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i — Rašo A. Bimba —
F* Gal jokioje kitoje šalyje 

visame pasaulyje nesiranda 
taip baisiai įskolintų žmonių 
kaip amerikiečiai. Jau dabar 
mūsų kailis yra federalinės 
valdžios praskolintas 293 bi
lijonais dolerių. Na, o prezi
dentas pareikalavo, kad Kon
gresas leistų jam tą praskoli- 
nimą pakelti dar penkiais bi
lijonais dolerių’.

Viską, žinoma, praryja mi- 
litarinės išlaidos. Ir jokio ga
lo nesimato. Tos baisios išlai
dos žada dar vis didėti!

Plačiai pradėtas diskusuoti 
diplomatinių ryšių su Mongo
lijos Liaudies Respublika su
mezgimas, Kenedis gal tą 
kraštą greitai pripažinsiąs.

Puiki mintis. Bet jei tikėti 
pareiškimais, tai pripažinimo 
sumetimai perdėm klaidingi. 
Girdi, turint tolimoje Mongo
lijoje atstovybę, bus patogiau 
tėmyti, kas dedasi Kinijoje ir 
visoje tolimoje Azijoje. Vadi
nai, pripažinimas siejamas su 

^$eigimu dar vieno ameriki
nės žvalgybos centro.

Tai kreiva ir pavojinga 
diplomatija.

Be visos eilės kitų išsišoki
mų, buvęs prezidentas Eisen- 
howeris prisiėmė atsakomybę 
už įsakymą paruošti įsiverži
mą į Kubą. Jis, matyt, tuo 
kruvinu įsakymu didžiuojasi.

Vargiai kas beišeis iš to 
biznio su traktoriais ir karo 
belaisviais. Amerikiečiai ma
nė premjerą Castro apgausią, 
pasiųsdami jam penkis šimtus 
mažų pigiosios rūšies trakto
rių. Bet Castro pasiųstai ko
misijai baigti transakciją pa
sakė : Duokite buldozerius ar
ba tokios pat kainos trakto
rius, arba nieko nepešite.

Pasirodo, kad tarpe mažo 
/ traktoriaus ir buldozerio di

delis skirtumas. Kubai siūlo
mas traktorius dešimt kartų 
pigesnis už buldozerį.

Vienas veikėjas iš Lietuvos 
fjpan rašo

“Pastebėjau, kad Jūsų kai 
kurie senatoriai ir kongres- 
n’i0nai dalyvavo buržuazinių 
nacionalistų šventės minėjime 
praėjusį vasarį. O Clevelan- 
de dalyvavęs misteris net ge
rokai plūdo Lietuvą kartoda
mas senas pasakas apie ‘išve
žimus.’

“Tuo tarpu beveik visi bu
vę represuotieji net už stam
bius nusikaltimus yra sugrįžę 
atlikę toli nepilną bausmės 
laiką. Žmonės net piktinasi 
dėl kai kurių sugrįžimo, nes 
gerai atsimena jų niekšiškus, 
o kartais ir kruvinus darbus. 

' Beje, gyvėna tarp mūsų ir ei
lė > buvusių vyriausybių na
rių, kaip Stulginskis, Bistras, 
o buvęs užsieninių reikalų mi
nistras J. Urbšys dirba litera
tūroje versdamas knygas. Už
darinėjame kalėjimus, ir šiaip 
nusikaltimų labai sumažėjo.

“Kai kas gal mano, kad už 
respublikos ribų siunčiami nu
baustieji, bet tai netiesa, nes 
visi nubaustieji atlieka baus- 

respublikoje. Gal tik re- 
fus sunkius nusikaltėlius ten- 

fka į sunkesnius darbus toliau 
pasiųsti. Tais reikalais ‘dipu-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Lietuvis R. Tamulis 
Europos čempionas

“Turi būti padaryta taikos 
sutartis,” sako Chruščiovas

100,000 jūrininką
paskelbė streiką

Vilnius. — Jugoslavijos 
sostinėje Belgrade birželio 
10 d. pasibaigė Europos 
bokso pirmenybės. Tarybų 
Sąjungos rinktinės sudėty
je dalyvavo du Lietuvos 
boksininkai —kaunietis Ri
čardas Tamulis ir vilnietis 
Danas P'oznikas'.

Varžybose puikiai pasiro- 
d. Ričardas Tamulis, rung
tyniavęs antrame pusvidu- 
tiniame svoryje. Jis įtiki
nančiai nugalėjo Lenkijos 
boksininką Knutą, Vengri
jos čempioną Sobeką, Pran
cūzijos atstovą Zoseleną ir 
lemiamoje kovoje — šešis 
kartus Šveicarijos čempio
ną Majerį.

Kauniečiui Tamuliui 
įteiktas kontinento čempio-

Lotynų Amerikos prekyba ir 
Jungtinių Valstijų pagalba
Washingtonas. — Įvykiai 

Kuboje paakstino Jungti
nes Valstijas susirūpinti 
Lotynų Amerika. Jau net 
peržiūri dainas: “South of 
the Border” (skirtą Meksi
kai), “Argentina”, “Brazil” 
ir kitas.

Į Braziliją išvyko “Food 
for Peace”, naujai suorga
nizuotos įstaigos, agentai. 
Bolivijoje labai nupuolė 
skardos gamyba, ir, sako
ma, kad bedarbiai “virto 
komunistais”.

Jungt. Valstijų vyriausy
bė atsikreipė į Vakarų Vo
kietiją ir kitas talkininkes 
Europoje, kad jos kavą ir
kitus tropiškų šalių pro-! neišgelbės ir kitų priešliau- 
duktus pirktų iš Lotynų 'diskų valdžių.

Bolivijoje įvyko 
demonstracijos

La Paz.— Kada atvyko 
A. Stevensonas, tai įvyko 
studentų ir darbininkų ma
sinės demonstracijos. De
monstrantai reikalavo pa- 
liuosuoti politinius kalinius. 
Jie nešė vėliavas su šū
kiais: “Mes norime lais
vės!.. Mes reikalaujame pa- 
liuosuoti politinius kali
nius!..

Policija žiauriai puolė de
monstrantus : šaudė, mėtė 
dujų bombas ir arkliais 
trypė. Keturi demonstran
tai buvo užmušti ir virš 10 
sužeisti.

TURKŲ NESUTIKIMAI
Ankara. — Prasidėjo ne

sutikimai tarp Turkiją val
dančio Tautinės vienybės 
komiteto, kurį.sudaro aukš
tieji karininkai, ir žemes
nių karininkų. Sakoma, kad 
žemesnieji karininkai pri
vertė vyriausybę daryti nu
sileidimų.

Zurikas, Šveicarija.—Su
laukęs 85 metų amžiaus mi
rė Dr. profesorius Carl G. 
Jungas.

no aukso diržas. Tai ant
ras Tarybų Lietuvos boksi
ninkas tapęs Europos čem
pionu. Ankstesniais metais 
dukart .šį vardą yra iškovo
jęs Algirdas Šocikas.

Ričardui Tamuliui dabar 
dvidešimt treji metai. Jis 
yra Kauno Kūno kultūros 
instituto studentas. Boksą 
pamėgo prieš septynerius 
metus. Tada pradėjo treni
ruotis vadovaujamas Anta
no Zaborotskio. 1958 m. 
tarptautinėse jaunimo žai
dynėse iškovojo pirmą vie
ta. 1959' ir 1961 metais Ta
mulis tapo Tar. Sąjungos 
čempionu. Daba)1 jis treni
ruojasi Algirdo Šociko va
dovaujamas.

A. Vaivutskas

Maskva. — Per radijo ir 
televizijos tinklus raporta
vo Chruščiovas apie jo su
sitikimą ir pasitarimą su 
JAV prezidentu Kenedžiu. 
TSRS premjeras sakė, kad 
susitikimas buvo naudingas 
tuo, kad abidvi pusės pa
reiškė savo pozicijas.

Chruščiovą^ pareiškė, 
kad toliau negalima atidė
lioti vakarinio Berlyno da
bartinę padėtį ir nebuvimą 
taikos su Vokietija.

Kaip žinia, dabar yra dvi 
Vokietijos —Rytų ir Vaka
rų. Kapitalistinės valstybės 
bendrauja su Vakarų Vo
kietija, gi Rytų Vokietija 
yra draugiškuose santy
kiuose su socialistinėmis 
šalimis. Tuo gi kartu su jo
mis dar nepasirašyta taikos 
sutartis, tai yra, oficialiai 
nebaigtas karas.

Berlynas randasi 110 my
lių Rytų Vokietijos terito
rijoje, o jo vakarinėje da
lyje yra Anglijos, Prancū
zijos ir Jungt. Valstijų ar
mijų daliniai.

Chruščiovas tarp kitko 
nurodė, kad tokia padėtis 
toliau negalima ir iki pa- 

• baigai 1961 metų turi būti 
I baigtas vakarinio Berlyno 
! klausimas ir su Vokietijo-

Amerikos, vietoje Afrikos 
valstybių.

JAV gynybos sekretorius 
McNamara ir Jungtinio 

| štabo jėgų vadas generolas 
Lemnitzeris reikalauja — 
daugiau išsiųsti ginklų į 
Lotynų Ameriką jos gelbė
jimui “nuo komunistų”.

Bet kongresmanas W.L. 
Rays, iš Ohio valstijos, sa
kė: “Kuboje Batista turėjo 
30,000 armiją, apginkluotą 
JAV moderniniais ginklais, 
o Kastro su 1,000 pasekėjų 
ją nuvertė.” Reiškia, gink
lai negalėjo išgelbėti Batis- 
tos režimo, prieš kurį buvo 
šalies darbo liaudis, tai jie

TSRS apie Jungt. Taulu 
perorganizavimą

New Yorkas. — Kores
pondentų bankete, kurie 
yra prie Jungtinių Tautų, 
kalbėjo Valerijus Zorinas.

Jis sakė, kad dabartiniu 
laiku prieš Jungtinių Tau
tų organizaciją stovi seka
mos problemos: pasaulio 
nusiginklavimas, apsaugo
jimas valstybių neliečiamy
bės ir perorganiza v i m a s 
Jungtinių Tautų sekretori
ato.

Zorinas sakė, kad į Jung
tinių Tautų įvairius komi
tetus turės būti įleista dau
giau socialistinių ir naujų 
valstybių žmonių, nes da
bar ten daugumoje “sulin
dę vakarų šalininkai.”

ŠAUKS KATALIKŲ 
SUVAŽIAVIMĄ

Roma. — Popiežius Jo
nas XXIII sušaukė posėdį 
Romos katalikų Bažnyčios 
centrinio komiteto ir patei
kė planą šaukti pasaulio 
visuotinį katalikų bažny
čios suvažiavimą. Pirmasis 
visuotinis katalikų b. suva
žiavimas įvyko 325 metais, 
o pastarasis 1869 m.

Kuba, belaisviai 
ir traktoriai

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro pareiškė ko
misijai, kuri buvo atvykusi 
tartis pakeitimui invazijos 
belaisvių ant traktorių, 
kad Kuba priims trakto
rius, jeigu jų vertė bus to
kia, kaip 500 buldozerių.

Kada Kastro iškėlė pasi
keitimo klausimą, tai jis ne
sakė, kad belaisvius mai
nys ant traktorių. Jis sakė, 
kad už 500 buldozerių galės 
apmainyti virš 1,000 invazi
jos belaisvių.

Buldozerio kaina yra ar
ti $40,000, gi traktorių tik 
apie $5,000

mis pasirašyta taikos su
tartis. Jis tarp kitko sake:

“Mes prašome visus tą 
suprasti. Taikos padary
mas su Vokietija nebus to
liau atidėliotas. Taikus su 
sitarimas turi būti padary
tas šiemet... Mes nenorime 
kito pasaulinio karo — mes 
trokštame taikos. Mes ne
turime priežasčių nesutiki
mams su bile tauta, mes no
rime draugiškai sugyventi 
su visomis tautomis...

Tarybų Sąjunga ir jos 
draugai nenori karo ir jo 
nepradės. Bet mes ginsime 
mūsų nepaliečiamybę ir at
liksime savo šventą pareigą 
apgynime mūsų draugų ir 
nepriklausomybės.

Jeigu bile šalis paneigs 
taiką ir peržengs kitos ša
lies sieną sausumoje, ore ar 
jūroje, tai ii, kaip agreso
rius, neš visą atsakomybę 
už pasekmes ir susilauks 

i atitinkamo atrėmimo”.
Chruščiovas sakė, kad 

jeigu Vakarai nedarys 
žingsnių prie taikos su Vo
kieti jomis, tai TSRS su
šauks valstybių konferenci
ją ir padarys taiką su Ry
tų Vokietija. Ir jeigu po to 
Vakarai pagalba militari- 
nių jėgų veršis į vakarinį 
Berlyną, tai tada bus karas.

Brazilijoje renkasi 
reakcines jėgos

Caux, Šveicarija. — Trys 
reakciniai generolai pasi
ngojo išgelbėti pasaulį nuo 
komunizmo. Jais yra gene
rolas Juares Tavora, 1955 
metais kandidatavęs į Bra
zilijos p r e z i d entus, gen. 
Hugo Bethem ir gen. Pelio 
Ramalho. Jie ir apie 150 
jų pasekėjų išvyko į Brazi- 
liją.

Generolas Tavora pareiš
kė: “Mes veiksime Brazi
lijoje, kaip tik ją pasiek
sime. Mes turime laimėti 
pergalę Pietų Amerikoje ir 
išgelbėti pasaulį nuo komu
nizmo.”

z

Vėliausios žinios
Paryžius. — Prancūzai 

žemdirbiai Britanijos pro
vincijoje nenusiramina.

Paryžius. — Paryžiaus- 
Strasbourgo greitasis trau
kinys išėjo iš bėgių. Nelai
mėje 32 žmonės buvo už
mušta ir 153 sužeista.

Geneva. — Trys Laoso 
princai: Phouma, Bonn Gu
mas ir Souphanouvongas 
pradėjo pasitarimą sudary
mui koalicinės Laoso vy
riausybės.

Washingtonas. — Atvy
ko Anglijos užsienio reika
lų ministras Lord Home 
pasit arti nusiginklavimo 
reikalais.

Maskva. — Ketvirtadie
nį, Birželio 22 d., sukanka 
20 metų nuo Hitlerio už
puolimo ant Tarybų Sąjun
gos. Visoje TSRS bus mini
mas priešo atmušimas ir 
reikalaujama visiško nusi
ginklavimo pasaulyje.

Clevelandas. — Sulaukęs 
64 metų amžiaus mirė bu
vęs senatorius George H 
Bender.

Philadelphia. — Sulaukęs 
72 metų amžiaus mirė Les
ter F. Titus, vienas iš orga
nizatorių plieno darbininkų 
unijos.

New Delhi. —• Indijoje, 
yra 44,000,000 musulmonų.

New Yorkas. — Birželio 
15 dieną penkios jūrininkų 
unijos paskelbė streiką. 
Pirmąją streiko dieną su
streikavo 50,000 jūrininkų 
ir suparalyžavo šimtus pre
kybinių laivų. Keleivinių 
laivų jūrininkų streikas 
seks, jeigu nebus susitari
mo.

Bendrai yra 100,000 ame
rikiečių jūrininkų, kurie 
priklauso prie šių unijų. 
Jeigu laivų savininkai ne
patenkins jūrininkų reika
lavimų, tai jų streiką rems 
ir laivakrovių unija.

