tai turėjau 
planą tą dieną atsilankyti 
į parodą, bet, mano laimei, 
nuvykus į viršminėtą vieš
butį susirasti nakvynę, pir
miausiai susitikau ilgametį 
veikėją ir labai nuoširdų 
draugą, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo (pašalpos 
ir apdraudos organizacija) 
prezidentą—Joną Gasiūną, 
kuris kvietė mane dalyvau
ti viršminėtos organizaci
jos 16-tame seime, kurio 
antroji seimo dalis tuoj I 
prasidėjo.

Seime mane labai nustebi
no skaitlinga delegacija, 
kurią sudarė įvairaus am
žiaus žmonės, pradedant 
pensininkais ir baigiant jų 
anūkėliais, kurie buvo su
važiavę iš plačiosios šalies, 
net iš tolimos Kalifornijos, 
Chicagos ir kitų tolimų vie
tovių. Viso jų buvo netoli 
šimto. Nemažai dalyvavo 
ir svečiu.

Mane labai maloniai nu
teikė ne tik visa seimo ei
ga, delegatų ryžtingumas, 
nuoseklios diskusijos, tari
mai, bet taipgi buvo labai 
džiugu, kad šiame seime 
moterys sudarė didžiumą, 
kad jos lygiai su vyrais 
ėmė balsą diskusijose, pla
nuose, nutarimuose ir daly
vavo įvairiose komisijose. 
O, virš visko, maloniausia 
buvo matyti vadovaujančią 
seimą, tai Amerikoje gimu
sią jaunuolę, labai gražiai 
vartojančią lietuvių kalbą— 
advokatę Masytę iš Detro
ito, kuri .šias pareigas at
liko labai puikiai.

Kadangi apie šį seimą 
jau plačiai rašoma “Lais
vėje,” “Vilnyje” ir “Tieso
je,” tai man smulkmeniškai 
netenka pasisakyti. Tiek 
tik noriu pabrėžti, kad ši 
pašalpos ir apdraudos or
ganizacija gyvuoja jau 34 
metai ir yra viena iš tvir
čiausių šios rūšies organi
zacijų ateivių tarpe. Jos fi
nansinis fondas siekia apie 
pusantro milijono dolerių. 
Tikslaus narių ir kuopų 
skaičiaus nurodyti negaliu, 
nes nepasižymėjau; tiek tik 
žinau, kad kuopų randasi 
po visą plačią Ameriką ir 
kad turi nemažai jaunimo 
ne tik senosios kartos vai
kų, bet ir anūkų, nors jie 
tuo nesitenkina, ir šiame 
seime plačiai diskusuota, 
kaip įtraukti į šią organiza
ciją kuo daugiau jaunimo. 
Pagrindinis šio seimo tiks
las ir buvo išdirbti planus 
stiprinimui šios organizaci

jos, įrašant kuo daugiausiai 
naujų narių.

Seimas baigėsi kuo ge
riausioj nuotaikoj. Dele
gatai pasižadėjo, grįžę į na
mus, dirbti su dar didesne 
energija, o aš labai paten
kinta. turėjus progą daly
vauti šiame seime, nes ga
vau daugiau patyrimo, pa- 
akstinimo dirbti ir nepasi
duoti senatvei.

LDS suruoštas banketas w
Tame pačiame viešbuty

je, pasibaigus seimui, va
kare įvyko LDS seimui su
ruoštas puikus banketas, 
kuriame dalyvavo ne tik vi
si delegatai, bet ir daugybė 
svečių, j u tarpe buvo ir 
svečias iš Tarybų Sąjungos 
ambasados Wash i n g t o n e 
Il-asis sekretorius—Vytau
tas Zenkevičius.

Apart labai puikių vai
šių, pakilios svečių nutai- 
kos, buvo pasakyta daug 
trumpų kalbų, sveikinimų. 
Čia taipgi buvo įteiktos do
vanos tiems LDS vajinin- 
kams, kurie daugi ausiai 
įrašė narių. Svečius malo
niai nuteikė graži menine 
programa. Šiam banketui 
vadovavo taipgi moteris, tai 
žymi veikėja ir didelė tai
kos šalininkė ir darbuotoja 
kaljfornietė Ksavera Karo- 
sienė. Tuo ir baigėsi šis pui
kus ir ilgai neužmirštamas 
vakaras ir mano pirmos 
dienos įspūdžiai.

Petre Kisielienė

Moriso Torezo 
atminimui

MASKVA VII 16 (TASS- 
ELTA). Sąjungų namų Ko
lonų salėje šiandien įvyko 
Maskvos darbo žmonių ge
dulo mitingas, skirtas Mo
riso Torezo (Mourice Tho
rez) atminimui. Prezidiu
me — draugai L. Brežne
vas, A. Kirilenka, B. Pono- 
mariovas, VIKJS SK pir
masis sekretorius S. Pavlo
vas, kiti partiniai ir vals
tybiniai veikėjai. Mitingo 
dalyviai tylos minute pa
gerbė Moriso Torezo atmini
mą. Gedulingas kalbas pa
sakė Vladimiro Iljičiaus 
vardo gamyklos šaltkalvis 
S. Antonovas, TSKP CK 
narys, Marksizmo - leniniz
mo instituto prie TSKP CK 
direktorius P. Pospelovas, 
Maskvos valstybinio užsie
nio kalbų pedagoginio ins
tituto profesorė M. Stepa
nova, TSKP CK narys, “Iz- 
vestijų” laikraščio vyriau
siasis redaktorius A. Adžu- 
bėjus, Portugalijos Komu
nistų partijos generalinis 
sekretorius A. K u n j a 1 a s, 
Belgijos Komunistų parti
jos Politinio biuro narys, 
CK sekretorius Ž. Bliumas, 
Argentinos Komunistų par
tijos CK vykdomojo komi
teto narys R. Giodis. Jie
kalbėjo apie liūdesį, mirus 
įžymiajam šlovingos Pran
cūzijos Komunistų partijos 
vadovui, didžiajam Prancū
zijos liaudies sūnui, karš
tam revoliucionieriui, kuris 
visą gyvenimą kovojo už 
Prancūzijos darbininkų kla
sės reikalą, už socializmo 
idėjų pergalę, už šviesią vi
sos žmonijos ateitį.

Neretai galima išgirsti 
sakant: “Svarūs žodžiai”. 
Pasirodo, kad žodžius gali
ma iš tikrųjų pasverti. Ne
seniai Niujorke sukonst
ruotos labai tikslios svars
tyklės, kuriomis galima pa
sverti popieriuje pieštuku 
arba rašalu parašytus žo
džius. .



Antanas Venclova
PHILADELPHIA, PA. MONTREAL, CANADAPirmasis redaktorius

Iš spaudai ruošiamos atsiminimų knygos 
“Pavasario upė”

Pasukęs į Petro Kriaučiūno gatvę, 
eidamas miesto sodo link, visada pra
žingsniuodavau vienaaukščius plytinius 
namus, kurie man buvo labai įdomūs. 
Čia buvo spaustuvė. Kai lauke būdavo 
šilta, pro atdarus langus matydavau ties 
raidžių kasomis stovinčius vienplaukius 
žmones su priekyštėmis ir atraitotomis 
rankovėmis. Jie vikriai iš kasos lange
lių rinko ir į eilutes dėliojo raides. Jų 
darbas atrodė nepaprastai įdomus ir pa
slaptingas. Juk čia gimsta knyga!

Kitame kambaryje stovėjo mašinos. 
Tik pasistiebęs ant pirštų galų, iš gat
vės galėjai matyti, kad šios mašinos iš 
didelės popierių krūvos griebia tuščią 
lapą, o išleidžia jau išmargintą raidžių 
ženklais — tai buvo spausdinamosios 
plokščiosios. Ne, velniškai būtų įdomu 
įeiti į spaustuvę ir apžiūrėti, kaip čia 
popieriaus lapas, prirašytas ranka, pa
virsta spausdintu, kuriame viskas atro
do gražiai ir tvarkingai! Svarbiausia, 
vieną lapą čia galima paversti tūkstan
čiais lapų, ir tuos lapus gali skaityti iš 
karto keli šimtai ar net keli tūkstančiai 
žmonių. Taip, stebuklinga įmonė, stebu- 
lingos mašinos ir stebuklingi žmonės, 
kurie čia dirba!

Deja, nebuvo jokios progos į spaustu
vę patekti. O ji dirbo ir dirbo, kas
dien, ištisais mėnesiais, ištisais metais. 
Ir būdavo įdomu ir drauge malonu pa
imti į rankas knygą—Žemaitės Raštus, 
B. Kalermano “Tunelį,” A. Dodė “Taras- 
kono Tartarėną” ar sutrumpintą Ser
vanteso “Don Kichotą,” dar kvepiančius 
dažais ir klijais, ir rasti šiose knygose 
užrašą, kad jos spausdintos kaip tik čia, 
Petro Kriaučiūno gatvėje, mūsų mieste!

O štai neseniai Marijampolėje pasiro
dė nedidelis laikraštis, vardu “Šešupės 
bangos.” Laikraštis išeidavo kas savai
tė. Įdomus jis buvo, kad rašė apie tai, 
kas vyksta mūsų mieste. Patiko man jis 
ir tuo, kad pirmajame puslapyje vienam 
numery buvo Vinco Kudirkos paveiks
las ir aprašymas, kitame—Petro Armi
no, paštui Žemaitės, Vaičaičio,. Mačio- 
Kėkšto... Laikraštis drąsiai rašė apie 
reakciją, kunigų įsigalėjimą, apie viso
kias mūsų gyvenimo negeroves.