Į New Yorką atvyko Ar
thur J. Goldbergas, JAV 
Darbo sekretorius, kuris 
tuojau pradėjo derybas su 
laivų kompanijomis ir uni

“Po Laoso seks karas Pietų 
Vietname,” sako Kinija

Pekinas. — Buvo suruoš
tas banketas pagarbai šiau
rės Vietnamo premjero 
Pham Van Dango. Bankete 
sakė kalbas svečias ir Kini
jos premjeras Chou En Lai.

Premjeras Dangas sakė: 
“Už naminius karus piet- 
rytų Azijoje atsako Jungti
nių Valstijų imperialistai. 
Buvusioje francūzų koloni
joje Indokinuose karas bai
gėsi 1954 metais sutartimi 
Genevoje. Ten atsirado 
Šiaurės Vietnamo, Pietų 
Vietnamo, Laoso ir Kambo
džos naujos valstybės, bet 
jų nepaliečiamybę ir neut- 
rališkumą paneigė Jungti
nės Valstijos su savo ‘pa

Ar sutaikins arabus 
su Izraeliumi

Washingtonas. — Nuola
tiniai nesutikimai tarp Iz
raelio ir arabų valstybių 
kenkia Artimuosiuose Ry
tuose prekybai ir taikai.

Ąrabų valstybės piktai 
nusistatę prieš Izraelį, nes 
iš jo teritorijos pasitraukė 
900,000 arabų, kurių tur
tas ten liko, o ji-e kenčia 
vargą. Dar ir dabar 200,- 
000 arabų yra stovyklose, 
be pastovaus apsigyvenimo.

Kada Washingtone lan
kėsi Izraelio pre m j eras 
Ben-Gurion, tai JAV pata
rė, kad Izraelis užmokėtų 
nors už dalį nuosavybės pa
sitraukusiems arabams.

ČILĖS STUDENTŲ 
PROTESTAS

' Santiago, Čilė- — Kada 
atvyko Adlai Stevensonas, 
tai studentai suruošė de
monstracijas. Jie buvo iš
kėlę šūkius: “Viva Kuba!.. 
Šalin JAV intervenciją!”

Stevensonas lankosi Loty
nų Amerikoje tikslu pra
vesti JAV politiką.

Nice, Prancūzija. — W. 
Churchillas serga.

jų vadais.
Tarp unijų ir laivų savi

ninkų didžiausias nesutiki
mas, tai dėl kompanijų lai
vų, plaukiojančių po sveti
momis vėliavomis, kaip tai 
Panamos, Liberijos ir Hon- 
duraso. Laivų kompanijos 
tris ketvirtadalius savo lai
vų yra “paslėpę” po sveti
momis vėliavomis ir tu lai
vų jūrininkams nemoka 
unijinių algų.

New Yorkas. — Pakriko 
derybos tarp laivų savinin
kų ir jūrininkų unijų.

Maskva. —Tarybų Sąjun
goje 2,150,000 studentų lan
kė universitetus ir kolegi
jas.

galba’ ”.
Kinijos premjeras Chou 

En Lai sakė: “Po karo La
ose seks karas Pietų Viet
name... Buvo atsilankęs 
JAV viceprezidentas John- 
sonas ir paruošė karo avan
tiūrų planą ne vien Pietų 
Vietname, bet ir kitose 
pietrytų Azijos šalyse”.

Chou En Lai sakė, kad 
Pietų Vietnamo darbo liau
dis kovoja prieš nepaken
čiamą išnaudojimą — ver
giškas sąlygas, bet JAV re
mia Ngo Dinh Diemo val
džią, ginkluoja ją, palaiko 
250,000 vyrų armiją ir žan
darų 60,000 kovai prieš 
liaudį.

PRANCŪZIJA VISAI 
NUTRAUKĖ ALŽYRO 

PASITARIMUS
Paryžius. — Francūzijos 

ministras Alžyro reikalais 
nutraukė pasitarimus su 
Alžyro Liaudies vyriausy
be. Jis sako, kad nežino ka
da pasitarimai atsinaujins. 
Alžyriečiai prieš tai pro
testuoja.

ITALIJOJE SPROGDINA 
ELEKTROS JĖGAINES
Bolzano, Italija. — Laiku 

policija surado padėta spro
gimo medžiagą po elektros 
jėgaine. Jau apie 20 tokių 
diversijų įvyko Bolzano 
provincijoje. Manoma, kad 
tatai daro austrai, kurie 
nori atplėšti šią provinciją 
nuo Italijos ir grąžinti Au
strijai.

Brockton, Mass.
Mire Rindzeyičiene

šeštadienį, birželio 17 d., 
ligoninėje, mirė Helena 
Rindzevičienė. Buvo gera 
“Laisvės” rėmėja. Pašarvo
ta pas Yakavonį, Main St., 
Montello. Paliko nuliūdime 
dukterį, anūkę, giminių ir 
draugų.

Geo. Shimaitis
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GenerolŲ valdžia—generolams
ANĄ DIENĄ “The New York Timese” išspausdino 

laišką tūlo korėjiečio Yonjeungo Kimo, “Korėjos reika
lams instituto” prezidento. Minėtasis institutas veikia 
Washingtone, tai jis nėra joks “komunistų padaras”.

Ką gi Kimas rašo? Jis rašo, kad šiandien Pietinėje 
Korėjoje valdžią pasigrobė generolai tik generolų nau
dai. Laiško autorius sutinka, kad Pietinės Korėjos val
džioje (pirmiau Syngmano Rhee, o vėliau—Chango) 
buvo baisus prasiradimas, kyšininkystės, žmonių apiplė
šimas, bet jis primena ir tai, kad tie patys generolai, 
kurie dabar yra valdžioje, nėra geresni! Vadinasi, ir 
•jie šalies valdžią pasigrobė vyriausiai tam, kad pralob
tų.

“Korėjos kariuomenę ištreiniravo, apginklavo ir vi
saip kitaip rėmė,” sako Kimas, “Jungtinės Valstijos, bet 
toji armija pasirodė yra nepatikima...”

Pietinės Korėjos armija milžiniška, apie 500,000 vyrų. 
Ji buvo organizuota ir ginkluota neva kovai prieš ko- 
fnunizmą, “už demokratiją”. Taigi dabar aišku, kokią 
demokratiją tos armijos generolai ten įkūrė! Įvedė fa
šistinę diktatūrą, žiaurią, plėšikišką. Uždarė profesines 
sąjungas, sukišo į kalėjimus tūkstančius korėjiečių, 
Šiek tiek pažangiau galvojančių.

Mūsų šalies vyriausybė, sukišusi bilijonus dolerių į 
Pietinę Korėją, dabartinę smurtininkų generolų kliką 
pripažino teisėta Pietinės Korėjos valdžia. Ir dar vis 
Washingtonas žada duoti tai armijai daugiau pinigų!

Elektra mūšy gyvenime
JUO GREIČIAU mokslas ir technika žengia pir

myn, tuo labiau sudėtingesnis žmonių gyvenimas daro
si. Jei kada t. v. “civilizacijos pabūklai” kaip nors sukliū- 
va, žmonių gyvenimas atsiduria pavojun. Kai kada gali 
dėl to įvykti net ir didelių tragedijų.

, Pasižiūrėkime, kas atsitiko Niujorko mieste birže
lio 13 d. Miestą buvo užgulę dideli karščiai, siekią apie 
06 laipsnius. Žmonės, aišku, dirbdami išvargo ir kiek
vienas skubėjo į namus atodūsiui.

Bet štai apie tą laika, kada žmonės pradėjo vykti į 
namus iš fabrikų ir kitokių darboviečių, kaž kas sukliu- 
va tūloje Consolidated Edison kompanijos elektros jė
gainėje; ji liaujasi veikusi. Požeminiai traukiniai, kurie 
naudojasi tos elektrinės jėga, staiga sustoja,—a jie pri
sikimšę žmonių, kaip silkių statinėje. Ir stovi^požemio 
urvuose per keletą valandų! Karštis baisus, dušnumas; 
baimė krečia žmones, nes jie nežino, kas čia atsitiko. 
Tokių žmonių, šitaip netikėtai pagautų požemyje buvo 
šimtai tūkstančių!

Dalį miesto užgula tamsa, nes elektrinės gatvėse 
lempos neveikia; gyvenamuosiuose namuose taipgi nė
ra šviesos, neveikia radijas, neveikia televizija. Žmonės, 
kurie turėjo įsitaisę elektrinius “pečius”, nebegali ga
mintis maisto.

Aukštuosiuose pastatuose — biznio ir gyvenamuo
siuose namuose,—kur žmonės naudojasi keltuvais (lif- 
tais-elevetoriais) pasijunta, kad jų keltuvas sustoja ir 
nebejuda. Jie nebegali iš jo išeiti; nei žemyn nei aukš
tyn nebegali pajudėti Kiek baimės! Kokia padėtis ten, 
kur keltuvai buvo pilni žmonių ir sustojo tarp aukštų!..

Taip tęsėsi per keletą valandų. Tenka atsiminti, 
kad ne visas didmiestis šitų pyragų paragavo—tik, pa
lyginti, nedidelė jo dalis, bet ir tai skaudžiai palietė mi
lijonus žmonių.

Na, o khs būtų atsitikę, jei visame didmiestyje tai 
būtų įvykę!

Kas dėl viso atsitikimo kaltas? Dabar tiriama. Kal
tinama kompanija, kurios žinioje yra elektros vielų 
tinklas ir jėgainė. Vieni kaltina kitus. Ar viso to kalti
ninkai bus surasti, nėra žinių. O jei bus surasti, ar juos 
baus?

Miestas ir valstija privalo daryti visa, kad tai nepa
sikartotų niekad.

Ne vienas, be abeionės, žmogus klausia: o kas būtų, 
jei karinė pabaisa paliestų miestą?

Va, kodėl reikia nuolat veikti, kad tokio pavojaus 
niekam nereikėtų bijotis.

TymsteriŲ suvažiavimas
ŠIŲ METŲ LIEPOS mėn. 3 d. Miami mieste, Flo

ridoje, įvyks Tymsterių (International Brotherhood of 
Teamsters) unijos suvažiavimas. Jis bus labai svarbus, 
'ir prie jo tymsterininkai smarkiai ruošiasi.

Kaip žinia, ši unija yra išmesta iš AFL-CIO; ji vei
kia nepriklausomai. Ir unija smarkiai auga nariais. 
Šiuo metu Tymsterių unija turi apie 1,700,000 narių.

* " Dabartinis unijos prezidentas James R. Hoffa ir 
sekretorius-iždininkas John F. English nori ir vėl būti 
išrinktais. Per daug nepasitikėdami rinkimų pasėkomis, 
kai kurie unijistai pradėjo, rinkti aukas propagandai už 
Hoffą ir English išrinkimą. Prašo, kad unijistai aukotų 
po $25.

Tai rodo, kad pačiame suvažiavime gali iškilti ne
maža kivirčių ir aštrių kovų. Bet suvažiavimas bus atvi
ras ir, sakoma, jis gal būt bus net ir televizuotas.

APIE ANGOLĄ
Angola — Portugalijos 

kolonija Afrikoje. Ten ne
seniai įvyko žmonių sukili
mas prieš kolonizatorius, 
ten portugalų kariuomenė 
be jokio atsižiū r ė j i m o j 
elementarinius humanizmo 
dėsnius, žudė angoliečius. 
Iskerdė jų tūkstančius. Bet 
tuo, žinoma, nieko neiš
sprendė: angolų tauta dar 
labiau pasip i k t i n o savo 
“civilizatoriais” ir griež
čiau ruošiasi kovoti prieš 
kolonizatorius.

Rašydamas apie tai, kas 
dedasi Afrikoje, tarybinis 
žurnalistas D. Levinas pri
eina ir prie Angolos, ir sa
ko.

“Viduramžiais Angola, 
kurios gamta nepaprastai 
dosni ir kuri, tariant JAV 
publicisto Džono Hanterio 
žodžiais, ‘stačiai sklidina 
turtų,’ gyv u o d a m a kaip 
nepriklausoma negrų ka
ralystė, buvo viena labiau
siai išsivysčiusių šalių že
myne. Ji turėjo keletą 
stambių ekonomikos bei 
kultūros centrų, gerai or
ganizuotas gyventojų ap
skaitos ir mokesčiu rinkinio 
sistemas, stiprią armiją ir 
net karinį laivyną. Ango- 
liečiai prekiavo su Arabų 
Rytais, auksą, brangią me
dieną, kaučiuką ir dramb
lio kaula keisdami i audi- 

*1 * •nius bei kitus pramonės 
dirbinius.

Portugalai, užkariavę šį 
kraštą, trumpiausiu laiku 
išgrobstė visa,, kas jiems 
atrodė vertinga, ’ sugriovė 
visa, kas, galėjo * priminti 
angoliečiams, jų garbingą 
praeitį. Šimtus t tkstančių 
darbingiausių, sveikiausių 
ir gabiausių Angolos sūnų 
bei dukterų jie išgabeno į 
Naująjį pasaulį, .tuo būdu 
paversdami Angolą “demo
grafijos paradoksu” — vie
nu rečiausiai gyven a m ų, 
skurdžiausių ir tamsiausių 
Afrikos kampų.

Po viso to portugalai at
gaivino vietoje tikrą vergo
vę, kurią papildė trėmimais 
j “slėpiningą” San -Tomės 
mirties salą, iš kurios nie
kas negrįžta gyvas... Por
tugalų “misijos” rezultatus 
tiksliai apibendrino anglų 
žurnalas “World News”: 
“Jokios pažangos per 500 
metų — taip pat savotiškas 
rekordas!”

Saugumo Taryboje
Dėl tų pasib a i s ė t i n ų 

skerdynių, kurios vyko An
goloje, Jungtinių Tautų 
Saugumo taryba buvo su
šaukta į specialų posėdį, 
kad visą padėtį apsvarsty
tų ir pasiųstų į Angolą sa
vo pakomitetį (sūb-commit- 
tee) visapusiškam ištyri
mui tenaitinės padėties.

Birželio 6 d. Sau g u m o 
taryba susirinko. Atida
rius posėdį, kaip rašo vie
nas korespondentas, pir
miausiai kalbėjo Liberijos 
atstovas. J i s pareiškė, 
jog—

“Padėtis, susidariusi An
goloje dėl to, kad portuga
liškieji kolonizatoriai žiau
riai susidoroja su taikiais 
šios šalies gyventojais, ke
lia grėsmę taikai ne tik Af
rikos žemyne, bet ir visa
me pasaulyje.

“Baigdamas Liberijos at
stovas savo delegacijos ir 
Jungtinės Arabų Respubli
kos bei Ceilono delegacijų 
vardu pateikė S a u g u m o 
Tarybai svarstyti rezoliu
cijos projektą, kuris at

kreipia dėmesį į masines 
žudynes Angoloje, įvyku
sias pastaruoju metu šioje 
šalyje, ir reikalauja įparei
goti Portugalijos vyriausy
bę pradėti vykdyti Ango
loje demokratines refor
mas bei pertvarkymus, o 
taip pat prašo Portugalijos 
valdžią tuoj pat įleisti į 
Angolos teritoriją 5 žmo
nių komisiją.