Parašęs žinutę iš mūsų gimnazijos 
gyvenimo, ilgai vaikščiojęs ties mūriniu 
namu, kurio langai buvo uždarinėti (bu
vo dar žiema), aš pagaliau pasiryžau, 
pradariau duris ir, pamatęs moterį, 
skarele apsirišusią galvą, su juodo sati
no rankogaliais ant suknelės, paklau
siau:

—Kur čia rasti “Šešupės bangų” re
daktorių ?

—A, Kastą Stiklių?—nė kiek nenuste
busi, moteris pažvelgė į mane.—Korek
torių kambary. Tiesiog!—dar pridėjo ji.

Pabeldžiau į nurodytas duris, bet il
gai nieko negirdėjau. Pravėriau jas ir 
už stalo, užversto šūsnimis rankraščių 
ir surinkto teksto, pamačiau sėdint ko
kių keturiasdešimt penkerių metų vy
rą pilkomis akimis, pilkame pablyšku
siame veide, viršum kurio stirksojo pa
pilkėjusių plaukų šepetukas. Jis nuo 
popierių pakėlė laisvą kėdę, o pats vėl 
ėmėsi skaityti ir raudonu rašalu taisyti 
didelį dažais kvepiantį lapą. Man buvo 
įdomu, kas tai per lapas, bet aš kantriai 
sėdėjau ir laukiau, kol jis baigs. Iš 
gretimo kambario įėjo vyras su paraito
tomis rankovėmis ir priekyšte. Kastas 
Stiklius, sėdėjęs už stalo, jam tarė:

—Surinkta, kaip vištos kojom sukaps- 
tyta... Žiūrėkit, į ką panašus lapas...

—Mokinio darbas... — kažką teisino 
darbininkas.

—Kaip sau norite, — tarė Stiklius. — 
Bet visą tekstą reikės beveik iš nau
jo. .. Ir raides suvėlė — žiūrėkit, tam 
pačiam žody ir korpusas, ir kursyvas.... 
velniai žino kas...

—Nieko, išmoks!—atlaidžiai šyptelėjo 
darbininkas.—Ne šventieji puodus lip
do.

Darbininkas išėjo, išsinešdamas rau
donu rašalu skersai ir išilgai išbraižytą 
lapą. Dabar sėdįs už stalo, vėl nusiė
męs akinius, klausiamai pažvelgė į ma
ne.-

-—Į “Šešupės bangas” atnešiau... štai, 
—tariau aš, paduodamas prirašytą lapą. 
—Jūs, rodos, redaktorius?

Kastas Stiklius iš mano rankų paėmė 
lapą, vėl užsidėjo akinius ir skaityda
mas atsakė:

—Aš redaktorius. O pats kas toksai 
būsi?i

—Mokinys. Šiais mokslo metais bai
giu gimnaziją... į

—Na, tai mums reikia susipažinti,—; 
tarė Stiklius, baigęs skaityti ir paduoda
mas man stambią, plaukais apžėlusią 
ranką.—Ar jau esi rašęs į laikraščius?^

—Truputį,—atsakiau parausdamas. f 
—A žinai, neblogai rašai,—trumpai, ? 

aiškiai... Ir iš karto matyt, ko nori, j 
Gerai, palik, įdėsim! f

—Aš dar ir eilėraštį...—pridėjau dar J 
labiau išrausdamas ir, išėmęs iš kitos ki-į 
šenės, padaviau redaktoriui dar vieną? 
suglamžytą lapelį. s

Jis vėl užsidėjo akinius ir greitai per-jf 
metė akimis ir šį mano kūrinį. fe

—Matai, pasirodo, tavęs ir poeto esą-* 
ma!.. Na, ką gi, kol jauni, visi mes' 
poetai,—pridėjo jis, ir aš nesupratau, 
ar jis mane nori pagirti, ar papeikti. |

Išėjęs džiaugiausi, kad susipažinau su 
redaktorium, ir mąsčiau, ką jo laikraš
čiui parašius dar. Parėjau namo ir, pa
siėmęs ką tik redakcijoj palikto eilėraš
čio nuorašą, iš karto pamačiau, kad be 
reikalo paskubėjau—vienas posmas buvo 
aiškiai nereikalingas, o kitame buvo vi
sai nevykęs palyginimas. Ką daryti? 
Juk bus biauru sau pačiam, jeigu ei
lėraštis bus išspausdintas toks, kokį įtei
kiau. Porą dienų nedrįsau eiti į redak
ciją. Ką pagalvos apie mane— redakto
rius, pamatęs, kad aš jam kišu dar ne
baigtus savo darbus? Trečią dieną ne
iškenčiau — vėl pravėriau redaktoriaus 
duris.

‘—A, mūsų poetas!—redaktorius tarė 
linksmai.—Geraų kad užėjai. Galėsi per- 
žiūrėti savo korektūrą...

Popierių šūsnyje jis surado mano ra
šytą žinutę ir eilėraštį. Dabar ir vienas, 
ir antras jau buvo surinkti ir drauge su 
man nežinomais straipsniais atmušti il
goje popieriaus juostoje , O, kokios įdo
mios man buvo šitos juostos! Jos dvel
kė dažais ir, rodos, žibalu ir nuo to da
rėsi dar įdomesnės. Štai, matau, kaip 
gimsta laikraštis ir kaip tai, kas prieš 
kurį laiką buvo mano galvoje, dabar jau 
išspausdinta, nors dar ir ne visai... Iš 
karto pamačiau surinktame tekste ne
mažą klaidų.

—Ar moki taisyti korektūrą? — pa
klausė redaktorius.

—Ne,—atsakiau.
—Tai žiūrėk,— tarė jis. — Štai čia ne 

vietoj raidė B. Ją išbraukiame ir rašo
me mums reikalingą M. Čia du žodžiai 
surinkti ne ta tvarka, štai mes juos ši
taip sukeičiame vietomis.. .—gana grei
tai aš išėjau reikalingą mokslą ir, pa
ėmęs plunksną, raudonu rašalu ištaisiau 
savo korektūras.

—O eilėraštį norėčiau pataisyti iš es
mės,—pasakiau pagaliau, su pasibiaurė- 
jimu matydamas, kad surinktas ir ne
vykęs mano posmas, ir palyginimas. — 
Štai čia ir čia...

—Ė, broliuk, tai negeras paprotys!—' 
tarė man redaktorius.—Net labai blogas 
paprotys... Aš — senas korektorius, 
gal ištisą biblioteką knygų ir laikraščių 
per savo gyvenimą esu ištaisęs... Įsi
dėmėk—kas parašyta, to, kaip sakoma, 
nė kirviu neiškirsi... Na, čia dar ga
lima, bet atsimink^ kad raides rinko dar
bininkas. Dabar jis turės taisyti pe tik 
savo, o ir tavo klaidas, turės yla iš
krapštyti kiekiveną raidę ir surinkti iš 
naujo tai, ką tu neseniai sugalvojai... 
Reikia branginti žmonių darbą, supran
ti? *

Jeigu būčiau žinojęs, kad tai taip sun
ku, jokiu būdu nebūčiau taisęs, nors tas 
posmas iš tikrųjų niekam tikęs, kaip ir 
palyginimas! Bet redaktoriui, matant, 
mano sumišimą, matyt, pagailo manęs, 
ir jis tarė:

—Ką gi, šį kartą pataisysime, bet at
eičiai įsidėmėk... Duok rankraštį tik 
tada, kada jau nieko jame nerandi tai
sytino ... Tai ne kartą girdėjau ir iš 
Jono Jablonskio.

(Bus daugiau)

U. S. Cauge kompanijos 
Sellersville j e 187 darbinin
kai, priklausantys’E. I. 135 
American Federati o n of 
Technical Engineers Loka
lui, užgyrė lokalo padarytą 
sutartį su kompaniją, pake
liant uždarbį. Derybos tęsė
si šešias savaites.

Harrisburge dvi jauna- 
metės merginos, Kamaine 
Dawson, 17 metų, ir Cres- 
sie L. Kearse, 15-kos metų, 
sulaikytos grand džiurės 
teismui. Kaltinamos nušovi
me apiplėšimo tikslu Ste
wart M. Chandler. Abi pri
sipažino buvusios krautuvė
je, bet kaltina viena kitą 
paleidime šūvio, užmušant 
Chandlerį.

Dr. Nicolo ir Philip Car- 
raza areštuoti pardavime 
nuod ingo “Methedrine”. 
Areštuotieji turi praeities 
panašių prasižengimų re
kordus. , ..

Ketvirtą liepos po visą 
šalį- buvo pasakyta daug 
kalbų. Philadelphijoje kal
bėjo valstybės sekretorius 
Rusk. Virš trijų tūkstančių 
susirinkusių Nepriklauso
mybės Square žmonių iš
klausė Rusko kalbos, kurio
je jis sakė, kad Amerika 
yra galinga šalis.

Trys vyrai rasti mirę N. 
Philadelphijoje nuo narko
tiko nuodų. Policija sulaikė 
kalėjime sėdėjusi su 30 mai
šiukų “of raw heroin”, 
$2,500 vertės.

Wildwood, N. J., policija 
sulaikė S. Philadelphijos 
girtą jaunuolį Anthony 
Emanuel ir patalpino į ka
lėjimą. Jis kalėjime pasiko
rė.

Philadelphijos apylinkėse 
kai kurie miesčiukai nusi
skundžia prėsko vandens 
trūkumu. Sausra visą bir
želio mėnesį išdžiovino žolę, 
viskas pagelto.

Costa Rica prezidentas 
Francisco J. Orlich lankėsi 
Philadelphijoje. Iš Philadel
phijos išvyko į Washingto- 
ną. Viešės šioje šalyje 10 
dienų. Užsienio svečiai tan
kūs lankytojai Philadelphi
joje.