“Jungtinės Arabų Res
publikos atstovas Liūtis pa
brėžė, kad Angoloje susi
dariusi padėtis yra rimta 
ir kelia grėsmę visuotinei 
taikai ir saugumui.”

Kalbėjo ir Portugalijos 
atstovas. Šis, žinoma, pro
testavo. Girdi, Saugumo 
taryba kišasi “į vidujinius 
Portugalijos reikalus.” Jam 
atkirtį davė Tarybų Sąjun
gos atstovas V. Zorinas.

Nutarta pasiųsti į Ango
lą komisiją visapusiam pa
dėties ištyrimui.

Pareikalauta, kad Portu
galija nutrauktų savo bar
bariškas represijas prieš 
angoliečius, trokšta n č i u s 
nepriklausomo gyvenimo. 
Už tai, tenka priminti, bal
savo ir JAV delegacija. 
Bet BUtanijos ir Francūzi- 
jos delegacijos nebalsavo...

A. ŽMUIDZINAVIČIAUS 
DOVANA VALSTYBEI

Vilniaus “Tiesoje” (bir
želio 9 d.) telpa toks vie
šas dailininkui A. Žmui
dzinavičiui žodis:

“Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba su nuoširdžiu dė.- 
kingumu priima Jūsų pa
siūlymą perduoti Tarybų 
Lietuvos darbo žmonėms 
gausią, didžibš, meninės 
vertės Jūsų kūrinių kolek
ciją, o taip pat Jums pri
klausančius kitų dailinin
kų tapybos, skulptūros ir 
grafikos darbus, Jūsų su
rinktus įvairių tautų taiko
mosios ir liaudies dailės 
kūrinius, a r c h e o loginius, 
e t n o g r a f i nius, numiz
matinius, bibliograf i n i u s 
rinkinius, nuotraukų ir re
produkcijų albumus, kny
gas ir kitus meno leidinius.

“Visi šie didelės moksli
nės, meninės bei pažintinės 
reikšmės meno kūriniai, 
būdami prieinami liau
džiai, skiepys darbo žmo- 
n ė m s gerą estetinį sko
nį, kels jų kultūrą ir ža
dins meilę Tarybinei Tėvy
nei.

“Visų respublikos darbo 
žmonių vardu reiškiame 
Jums padėką ir linkime il
gų metų, geros sveikatos ir 
tolesnės kūrybinės sėk
mės.”

Ką visa tai reiškia?
Tai reiškia, kad dailinin

kas. A.,Žmuidzinavičius ati
davė lietuvių tautai visą 
savo kūrybą ir visą rinkinį 
visokių, per ilgą gyvenimą 
surinktų, kitokių dailės kū
rinių,—vertingų dalykų.

Mums rodosi, A. Žmui
dzinavičius bus pats se
niausias Lietuvos dailinin
kas, jau senokai peržengęs 
per 80 metų slenkstį. Jis 
gyvena vienas—žmona mi
rė prieš apie trejetą me
tų. Jis žino, kad, atiduota 
jo kūryba valstybei (lietu
vių tautai)., ji bus gerai 
prižiūrėta, sutvarkyta, su
dėta į atitinkamas patal
pas, kad per šimtmečius 
padėtų lietuvių tautai įsi
savinti gilesnį estetinį sko
nį, kad lietuvių tauta gau
tų iš Žmuidzinavičiaus kū
rybos didesnį įkvėpimą

• ■ ’ '

dirbti visose , gyvenimo sri
tyse. ’

Prieš kurį laiką skulpto
rius Petras Rimša padarė 
tą patį, ką dabar padarė A. 
Žmuidzinavičius.

K. BOGDANAS 
LANKĖSI ČIKAGOJE
S. J. Jokubka “Vilnyje” 

rašo:
“Čikagoje lankėsi dar 

vienas svečias iš Lietuvos. 
Šį kartą buvo atvykęs Ta
rybų Lietuvos Dailininkų 
sąjungos sekretorius Bog
danas. Vyras jaunas, vos 
35 metų amžiaus, bet jau 
pasižymėjęs savo gabumais 
ir darbštumu.

“Jis čia lankėsi su trimis 
tarybiniais dailini n k a i s . 
JAV dailininkų svečiai.

“Mums, lietuviams, kar- 
bė, kad iš penkiolikos ta
rybinių respublikų į TSRS

Į kultūrininkų delega c i j a s 
užsienin taip dažnai paren
kami lietuviai.

“Buržuazinių nacionalis
tų vapaliojimai, kad Lietu
va pavergta, kad lietuviai 
laikomi antraeiliais TSRS 
piliečiais, — grynas me
las.”

Šiomis dienomis minėtoji 
tarybinių dailininkų dele
gacija lankosi ir Niujorke-

Sveikina
Vilniaus miesto LSD 

“Spartako” Taryos darbuo
tojai nuoširdžiausiai svei
kina “Laisvės” laikraščio 
redakcijos darbuotojus gar
bingo penkiasdešimtmečio 
sukakties proga.

Nors pavėluotai siunčia
me sveikinimą, tačiau >tU 
kimės mes, kad laikraščio 
“Laisvės darbuotojus su 
šia garbinga sukakties pro
ga pasveikinti nėra vėlu 
bet kuriuo laiku.

Vilniaus miesto
LSD “SPARTAKAS” 
tarybos darbuotojų 
vardu

Algirdas Virbickas 
Vilnius, 1961-1V-8

Iš eglės medienos 
daro plastmasę

Vis didesnę reikšmę dau
geliui dirbtinai gaunamų 
stambiamolekulinių jungi
nių įgauna plastifikatoriai 
—medžiagos, suteikiančios 
masei didelį elastingumą. 
Čia nemažas vaidmuo ten
ka levulininei rūgščiai. Ta
čiau tuo jos veikimas neap
siriboja; kai kurie šios 
rūgšties dariniai — puikūs 
tirpikliai, o ji pati turi sa
vybę užmušti bakterijas.

Leningrado Miško techni
kos akademijoje išr a s t a s 
būdas levulininę rūgštį gau
ti iš eglės medienos. Šiam 
reikalui eglės piuvenos su
pilamos į autoklavą, užpila
mos 2 nuošimčių sieros 
rūgštimi ir virinamos 
180° temperatūroje 3 va
landas esant 10-12 atmos
ferų slėgimui. Ga u t a s i s 
h i d r o lizatas išgarinamas 
100° temperatūroje ir iš jo 
išskiriama levulininė rūgš
tis . Šiuo būdu gaunama le- 
vulininė rūgštis atsieina pi
giau, ir gaunami dideli jos 
kiekiai.

Redakcijos Atsakymai
S. Penkus, Lawrence.—Į 

korespondencijas datų apie 
besirengiančius turistus 
vykti į Lietuvą''nededame, 
nes dažnai tos datos pasi
keičia. Ačiū už rašinėjimą.

Jis yra kilęs iš Gelgau
diškiu parapijos, Jotiškių 
kaimo, Šakių rajono, sūnus 
Jurgio ir Magdalenos Ši
maičių. Jo tėvai buvo pasi
turį ūkininkai, turėjo 3 sū
nus ir 4 dukras. Mokslo 
Šimaičiai savo vaikų nelei
do, patys pramokydavo juos 
skaityti, o vėliau vaikai vie
ni nuo kitų mokėsi skaityti 
ir rašyti.

Jurgis iš visų savo bro
liukų ir sesučių buvo labiau 
linkęs mokytis. Jis savo 
paties iniciatyva lankęs 
slaptą savo kaime mokyklą 
ir rusiškomis raidėmis pra
simokęs lietuviškai rašyti. 
Mėgdavęs skaityti knygas 
ir laikraščius kur tik kiek 
jų sučiupdavęs.

Jurgis Šimaitis gimė 
1886 m. birželio 20 d. Iš 
vaikystės tėvo ūkyje gany
davo galvijus, o paaugėjęs, 
su broliais ir sesutėmis, 
dirbdavo ūkio darbus. Dėl 
didelės šeimos tėvo ūkyje, 
Jurgiui atrodė, kad jo atei
tis rūsti, galvojo jis ką da
ryti.

Suaugęs į vyrą Jurgis, 
kaip ir daugelis tų laikų 
jaunimo, geidė vykti į Ame
riką. Nes nuo kitų prisi
klausydavo daug- gerų žinių 
apie Ameriką. Na, 1907 
m. jis išvyko į Ameriką. 
Atvyko į Worcester}, Mass.

Tada Jurgis buvo 24 me
tų amžiaus, stambus vyras. 
Sunkūs darbai Amerikoje 
jo negązdino, nes jis savo 
plačiais pečiais ir stiprio
mis rankomis juos apgalė
davo. Gyvenimas jam čia 
vyko.

Worcesteryje gyvenda
mas, Jurgis Šimaitis susi
pažino su pažangiuoju A- 
merikos lietuvių judėjimu. 
1913 m. jis nuvyko į Mon
tello, Mass. Darbą gavo 
batų dirbtuvėje. Tuo metu 
Montelloj buvo stiprus pažan
giųjų lietuvių judėjimas. 
Jurgis čia įstojo į Lietuvių 
Socialistų Sąjungą ir į ke
letą vietinių šalpos draugijų, 
kiek vėliau ir į Literatūros 
Draugiją. O Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą jis 
pats padėjo organizuoti.

Pradėjęs veikti visuome
ninėje dirvoje, pasi jautė 
stoką prasilavinimo. Stojo 
į mokyklą ir per tris žie
mas lankė anglų kalba va
karinę mokyklą. Kiek mo
kykloje prasilavinęs, rimtai 
stojo į visuomeninę veiklą.

“Laisvės” kontestuose ga
vimui naujų skaitytojų Jur
gis Šimaitis dalyvauja nuo 
1928 m. ir pačiais pirmai
siais į kontestą įstojimo me
tais jis laimėjo pirmą pre
miją. Nuo 1928 metų iki 
šiol be pertraukos Jurgis 
Šimaitis platina “Laisvę” ir 
dalyvauja jos metiniuose 
kontestuose. Kiekvie n a i s

2 p.-Laisvč (Liberty)— Antr., birželio (June) 20, 1961

metais jis laimi premijasjb 
ir ne paskutines. jp

Šimaitis yra veiklus vi
suose frontuose pažangiojo 
Amerikos lietuvių judėjimo. 
Visuose nacionalinių orga
nizacijų suvažiavimuose jis 
atstovauja savo miesto tų 
organizacijų kuopas. Jis 
yra geras organizatorius, 
moka darbuotis gavimui or
ganizacijoms naujų narių, 
darbštus organizacijų pa
rengimuose.

Jurgis Šimaitis yra labai 
ypatingo c h a r a kterio as
muo. Jis rimtai domisi pa
sauliniais įvykiais. Dėl ko
kių nemalonių įvykių darbi
ninkiškam judėjimui kad 
jis ir susijaudinančiai juos 
pergyvena, tačiau despera
cijai bei pesimizmui nepasi
duoda, veikia kaip veikęs, 
kovoja už darbi n in kišką 
idėją. Susirinkimuose jis 
budrus, greit supranta da^ 
lykus, ima balsą, diskusuo- * 
ja, orientuojasi faktais, 
rimtai, be karščiavimosi.

Jis yra darbštus “Lais
vės” korespondentas ir tu
ri talentą aiškiai raštu iš
reikšti savo mintis. Jis pa
rašo daug žinių iš savo ko
lonijos įvairių įvykių. Mo
ka trumpai ir aiškiai pa
duoti žinias .

Jis yra duosnus materia
liai rėmėjas spaudos ir pa
žangiosios lietuvių kultūri
nės veiklos. Darbštus kny
gų ir kitokios darbininkiš
kos literatūros platintojas. 
Visas jo gyvenimo pasiten
kinimas yra visuomeninėje 
veikloje. Per ilgus metus 
savo visuomeninėje veikloje 
Šimaitis’ nėra buvęs nė co
lio'nukrypęs nuo darbinin
kiško judėjimo linijos.

Šių metų birželio 20 dieriį $ 
Jurgiui Šimaičiui sukaks 75 
metai amžiaus. Jis dar stip
rus, gerai atrodo, linksmas, 
gerai jaučiasi sveikatoje ir 
dirba organizacijose kaip 
dirbęs.

Visas progresyvus Ame
rikos lietuvių judėjimas yra 
laimingas, turėdamas savo 
eilėse tokį veikėją kaip Ši
maitis, ir visa pažangioji 
Amerikos lietuvių visuome
nė sveikina jį 75 metų am
žiaus sukaktimi ir linki jam 
gyventi dar ilgus metus.

1 P. Buknys

Waterbury, Conn.
Sekmadieni, birželio 11 

d., teko dalyvauti dviejuo
se susirinkimuose. Lietu
vių laisvųjų kapinių susi
rinkimas buvo sušauktas 
pasitarimui, nes reikalingą 
žemės paruošti tinkamos 
laidojimui. Nutarta .tą pa
daryti. Taipgi nutarta pa
kelti kainą už žemės skly
pą.

Antras susirinkimas bu
vo, tai LDS 49 kuopos. Jis 
įvyko po pietų. Jis buvo 
neskaitlingas. Negerai, kad 
nariai nesilanko.

Nutarta rudenį suruošti 
parengimą a t ž y m ė j imu i 
k u o p os susiorganizavimo. 
Tai geras tarimas.

Birželio 5 dieną pralei
dau pas A. Jasulevičienę- 
Ji labai gražiai įsikūrusi: 
gražus mūrinis namas, su 
daug žemės aplinkui, neto
li yra ežeras. Labai gra
ži vieta.

Ji yra “L” skaitytoja ir 
LDS narė. Palaidojo savo 
pusbrolį Grunskį. Reiškiu 
jai užuojautą.

J. Strižauskas Y



Apie įžymius žmones
1 ’ J. Greifenbergeris

Juozas Greifenbergeris gi
mė 1898 m. balandžio 6 d.
Kalvarijoje. Dar mažas bū
damas, jis padėdavo tėvui 
kalvėje taisyti valstiečių že
mės ūkio padargus, o žie
mą lankydavo pradžios mo
kyklą. 1919 m. pradžioje, 
įsikūrus didžiojoje Lietuvos 
dalyje Tarybų valdžiai, J. 
Greifenbergeris aktyviai 
dalyvauja pirmųjų komjau
nimo organizacijų darbe 
Vilniuje. Tų pačių metų 
balandžio 19 d. baltųjų len
kų legi o n a m s įsiveržus į 
Vilnių, jis vadovavo Karlo 
Libknechto vardo komjau
nuolių būriui, kuris tris die
nas su ginklu rankose ko
vojo Vilniaus gatvėse, at- 
mušdamas lenkų baltagvar

diečių puolimus. Nuo 1925 
> m. Juozas Greifenbergeris 

dirba partinį darbą Kaune, 
dažnai pavaduoja Lietuvos 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto sekretorių Karoli 
Požėlą. 1926 m. gruodžio 17 
d. naktį fašistiniai sąmoks
lininkai įvykdė ginkluotą 
fašistinį perversmą. Pa
čiomis pirmomis perversmo 
valandomis buvo suimti 
Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komiteto sekre
torius K. Požėla, įžymūs 
revoliucionieriai komunis-
tai K. Giedrvs. R. Čarnas ir 
J u c z a s Greifenbergeris. 
1926 m. gruodžio 27 dieną

MIKROMEGAS

Žiūrini pro mano akinius
Sinonimų žodynas

* / Šiemet Valstybinė peda
goginės literatūros leidyk
la Kaune išleido kalbininko 
A. Ly bėrio paruoštą “Lie
tuvių kalbos sinonimų žo
dyną.” šis stambokas 300 
puslapių darbas kol kas 
dar gana kuklus, bet reikia 
tikėtis, kad jis augs kartu 
su kitais T. Lietuvoje lei
džiamais žodynais. Minėta
sis sinonimų žodynas, tai 
pirmas mūsų kalboje tos 
rūšies veikalas. Jo rei
kalingumas kiekvienam 
plunksnos darbininkui se
niai buvo jaučiamas. Todėl 
netenka stebėtis, kad di
džiulė 15,000 tiražu pirmoji 
laida jau veik išpirkta ir 
autorius ruošia antrą, pa
didintą laidą.