'■I ■ I I

NAACP vadas Cecil B. 
Moore įspėja Philadelphijos 
avalynių, drapanų ir auska- 
rių krautuves, kurios atsi
sako samdyti negrus darbi
ninkus, kad jos bus pike
tuojamos. Moore pasiuntė 
telegramas Pennsylva n i a 
Railroad ir Railroad Ex
press Agency kompanijoms, 
pagrūmojant pikietu, jei 
nesamdys negrų darbinin
kų trumpoje ateityje. t

New Jersey valstijos sau
sros paliestų sričių komite
tas įteikė peticiją guberna
toriui Richord J. Hughes, 
kad prašytų U.S. Agrikul
tūros sekretoriaus Orville 
Freeman paskelbti penkis 

apskričius nukentė j usi a i is 
nuo sausros ir kad pagelbė
tų ūkininkams padengti 
nuostolius.

Šaltinis prie kelio
Aš geriu iš šaltinio versmės —
Jo jėga manyje pasilieka, 
Ir klausausi tylios jo giesmės, 
Nenutylančios niekad. '

Taip poeto daina, aš tikiu, 
Nei nutilt, nei išsekti negali, 
Jeigu žemė jai teikia jėgų, 
Kaip šaltiniui prie kelio.

1955 Vladas Mozūriūnas

Liepos 3 mirė Laukaga- 
lis. Liko moteris ir motina 
Buvo pašarvotas Kavaliau
sko šermeninėje. Palaidotas

Badanhousen kompanijos 
Cornwells Heights devyni 
šimtai darbininkų sulaikė 
darbus, protestuodami kam 
kompanija padeda forma- 
nus dirbti unijos darbinin
kų darbus. Kompanija su

laužė arbitracijos Tarybos 
nuosprendį, kad kompani
jos pareigūnai neturi teisės 
dirbti unijistų darbus. Dar
bininkai priklauso ofisų 
unijos lokalui 5586 ir Uni
ted Steelworkers lokalui 
2954.

Philadelphijos Transpor
tion kompanija reikalauja 
$90,000,000 už biznį, kurį 
nori pirkti Southeastern 
Pennsylvania kompanija ir 
siūlo $60,000,000.30 milijo
nų skirtumas. Derybos su
laikytos.

Harrisburge Harry H. 
Brainerd, State Traffic Sa
fety komisijonierius, duoda 
kreditą valstijos automobi
lių vairuotojams už saugų 
važiavimą liepos 4-tą. Sako, 
žuvo tik 18 žmonių. 1963 
metų tą pačią dieną užsimu
šė 46.

Einame antrą šių metų 
pusmetį. Naujų narių gavi
mas nėra toks, koks turėtų 
būti. LLD 10 kuopos nariai, 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojai, prašomi atkreipti į 
tai atidžią. Philadelphijoje 
yra gražus skaičius progre
syvių lietuvių, kurių parei
ga būti LLD 10 kuopos na
riais.

Pilietis

Binghamton, N. Y.
Priminimas LDS 6 kuopos 

nariams
Čia noriu priminti LDS 

6 kuopos nariams, kad mū
sų kuopos narių susirinki
mas įvyks rugpiūčio 3 d., 
6:30 vai. vakare, Lietuvių 
salės patalpoje. Primenu 
todėl, kad grįžusieji delega
tai iš LDS 16-to seimo turi 
daug ko gero ir svarbaus 
pasakyti.

Paprastai mūsų LDS 6-os 
kuopos susirinkimai būna 
neskaitlingi nariais, tad pa
sistenkime, kad šis būtų 
skaitlingas. Daugelis mū
sų kuopos narių nesilanko 
susirinkimuose, o tik pasi
moką duokles . Visi nariai 
kreipkime daugiau dėmesio 
į susirinkimus. Reikalas 
svarbus, nes LDS augimo 
ir išlaikymo klausimas turi 
rūpėti kiekvienam nariui. 
Dalyvaukime visi!

Karščiai vargina žmones
Pavasaris buvo šaltokas 

ir drėgnas. Dažnai palyda- 
vo. O su gegužės mėnesiu 
pakrypo į šiltąją pusę. Ir 
per pastaruosius du mėne
sius — gegužį ir birželį — 
Binghamtonas ir jo graži, 
plati apylinkė neturėjome 
lietaus. Broome apskrities 
oro biuro pranešimai skel
bia, kad gegužės ir birže
lio mėnesiai buvo sausiau
siai paliesti per mėtų eilę. 
Binghamtono apylinkės 
ūkininkai rūpestingai pra
našauja, dėl ilgos sausros, 
didelius nuostolius, nes 
ūkiuose viskas baigia su
degti - išdžiūti. Gražus prie
miestis Nimonsburg. Jo a- 
pie 40 šaimų neturi vandens 
veik per 6 pastarąsias sa
vaites — šuliniai išdžiūvo. 
Jie viedrais nešasi vąndenį 
iš ugniagesių stoties... 
Nors oro biuras kasdien 
pranašauja lietų, bet kol kap 
nepasirodo. Žmonės daug 
kenčia dėl sausros ir karš
čių.

\ Onyte Wellus
\-------------------

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Pašalpinčs išvažiavimas
Tai ir vėl teko pasižymė

ti vasariniame išvažiavime, 
kurį suruošė šios kolonijos 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinė Draugija, 12 d. 
liepos romantiškame Skrui- 
bių ūkyje. Diena pasitaikė 
labai graži, nors iš vakaro 
giiaustinis smarkiai pasi
trankė ir lietus kaip iš 
viedro pylė. Tik labai ap
gailėtina, kad ne visi šios 
draugijos nariai pilnai įver
tina valdybos dedamas pa
stangas dėl draugijos gero
ves — nei jie lanko susirin
kimų, nei jokių parengimų. 
Atsimena draugiją tik su
sirgus, kai nori gauti pašal
pą. Toks narių apsileidimas 
yra nepateisinamas. Jie vi
są naštą palieka valdybai. 
Ir šis išvažiavimas galėjo 
būti daug skaitlingesnis .

Šiaip išvažiavimas buvo 
pasekmingas, sukelta nema
žai draugijai finansų iš 
įvairių geimių- pamargini- 
mų. Atsilankiusieji, atrodė, 
buvo labai gerai nusiteikęs, 
linksminosi, vaišinosi, šne
kučiavo, diskusavo. Turė
jome ir svečių net iš tolimos 
Chicagos, tai dvi poros dzū
kų, tik neteko sužinoti jų 
pavardžių.. Kai kurie daly
viai grįžo į namus jau gana 
vėlai, nes buvo sunku skir
tis su gražia gamta ir sve
tingais šeimininkais .

Susirinkimas
Viršminėtos draugijos 

p u s m e t inis susirinkimas, 
kuris įvyko liepos 14 dieną, 
nors nebuvo labai skaitlin
gas, bet buvo turiningas 
raportais. Džiugu, kad šį 
kartą ligonių nebuvo daug 
raportuota, nors kai kurie 
iš jų išsirašę po metus lai
ko. Draugijos ilgametis pir
mininkas Antanas Janušis 
ir iždininkas Jonas Vilkelis 
išdavė raportus apie drau
gijos išvažiavimą, kad pa
daryta nemažai pelno. Iš
reiškė papeikimą tiems na
riams, kurie į draugiją 
žiūri tik kaip į pašalpos ga
vimo organizaciją ,o dėl jos 
gerovės niekuo nenori prisi
dėti, net niekuomet nelan
ko susirinkimų ir parengi- 
mų. V. Verbyla išdavė re- 
vizijos komisijos raportą, 
iš kurio paaiškėjo, kad 
draugija yra gerame stovy
je, kas liečia jos iždą.

Buvo pasiūlyta surengti 
dar vieną išvažiavimą rug
sėjo mėnesį .Tas klausimas 
paliktas valdybai nuspręsti.

Taikos piknikas
Sunku būtų išvardinti, 

kiek šios kolonijos lietuvių 
taikos komiteto pastango
mis atlikta gražių darbų ir 
sukelta nemažai finansų dėl 
taikos išlaikymo visame pa

lšaityje. Tai labai kilnus 
darbas dėl žmonijos gero
vės.

Šiuo laiku komitetas pla
nuoja suruošti išvažiavimą, 
kad sukėlus finansų dėl at
eities veikimo. Išvažiavi
mas numatytas rugpiūčio 9 
d. Skrubių ūkyje. Tikiu, 
kad šios kolonijos’ lietuvių 
visuomenė įvertins komite
to kilnias pastangas ir 
SKaitlingai dalyvaus šiame 
išvažiavime.

Priešvedybinė pare '
Liepos 11 d. draugų pa

stangomis pas J. Vilkelius 
buvo suruošta priešvedybi
nė parė dėl K. Gelčio, ku
rio vestuvės su J.i Leleckie- 
ne įvyks liepos 25 d.

Ligoniai
Jau labai seniai nesvei- 

kuoja T. Taruškienė. Gy-
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dy to j ai tiria jos negalavi
mus. ,1 ’ <

P. Valinčienė, kuri per
gyveno operaciją, šiomis 
dienomis grįžo į namus, iš 
ligoninės.

S. čičinskienė taipgi per
gyveno opeaciją Royal Vie
ton jos ligoninėje, bet tikiu, 
kad kai skaitysite šiuo žo
džius, ligonė bus sugrįžusi 
į namus.

Svečiuojasi čia ir kitur
V. Mikalauskienės sūnus 

Juozukas su šeima atvyko 
iš JAV pasisvečiuoti pas 
abiejų tėvelius, gimines ir 
pažįstamus.