Neišprususiam skaityto
jui pir m i a u s i a gali kilti 
klausimas, kas tie sinoni
mai? Į tai atsako knygos 

^įvade patsai autorius seka
mais žodžiais:

“Taigi sinonimai yra skir
tingos garsinės sudėties, 
bet vienodos arba labai ar
timos reikšmės žodžiai, var
tojami tam tikriems reikš
mės arba stiliaus atspal
viams žymėti.”

Be sinonimų mūsų litera
tūrinė ir šnekamoji kalba 
būtų labai skurdi, jos sti
lius blankus, negyvas, nu
susęs. Sinonimai duoda kal
bai grakštumo, turtingumo, 
lavumo bei įvairumo atspal
vį. Sinonimai tai geriausi 
kiekvieno rašytojo padėjė
jai. Jo stilius sprendžia
mas iš sugebėjimo naudotis 
sinonimais. Todėl šis žo
dynas bus kiekvienam rašy
tojui ir žurnalistui nepava
duojamas žodžių šaltinis. 
Dar vienas knygos pliusas, 
tai kad visi sinoniminiai 

Juodžiai kirčiuoti.
2 Sinonimais laikytini ne 
^vien tik tapačios reikšmės 

žodžiai, bet ir visi artimos 
reikšmes terminai, nes kal
boje beveik nėra tokių žo

anksti rytą fašistinių bude
lių šūviai nutraukė šių ke
turių didvyriškų liaudies 
sūnų gyvenimą.

Vincas Kapsukas
Vincas Mickevičius-Kap- 

sukas gimė 1880 m. balan
džio 7 d. Būdviečių kaime, 
Pajevonio valsčiuje, Vilka
viškio apskrityje (dabar Ky
bartų rajonas). Pasimokęs 
Marijampolės, paskui Min
taujos gimnazijoje, V. Kap
sukas dėl caro valdžios per
sekiojimų buvo priverstas 
išvykti į užsienį. Jis lavi
nasi toliau Š v e i c a r ijoje, 
Berno universiteto filosofi
jos fakultete, kartu daly
vauja visuomeninėje veiklo
je. * 1903 m. V. .> Kapsukas 
įstojo į • Lietuvos socialde
mokratų partiją ir vėliau 
tapo vienu iš aktyviausių 
kovotojų už revoliucinės 
proletariato partijos sukū
rimą Lietuvoje. Šiam už
daviniui pasiekti V. Kapsu
kas paaukojo visą savo gy
venimą. V. Kapsukas buvo 
vienas iš aktyviausių Lietu
vos Ęomunistų partijos or
ganizatorių ir vadovų. 1918 
m. gruodžio 8 d. Vilniuje 
buvo sudalyta Lietuvos 
Laikinoji revoliucinė darbi
ninkų ir valstiečių vyriau
sybė, kuriai vadovavo Vin
cas Kapsukas. Imperialis
tams užgniaužus jaunąją 
Tarybų Lietuvos respubli- 

džių, kurie savo reikšme 
visiškai sutaptų. Tarp jų 
vistik yra, kad ir nežymus, 
skirtingas atspalvis. Todėl 
sinonimais gali būti visi žo
džiai, turinti bendrai arti
mą prasmę.

žodyno autorius duoda 
gana daug daiktavardinių, 
veiksmažodinių ir kitų kal
bos dalių sinonimų. Knygos 
gale yra išsami abėcėlinė 
rodyklė, kuri padeda žody
no vartotojui greičiau susi
rasti jam pageidaujamą pa
vaduotoją.

Kad skaitytojui būtų aiš
kiau, kas yra tie sinoni
mai, paduosiu kelis pavyz
džius:

Didelis — didis, didžiulis, 
galybiškas, milžiniškas, ko
losalus, titaniškas, gigantiš
kas, grandioziškas.

Drabužis — rūbas, drapa
na, apdaras, aptaisas, ap
ranga, apvalkas, danga.

Drąsus — narsus, bebai
mis, nepabaidomas, nenu
gąsdinamas, n e į b a u gina
mas.

Draugas — bičiulis, bend
ras, sėbras, kolega.

Driskius — skarmalius, 
skudurius, draiskalius, lop- 
šas, skarius, skurlius.

Galvoti —* manyti, minty
ti, protauti, samprotauti, 
dūmoti, godoti.

Gražus—dailus, puošnus, 
puikus, šaunus, prašmat
nus, išvaizdus.

Įsakymas — įsakas, prie
sakas, paliepimas, potvar
kis, nurodymas, direktyva, 
komanda.

Ištvermingas — ištvarus, 
ištūrus, patvarus, kantrus.

Jėga — galia, pajėga, iš
galė, sveikata, spėka, vie
kas, šyla.

Kovoti—kariauti, muštis, 
grumtis, kautis, imtis, rem
tis.

Lašėti —• varvėti, pakš
noti, kapnoti, kapsėti, cap- 
sėti, vapsėti.

ką, V. Kapsukas apsigyve
no Maskvoje, kur 1935 m. 
vasario 17 d. ir mirė.

Satyristas Žukas
Revoliucinis jumoras ir 

satyra, aštri, kovinga, de
maskuojanti karikatūra — 
galingas ginklas kovoje 
prieš buržuaziją, prieš re
akciją. Tai labai gerai su
prato ir šituo ginklu kovo
jo prieš Lietuvos buržuazi
ją dailininkas Stepas Žu
kas. Gimęs darbininko šei
moje 1904 metais, S. Žukas 
praleido vargingą vaikystę. 
1923 m. S. Žukas įstoja į 
Kauno Meno Mokyklą, ku
rią baigia 1929 m. Jis pie
šia revoliucinius plakatus, 
tampa nelegalaus satyrinio 
žurnalo “Šluota” pagrindi
niu karikatūristu. Antrojo 
pasaulinio karo metais jis 
savo aštria satyra kovojo 
prieš hitlerinius okupan
tus. Daug jo kovingų ir są
mojingų karikatūrų buvo 
išspausdinta to meto lietu
viškuose laikraščiuose. Iš
vadavus Tarybų Lietuvą, į 
savo gimtąjį kraštą sugrį
žęs Stepas Žukas, nepaisy
damas silpnos sveikatos ir 
ligos, daug ir kūrybiškai 
dirbo. S. Žukas mirė 1946 
m. gegužės 6 d.

Vandenbergas, Calif.—Ir 
vėl į Ramųjį vandeny n a 
nukrito “Atlas” raketa. Jo
je buvo 47,000 galionų ke- 
rosino ir 7,000 kitokios 
greitai degančios medžia
gos.

Mažas — menkas, smul
kus, miniatūrinis, mikros- 
pinis.

Rezultatas — išdava, vai
sius, padarinys, pasekmė.

Ruoša —- ranga, apyvoka, 
apdaira, žygiai.

Silpnas — bejėgis, bega
lis, beviekis, mažajėgis.

Sąmyšis—sumišimas, su
irutė, maišatis.

Smogti — kirsti, trenkti, 
rėžti, šerti, skelti, drožti, 
vožti, dobti, duoti.

Stiprus — tvirtas, drūtas, 
galingas, jėgingas, pajėgus, 
įstangus.

Turtuolis—didžturtis, lo- 
bininkas, pinigius, didžpini- 
gis.

Vargšas—varguolis, var
geta, vargdienis, vargovai- 
kis, bėdžius, nelaimėlis.

žiaurus — nuožmus, be
širdis, kietaširdis, akmen- 
širdis, nežmoniškas, žvėriš
kas.

žvairuoti — šnairu oti, 
žvairakiuoti, skersakiuoti, 
kreivakiuoti, baltak i u o t i, 
dilbakiuoti.

Taigi iš šių kelių pa
vyzdžių matome, jog žody- 
ninė kalbos sudėtis yra la
bai turtinga ir įvairi. Kal- 
bamasai žodynas apima 720 
sinonimingų žodžių lizdų su 
daugiau kaip 3,900 žodžių.

Dabar, kai jau turime lie
tuvių kalbos sinonimų žo
dyną, Lietuvos kalbininkai 
turėtų pasirūpinti ir apie 
sudarymą antonimų žody
no, t. y. priešingos reikš
mės žodžių žodyno, kur ar
timai skambanti žodžiai tu
ri skirtingą prasmę. Anto
nimų žodynas ypačiai pra
verstų mūsų poetams, kur 
eilėdaros kūryboje asonan- 
sai vaidina tokį svarbų 
vaidmenį.

Ta pati Pedagoginės li
teratūros leidykla pernai 
išleido mokykloms skiriamu 
A. Venclovos knygą, kurio
je telpa parinkti 26 eilė*

Botan. Stanislovas 
Bonif. Jundzilas

Sukako 200 metų nuo vie
no įžymiausių senojo Vil
niaus universiteto moksli
ninkų — botanikos mokslų 
profeso r i a u s Stanislavo 
Bonifaco Jundzilo gimimo 
dienose. S. Jundzilas gimė 
1761 m. gegužės 6 d. Vil
niaus vaivadijoje, Lydos 
km. Vaikystę praleidęs gra
žiose vietovėse, jis pamilo 
gamtą. Tad ir mokindama
sis Vilniaus universitete, y- 
pač domėjosi gamtos moks
lais. Išvykdavo į ekskursi
jas, kolekcionavo Lietuvos 
paukščius, vabzdžius, augi
no iš vikšrų drugius, rinko 
ir herbarizavo augalus. Šių 
floristinių darbų dėka jis 
paruošė veikalą “Lietuvos 
provincijoje natūraliai au
gančių augalų aprašymas 
pagal Linėjaus sistemą”. 
Jame buvo aprašyta Lydos, 
Gardino, Vilniaus ir kitų 
apylinkių flora. Toks veika
las buvo naujovė tiek Lie
tuvoje, tiek ir kaimyniniuo
se kraštuose. S. Jundzilas 
priskiriamas prie senojo 
Vilniaus universiteto pa
žangiųjų mokslininkų gru
pės ne tik už floristinį ir 
pedagoginį darbą, bet ir už 
tai, kad jis vienas pirmųjų 
Lietuvoje savo moksliniuo
se veikaluose gyvybinius 
procesus aiškino materialis
tine dvasia. Mirė Vilniuje 
1847 m. balandžio 27 d., 
sulaukęs 86 metų amžiaus.

raščiai ir trys apsakymai. 
Tai labai įdomi ir pamokan
ti busimiesiems profeso- 
riams lektūra! Visa tai ro-
do, kaip stropiai Lietuvos 
pedagogai ir vyriausybė 
rūpinasi jaunojo atžalyno 
mokymu bei kultūrinimu. 
Šis leidimas jau ketvirtas. 
Knyga naudinga ne tik 
moksleiviams.

Apie aspiriną
Veikiausiai, jokio kito 

vaisto JAV-se nesuvartoja
ma tiek, kiek aspirino. Kaip 
skausmo ramintoją jį var
toja kur reikia ir kur ne
reikia. Šis produktas jau 
turi 108 metus amžiaus. 
Reikia s t e be t i s, .kad jo 
šimtmetinių sukaktuvių 
niekas neminėjo! Nežiū
rint šio tariamo “apsileidi
mo,” mūsų krašto žmonės 
kas mieli meteliai suvarto
ja 20 milijonų svarų aspi
rino. Kitaip sakant, aspi
rino vergai kasmet suryja 
su virš 16 milijardų (bilijo
nų) tablečių. Gi pinigais 
skaičiuojant suma bus to
kia: už gryną aspiriną kas
met sumokama 69 milijonai 
dolerių, o už aspiriną su 
priemaišom — “pagardini- 
mais”-—213 milijonų.. Taigi 
viso aspirino dievaitis kas
met suryja 282 milijonus 
dolerių. Niekas neturi tei
sės sakyti, kad Amerikos 
žmonės nelinkę save gydy
ti !, Tai tik vienas vaistas, 
o kur dar šimtai kitų vais
tų nuo tikrų ir tariamų ne
galavimų : nutukimo, reu
mato, slogų, dantų, pilvo 
bei galvos skaudėjimo, pa
girio j imo ir kitų.

Aspirinas priklauso sali- 
cylatų grupei, turinčiai 
rūgšties savybes. Jo pa
grinde stovi anglies ir van
denilio atomų šešiakampė 
molekulė, organinėje che
mijoje vadinama1 “benzino 
žiedu,” vartojamu šimtuose 
preparatų, tarp kurių ga
lima rasti ir fenolį (karbo- 
linę rūgštį).

Aspiriną ^(acetylsalicylic 
acid) “atrado” 1853 m. 
prancūzas chemikas čarlas

Rašytoja Didžiulienė
Lietuvių moterų rašytojų 

realisčių tarpe prideramą 
vietą užima ir Liudvika Di
džiulienė, pasirinkusi Žmo
nos slapyvardį. L. Didžiu
lienė gimė 1856 m. gegužės 
3 d. Roblių kaime, Pane
munėlio valsčiuje. Be lietu
vių ir lenkų kalbų L. Did
žiulienė mokėjo rusiškai, 
latviškai, vokiškai ir pran
cūziškai. Apie 1892 m. L. 
Didžiulienė ėmėsi plunks
nas. Dar tais pačiais me
tais buvo išspausdintas pir
masis jos apsakymas—“Tė
vynės sūnus”. 1893—1895 
m. periodikoje, kalendo
riuose ir atskirais leidi
niais pasirodė daugiau 
kaip dešimt įvairaus pobū
džio ir paskirties L. Didžiu
lienės kūrinių. Vėliau ji pa
rašė tokius stambius kūri
nius, kaip apysaka “Atga- 
jėlė”, komediją “Lietuvai
tės”, dramas “Katei juo
kai — pelei verksmai”,' 
“Duokite man laisvės” ir 
kt. Liudvika Didžiulienė 
mirė 1925 m. spalio 25 d.

SENATAS Už BILIŲ 
NAMŲ REIKALAIS

Washingtonas. —Senatas 
64 balsais prieš 25 priėmė 
bilių namų reikalais. Siūlo
ma, kad federalinė vyriau
sybė paskirtų $6,140,000,000 
dėl penkerių metų. Iš to 
fondo būtų teikiama gyve
nimo namų reikalais pasko
los tiems, kurių metinės 
įplaukos yra nuo $4,000 iki 
$6,000.
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Gerhardtas ir jį aprašė. 
Tačiau jis, kaip skausmo 
tramdytojas, buvo pradėtas 
vartoti tik 1898 m., aki vo
kietis chemikas Feliksas 
Hoffmanas juo ėmėsi gydy
ti savo tėvą, sergantį reu
matiniu artritu. Jis apie 
tai pranešė savo firmos 
(Fridrich Bayer bendro
vės) v i r š i n i n kams. šie 
gudrūs Duesseldorfo biz
nieriai tuoj tą “atradimą” 
užpatentavo ir pradėjo par- 
davoti šį “stebuklingąjį” 
vaistą. Mūsų krašte Baye- 
rio produktai buvo pradėta 
pardavoti 1915 m. Tačiau 
pirmojo pas a u 1 inio karo 
metu. čia esą Vokietijos tur
tai ir patentai buvo konfis
kuoti., Tuo pasinaudodami, 
Amerikos pramoni n in k a i 
pradėjo dirbti aspiriną ir 
čia. Vokiečiai iškėlė jiems 
bylą už patento teisių lau
žymų, bet 1921 m. teismas 
jų skundą atmetė. Ameri
konai savo aspiriną dažnai 
vadina visokiais komerci
niais vardais, įdėdami į jį 
truputį kokių nors priemai
šų, kaip citrinės rūgšties ar 
kokių nors rūgštį neutrali
zuojančių chemikalų, ir 
lupdami pasakiškai aukštas 
kainas.

Aspiriną neprivalo imti 
serganti dusuliu ar turį 
skilvio opą (stomach ul
cer), nes jo rūgštis sukelia 
viduriuose nepalankią reak
ciją ir sunkina ligą. Taipgi 
aspirino nereikia imti tuo
met, kai viduriai yra tušti; 
nuo to dažnai reikia vemti. 
Jei jau būtinai reikia apsi- 
riną imti anksti rytą, tai 
geriausiai ištirpinti table tą 
stikle vandenš ar pieno ir 
dar įdėti žiupsnelį sodos 
(kepamųjų, miltelių — bak
ing soda).

Nuo aspirino ypatingai 
reikia saugoti vaikus, kad 
jie, suradę bonkelę, riesury- 
tų kelias tabletes, nes aspi
rinas, didelėmis dozėmis, 
yra nuodingas.. Iš JAV 13,- 
000 netiksliai apsinuodiju
sių žmonių, daugiausia vai
kų (1959 m.),—2,061, t. y. 
16%, buvo apsinuodiję as
pirinu.

Dovanos Jubiliejaus Proga

Antanas Bimba dalyvavo piknike Baltimore, Md.
Per jį aukojo sekami:

K. ir A. Zambusevičiai, Reading, Pa. .. $61.00 
Juozas Deltuva (anksčiau $50) Baltimore, 28.00 
Petras Kuprys, Annapolis Jct., M d............20.00
J. Kasparavičius, Baltimore, Md.............. 10.00
P. Šlajus, Eddystone, Pa............................. 5.00
A. Lipčius, Eddystone, Pa........................... 5.00
Joniškietis, Washington, D. C.................... 5.00
A. J. Pranaitis, Camden, N. J........................5.00
Nellie Griciūnienė, Philadelphia, Pa............5.00
Zigmas Urbonas, Philadelphia, Pa............. 5.00
M. Romikaitis, Reading, Pa........................ 4.00
J. Vaitkus, Philadelphia, Pa....................... 2.00
Bubnys, Baltimore, Md............................... 2.00
M. Seimys, Baltimore, Md.......................... 2.00
Helen Wood, Baltimore, Md.......................  1.00

Daugiau aukų gauta sekamai:
LMS 2 apskr., (per J. Petrus), Mass, valst. $150.00 
J. Burbienė ir Amelia Juškevičienė (atminčiai

D. Burbos jo mirties sukaktyje ir jo vardu 
pasveikinimas Laisvės 50 m. jubiliejaus), 
Stamford, Conn. :......................................  50.00

ALDLD 52 kp., Detroit, Mich. ......................  25.00
Elvira Stripeikienė, Cleveland, Ohio ............. 25.00
J. Boubonis, Kenosha, Wis............................... 11.00
L.D.S. 55 kp., Cleveland, Ohio ........................ 10.00
K. Senkus, Minersville, Pa................................ 10.00
Dr. Ašnienskaitė-Nadeau, Ft. Lauderdale, Fla., 10.00
S. ir A. Kazilioniai, Cleveland, Ohio ............... 10.00
Chas. Brown, Brooklyn, N. Y...............................5.00
Patricia Janiunienė, Matawan, N. J.................... 5.00
E. Tureikiai, Philadelphia, Pa........................... 5.00
Walter ir Eva Graunas, Ozone Park, N. Y. ... 5.00 
K. B., Newark, N."’ J. ............................. 5.00
Viktorija Kazlauskienė, Plymouth, Pa..............5.00
J. Jackim, Shelter Island, N. Y......................... 3.00
Mr. ir Mrs Baiallis, Maspeth, L. 1........................2.00
Pauline Mataitis, Hellertown, Pa...................... 2.00
G. Aris, Worcester, Mass.....................................2.00
J. Čelkis, Piedmont, Canada............................... 2.00
S. Rakštys, Fruitland, Canada ........................ 2.00
Po $1: J. Vasil, Shrewsbury, Mass.; P‘. V. Gasper,

Detroit, Mich.
F. Žukas, iš Ludington’o, prisiuntė $20. Aukojo:

S. ir M. Klastauskai ............................... $5.00
V. ir J. Podžiūnai .......................   5.00
William Stakėnas .................................. 3.00
W. Braun ................................................... 2.00
E. Chipley ..................................................   2.00

' F. Žukas ..................................................... 2.00.
Mary Lang ............................... '................ 2.00
M. ir P. Smalstis .................................. 2.00
Raymond Stakėnas .................................... 2.00
V. Kirviala ................................................. 2.00

Po $1: Birutė Copman, Adam D., A. žukienė, Stan
ley Plenaitis, M. ir T. Masiai, P. ir D. Miller, Bruce Ja
saitis, Draugas, Anna Stakėnas, Vytautas Plenaitis, St. 
Masytė, Bepavardės. Viso $40. Tai $20 Laisvei ir $20 
Vilniai.

Grand Rapids, Mich.; Wm. Goodis, Earlville, N. Y.; 
Izabella Macewicz, E. Billerica, Mass.; Geo. Stasiukai- 
tis, Cliffside Park, N. J.; M. Pacenkienė, Wyoming, 
Pa.; J. Laurinaitis, Thomas, W. Va.; A. Kalazevičius, 
Pittston, Pa.; John Vaitiekūnas, New York City, N. Y.; 
A. Večkys, Lawrence, Mass.; Antanas Ūsas, Easton, 
Pa.; M. Šmagorienė, Miami, Fla.; F. Netsel, Gardner, 
Mass.; J. Samulis, Trumansburg, N.. Y.; Anna Zeidat,
Brooklyn, N. Y.

Širdingai dėkojame visiems,'kurie taip gausiai pri
sidėjo prie laikraščio paramos.

Laisvės Administracija

NEW HAVEN. CONN.
MŪSŲ NAUJIENOS
Sulaukęs 88 metų am

žiaus mirė Simanas Cvirka. 
Iš Lietuvos paėjo iš Vilki
jos, Veliuonos bažnytkai
mio. Atvyko į JAV jau se
niai. Išsimokė taisyti laik
rodžius ir per visą savo gy
venimą tuo užsiėmė.

Buvo pavienis. 1926 m- 
buvo nuvykęs į Lietuvą, 
bet jam smetoninis reži
mas nepatiko, tai grįžo i A- 
meriką.

Birželio 11 d. teko daly
vauti LDS kuopos susirin
kime Waterburyje. Buvo 
neskaitlingas, bet entuzi
astiškas. Darinkta į valdy
bą Marijona Strižauskienė.

Thomas F. Kelly, demo
kratas, darbuojasi už tai, 
kad federalinė vyriausybė 
aprūpintų senelius ligoni
nėmis, daktarais ir vais
tais. Jis sako, kad. tas bus 
atsiekta mūsų šalyje.
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Vietos anglų laikraštis 
paskelbė, kad mūsų mieste 
įvairiausių tikėjimų yra iki 
400 bažnyčių. J. Kuncas

So. Boston, Mass.
Birželio 4-tą dieną įvy

ko LLD 2 kuopos susirinki
mas. Nors narių nedaug 
dalyvavo, bet vis vien pa
darė gerų tarimų. Nutar
ta rengtis prie “Laisvės” 
pikniko, kuris įvyks liepos 
2 d., Ramovos parke, Mon
tello, Mass-

Išrinkta komisija paimti 
busą važiavimui į tą pikni
ką. Busas išeis nuo 318 
W. Breadway, kaip 12 vai. 
dieną.,

Tikietas į abi puses tik 
$1.50. Norintieji važiuoti 
busu tuojau įsigykite bilie
tus pas komisijos narius: 
M. Paurienę, L. Zelsoną, A. 
Dambrauską arba J. Rai- 
nardienę.

S. Rainard, 
Kuopos sekr<



ROJUS MtZARA

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE
(Iš užrašų)

Pirmą kartą Žemaitiją pamačiau po 
ją važinėdamas su pirmąja JAV lietu
vių turistų grupe. Antrąjį kartą buvau 
ten rudenį. Ir abudu kartu šis kraštas 
mane žavėjo. Drįstu sakyti, kad gam
tiniu atžvilgiu Žemaitija prilygsta Dzū
kijai, tik pastaroji gal būt miškingesnė, 
ir per ją teka Nemunas.

Apie dzūkus ir žemaičius Amerikoje 
žmonės sako: “drapiežnas dzūkas,” « 
“užsispyręs, kaip žemaitis!“ Žemaičiai 
kieto būdo žmonės. Amerikoje mes ge
rai žinome: žemaičiui nėra lengva pada
ryti persilaužimą, posūkį į naują kelią, 
bet kai jis tai padaro, iš ten jo jau ne- 
beišsuksi. Jis kietas, kaip titnagas! 
Dzūkai, man atrodo, labiau palinkę į 
skepticizmą.

Prieš daugelį metų kovoj-e su kryžiuo
čiais žemaičiai pasižymėjo karžygiškiau 
už kitu Lietuvos kraštu gyventojus. 
Nors ne kartą jiems teko būti kryžiuo
čių vergovėje, jie vis išėjo laimėtojais. 
Nepasidavė žemaičiai lengvai ir krikšti
jami. Žemaitija nusagstyta piliakal
niais — liudytojais apie anuos laikus, 
kai jos sūnūs ir dukros darė visa, kad 
apgintų savo kraštą nuo užpuolikų . su 
kryžiais ant krūtinių. Ir jie apgynė!!

Kurį tik kolūkį, miestelį ar miestą 
Žemaitijoje mes pasiekdavome, visur 
buvome sutikti žmonių minios. Nepa
mirštamas įspūdis, ir kartu nesma
gumas, buvo Plungėje. Plungiečiai ži
nojo, kad mes tą dieną pravažiuosime 
pro jų miestą, jiems buvo sakyta ir va
landa, kurią būsime. Ir jie laukė mūs, 
šventiškai pasipuošę. Bet mes buvome 
kitur užtrukę, pavėlavome, ir kai pa
siekėme Plungę, vadovai teleido auto
busui tik minutei sustoti. Jis pravažia
vo pro minią ir nuskubėjo link Telšių. 
Tai buvo, man rodosi, klaida. Mums 
buvo reikėję ten nors desėtkui minučių 
sustoti ir su mielaisiais plungiečiais pa
sisveikinti.

Žemaitija davė Lietuvai įžymių ko
votojų ir rašytojų . Čia gimė, čia au
go ir rašė Dionizas Poška, S. Stanevi
čius, M. Valančius, S. Daukantas, že
maitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Raga
na ir kiti.

Dar anksčiau, vykdami į Klaipėdą, 
mes buvome sustoję Skaudvilės rajone 
Bijotų kaime pamatyti “Baublio..”

“Baublio” įkūrėjas buvo poetas-ra- 
šytojas Dionizas Poška (Paškevičius), 
gimęs prieš daugiau kaip du šimtai me
tų (1757-1830). Be kitko, Poška sukū
rė nemirštamą veikalą, “Mužikas Že
maičių ir Lietuvos,” kuriame apdainuo
ja baisų vargdienio skurdą, vargą ir pa
žeminimą baudžiavos gadynėje. Poetas 
rašė:
Daflele žmonių brangi, vienok paniekinta, 
Iš kurios darbios rankos žemės vaisiai krinta!

Jei mano rastu tavo vargų nemažinsiu, 
Norint sopulius širdies pasauliui priminsiu...

Surado jis tūkstančio metų amžiaus 
ąžuolo kamieną su tuščiais viduriais, 
apdengė jį ir pasidarė tarsi klėtelę, pa
vadintą “Baubliu.” Viduje gali sutilpti 
tarp 10-15 žmonių. Čia rašytojas daž
nai ir pats dirbo; rinko ir dėjo “Baub- 
lin” visokias senienas, primenančias 
Lietuvos praeitį.

Poškos Baublys — pirmas muziejus 
Žemaitijoje!

Ant “Baublio” rašytojas buvo uždė
jus tokį užrašą:

“Čion kitąkart pagonys piovė ožkas, 
O dabar gyvena Dionizas Poška...”

šiečių minia — daugiausia jaunų žmo
nių, šventiškai apsirengusių. Kokie 
draugiški ir svetingi tie telšiečiai! Gra
žią, jausmingą kalbą pasakė Telšių par
tijos rajono komiteto sekretorius V. Va
liūnas. Susipažįstame su visa eile žmo
nių asmeniškai.

Telšiai — senas miestas, sakoma, 
daugiau kaip penkių šimtų metų. Ir ko 
jis nematė! Kiek čia vyko visokių ko
vų, mūšių; kiek kraujo buvo pralieta 
darbo žmonių, besigrumiančių už geres
nę buitį ir už laisvę!

1863 metais Telšiai buvo žemaičių 
sukilimo centras.

Čia įvyko žmonių susirėmimai 1905- 
1907 metų revoliucijos laiku su cari
niais žandarais, o 1918 metais Telšiuose 
buvo įkurta Tarybų valdžia.

Plechavičiams ir kitiems aršiems liau
dies priešams pavyko Tarybų valdžią nu
versti, daug liaijdies kovotojų buvo su
imti ir kankinti,:';bet nepavyko jiems su
naikinti komunistinio judėjimo. Man 
pasakoja telšiečiai:

— Buržuazijos valdymo metais Tel
šiuose aktyviai veikė Komunistų parti
ja, dirbo pogrindininkai: M. Gedvilas, 
D. Pocius,' V. Mockus, J. Guiskis ir ki
ti. D. Ročius buvo Dirktelių dvaro dar
bininkas, bet jis sugebėjo partijos atsi
šaukimus spaudai įteikti; tų atsišauki
mų tekstus surinkdavo dvaro tvarto pa
lėpėje...

Su didžiule meile ir pagarba žemai
čiai kalba apie įžymųjį revoliucionierių- 
kovotoją Vladą Rekašių. Rekašius ne
buvo “originalus” Žemaitijos sūnus — 
jis gimė (1893 m.) Panevėžio apskrity, 
Vabalninko valsčiuje, bet jis Žemaitijo
je veikė, kovojo už darbo žmonių reika
lus. Čia 1920 m. kovo 12 dieną jis bu
vo mirtinai pašautas, o kovo 13 dieną 
Plungėje mirė. Jį, sakoma, pašovė 
“pats” Plechavičius, aršus lietuvių tau
tos priešas.