Taipgi iš JAV atvykusi 
S. Jar m o 1 inskaitė (Mrs. 
Smith) su šeima pas sa#5 
tėvelius. Ji čia su vaikais 
gal praleis visą vasarą. A. 
Macevičius leidžia laiką 
Floridoje, o J. Rasimavičiū- 
tė ir Lignugariūtė plačiai 
pavažinėjo po JAV.

B. Kvietinskas su sajfo 
automašina plačiai pavaži
nėjo po Ontario. Buvo nu
vykęs į Niagara Falls pas 
tabako ūkininkus ir Toron
te.

P. Kisielienė savaitę lai
ko praleido New Yorke, 
aplankė pasaulinę parodą, 
dalyvavo amerikiečių tri
juose suvažiavimuose. Grį
žo kupina malonių įspū
džių. , K.

Brockton, Mass.
Gabi lietuvaite

1962 metais Brocktono 
aukštesnio mokslo (High 
school) mokyklą baigė Mar
sha Waitekunas (Vaitekū- 
naitė), gi 1964 metų sau
sio mėnesį ji baigė Sopi^p- 
more Wagner kolegiją, Sta
ten Island, N. Y.

Baigus mokslą su ^vo 
drauge Barbara Grubmljer 

I išvyko į Austriją j Wagite- 
rio studiją mokytis kalbiu 
kaip tai prancūzų, vokiečių, 
taipgi sociologijos, psicholo
gijos, Europos istorijos, an
glų literatūros istorijos ir 
tt. Austrijoje per pusmetį 
baigė kolegiją.

Paskui su savo drauge 
lankėsi Paryžiuje, buvo Va
karų Vokietijoje, Dachau, 
kur karo metu hitlerininkai 
turėjo baisią koncentraci
jos stovyklą, kurioje iš
kankino šimtus tūkstančių 
žmonių. Buvo Rytų Vokie
tijoje, Danijoje, Švedijoje, 
Norvegijoje. Daug matė, 
daug patyrė.

Vietos laikraštis “Daily 
Enterprise” pateikė apie ją 
ilgą straipsnį. Gabi lietu
vaitė, dukra “Laisvės” skai
tytojo Jono ir Onos Vaite
kūnų. Linkiu jai sveikatos 
ir daug laimių.

Geo. Shimaitis

Detroit, Mich. *
Detroito Lietuvių klubai 

rengia banketą šeštadienį 
rugpiūčio 1 d., išleistuvėm 
Elizabeth Čyplei-Damušis, 
kuri apleidžia Detroitą ir 
išvyksta į Californiją, nes 
jos vyras ten turi s tūbą ir 
yra senas californietis.

Šiame bankete bus pa
gerbtos visos klubo Onos. 
Vaišės klubo Onoms dova
nai, nepriklausančios klube 
turės pasimokėti $1.50, kaip 
visi svečiai.

Banketas prasidės 6:30 v. 
vakare.

Taigi, visos klubietės Onos 
nepamirškite ir pasinaudj^ 
kite,ta proga. 4

Visiems banketas bus ge
ras, nes klubo šeimininkių 
maisto gaminimas yra pa
garsėjęs.

Vincas



ALDLD REIKALAI Camden, N. J.
ALDLD lO-OJO 
SUVAŽIAVIMO 

'PROTOKOLAS
Suvažiavimas atsib u v o 

1964 m. liepos 4 d., Henry 
Hudson Hotel, New York- 
City.

Suvažiavi m ą atidarė 
ALDLD centro pirmininkė 
Katrina Petrikienė 10 vai. 
ryto ir pakvietė Julių Kro- 
sin sugiedoti Ame r i k o s 
himną. Iškviestas pakalbėti 
Dr. A. Petriką, buvęs 
ALDLD pirmininkas. Jis 
pateikė keletą bruožų iš 
ALDLD istorijos ir nusta
tė, kad šis ALDLD suvažia
vimas yra 10-tas. Pakviesta 
iš Kanados AIDLD atstovė 
lįgtrė Kiselienė, kuri gra
žiai pasveikino suvažiavi
mą, linkėdama gražių sėk
mių dėl ALDLD, ir įteikė 
nuo Montrealo ir Toronto 
kuopų sveikinimus su pini- 
giška dovana. Dar kalbėjo 
“Vilnies” redaktorius Vin- 
ct* Andrulis ir Ks. B. Ka- 
rosienė. Visų kalbos buvo 
vertingos dėl ALDLD ir 
abelnai dėl progreso ir už 
taiką pasaulyje.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas J. K. Mažukna iš 
Pittsburgh, Pa. Pagalbinin
ku J. Kunca iš New Haven, 
Conn., sekretorium Kazys 
Genys iš Scranton, Pa.

Rezoliucijų komisija: J. 
Mažeika, J. Žebrys, Anna 
jaukus, Klem Yenkelunas, 
J. Petruškevičius, S. Pen- 
kauskas ir R. Mizara.

Sveikinimų komisija: V. 
Bunkienė, A. Šmitienė, M. 
Sukackienė ir B. Makutė- 
nienė.

Mandatų tikrinimo komi
ška; Ona WellusirM. Svin- 
kunieną.

Suvažiavimo išrinktiems 
viršininkams užėmus vie
ta/, Draugijos pirmininkė 
X. Petrikienė išduoda savo 
raportą. Raportas platus, 
liečiantis Draugijos istori
ją. Raportas vienbalsiai 
priimtas.

Mandatų komisijos ra
portą skaito Ona Wellus. 
Užsiregistravo 29 kuopų 64 
delegatai, apskričių 5 dele
gatai, LLD centro komiteto 
4 ir svečių 5, kartu susidarė 
78 suvažiavimo dalyviai. 
Raportas priimtas vienbal
siai.

Seka raportas Centro 
sekr. J. Grybo. Raportas 
vienbalsiai priimtas.

Seka raportas LLD iždi
ninko P. Bečio; vienbalsiai 
priimtas.

Pertrauka 1 vai. pietus.
ANTROJI SESIJA

Antrą sesiją atidarė 1:30 
v. popiet. Seka raportas 
“Šviesos” redaktoriaus A. 
Bimbos. Raportas priimtas.

Seka pranešimas E. T. 
Mizarienės apie moterų klu- 

ir abelnai veiklą tarp 
l^oterų. V. Andrulis trum
pai kalba reikale klubų. 
Po trumpų diskusijų rapor
tas vienbalsiai priimtas.

CAMBRIDGE, MASS.

Liūdnas Prisiminimas

JONAS GRICIUS
Mirė Liepos-July 27, 1961

Su pagarba ir liūdesiu prisimename mūsų 
mylimą vyrą ir tėvą. Tu pasilieki mūsų širdyse 
visuomet. Mes lankome tavo kapą ir sodiname 
gėles. Tą darysime kol gyvi būsime.

Ona Gricienė, žmona 
Edwardas, sūnus 
Amilija, duktė

Seka konstitucijos patai
symai. K. Petrikienė skaito 
konstitucijos taisymo pa
siūlymus. Buvo pasiūlyta 
10 pakeitimų ir visi, po 
trumpų paklausimų, buvo 
priimti. Konstitucijos pa
grindiniai dalykai: vardas, 
ir tikslai palikti tie patys.

Buvo duotas sumanymas, 
kad visų ALDLD centro 
komiteto raštiški raportai 
būtų išleisti brošiūraitės 
formoje ir plačiai paskleis
ti tarp lietuvių. Palikta 
ALDLD centro komitetui 
tą reikalą sutvarkyti.

Rezoliuciją formoje krei
pimosi į ALDLD narius ir 
visuomenę skaito R. Miza
ra. Nutarta pasiųsti prezi
dentui L. B,. Johnsonui pa
sveikinimą už pravedimą ir 
pasirašymą lygių teisių bi- 
liaus, taipgi paraginti, kad 
jis smarkiai darbuotųsi už 
priėmimą “Medical care” 
biliaus. Nutarta pasiųsti 
reikalavimą prokurorui Ro
bert Kennedy, reikalaujant 
išmesti bylą prieš A. Bimbą 
dėl nupilietinimo.

Rezoliucija ir nutarimai 
priimta vienbalsiai

Seka sveikinimų skaity
mas. Skaito V. Bunkienė ir 
A. Šmitienė. Raportas pri
imtas su aplodismentais. 
Piniginių dovanų gauta 
virš $1,000.

Raportuoja iš kolonijų 
šie veikėjai: Stasys Veshys 
iš Chicagos ir apylinkės, J. 
Grybas—New Yorko, J. 
Kunca — Connecticut, A. 
Lipčius—Pa., Md. ir dalies 
New Jersey, J. Mažeika ir 
J. K. Mažukna—Pitts
burgh, Pa. S. Penkauskas, 
—Mass., J. Žebrys — Ohio, 
J. Neumann, Wisconsin ir 
N. Astrauskienė —Detroit.

Suvažiavimo pirmininkas 
J. K. Mažukna pakviečia 
LLD pirm. K. Petrikienę 
užbaigti suvažiavimo eigą. 
Ji gražiai visiems suvažia
vimo dalyviams padėkoja ir 
ALDLD 10-ą j į suvažiavimą 
uždaro.

Kazys Genys, 
suvažiavimo 

sekretorius

Avalon, N. J.
Svarbus piknikas

LLD 6-tos apskrities 
komitetas nutarė surengti 
išvažiavimą - pikniką pas 
Bekampius, Avalon, N. J. 
Vieta daugeliui jau žinoma, 
kuri yra prie Atlanto van
denyno, norintiems yra ge
ra praga pasimaudyti.

Išvažiavimas įvyks sek
madienį, rugpiūčip 2 d. Be
kampių parkas gražus, ge
ra vieta pasilsėti, atvažiuo
ti geri keliai. Nuo išvažiavi
mo pelnas skiriamas “Lais
vės” paramai ir LLD 6-tos 
apskrities reikalams.