—Gal už metų ar dvejų, — sakė man 
vienas Telšių veikėjas, — Vladui Re
kašiui Plungėje bus pastatytas pamink
las.

—Ar jūs asmeniškai pažinote VI. Re
kašių? — klausiu jį, pamiršęs pažvelg
ti į pasakotojo veidą.

— Kai Rekašius žuvo, aš dar buvau 
negimęs,—it teisindamasis atsako man 
jaunas vyras.

Taip, Vladas Rekašius buvo įžymus 
lietuvių tautos sūnus. Gimęs dvare, dva- 
riokų šeimoje, 'mokęsęs Šiauliuose, vė
liau už revoliucinę veiklą buvo caro val
džios ištremtas į Sibirą. Iš t-en pabėgo. 
Nelegaliomis sąlygomis gyveno ir veikė. 
Jis bendradarbiavo anuo metu Rygoje 
ėjusiame revoliucinių socialdemokratų 
leidžiamame laikraštyje “Vilnyje,” ku
rioje daug rašė ir kurios reikalais sielo
josi ir V. Kapsukas.

Michailovas Stelmachas

ČERNIGOVO MIŠKUOSE

Skaidri diena viršum manęs skrajoja, 
Desnos pakrantes dvelkteli vėsa.
Ir ant stiebelių žolėje liepsnoja
Raudona žemuogių rasa.
šitas girias ir kaimus Ukrainos
Sujungė Rusija didi.
Ir žadins meilės amžinas šaltinis
Jėgas ir narsų man širdy.

I

Ir vėl šienausiu pievoje laisvojoj',
Užlietas dvigubos jėgos.,.
Skaidri diena viršum manęs plasnoja, 
Ir ta diena — be pabaigos.

Išvertė V. Giedra

fUiS ,'ž
Vieni pirmųjų Jiezno rajone sėją baigė “Gegžės Pirmo

sios,” Dzeržinskio vardo ir “Tarybinės žemės” kolūkiai.
“Gegužės Pirmosios” žemės ūkio artelės kolūkiečiai anks

tyvąsias grūdines kultūras pasėjo per labai trumpą laikų — 
per penkias dienas. Dabar čia dirvos kultivuojamos miši
niams, žaliajam pašarui, kaupiamosioms kultūroms. Pradėti 
sėti linai ir pupos, sodinamos bulvės.

NUOTRAUKOJE, (iš kairės) “Gegužės Pirmosios” kol
ūkio pirmininkas P. Žūklija, traktorininkas A. Valasevičius 
ir antrosios brigados brigadininkas P. Subačius apžiūri žalia
jam pašarui ruošiamą dirvą.

IŠ LIETUVOS

“Baublys” stovi ant kalnelio, tarp 
vešliai žaliuojančių medžių. Kiek daug 
jis primena kiekvienam, jį aplankiu
siam !..

Vieta graži, kaip ir visa apylinkė. Ne 
toli čiurlena Palos upelė, tarsi pasako
janti mums apie tuos tamsius, sunkius 
laikus, kuriais gyveno ir dirbo rašyto
jas.

Tik šiandien Skaudvilės rajorte, kaip 
ir kituose, suklestėjo naujas gyvenimas. 
Poškos apdainuotas mužikas—nūnai sa
vo šalies viešpats. Ir jis labai gerbia 
rašytoją, ir jo “Baublį” saugo, kaip di
džiausią brangenybę!..

Laiko stoka neleido ilgiau mums pa
buvoti šioje didžiulėje Žemaičių tauti
nėje šventovėje: mes vykome toliau.

Žemaičių sotisftę Telšius pasiekėme J 
dar už saulės. Mūs laukė didelė tel-

Vilniuje, “Dailės” kombinato parduotu
vėje atidaryta pirmoji respublikoje nuolat 
veikianti mėgėjų dailininkų ir liaudies meist
rų darbų paroda — pardavimas. Čia ekspo
nuojama apie 250 medžio drožėjų, kera
mikų ir saviveiklinių dailininkų kūrinių. 
Ekspozicija bus nuolat papildoma liaudies 
menininkų 'darbais.

Nuotraukoje, prie parodos eksponatų.

40 METŲ RŪPINOSI 
KRAŠTO “ŽALIUOJU 

AUKSU”
Balandžio 22 d. Miškų 

ūkio mokslinio tyrimo in
stituto kolektyvas į užtar
nautą poilsį iškilmingai iš
leido šio instituto organi
zatorių, direktorių Antaną 
Kvedarą. Tai vienas seniau
sių Lietuvos miškų darbuo
tojų, kuris šioje žinyboje iš
dirbo keturiasdešimt metų. 
Dabar jam 74-ieji.

Instituto partinės organi
zacijos s e k r e torius, vyr. 
mokslinis bendradarbis P. 
Džiaugštas plačiai nušvietė
A. Kvedaro darbą, organi
zuojant ir tvarkant mūsų 
krašto “žaliąjį auksą” — 
miškus. Per keturiasde
šimt metų darbo laiką jis 
užėmė įvairias pareigas 
miškų žinyboje. A. Kveda
ras, pradėjęs girininku, ta
rybiniais laikais' dirbo Miš
kų ūkio ministro pavaduo
toju, o nuo 1.950 metų, 
įsisteigus Miškų'ūkio moks
linio tyrimo institutui,—jo 
vadovu. Per dešimt metų 
sustiprėjo ir išaugo institu
to kadrai. Septyniolika in
stituto bendradarbių gavo 
mokslinius laipsnius. Prisi
minimui instituto kolekty
vas įteikė skulptoriaus V. 
Žuklio atliktą galvos bron
zos bareljefą.

Šiltais žodžiais A. Kveda
rą apibūdino Miškų ūkio ir 
pramonės ministras A. Ma
tulionis. Seniausią miški
ninką didžiai įvertino vy
riausybė. Jis apdovanotas 
Lenino, Darbo Raudonosios 
vėliavos ordinais, medaliu 
“Už šaunų darbą Didžiaja
me Tėvynės kare/’ LTSR 
A u k š č i ausiosios Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštais 
ir k t.

Daugiau kaip trisdešimt 
metų drauge su jubiliatu 
dirbo instituto poskyrio ve
dėjai žemės ūkio mokslų 
kandidatai M. Daujotas ir
B. Labanauskas. Jie pasi-l 
dalino savo prisiminimais.

— Kiek dar leis sveikata 
ir energija, visad būsiu 
su jumis, — dėkod amas 
už karštus linkėjimus, sakė 
A. Kvedaras.. Jis pasiliko 
instituto mokslinės tarybos,', 
m i š k i n i n kystės žurnalo 
“Mūsų girios” redakcinės 
kolegijos nariu. \

J. (Misiūnas

ŠVENTĖ PRIE ALAUŠO
Linksma buvo sekmadie

nį prie Alaušo ežero. Iš 
trisdešimt šešių Utenos ra
jono kolūkių Čia atvyko gy
vulininkystės darbuotojai 
aptarti savo darbo rezulta
tų, pasikeisti paty rimu. 
Žemdirbius, sėkmingai bai
gusius pavasario sėją, pa
sveikino Tarybų Lietuvos 
paruošų ministras J. Vai
nauskas.

Geriausieji gyvulininkys
tės darbuotojai apdovanoti 

Garbės raštais ir vertingo
mis dovanomis. Kolūkie
čiams suruošė koncertą sa
viveiklininkai, Respubliki
nio radijo ir televizijos ko
miteto ansamblis, operos 
solistai R, Marijošius ir ’E. 
Kaniava.

I. Jasilionis

MENO DIENA 
ŠIAULIUOSE

Pergalės aikštę Šiauliuose 
užtvindė saviveiklini n k ų 
kolonos. Jų gretos smarkiai 
pagausėjusios. Meno savi
veikloje dalyvauja beveik 
7 tūkstančiai entuziastų.

Miesto vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduoto
jas V. Rudaminas šiltai pa
sveikina saviveiklininkus 
pirmosios Meno dienos pro
ga.

Geriausio mieste Valsty
binio statybos tresto meno 
saviveiklos kolektyvo atsto
vams įteikta partijos mies
to komiteto ir miesto vyk
domojo komiteto pereina
moji Raudonoji vėliava. 
Jiems suteikiama teisė pra
dėti šventinį saviveiklinin
kų paradą.

K. Požėlos vardo kultū
ros ir poilsio parko link nu
sitiesė didžiulė karnavalinė 
eisena. Atviroje estradoje 
įvyko pajėgiausių saviveik
linių kolektyvų koncertas, 
žaidimai, atrakcionai. Klu
bų salėse šiauliečiai žiūrėjo 
naujausius dramos būrelių 
pastatymus, susitiko su ko
munistinio darbo brigadų 
nariais, dalyvavo įvairiuose 
sportini u o s e žaidimuose, 
atrakcionuose.

MOKSLININKUI- 
DEMOKRATUI 

ATMINTI
Į Vilniaus Valstybinio V. 

Kapsuko vardo universiteto 
aktų salę susirinko respub
likos sostinės mokslininkai, 
aukštųjų mokyklų dėstyto
jai, studentai. Čia įvyko 
konferencija, skirta įžy
maus lenkų demokrato ir 
mokslininko, buvusio Vil
niaus universiteto profeso
riaus Joachimo Lelevelio 
100-osioms metinėms pami
nėti.

Apie J. Lelevelio visuo
meninę veiklą įžanginiame 
žodyje kalbėjo respublikos 
Mokslų akademijos vicepre
zidentas J. Žiugžda. Istori
jos mokslų kandidatas M. 
Jučas perskaitė pranešimą 
“J. Lelevelis — Vilniaus 
universiteto istorijos prof e-, 
sorius”. Universiteto biblio
tekos direktorius L. Vladi
mirovas pranešime apibūdi
no Lelevelį kaip įžymų bib
liotekininkystės ir biblio
grafijos teoretiką. Apie J. 
Lelevelį kaip geografijos is
torijos pradininką kalbėjo 
universiteto vyr. dėstyto
jas Č. Kudaba. Universite
to fizinės geografijos ir
kartografijos katedros ve J 4 p.--Laisve (Liberty)—Antį., birželio (June) 20, 1961

Medikales pagalbos 
priešai

Kolumnistas Drew Pear- 
son’as iš Washingtono spau
doje pranešė visas Ameriki
nės Medicinos Associacijos 
slaptybes, kurias nutarė vė
liausiame suvažiavime Chi
cago j e. AM A nutarė atsar
giai ir slaptai prisirengti, 
kad sumušus prezi d e n t o 
Kenedžio programą suteiki
mui veltui medikalinės pa
galbos seneliams iš Social 
Security. Toliau Pearson’as 
rašo:

Amerikinės Medicinos As- 
sociacija pati vadovaus tą 
programą iš centrinės raš
tinės Chicagoje. Ji lavins 
kalbėtojus, rašytojus, radi
jo ir televizijos pranešėjus, 
kad išaiškintų AMA tiks
lus.

Amerikinės Medicinos As- 
sociacija turi 180,000- narių 
ir kiekvienas bus įtrauktas 
į tą propagandos darbą. 
Nutarta, kad kiekvienas na- 
rys turi rašyti laiškus, 
šaukti per telefoną, siųsti 
te 1 ,e g r a m a s kongresma- 
nams, raginant juos bal
suoti prieš tą bilių. Taipgi 
nutarta įsteigti kiekviena
me mieste komitetus, kurių 
darbas bus nueiti pas vieti
nio laikraščio bei žurnalo 
redaktorius ir išaiš kinti 
AMA planus. Nutarta tuo
jau organizuoti po visą A- 
meriką profesorius,. profesi
onalus, darbininkus, banke- 
rius, direktorius, namų sa
vininkus, pardavėjus, ver
telgas, radijo ir televizijos 
pranešėjus, kad sukėlus 
žmonių nuomonę prieš su- 
šelpimą veltui medikale pa
galba 16,0Q0,ODO senelių.

Amerikos Medicinos trus- 
tas gązdina žmones, būk 
tai šis patvarkymas yra 
žingsnis ^komunizmą. Bet 
vargiai kas jų melams pa
tikės. Amerikos Medicinos 
trustas sako, kad jis yra 
nariais didžiausia ir turtin
giausia pasaulyje organia- 
cija — su 180,000 narių ir 
$16,900,000 įp 1 a u k ų per 
metus.

Patvarkymas iš valdžios 
turėtų būti štai koks: Ne
svarbų, kokios profesijos 
žmogus—gydytojas, dentis- 
tas, okulistas, inžinierius, 
mokytojas, redaktorius ar
ba paprasto darbo darbinin
kas, — visiems reikalinga 
valgyti, apsirengti, šiluma 
ir kiti gyvenimo reikmenys. 
Tai turi būti pagal užsiėmi
mą nustatytas mokestis už 
darbą. Mažai uždirbantis 
darbininkas tiek pat moka 
už maistą, drabužius ir 1.1., 
kaip ir daug uždirbantis 
profesionalas. Kadangi me- 
dikalinis trustas turi dide
les pajamas, tai jis 1960 
metais Washingtone (lob
by) kyšiais išdalino kon- 
g r e s m a nams $73,634.76. 
Apskaičiuojama, kad 1970 
metais bus 20 milijonų 65 
metų amžiaus žmonių. Iš 
Princeton, N. J., praneša, 
kad ten buvo apklausinėji
mas žmonių, kaip jie žiūri į 
K e n e džio programą. Už 
balsavo 68%, prieš 26%, 
bešališkų 7%. Reiškia, kad 
didžiuma žmonių tam pri
taria. J. W. Thomson.

Milwaukee, Wis. — Su
laukęs 80 metų amžiaus mi
rė Daniel W. Hoan, socialis
tas, kuris per 24 metus 
prieš 1940 m. buvo šio 
miesto majoras.

dejas doc. V. Chomskis su
pažindino konferencijos da
lyvius su J. Lelevelio karto
grafiniais rinkiniais.

Iš Urugvajaus
STREIKAI IR J
PROTESTAI 7

Jau greit sukaks astuoni 
mėnesiai kaip medžio in
dustrijos darbininkai kovo
ja dėl algų pakėlimo. Daug 
darbo dienų sueikvota pro
testuojant už neteisėtą susi
tarimo vilkinimą.

Daug kartų susirinkę 
posėdžiavo Kosenko Komi
sija (algų valdymo komisi
ja), kuri tvarko algų pakė
limo problemas, kur ir bu
vo priimta valdžios atstovų 
pasiūlymas pakelti 46 nuoš. 
bendrai visiems. Darbinin
kų atstovai sutiko ir sekan
čiam posėdy turėjo visi pa
sirašyti, bet fabrikantų at
stovai neatėjo nei sekan- 
čian, nei kitan posėdin. Jie 
susiuostė su darbo minist
ru, kuris jiems surado ki
tą būdą — perduoti kitai 
“komisijai,” kuri irgi tvar
ko pragyvenimo nuošim-^ 
čius, žinoma, ir algų pakėli
mus ir tuomi užvilkina su
sitarimą ir bando sugriau
ti pasiūlytą nuošimtį!

Darbininkai baisiai pasi
piktinę tęsia protestus bei 
manifestacijas reikalauda
mi, kad būtų pasirašyta 46 
nuošimčiai.

STATYBOS DARBININ
KAI LAIMĖJO 42 NUOŠ.