Visus ir visas kviečia 
rengimo komisija:

A. Lipčius
A. J. Pranaitis

Jvyks pietūs
Sekmadienį, rugpiūčio 2 

d., bus pietūs pajūryje, pas 
Bekampius, Avalon, N. J. 
Juos rengia LLD 6-ta ap
skritis. Bekampių parkas 
yra gražus, prie vandens.

Šią vasarą čionai netu
rėjome išvažiavimų, tai pra
šome publiką skaitlingai at
silankyti. A. Lipčius yra 
specialistas, jis pagamins 
skanaus maisto. Pelnas ski
riamas spaudos naudai.

A. J. Pranaitis

New Haven, Conn.
Thomas W. Chesterton 

grįžo iš Tarybų Sąjungos ir 
rašo vietos spaudoje patar
damas JAV vesti platesnį 
biznį su TSRS. Jis rašo, kad 
iš to būtų naudos abiem ša-' 
lims.

Sara Zuckart, iš New 
Yorko, automobiliu važiavo 
apie 100 mylių greičiu ten, 
kur leidžiama važiuoti tik 
55 per valandą. Policija tu
rėjo darbo, kol ją sugavo.

Olin Co. darbininkai nu
balsavo streikuoti, jeigu 
kompanija jų reikalavimo 
nepriims. Bet liepos 18 d. 
atrodė, kad kompanijoa su
tiks su reikalavimais.

Elenora Stankus, iš Wa- 
lingfordo, gavo žinią, kad 
jos sūnus su žmona parvyk- 
sta motiną aplankyti. Sūnus 
tarnauja kariuom e n ė j e. 
Motina nesijaučia sveika.

Mūsų miesto organizaci
jų nariai pageidauja, kad 
apie pabaigą rugpiūčio bū
tų surengti pietūs. Būtų ge
rai, nes tuo metu nėra pa
rengimų.

J. Kunca

Baltimore, Md.
Nors jau nemažai laiko 

prabėgo po mūsų mieste su
rengto pikniko, bet visgi 
prisimename apie draugus 
ir drauges, kurie taip smar
kiai dirbo, kad padarytų jį 
sėkmingu.

Nors žmonių skaičiumi 
piknikas nebuvo didelis, bet 
buvo gausus pelnu ir auko
mis.

Širdingai ačiū mūsų kai
mynams filadelfiečiams ir 
jų apylinkės draugams ir 
draugėms už atsilankymą 
ir dar dovanų suteikimą.

Mūsų vietiniai draugai ir 
draugės irgi aukojo sulyg 
išgale. J. Janavičia auko
jo 2 sūrius. Tas pats drau
gas dar pridėjo butelį vy
no. Jam nuoširdžiai ačiū. 
Jonas Urbonas aukojo bu
telį degtinės.. Puikią gėlių 
pintinę sudarė ir paaukojo 
d-gės J. Pyvariūnienė ir O. 
Žemaitienė. Skanų pyragą 
d-gė J. Pyvariūnienė, V. 
Lopetienė. Išsiuvinėtus už
valkalus aukojo Anna King. 
Tas viskas ne tik prisidėjo 
pelnu, bet ir prie valgių pa
įvairinimo.

Didelis ačiū visiems.
“Laisvė,” kaip ir kasmet, 

susilauks finansinės para
mos iš mūsų miesto/

O mes ilgai prisiminsime 
sekmadienį, birželio 21 d. 
Tai diena, kada galima^ su
eiti, draugiškai pasikal
bėti su artesnių bei toles
nių kolonijų .draugais ir 
draugėmis. Mes baltimorie- 
čiai didžiai tą įvertiname.

Vinco Duktė

PATAISA
Lawrence -Methųen, Mass.

Sveikinimas nuo Maple 
Parko Bendrovės Suzanos 
Šukienės su 75 m. sukakčia, 
tilpęs “L.” 56 numeryje, tu
rėjo būti su 70 metų.

Ątsiprašom už klaidą. '
A. Večkys

Montello, Mass.
Iš atsibuvusio pikniko
Liepos 4—5 dienomis, Ro

muva Parke, Montello j e, 
spaudos naudai piknikas 
gerai pavyko. Oras buvo 
neprastas. Pavyko, nes 
draugės moterys sunkiai 
dirbo virtuvėje prie paga
minimo valgių ir aptarnau
jant svečius. Virtuvėje dir
bo Kastancija Kalvelienė, 
Paulina Sinkevičienė, Kleo- 
fasa Sireikienė, Anna Mar
kevičienė ir Anna Chestnut. 
Prie “bar checks” dirbo 
Kazimiera Čereškienė. Prie 
pikniko finansų sekretore 
buvo Kazimiera Walange- 
vičienė, o pikniko gaspado- 
rius buvo George Shimaitis, 
pagelbėjo George Stepa
nauskas.

Draugės sunkiai dirbo 
virtuvėje ir dar aukojo 
valgių: An. Chestnut 3 tuz. 
margučių, K. Kalvelienė— 
4 pyragus ir 3 sūrius, An. 
Markevičienė—1 pyragą, 2 
kugelius ir blynų, K. Sirei
kienė—2 tuz. bandukių su 
mėsa, K. čereškienė—2 py
ragus, B. Navickienė—py
ragą, Pauline Sinkevičienė 
—pyragą, Agota Kukaitie- 
nė iškepė kugelį, bet niekas 
nenuvažiavo paimti, o jai 
buvo sunku atnešti, tai pa
liko nepaimtas. Dėkojame 
draugei už gerą širdį, taip
gi atsiprašome, kad taip at
sitiko,

Helen Tamašauskienė iš 
Hingham, Mass, aukojo 
puodukų kavai.

Prie vartų pardavė įėji
mo tikietus J. Jaskevičius 
ir V. Žitkus, pagelbėjo A. 
Sikorskis. Prie gėrimų dir
bo Steve Rainardas, prie 
“bar checks” ir aptarnavo 
svečius: Geo. Stepanauskas, 
Frank Markevičia, Frank 
John Smith, Lena Smith, 
Čereška ir Mary Moore. 
Paul Baronas daug pagel
bėjo, kur matė reikalą, ten 
ėjo ir dirbo.

Worcester, Mass., 11 kp. 
moterys dovanojo bonką 
degtinės ir sūrį; prie par
davimo pasidarbavo Ona 
Sidarienė ir U. Jaskevičie- 
nė.

So. Boston, Mass., —1 
kvortą degtinės ir sūrį; 
prie pardavimo pasidarba
vo F. Kvietkas ir U. Kava
liauskienė.

Haverhill, Mass., Augus
tas ir Mary Kazlauskai do
vanojo degtinės, sūrį, ir pa-
tys išpardavė.

T. Kaminskienė pasidar
bavo prie ; išpardavimo 1 
kvortos degtinės. E. Niau- 
rienė dovanojo paukščių 
klėtką; prie jos pardavimo 
darbavosi M’. Kvietkus ir L. 
Pluta; J. Masteika padarė 
ir dovanojo kašutę, ją par
davė M. Kvietkus; Vincas 
Žilaitis dovanojo “set of sil
ver”, išparduota.

Pinigais aukojo: Walter 
ir Antonette Račkauskai $5, 
Lapay $5, Eva Kralikaus- 
kas ir Frank Čereška po $2.

Antano Bimbos bylos ve
dimui aukojo po $5 Mario- 
na Gutauskienė ir S. Šukie
nė.

Jeigu kieno aukojusių
jų vardas praleistas, pra
neškite man, bus pataisyta.

K. čereškienė

Pataisa
“Laisvės 56 numeryje til

po korespondencija apie 
įvykusį “Laisvės” pikniką 
ir kas aukojo Moterų stalui. 
Įvyko klaida,' nes pasakyta, 
kad M. Karpavičienė auko
jo $5, o turėjo būti $3. M. 
Stulgaitienė aukojo $1, jos 
vardas'buvo praleistas.

EJiz. Repšys
Nuo Redakcijos. Atsipra

šome, klaida įvyko pas mus.

JAV yra šuny 
milijonierių

Pagal JAV įstątymus pi
lietis gali testamentu palik
ti savo turtą bet kuriam gy
vuliui.

JAV Arizonos valstijos 
Tusono miesto turtuoliu ta
po šuo Staras. Mirdama šei
mininkė paliko jam 2 mili
jonus dolerių, nurodžiusi, 
kad būtų vykdomos bet ku
rios šuns “užgaidos” ir kad 
jam būtų suteiktas “lai
mingas gyvenimas”. Šeimi
ninkės giminaičiai sukilo 
prieš tokį nutarimą ir pa
davė šunį į teismą — atseit, 
jis per daug švaisto pini
gus. Jie išsigando, kad Sta
rą s, šitaip gyvendamas, 
prašvilps visą palikimą, ir 
jiems nieko neliks po šuns 
mirties. Tačiau teismas bu
vo šuns pusėje, ir giminai
čiai bylą pralaimėjo.

Panašiai bylą pralaimėjo 
Detroite našlės Mejer sū
nus. Našlė paliko savo my
limam šuniui Džekui 6 mili
jonus dolerių, ištaigingą 
ahto mašiną, didelį namą ir 
vilą užmiestyje. Kai sūnus 
užprotestavo tokį testamen
tą, teismas išsprendė bylą 
šuns naudai

Tame pačiame Detroite 
gyvena šuo Nosis, irgi 6 mi
lijonų dolerių savininkas. 
Mirusiojo giminaičiai nesu
gebėjo ir iš to šuns išlupti 
milijonus.

Amerikoje yra apie 20 
šunų-milijonierių. Turtin
giausias iš jų, tikras “mul
timilijonierius”, yra šuo 
Mocartas. Jam priklauso 75 
milijonai dolerių.

Iš kitų gyvulių visų tur
tingiausios yra katės. Bos
tone katė Baster gavo pa
gal testamentą 30 milijonų 
dolerių, daug brangių kos
tiumų. JAV yra milijonie
rių—mulų, arklių, beždžio
nių ir kt.

Tik vienu atveju giminai
čiai gali atgauti palikimą— 
jei jie teisme įrodys, kad 
testamento užrašyto j as bu
vo pamišęs. Tačiau tai ne 
taip lengva padaryti. Tie, 
kurie paruošė testamentus, 
žinojo, kad giminaičiai ban
dys atimti turtą, todėl iš 
anksto buvo apsidraudę 
nuo netikėtumų.

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susiv. 57 Kuopa Rengia

Olympia Parke Pietus

RUGP. 2 AUG., 1:30 P. M.
Kviečiame iš plačios apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame bankete ir linksmai laiką praleisti tyrame 
ore ir susitikti senus savo pažįstamus-draugus.

Bus ir dainų programa
Įžanga $1.50

5 p.--Laisvė (Liberty)— Penktad., liepos (July) 24, 1964

SUSITIKITE SU GIMINĖMIS VILNIUJE

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

TUOJ GAUKITE MŪSŲ INFORMACINĘ BROŠIŪRĄ

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

į iTel. WEbster 9-6362

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

susitikimu su giminėmis.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Female

HOUSEKEEPER— 5 DAYS

General housework, plain cooking 
Adult household.

Must be experienced, with refs.
Call MA 6-0394, evęnings.

58-60»

HOUSEWORK —4 OR 5 DAYS
Sleep in. Own room & bath.

Small family.
Lake area of New Jersey.
Experience and references.

1 609-654-252.6
(58-59 >

HOUSEWORK—PLAIN COOKING
Sleep in private room. All modern 
conveniences. Elkins Park. Top 
Salary. Experienced. References.

ME- 5-1590
(58-59)

WOMAN, EXPERIENCED 
To Clean in Factory 5 Days.

Apply
WOODSIDE PARK CLOTHES

232 N. 11th St., 6th floor 
No phone calls

HOUSEKEEPER—House work— 
Child care — Cooking — Live in 
5^2 day wk — 25-45 years old 

Rel. references required

Call LA 5-2980.

HOUSEWORK. Mature, friendly. 
Sleep in. Private quarters. Excell, 
reference. Must love children. 
Steady employment for right person. 
Salary negotiable. Friendly conge
nial family atmosphere. Air con
ditioned home. HI. 6-1266 after 
6 PM. < (59-63)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Svarbus Pranešimas
Sekmadieni, rugpiūčio 26 d., LLD 

11 kuopos komitetas pagamins 
įvairių valgių,. Visi atvykę j par
ką galės pasirinkti pagal savo 
skonį. Rengėjai (59-60)

WATERBURY, CONN.
LDS 49 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, Liepos - July 31, 
103 Green St., 7:30 vai. vakaro. 
Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes bus išduotas rapor
tas iš atsibuvusio L. D. Susiv. 
Seimo, ir turėsime apkalbėti daug 
kuopos reikalų. Būtų labai ge
rai, kad visi nariai būtumėte su
sirinkime. Sekr. K. D. (59-60)

WORCESTER, MASS.
Rudeninis Spaudos Piknikas 

Olympia Parke 
Rugpiūčio 16 August

Šis piknikas bus vienas iš šau
niausių. Visas parkas skambės dai
nomis. Dainuos Hartfordo Lais
vės choras ir paskilbęs Worcesterio 
Aido choro duetas—Ona Dirvelienė 
ir Jonas Sabaliauskas.

Kviečiame visą plačią visuomenę 
dalyvauti šiame piknike — linksmai 
laika praleisti ir pasišokti prie 
skambaus Olympia parko Marijonos 
ir Antano orkestro. (59-60)

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED MALE
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. 5-2100 — Ask for Mr. Bartello.

(60)

MACHINIST. 3-A W & S turret 
lathes, 36” vertical boring mill. 
Gear Cutter. Steady work, day 
shift, benefits. LAMONT GEAR 
CO., 4600 N. Fairhill St., Phila. 40, 
Pa. (215) GL. 5-1950. (57-59)

Auto body man, experienced only. 
Apply in person. Ben Salem Motors, 
2531 Street RD, Cornwells Heigths, 
Pa. Me 9-1581.

(57-59)

First Class
AUTOMOBILE BODY MAN 

Highest Wages Paid.

Call 885-1060 
or RA 8-1565

(56-59)

OPERATOR for auto, Brown & 
Sharp screw mach. Setup & 
operate. Gd. oppty. for experienced 
men. Both shifts, 7:30 A. M.— 
4 P. M. — 12:30 1-609-662-6600, 
627-4833 anytime betw 8-5 P. M.

(59-60)

BAKER, 1st class, exp in rolls, 
coffee cake, donuts etc. Nite 
work, 6 nites a wk. Apply Spohrer’s 
Bakery, 600 McDade blvd. 6 blks 
from Darby. LE 2-9959.

(58-59)

Auto body man, experienced only. 
Apply in person. Bensalem Motors, 
2531 Sstreet Rd, Cornwells Heights, 
Pa. ME 9-1581.

(58-60)

SWING MACHINE MECHANICS
Experienced on children’s cotton 

dress. Special and plain needle 
machines. Steady position, Phila. 
plant. Chas. Edelman, 2701 North 
Broad St., Phila, Pa., 19132. Att: 
Mr. Charles. Phone. BA 8- 1441.

(59-61)

TREE SURGEON, at least 5 yrs’ 
exp. Driver's license. Top wages & 
benefits. Call OL 9-1107 8 AM— 
5 P. M. or call OS 3 G R
5 PM or call OS 5-7934 aft 5 PM
6 on Sunday.

(59-61)

ARCHITECTS
Wanted, 3 architects; experienced 
architect to manage drafting room, 
coordinate several projects; an ex
perienced designer; an experienced— 
5 year minimum—project manager 
in medium sized Philadelphia firm 
of Architects & Engineers. Submit 
background attention Charles Ogg 
in care of E s h b a c h Pullinger. 
Stevens & Bruder, 1519 Walnut St., 
Philadelphia 2, Pa. (59-62)

LEATHER WORKER
Experienced in arthopcdic braces 

Steady Position
Apply

LOUIS YELLIN, Inc.
242 S. 17th St.

Philadelphia
(59-61 >

REAL ESTATE

SHIPBOTTOM-Ocean front 200 x 
170 & 80x100 with 6 apt units and 
10 room house,, 2 garages, ample 
room for more units or motel. High 
land—reasonable. Reason for sale, 
sickness. Inq: George Porzuc, 16tn 
St. ■& Ocian front, Shipbottom, N. J.

(59-60)

ELMWOOD
FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association 

6408 Woodland Avenue 
Philadelphia 42. Pa.

27 E. Hinckley Avenue 
Ridley Park, Pa.

Statement of Condition as of 
JUNE 30, 1964 

ASSET'S
First Mortgage Loans $14,121,393.04
Loans on Savings

Accounts .................... 170,247.15
Real Estate Sold

on Contract .................. 31,457.32
Real Estate Owned ..... 30,257.44
Investment and Securities 765,209.30
Cash .............................  582,574.37
Office Building and Equip

ment (less depreciation) 76,710.54 
Deferred Charges and

Other Assets ................... 65,874.88
\ ------------------

$15,794,024.04
CAPITAL AND LIABILITIES

Savings Accounts .... $14,314,486.04 
Advapces from Federal

Home Loan Bank ........ 200,000.00
Escrow Accounts .............. 31.036,72
Other Liabilities .............. 22,641.51
Deferred Credits ............ 11,287.13
Specific Reserves .......... 18.26
General
Reserves $1,153,543:96
Surplus ....... 61,010.42 1,214,55436

$15,794,024.04

ROBERT M. BOYD, President



Kodėl Vilnius ilgai 
neturėjo tramvajaus

Nuo 1906 iki 1913 m. Vil
niaus gubernatorius buvo 
D. Liubimovas.

Jo sūnus L. Liubimovas, 
pabėgęs nuo revoliucijos į 
užsienį ir dabar grįžęs iš 
emigracijos į tėvynę, savo 
atsiminimų knygoj šį tą pa- ■ 
sakoja ir apie Vilnių, ku
li ame jis vaikystėje su tė
vais kelerius metus gyveno.

Įdomus Vilniaus istorijai 
toks epizodas.

Šio šimtmečio pradžioje 
carienė Marija Fiodorovna 
važiavo pro Vilnių į užsienį. 
Traukinys sugedo ir susto
jo laukuose. Buvo graži va
saros diena. Marija Fiodo
rovna teikėsi išlipti iš trau
kinio, pasivaikščioti pievu
tėje ir net gėlių pasiskinti.

To užtekę vietos “batiuš- 
koms” ir “ispravnikams” 
kraustytis iš galvos. Suma
nė pievutėj, kurią palaimi
no carienė savo majestotiš
komis ka jomis, pastatyti 
koplyčią. Atseit, tam nepa
prastam įvykiui atžymėti.

Paskelbė tam tikslui rin
kliava, apdėjo gyventojus 
papildomais mokesčiais ir 
pasigyrė t savo sumanymu 
Peterburgo valdžios viršū
nėms.

Carienę Mariją Fiodo- 
rovną labai nudžiuginęs 
toks “liaudies meilės” pasi
reiškimas.

Tačiau “batiuškos” ir 
“ispravnikai”, surinkę pini
gus, taip ir užmiršo koply
čią statyti. Surinktieji pini
gai kažkur išgaravo.