Po įtemptos kovos nors 
nors dalinai laimėjo algų 
pakėlimą, nes jie reikalavo 
75 nuoš. Kova buvo ga
na sunki, privargino juos 
iki gyvo kaulo., nes prie to 
prisidėjo pasireiškusi 
zė.

Darbininkai buvo 
versti nusileisti, bet 
rankų nenuleis ir kovos to
liau. N-is

kri-

pri- 
jie

FALSIFIKUOTI 
LAIŠKAI

Kiekvieną sekmadienį jė
zuitų radijo pusvalandyje 
skaitomi “laiškai” iš Tary
bų Lietuvos, kuriuos padir
ba patys jėzuitai, ir jie taip 
nevykusiai pagaminti, kad 
ir akliausias klausytojas 
supranta, jog tai melas.

Pavyzdžiui, sako: “Kol
ūkio pirmininkas. ir buhal
teris kažkur pabėgo,” bet 
nenurodo nei rajono, nei 
kolūkio vardo, kur tas atsi
tiko. Ir bendrai laiškų tu
rinys visai nevykusiai fal
sifikuotas.

Patarčiau parapijos ko
mitetui, kad sudraustų me
lagį, senąjį jėuitą, nes tai 
žemina visos lietuvių kolo
nijos vardą.

Kataliko žentas

Tokio. — Šis miestas jau i 
turi 8,857,818 gyventojų.

Apie dvidešimt respublikos 
organizaciją demonstravo sa
vo išaugintas gėles Vilniuje 
įvykusioje trečioje respubliki
nėje gėlių parodoje, 
riausius eksponatus pirmoji 
premija ir diplomas atiteko 
Kauno žaliųjų sodinių trestui.

Nuotraukoje: gėlių paro
doje.

Už ge-



ALDLD REIKALAI
NAUJŲ NARIŲ 
GALIMA GAUTI
^LLD Pirmoji apskritis, 

Chicagos apylinkėje, ir 
LLD 2-oji apskritis, New 
Yorko apylinkėje, savo 
konferencijose padarė ta
rimus gavimui naujų narių 
ir paskirstė kuopoms kvo
tas. Ir jau pasirodo gražios 
pasekmės.

Štai kuopos, kurios jau 
prisiuntė duoklių už naujus 
narius.

19 kp., Chicago, kuri neša 
garbės vėliavė kaip di
džiausia LLD kuopa, jau 
prisiuntė už 14 n. narių 
duokles.

145 kp., Los Angeles, 
Calif., už 8.

185 kp., Ozone Park, —6.
45 kp., St. Petersburg, 

Fla, 5; 10 kp., Philadelphia, 
Pa., 5; 67 kp., Point Plea
sant, N. J., 4; 72 ko., Great 
Neck, N. Y., 4; 87 kp., 
Pittsburgh, Pa., 4; 20 kp., 

T Binghamton, N. Y., 4; 2 
kp., So. Boston, Mass., 4.

75 kp., Miami, Fla., 3; 
146 kp., Chicago, 3; 190 kp., 
Cleveland, Ohio, 3; 28
kp., Waterbury, Conn., 3; 
56 kp., Milwaukee, Wis., 3.

6 kp., Brockton, Mass.. 2; 
5 kp., Newark, N. J., 2; 
136 kp., Harrison,, N. J., 2.

Po vieną narį gavo: 54 
kp., Elizabeth, N. J.; 79 kp., 
Chicago, Ill.; 25 kp., Balti
more, Md.; 44 kp., Lowell, 
Mass.; 24 kp., So. Brooklyn, 
N. Y.; 92 kp., Cicero, Ill.; 
52 kp., Detroit, Mich.; 81 
kp. (Moterų klubas), Broo
klyn, N. Y.; 11 kp., Wor
cester, Mass.; 4 kp., West 
Lynn, Ore., ir 86 kp., Chi
cago, Ill.

Tik 28 kuopų pasidarba
vimu jau gauta 90 naujų 

•Jiarių. Reikia imti pavyzdį 
^is viršuje minėtų pasidar

bavusių kuopų ir prie kiek- i 
vienos progos kalbinti lie
tuvius prisirašyti prie šios 
garbingos kultūrinės orga
nizacijos.
J GARBĖS SĄRAŠĄ 

, KUOPOS

—J. P. Milius $3; Hartford, 
Conn. — po $3 J. širvidas 
ir J. Žemaitis; 187 kp., Chi
cago, Ill., $5; Binghamton, 
N. Y. — H. Žukas $2; Gi
rardville, Fa, — J. Kama
rauskas $2; Reading, Pa. 
— Marcelė Romikaitis $2; 
San Francisco, Calif. —Al- 
vinai $1.75; Chicago, Ill.— 
A. Butrimas $1; Shelter 
Island, N. Y. — J. Jackim 
$1; Grand Rapids, Mich. — 
P. Gaspar ir F. Adams po 
$1; Trenton, N. J. — A. 
Jakštonis $1, Rochester, N. 
Y. — P. J. Anderson $1.

Širdingai ačiū už aukas.
Iš LAIŠKŲ
Gerbiamas drauge:

Čia rasite perlaidą $5: 
tai $2 mano duoklė kaip pa
vienio nario už 1961 metus 
ir $3 auka į knygų fondą.

Galima pagirti jus, drau
gai, už tokią darbuotę. Žur
nalas “Šviesa” išeina la
bai gero turinio. Laiks nuo 
laiko telpa pranešimai 
spaudoje apie jūsų darbuo
tę ir organizacijos stovį. 
Labai svarbu visiems na
riams žinoti apie savo or
ganizacijos pareigūnus ir 
žinoti, kad viskas taip pla
ningai eina pirmyn. Tą na
riai matydami dau g i a u 
imasi darbų, daugiau vei
kia. Darbuokitės, draugai, 
prie progos ir mes kiek ga
lėdami prisidėsim. Drau
giškai, J. P. Milius

Visi ir visada prisiminki
me savo organizaciją — 
ALDLD — ir pakalbinkime 
įsirašyti. Prie ALDLD ga
li prigulėti kiekvienas pa
dorus lietuvis, pasimokant 
tik $2 metinių duoklių. Už 
tuos $2 narys gauna žurna
lą “Šviesą” ir tais metais 
išleistas knygas. Kur nėra 
ALDLD kuopų, tai galima 
prigulėti ir pavieniais.

Visais ALDLD reikalais 
rašykit: ALDLD, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park 
17, N. Y.

Sekr. J. Grybas

Camden, N. J.

imdami didesnį. Bet kada 
susirinkome važiuoti, tai
vis vien pasirodė daugiau 
žmonių su tikietais, kaip 
buse sėdynių. Suprantama, 
kad niekas nenori pasilikti 
—nesmagumas.

J. Bekampis turėjo savo 
automobilį, tai jis norėjo 
vežti tuos, kurie į autobusą 

I netelpa, bet jo sveikata 
silpna. Tada atsistoja Ber
nardas Banys iš Metchant- 
ville, N.z J., pasisako, kad 
jis turįs automobilį ir tie, 
kurie netilpome į busą, ke
liaujame su juomi. Jis jau
nas vaikinas, bet gabiai ir 
atsargiai valdo automobilį. 
Kelionė buvo labai smagi.

Baltimoriečių piknike su
ėjome daug žmonių. Ten 
sutikome ir brooklyniečius 
— A. Bimbą, J. Grybą, K. 
Briedį ir kitus. Man buvo 
laimė susipažinti su Lietu
vos atstovu L. Kapočiumi, 
kuris randasi TSRS atsto
vybėje Washingtone.

Iš pikniko laimingai grį
žome į namus. Smagu buvo 
pasikalbėti su Bernardu 
Baniu, kuris pereitą vasarą 
lankėsi Lietuvoje, kuris tu
ri noro ir vėl Lietuvą ap
lankyti.

Vyksime į parengimą 
pas Bekampius

Sekmadienį, liepos 2 d., 
J. ir E. Bekampiai, Avalon, 
N. J., Atlanto pakraštyje, 
rengia išvažiavimą. Pas Be
kampius važiuoti yra daug 
norinčių, tik keblumas su 
nuvažiavimu.

Aš patarčiau philadel- 
phiečiams pasamdyti busą, 
o esu tikras, kad narinčių. 
bus pakankamai. Visi cam- 
deniečiai ir gloucesteriečiai 
nori vykti pas Bekampius, 
o busu važiuoti yra smagu. 
Lauksime philadelphieč ių 
veiklos.

Camdenietis

Jackson, Miss. — Vėl nu
teisė 12 Laisvės keliautojų 
po keturis mėnesius kalėji
mo arba pasimokėti po 
$200. Viso jau į kalėjimą 
yra nuteistų 110 žmonių.

Cleveland, Ohio
Vasarinių išvykų 

kalendorius
Pirmąjį išvažiavimą ren

gia L.D.S. 55 kuopa. Jis 
įvyks birželio 25 d. Metro
politan parke. Įvažiavus iš 
• Euclid į Highland Rd. ir 
pasukus po dešinei į par
ką pirmas “Parking space”. 
Būkite 11 vai. ryte ir atsi- 
vežkite savo užkandžius. 
Šį išvažiavimą buvo nutar
ta turėti birž. 18 d., bet dė
lei tūlų priežasčių įvyks sa
vaite vėliau.

Liepos 16 d. L.L.D. 15 
Apskr. bendrai su visomis 
apskrities kuopomis rengia 
pikniką, kurio visą pelną 
skiria knygų fondui. Pikni
kas įvyks Jasūno piknikų 
darže ant 422 kelio. Mūsų 
darbščiosios šeimini n k ės 
turės paruošę pilnus pietus, 
tik po $1.25 ypatai. Pagei
dautina, kad visi dalyviai 
tikietus įsigytų iš anksto. 
Juos gaukite pas apskr. 
komiteto narius arba LDS 
klube.

Rugp. 6 d. toj pačioj vie
toj ir tomis pačiomis sąly
gomis pikniką rengia Meno 
choraš. Kiek vėliau ir pla
čiau apie tai, tikiu, praneš 
patys rengėjai. Šiuose abie
juose piknikuose pasižadė
jo dainuoti ir mūsų Meno 
choras. Patartina tas datas 
visiems užsižymėti savuose 
kalendoriuose.

Amishiai vėl bėdoj. Šį 
kartą su federaline valdžia. 
Ohio valstijoj gyvena apie 
5,000 Amishių sektos žmo
nių. Kiek pirmiau jie turė
jo reikalus su mokyklomis. 
Nekurie jų likos nubausti 
už neleidimą vaikų į mo
kyklas. Mat, jų tikėjimas 
nepripažįsta jokio mokslo 
reikalingumo. Jų tikėjimas 
taipgi nepripažįsta jokios 
pašalpos, o pašalpa, jų ma
nymu, yra ir Social Securi
ty. Todėl jie atsisako mokė
ti į Social Security duokles. 
Vienam iš jų valdžia už 
duokles atėmė 3 arklius. 
Na, ir iškilo skandalas laik-

1 

Paščiuose. Pasipylė plačios 
diskusijos. Vieni įrodinėja, 
kad juos privertus mokėti 
Social Security duokles bū
tų pažeista tikėjimo lais
vė, pataria juos nuo tų 
duoklių paliuosuoti. Kiti 
sako, kad jie, kaipo šalies 
piliečiai, turi būti traktuo
jami kaip ir visi piliečiai. 
Kaip tas viskas baigsis, pa
rodys ateitis.

Maisto dalinimas bedar
biams Clevelande plečiasi. 
Nežiūrint visokių pasigyri
mų, jog nedarbas mažėja, 
bal. mėnesį prie maisto da
linimo įstaigų susirinkdavo 
apie 900 žmonių kas dieną, 
o nuo to laiko jų skaičius 
kasmėnesis pakilo iki 2,000. 
Vietos laikraščiai ne tik 
skelbia tas skaitlines, bet 
įdeda ir tos susirinkusioš 
minios prie tų įstaigų pa
veikslus. O tokie dalykai, 
kaip turtingiausiai pasau
lyje šaliai, aišku, garbės ne
daro.

J. žeb.rys

SHORT HILLS, N J.
Automobilio nelaimėje ta

po sužeistos Ona Stanelie- 
nė ir K. Žukauskienė. Juo- 
dvi važiavo į Trentoną pas 
savo seserį ir ant kelio 46 
stovėjo prie raudonos švie
sos. Tuo tarpu > atvažiavęs 
automobilis visu smarku
mu kirto į jų mašinos už
pakalį. Stanelienė buvo nu
vežta į Dover, N. J., Gene
ral Hospitalį. Ten išgulė
jo savaitę laiko. Dabar ran
dasi ir gydosi savo namuo
se. O. K. Žukauskienė gy
dosi nas savo sūnų Scotch 
Plains, N- J.

Linkiu draugėms pilnai 
susveikti. Lankytojas

Maskva. — Vieton miru
sio generolo M. V. Khruni- 
čevo erdvių užkariavimo 
vedėju paskirtas K. N. 
Rudnevas.

Waterbury, Conn.
Po trumpos ligos St. Ma

ry’s ligoninėje mirė Petras 
Kukenis birželio 8 d. Velio
nis buvo suvirš 80 metų 
amžiaus ir gyveno šiame 
mieste 11 Esther Avenue. 
Buvo atvykęs į šią šalį apie 
63 metai atgal iš Lietuvos 
nuo Subačių. Waterburyje 
išgyveno apie 43 metus ir 
dirbo per 35 metus Chase 
Metal Works. Apie 10 me
tų atgal jau buvo išėjęs ant 
pensijos.

Buvo labai geras, protin
gas ir gero būdo žmogus ir 
su visais gražiai sugyveno.

Buvo “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas per dauge
li metų, ir prigulėjo prie 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos. Visuomet lankydavo 
progresyvius pare ngimus 
ir visuomet prisidėdavo su 
aukomis palaikymui darbi
ninkiškos spaudos ir pro
gresyvaus judėjimo.

Buvo palaidotas birželio 
10 d. į Mount Olivet ceme
tery su bažnytinėmis apei
gomis. Paliko liūdesy savo 
žmoną Leną ir dvi dukte
ris.

Velionis buvo laisvas žmo
gus ir gyvas būdamas pra
šė, kaip jo žmona sako, 
kad būtų plaaidotas laisvai 
ant Lietuviškų Kapinių, bet 
likusioji šeimyna pasielgė 
kaip tik priešingai, palaido
jo su religinėmis apeigomis 
į religines kapines. Tas 
negerai, kad šeimyna ne
išpildė jo pageidavimo, o 
įvykdė savo užsispyrimą.

Ilsėkis, Petrai, ramiai 
šios šalies žemelėje, o liku
siai jo šeimai reiškiu gilią 
užuojautą jų liūdnoje va
landoje. J. S.

PAKISTANAS PYKSTA
Karačis. — Pakistanui 

nepatinka, kad Jungtinėš 
Valstijos teikia pagalbos 
Indijai. Mat, tarp Pakis
tano ir Indijos yra nesuti
kimų teritorijos ir kitais 
klausimais.

Rašykite: piknikas, 
o ne gegužinė

Prasidėjo vasaras paren
gimai: piknikai ir išvažia
vimai į parkus. Kai kurie 
mūsų korespondentai pra
dėjo rašyti: “Rengiame ge
gužinę”, “Vyksime į gegu
žinę”.