Bet carienė neužmiršo. 
Gubernatorius Liubimovas 
nežinodavęs, kur dėtis, kai 
tekdavę ją susitikti. Ji vis 
klausdavusi:

—Ponas gubernatoriau, o 
kaip mano koplyčia?

Tas anekdotiškas pasako
jimas turėjo rimtų pasek
mių Vilniaus miestui. De
šimtys tūkstančių vilniečių 
skendo baisiame skurde. To 
meto sąlygomis neįmanoma 
buvo jiems padėti. Tik vie
nas kitas gaudavo pašalpą 
iš labdarybės lėšų. Guber
natorius Liubimovas, kaip, 
dabar sako jo sūnus, tą 
žmonių skurdą laikęs dės
ningu ir neišvengiamu:

—Juk taip visada buvo ir 
bus!..

Di rbdama labda r y b ė s 
darbą, gubernatorienė pa
norusi pačiam miestui pa
daryti ši ta gero ir reikš
mingo. Ji stengėsi remti su
manymą pastatyti tramva
jų vietoj ikitvaninės “kon- 
kės”, kuri tuo metu buvo 
vienintelė Vilniaus trans
porto priemonė.

Miesto dūmos nariai su
darę net sąmata. Tačiau 
gubernatorius Liubimovas 
pasipriešinęs tam sumany
mui, atsisakęs ir sąmatą 
tvirtinti.

—Ko tu taip spiries,—sa
kydavusi gubernator i e n ė 
savo vyrui. — Užsienyje ir 
mažesni už Vilnių miestai 
turi tramvajų.

—Bijau savo pavaldinius 
vesti į pagundą! Kai su
rinks tramvajui pinigus, 
kas nors juos būtinai pa
vogs. Bus taip, kaip su ca- 
rienės koplyčia, — pasitei
sinęs gubernatorius.

“Taip Vilnius , ir liko be 
tramvajaus”, baigia to epi
zodo pasakojimą L. Liubi
movas.

Washingtonas. — Liepos 
21 dieną Kubos pabėgėliai 
demonstravo prie namo, 
kuriame įvyko Amerikos 
valstybių sąjungos konfe
rencija. Jie reikalavo karu 
pulti Kubą. Įvyko susirėmi
mas su policija.

Apie Kolorado vabalą
Lietuvos spaudoje nese

niai tilpo sekamas Žemės 
ūkio produktų gamybos ir 
paruošų ministerijos pra
nešimas:

Kolorado vabalas yra la
bai pavojingas bulvių ken
kėjas.

Praėjusių ir šių metų oro 
sąlygos labai palankios ko
lorado vabalui sparčiai 
veistis ir plisti. Dabarti
niu metu šis vabalas pra
dėjo smarkiai plisti daugu
moje mūsų respublikos ra
jonų. Šiemet iki birželio 30 
d. net 27 rajonuose surasta 
daugiau kaip 200 kenkėjo 
židiniu.

Kolorado vabalas smar
kiausiai paplito ir dar vis 
plinta Vilkaviškio, Kapsu
ko, Lazdijų, Šakių, Varėnos 
ir Alytaus rajonuose. At
skiri kolorado vabalo židi
niai surasti net Pasvalio, 
Mažeikių, Joniškio, Utenos 
gamybinių valdybų ūkiuose. 
Kadangi kolorado vabalai 
skraido, jų gali atsirasti ne 
tik gretimuose rajonuose, 
bet ir kaimyninėse respub
likose.

Siekiant sulaikyti tolesnį 
šio kenkėjo plitimą, svar
biausia dabar yra laiku su
rasti židinius ir juos likvi
duoti. Visi bulvių augin
tojai turi sistemingai ste
bėti bulvių pasėlius. Be to, 
reikia organizuoti specia
lias brigadas, kurios ištisai 
tirtų bulvių pasėlius.

Kai kurių gamybinių 
valdybų ir ūkių specia- 
1 i s t a i šiai svarbiai ko
vos priemonei — bulvių pa
sėlių tyrimams neskiria rei
kiamo dėmesio. Trakų, Ei
šiškių bei kitų valdybų 
ūkiuose pirmieji kolorado 
vabalo židiniai surasti pa
vėluotai, esant 3-4 stadijos 
lervoms. Susidaro pavo
jus, kad nespėjus sunaikin
ti kenkėjų, jie įlįs į dirvą, o ■' 
vėliau sudarys naujus už
krėtimo židinius.

Apie kolorado vabalo ži
dinių radimą nedelsiant rei
kia pranešti gamybinei val
dybai, kad būtų galima or
ganizuoti pasėlių apipurkš- 
timą nuodingais chemika
lais.

Prieš bulvių purkštimą 
kenkėjus bet kokioje vysty
mosi stadijoje būtina su
rinkti ir sunaikinti. Labai 
svarbu, kad bulvių pasėlių 
purkštimas būtų atlieka
mas laiku ir gerai, tiksliai 
prisilaikant nustatytų nuo
dingųjų chemikalų normų.

Po pasėlių nupurkštimo 
reikia užkrėstą plotą ir ap
link esančius gretimus bul
vių sklypus nuolat stebėti. 
Jei stebėjimo metu ran
dami gyvi vabalai ar ler
vos, purkštimas pakartoja
mas.

Pokalbis knygyne
VILNIUS, liepos 11 d. — 

Lenkų knygos savaitės pro
ga vakar demokratinių ša
lių literatūros knygyne įvy
ko pokalbis apie lenkų kny
gą. Pradėdama šį pokalbį, 
knygyno darbuotoja A. 
Naktinienė pažymėjo, kad 
lenkų literatūra vilniečių 
tarpe turi didelę paklausą: 
kasjnet jos knygynas išpla
tina maždaug už 60 tūks
tančių rublių.

“Minties0 leidyklos direk
torius T. Butkus papasako
jo apie Lietuvoje leidžiamą 
literatūrą lenkų kalba. Kas
met leidykla išleidžia apie 
20 tokių knygų. Daugiausia 
tai informacinio pobūdžio 
leidiniai, kurių tikslas — 
supažindinti kaimynus su 
Tarybų Lietuvos laimėji
mais. “Mintis” taip pat lei
džia lenkų autorių knygas,

Harlemo gaisrą reikia 
ne plėsti, o gesinti!

Pastarųjų keleto dienų 
įvykiai Harleme, Niujorko 
negrų apgyventame rajone, 
supurtė ne tik viso miesto, 
o ir viso krašto galvojan
čius žmones.

Tiems baisiems įvykiams 
(kuriuos paprastai spauda 
vadina “riaušėmis”) pra
džią davė žmogžudystė, — 
kai policijos leitenantas Gil
ligan nušovė jauną negrų 
berniuką, studentą James C * V
Powell.

Kurie tą įvykį matė, sa
ko, jog berniukas buvo nu
šautas visiškai nekaltai. 
Tiesa, jis turėjo peilį, juo 
civiliniame kostiume polic- 
manui grasino, bet kiekvie
nam aišku, kad policmanas 
galėjo peilį iš jo atimti be 
revolverio pagalbos, be ber
niuko nužudymo.

Policmanas nebuvo už 
tai suimtas; jis laisvas. Na, 
o negrai reikalavo, kad jį 
pašalintų iš policmano par
eigų. Ir tai buvo priežastis 
riaušėms, ar kaip kitaip visa 
tą baisų dalyką bepavadin
tum.

Negrų masė nuvyko į po
licijos nuovadą, reikalauda
ma suimti Gilliganą ir pa
darytą galą policijos žiau
rumams Harleme. Tuomet 
policija, užuot leidus pro
testantams pareikšti savo 
protestą, pasakyti tai, ką 
turėjo, paleido savo “galy
bę” darban: buožes ir re
volverius.

Taip pasakoja žmonės, 
visa tai matę.

Tuomet sujudo daugiau 
Harlemo gyventojų, ankštai 
sukištų į lūšnynus, kaip į 
degtukų dėžes. Prasidėjo 
žmonių didesnis judėjimas; 
prasidėjo ir iš policijos pu
sės atkaklesnė kova. Šau
dymai, lai jie bus leidžiami 
į orą,—varė žmonėsna te
rorą, o kartu ir pasiprieši
nimą. Spauda ir radijas 
ėmė šaukti “riaušės,” “riau
šės.” Kokios gi ten buvo 
riaušės? ?!

Žmonių protestas prieš 
terorą!

Tiesa, tokiais atvejais vi
suomet atsiranda vienas ki
tas asmuo, kuris nusikals
ta tvarkai, kuris atlieka, 
galimas daiktas, chuliga
nišką, neleistina veiksmą. 
Bet ne apie tai čia eina kal
ba. Čia eina kalba apie ne
grų masę, subruktą į ghetą, 
į lūšnynus, į nepakenčia
mas gyvenimo sąlygas, ir 
kovojančią už teisę išeiti 
laisvai į gatvę.

Kai šitie žodžiai rašomi, 
iš Ispanijos, kur jis leido 
atostogas,- grįžta miesto 
galva, majoras Wagneris. 
Jo pareiga kuo veikiausiai 
gesinti, o ne plėsti, šį gais
rą.

Atsakomingosios negrų 

bendradarbiauja su Lenki
jos leidyklomis.

Laikraščio “čerwony štan- 
dar” redaktoriaus pavaduo
tojas E. Remarčikas kalbė
jo apie laikraščio atlieka
mą darbą supažindinant Ta
rybų Lietuvos darbo žmones 
su Liaudies Lenkijos pasie
kimais, stiprinant dvieią 
kaimyninių kraštų tautų 
draugystę.

Tarybų Lietuvoje viešin
tis Lenkijos Liaudies Res
publikos Pasiuntinybės 
Maskvoje pirmasis sekreto
rius E. Dorošas atsakė į su
sirinkusiųjų klausimus.

Susitikimą paįvairino sos
tinės Ryšių klubo lenkų 
dramos kolektyvo saviveik- 
lininkai-skaitovai.

ELTA 

organizacijos, kovojančios 
už laisvę, ręikaiauja, kad 
būtų paskirtas specialus pi
liečių komitetas ištirtų ar 
policija gerai elgiasi Harle
me? Negrai kaltina ją 
brutalumu — lai šis komite
tas, ištyręs visapusiškai vi
są reikalą, taria savo žodį.

Negrų organizacijos rei
kalauja, kad leitenantas 
Gilliganas būtų suspenduo
tas iš policijos, kad jis tu
rėtų teisme atsakyti už ber
niuko Powello nužudymą.

Negrai reikalauja, kad iš 
Harlemo gatvių būtų at
šaukti policijos “papildy
mai,” kad būtų leista gy
ventojams laisvai išeiti į 
gatves, kad bet koks bruta
lumas būtų pašalintas. Jei 
to nebus padaryta, nebus 
ten ramybės.

O atsiminkime: jei nebus 
Harleme ramybės, nebus 
jos ir kituose miesto rajo
nuose — ir Brooklyne, ir 
Kvynse, kur daug tūkstan
čių negrų gyvena.

‘Harlemo riaušės,” mūsų 
nuomone, nėra jokios riau
šės, o tik organizuotas žmo
nių protestas prieš nepa
kenčiamas gyvenimo sąly
gas.

Kas nori pamatyti, kokios 
ten baisios negrų gyvenimo 
sąlygos, tegu nuvyksta, te
gu pamato, tegu pagalvoja, 
ar jis ar ji galėtų tylomis 
visuomet tokiose sąlygose 
gyventi.

Kartojame: iškilus gais
rui, jį reikia gesinti, o ne 
plėsti. Iškilus tokiems at
sitikimams, kokie nusiaubė 
Harlemo gatves praėjusį 
savaitgalį, kuo greičiausiai 
reikia jį šalinti, atsižvel
giant į vietos gyventojų 
(negrų) reikalavimus.

Ns.

Puikūs buvo pietūs
Great Necke praėjusį sek

madienį įvykusieji vieši pie
tūs buvo geri, sėkmingi.

Parkas iš tikrųjų puikus, 
visa aplinka ideali. Žmonių 
buvo kelios dešimtys.

Užkandus, pirmininkas 
Pov. Bėčis pakvietė A. Bim
bą tarti keletą žodžių; jis 
kalbėjo bėgamaisiais dienos 
klausimais.

Paskui kai kurie svečiai 
dainavo, kiti šnekučiavosi, 
didžiulių medžių šešėlyje, 
gurkšnodami šaltąjį alutį 
arba sodelę.

Pietus rengė Great Necko 
ALDLD kuopa. Bet daug 
prie jų suruošimo prisidėjo 
ir niujorkiečiai veikėjai.

Spėjus, kad visoje Niujor
ko miesto apylinkėje ne
daug tokių puikių visuome
niškų parkų (kur būtų ga
lima grupėmis pietauti) tė
ra, koks Kings Point Par
kas. Ns.

Yra puikių žmonių
ALDLD kuopos suruoš

tuose pietuose (Kings Point 
Parke) Greatnecke susitai
kau nemaža žmonių, mūsų 
spaudos rėmėjų. Tarp ki
tų, susitinku ir kalbuosi su 
Motiejum Virbicku. Išsi
traukia jis dešimkę ir sa
ko: štai jums—5 lai būva 
A. Bimbos pilietybei ginti, o 
kiti $5—laikraščiui.

Dėkoju, Motiejau!
Koresp.

Singapūras. — Čionai ki
niečiai demonstravo prieš 
Malazijos valdžią. Policija 
užpuolė demonstr a c i j ą, 5 
žmones užmušė ir virš 200 
sužeidė.

SERGA
Trečiadienį nuvykau į 

Kings County ligoninę ti
kėdamasis rasti Juozą Za- 
jankauską po operacijos la
bai silpną, bet radau sėdin
tį prie lovos. Pasirodo, kad 
žadėta operacija ant vidu
rių praėjusi pirmadienį bu
vo nepadaryta. Girdi, nu
gabeno į operacijų kamba
rį ir išlaikė dvi valandas, 
bet operacijos nepadarė, nes 
gydytojai apsižiūrėję, , kad 
jie neturi tos rūšies kraujo. 
Nutarė Juozą operuoti ket
virtadienį (liepos 23 dieną). 
Veikiausiai ir buvo operuo
tas (šie žodžiai buvo rašo
mi ketvirtadienio rytą, kai 
žinios dar neturėjome). 
Kaip ten bebūtų, trečiadie
nį Juozas gana gerai atro
dė, ir reikia tikėtis, kad 
operacija pavyks ir jis grei
tai susveiks.

Beje, sužinojau, kad kaip 
tik praėjusįs pirmadienis 
buvo Juozo gimtadienis. 
Jam buvo suėję lygiai 67 
metai.

Draugas

kyme ir kituose gynybos 
reikaluose.

Jis rašo, kad Tarybų Są
junga turi virš 50 submari- 
nų, kurie gali iš po vandens 
šaudyti raketomis su ato
miniais užtaisais.

Gamtos stebuklas
Kursko magnetinės ano

malijos srityje atrasta 18 
naujų geležies rūdos telki
nių. Rūdos atsargos skai
čiuojamos astronominia i s 
skaičiais — dešimt trilijonų 
tonų. Tai tris kartus dau
giau, negu iki šiol žinoma 
rūdos atsargų visame že
mės rutulyje. Kursko mag
netinė anomalija užima 
160,000 kvadratinių kilo
metrų plotą.

PRIPUČIAMAS 
LĖKTUVAS

Anglijoje pasirodė neį
prastos konstrukcijos lėk
tuvas. J o sparnai yra pripu

DOVANA “LAISVEI”
Ona Cibulskienė padova

nojo “Laisvei” stiprų 18-os 
colių Westinghouse vėdin- 
tuvą. Dabar jį vartoja 
spaustuvė, o pramogų metu 
jis bus vartojamas salėje, 
ypatingai jis daug reikš vi
rėjoms.

Ačiū d-gei Cibulskienei!
“L.” Admin.

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Atrasti Atilos 

lobiai
Viena Vengrijos pieme

naitė, ganydama žąsis, apti
ko mažą puodą su auksinė
mis monetomis. Šis radinys 
sudomino Vengrijos arche
ologus, nes pasirodė, kad 
tos auksinės monetos buvo 
nukaltos dar V amžiuje, kai 
Rytuose viešpatavo impera
torius Teodosijus II, o Va
karuose—Romos imperato
rius Valentinas III. Buda
pešto nacionalinio muzie-
jaus specialistai ėmė kasi
nėti toliau ir atrado 286 ki
tas monetas.

Ant tų 46 g svorio mone
tų nukaltas vienas ar kitas 
imperatorius, o apie jų 
vaizdus yra įrašai, iš šonų 
simboliški piešiniai, kurie 
vaizduoja Romą. Manoma, 
kad monetos buvo nukaltos 
Konstantinopolyje. Jos turi 
žymę O. B., garantuojančią 
svorį ir aukso grynumą. 
Tai greičiausiai yra hunų 
karaliaus Atilos lobiai. Tos 
monetos buvo gautos iš Bi
zantijos imperatoriaus, 
kaip duoklė Atilai.

SU VODKOS BONKA 
NUMUŠĖ LĖKTUVĄ

Maskva. —“Izvestija” ap
rašo, kaip Petrovas su vod- 
kos bonka numušė lėktuvą. 
Įvyko taip: Petrovas su šei
ma išvyko į pamiškę pikni- 
kauti. Tuo kartu labai že
mai skrido lėktuvas, bars
tydamas chemikales stąšas, 
ir to “gero” pripylė į Petro
vo sriubą

Žmogus tuo metu turėjo 
rankoje vodkos bonką, pa
leido, pataikė į svarbią lėk
tuvo vietą ir privertė jį nu
sileisti.

APIE T. Sąjungos 
GYNYBĄ

: “The New York Timeso” 
militarinių reikalų apžval
gininkas H. W. Baldwin 
rašo, kad Tarybų Sąjungą 
padarė progreso patobulini
me toli siekiančių atominiai 
užtaisytų raketų, jų patai-

čiami oro. Lėktuvas skren
da iki 60 mylių per valandą 
greičiu. Jam nusileidus, 
oras iš sparnų yra išleidia- 
mas, ir sparnai susukami | 
ritinį. a

3,300,000 STUDENTŲ
Per dvejus praėjusius 

metus Tarybų šalyje atida
ryta 20 naujų ir pertvarky
ta 22 aukštosios mokyklos. 
Dabar Tarybų šalyje yra 
daugiau kaip 740 aukštųjų 
mokyklų. Jose mokosi apie 
3,300,000 mokinių. Tai be
veik milijonu studentų dau
giau, negu Jungtinėse Ame
rikos Valstijose.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

Direktorių Susirinkimas x

Lietuvių Kooperatinės Spaudos 
Bendrovės direktoriai esate prašo
mi susirinkti posėdžiui šį pirma
dieni, liepos 27 d., “Laisvės" salėje, 
7:30 vakaro. Sekretorius

(58-59)

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų 
f

Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVĖ
1O2-O2 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

CzcK?JC<X?J

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų viešpačiai
Negrų vergovė Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas 4
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860)

Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880)
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas 
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

Ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne
Siųskite užsakymus, adresuokite: jk.

LAISVE <
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

6 p.—Laisve (Liberty)— Penktad., liepos (July) 24, 1964
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