“Gegužinė” perkelta į 
Ameriką iš Lietuvos. Bet 
toks pavadinimas mūsų 
piknikams neatitinka. “Ge
gužinė” — yra pasilinksmi
nimas, dažnai, kur “biznis” 
nedaromas. Religiniai žmo
nės ruošdavo prie kryžių 
eisenas-gegužines. Arba: 
“Gegužinė” —Gegužės Pir
mosios šventė. Lietuvoje 
1958 m. išleistas “Anglų- 
Lietuvių Kalbų Žodynas” 
“gegužinę - išvykius angliš
kai apibūdina —“May par
ty”.

Kodėl geriau vadinti pik
niku? Todėl, kad tai geriau 
suprantamas pavadinimas 
ir mūsų biznio pramogoms. 
Angliškai vadinasi “p i c- 
nic”. Bile tautos žmogus 
Jungtinėse Valstijose jau 
žino kas yra piknikas.

Lietuvių kalbos žodynas1 
“pikniką” aiškina —pikni
kas, iškyla su vaišėmis. Lie
tuvoje gi 1958 m. išleistas , 
“Lietuvių-Anglų Kalbų Žo
dynas” Picnic verčia —pik
nikas, iškyla.

D. M. š.

Tėvų Diena New 
Havene buvo graži

Grįžęs iš New Haven, 
Conn., A. Bimba sako, kad ’ 
sekmadienį ten įvykęs po
būvis tėvams pagerbti bu
vo gražus, sėkmingas. Dai
navo Hartfordo Laisvės 
choras. Žmonės smagiai pa
silinksmino.

Los Angeles, Calif. —Ga
ry Cooper paliko savo žmo
nai $1,000,000, o kitus pi
nigus motinai, broliams ir 
kitiems giminėms.

Pirmiau buvo paskelbta 
27 kuopos, pasiekusios gar
bės sąrašą. Dabar vėl 28 
kuopos pasiekė garbės są
rašą. Garbės sąraše skaito
si tos kuopos, kurios pri
siunčia duokles už pasimo- 
kėjusius narius nemažiau 
kaip pernai.

Seka miestai, kurių kuo
pos pasiekė garbės sąrašą: 
Los Angeles, Calif.; New 
Haven, Conn.; So. Brook
lyn, N. Y.; St. Petersburg, 
Fla.; Baltimore, Md.; Nor
wood, Mass.; Grand Rap
ids, Mich.; 187 kp., Chica
go, Ill.; Girardville, Pa.; 
Rockford, Ill.; Milwaukee, 
Wis.; HartfOTd, Conn.; 
Shenandoah, Pa.; Trenton, 
N. J.; West Lynn, Ore.; 
Hart, Mich.; Aurora, Ill.; 
Scranton, Pa.; Great Neck, 
N. Y.; 86 kp., Chicago, Ill.; 
Point Pleasant, N. J.; West 
Frankfort, Ill.; Eddystone, 
Pa.; Waterbury, Conn.; 
Cliffside Park, N. J.; New 
Kensington, Pa.; 146 kp., 
Chicago, Ill.; Cicero, Ill.; 
Brockton, Mass.; Eliza
beth, N. J.; 104 kp., Chica
go, Ill. Dabar garbės sąra
še yra 55 kuopos.
AUKŲ GAUTA 
SEKANČIAI:

Apie parengimus
Birželio 4 d. mes, camde- 

niečiai, turėjome pasilinks
minimą. Išvykis atsibuvo 
tyrame ore, d. Patteno so
de, Gloucester Heights, N. 
J. Susirinkę labai linksmai 
laiką praleidome. Diena bu
vo graži, rodosi, tyčia pasi
taikė tokia graži mūsų pa
rengimui.

Svečių buvo ne tik iš 
Camdeno, bet iš visos pla
čios apylinkės. Reikia ati
duoti kreditą Philadelphi- 
jos draugams, kurie skait
lingai atsilankė ir gausiai 
parėmė mūsų parengimą. 
Ačiū tiems draugams, kurie 
savo automobiliais atvežė 
svečių, kaip tai R. Merkys, 
A. Žalis ir kiti, nes ne visų 
pavardes sužinojau.

Įeigų buvo arti $100, tai 
padengus išeigas dar liks 
gražaus pelno. Pinigai, sa
vo laiku, bus paaukoti svar
biems reikalams.

Parengimo pelną pakėlė 
draugų aukos. A. J. Pranai
tis dovanojo bonką stip
raus gėrimo, U. Guzonienė 
— didelį sūrį, o Pattenas ir 
EI. Liaudanskienė aptarna
vo svečius su maistu ir gė
rimu.

Mirtis užgesino tavuosius jausmus, 
Ir tu jau negrįši — negrįši pas'mus.

Nors geso, išnyko vilionių sapnai, 
Bet liko gi žymės, kad tu gyvenai.

Tos žymės — ne ledas — netirps, nepražus, — 
Drauguos atminimas paliko gražus!

Domininkas J. Burba
mirė June 21, 1959 ,

Juzė Burbienė 
Amilija ir Vladas Juškevičiai 
Marytė ir Motiejus Zuobrai

Stamford, Conn.
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' ; . ‘ m • • .

WATERBURY, CONN.

Mirus

Petrui P. Kukeniui

LAISVĖS PIKNIKAS
Rengia Mass. Valstijos Lietuvių Organizacijos

Sekmadienį? iepos 2 July

MONTELLO TRIO: Rože Stripinis, Wm. Yuodeikis 
ir Al. Potsus su akordeonu palinksmins pikniko 

dalyvius gražiomis liaudies dainelėmis.

Prasidės

11 vai. ryto ir eis 
iki 11 vai. vakaro

ART MASON’S 

ORCHESTRA 
Nuo 4 vai. P.M.

•
Parkas Gražus 

Atsilankykite Anksti

Scranton, Pa. — I. Kle- 
vinskas $50.00 (Knygų fon- 
dan).

Pittsburgh, Pa. — J. Ma
žeika $20.00 (broliškai or- 

t ^Junizacijai).
Harrisburg, Ill., — Ch. 

^*Wachunas, $3; Elizabeth, N. 
J. — A. Staniulis $3 ir L. 
Bartkus $1; Lionidas, Mich.

Birželio 11 d. Baltimorėje 
įvyko “Laisvės” naudai pik
nikas. Kaip kitais metais, 
taip ir šiemet, philadelphie- 
čiai buvo nusisamdę auto
busą. Tikietai labai gerai 
platinosi. Apsižiūrėjo, kad 
jau yra tikietų parduota 
daugiau, kaip autobuse sė
dynių. Pamainė busą — pą-

Mes, Waterburio gyventojai, reiškiame 
didžiausią užuojautą ir paguodą jo žmonai

ii< dukterims Amelijai ir Nelei.
Kl. Jankeliūnienė
V. Krasnitskas
J. J. Ynamaitis

Svinkūnai 
Strižauskai 
P. Bokas

• i , ,
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RAMOVA PARKE
Claremont Avenue, Montello, Mass.

Bus daug svečių iš kitų miestų, turėsite daug linksmų pasimatymų. 0 pasivai- 
šinimams bus gerų valgių ir gėrimų.; Iš ankšto Tengkitės ir dalyvaukite piknike.

~—rr.7,...... , ■■■■■•iM.iiT,,^.-.-.m7il r—77 1 ■ 1 1' — 1'•--•nri'N7alr7r-i'-7-ir--r7aa



LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Laišką gavo Jaskevičius, 

gyvenantis Worcestery. Ra
šo jo sesers duktė, kuri su 
motina gyvena Marcinko
nyse, Varėnos rajone. Že
miau paduodame iš laiško 
įdomesnes ištraukas. — Re
dakcija

Marcinkonys 
Gegužės 9 d.

Pas mus darbymetė. Sau
lėtos ir šiltos gegužės die
nos. Visi sukruto laukuose 
sodinti bulves ir daržoves, 
tik , žinoma, nekolūkiuose, 
nes pas mus Marcinkonių 
apylinkėje žemė prasta, tai 
ir nėra kolūkių, o yra miš
ku ūkis. Sodina medžius. 
Miško ūkio skyrius davė 
mums visiems po 60 arų že
mės, tai kas kiek gali sodi
na bulves ir kitas daržoves. 
Mes su mamyte savo 60 arų 
jau apsodinome bulvėmis ir 
kitomis daržovėmis.

Kaip jūs rašote laiške ir 
laikraščiuose, kad pas jus 
nedarbas, daug darbininkų 
vaikšto nusiminę, kas bus 
su rytojum, tai pas mus to 
nėra. Pas mus yra visokių 
darbu. Kur kolūkiai, tai C '

gerai

visi dirba kolūkiuose. Mies
tuose irgi darbų yra daug 
ir įvairiausių; visur vyksta 
naujų namų statyba ir t. t. 
Marcinkonių miškų ūkyje 
irgi yra daug darbų; prie 
jų daug moterų dirba, sodi
na mažyčius medelius ir 
juos auklėja. Jau dideli 
plotai apsodinti. Mūsų Ta
rybų šalyje yra įvairių dar
bų, ir visi, kas nori, dirba. 
O kas dirba, tai ir 
gyvena.

Aš savo darbą dirbu 
nuo 1954 metų. Dar buvau 
nepilnametė, kai įstojau 
dirbti lentpiuvėje. Anks
čiau dirbome po 8 valandas 
į dieną, o jau dabar dirba
me po 7 valandas į dieną ir 
gauname mokėti už 8 valan
dų darbo dieną. Mūsų dar
bo vietoje dirba 52 darbi
ninkai, jų tarpe mes ketu
rios merginos, ir neblogai 
uždirbame. Visi dirbame 
nuoširdžiai, kad daugiau 
gautume mokėti, tai kai dėl 
mūs dviejų — mamytės ir 
manęs — tai užtekna iš ma
no uždarbio pragyventi. 
Pačios visko prisiauginame, 
turime gerą karvutę, kiaulę

ir pulką vištų. Aš laisva
laikiu einu grybauti ir uo
gauti.

Tuojau po karo čia bu
vo miškuose daug banditų, 
kurie nakties laiku užpul
dinėjo ramius žmones, žudė 
ir vogė jų turtus. Žmonės 
gyveno baimėje, ypač nakti
mis. Eidami gulti po sun
kaus darbo nežinojo, ar su
lauks rytojaus ar ne. Da
bar mes gyvename ramiai. 
Ačiū tarybinei valdžiai už 
išgaudymą tų banditų.

Gavome “Vilnies” .kalen
dorių: jame randasi d a u g 
svarbių informacijų. Taip
gi ačiū už atnaujinimą 
“Liaudies balse,” ir kartais 
gauname “Laisvę” ir “Vil
nį.” Mes. juos skaitome 
žingeidžiai, ypač jaunimas 
myli ir žingeidauja, kas A- 
merikoj dedasi, ypač iš lie
tuvių. gyvenime.

Pas mus naujienų daug, 
sunku būtų visas ir surašy
ti, bet bandysiu parašyti 
vieną svarbiausią naujie
ną, apie kurią ir jūs girdė
jote. Aš kai tik išgirdau 
šią naujieną, tai iš džiaugs
mo ašaros pripildė akis, o

Turistų išvykimas nukeltas; 
susitikome su K. Bogdanu

JAV lietuvių turistų gru
pe, kuri buvo nusitarusi iš
vykti į Lietuvą praėjusį 
šeštadienį, birž. 17 d., dėĮ 
mums nežinomų priežasčių' 
neišvyko. Jų išvykimas ta
po nukeltas vėlesniam lai
kui.

Dėl to ir‘turistų išleistu
vių popietis, ruoštas praė
jusį šeštadienį, nebuvo pil
nas, kadangi daug e 1 i u i 
turistų buvo pranešta tele
fonais ir telegramomis, kad 
jie nevyktų, tai ir neatvy
ko. Tik keletas jų buvo iš 
toliau atvykę; na, išleistu
vėse dalyvavo ir niujorkie
čiai, pasirengę aplankyti

trečiadienį,

SAS linijos
11 vai. vaka-

Cleveland, Ohio
J. žiburieneMirė

Birželio 
Žiburiene, 
metų amžiaus. Paliko nu
liūdime vyrą Joną, sūnų 
Povilą, marčią Marijoną, 
anūką, brolį Joną Strepei- 
ką, daugiau giminių, daug 
draugių ir draugų.

Julija atvyko į šią šalį 
1905 metais ir visą laiką 
gyveno Clevelande.

Julija Žiburiene (Strepei- 
kiūtė) gimus Gruzdžiuose, 
Lietuvoje. Mano atminimu, 
jų šeimoje buvo trys sese
rys — Ona Cipokienė, Ve
ronika Almonienė, Julija, 
įbroliai Jonūs ir Juozas.

Juozas mirė 1956 m. su
laukęs 85 metų amžiaus. Jo
nas čia gyvena ir jau su
laukė 84 metų amžiaus, bet 
senatvei nepasiduoda. Jis 
veikia organizacijose, lan
kosi į parengimus ir visur

sulauk u s i 92

gi, tik prieš dvejus metus ir 
nustojo dalyvauti parengi
muose ir susirinkimuose.

Velionė buvo pažangios 
spaudos skaitytoja, , pri
klausė prie Clevelando Lie
tuvių Moterų klubo ir LLD 
22 kuopos. Ji buvo links
mo būdo ir gražiai sugyve
no.

Gražiai buvo pašarvota, 
daug gėlių vainikų. C.L.M. 
klubo narės budėjo prie jos 
karsto — atiduodamas pas
kutinę pagarbą. J. žebrys 
pasakė atitinkamą kalbą iš 
jos gražaus ir ilgo gyveni
mo.

Juliją palaidojome birže
lio 13 d. į Lakeview kapus. 
Ji paguldyta greta Petro 
Rodgerso. Palydovų buvo 
33 automobiliai. Nuo kapi
nių palydovai buvo pakvies
ti į LDS svetainę ir atitin
kamai pavaišinti.
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dalyvauja. Ilsėkis, miela Julija, am-
Julija taip pat sveika bū- žinai! Reiškiu jos šeimai 

davo, tik per paskutinius užuojautą!
2 metus nesveikavo. Tai- > A. Salin

I CLEVELAND, OHIO

I Mirus

I Julianai Žibiirieiiei
I Reiškiame širdingą užuojautą jos mylimai
I šeimai, vyrui Jonui Žiburiui, sūnui Povilui, I marčiai Marijonai, anūkui Gerald’ui, visiems
I giminėms ir artimiesiems šioje liūdesio valan-
I doje.
I B. ir M. Ross Anna Sofia
1 S. ir O. Saldauskas K. Gardis
I • V. ir J. Vilčinskas C. ir M. Ayman
I A. ir O. Sarulis E. Gabrunas
1 J. ir O. Mailyng A. Yurka
I J. ir H. Bagdon E. Stasei
1 J. ir Ž. Stripeika J. ir M. Alvinas
I A. ir M. Tyzinauskas V. Daraškienė
1 J. ir K. Vajera A. įr A. Salin
I S. ir K. Mazan F. Davidson
1 P. ir O. Williams S. Dams
I A. ir O. Jasunas Pečura 1
1 A- ir O. Yanulis A. ir M. Nikas 1
1 J. ir M. Žebris J. ir O. Eitutis 1
I Julius Krosan A. Yurka 1
I Anelė Butirius S. Ivans 1
1 P. ir E. Stribek P. Boika 1
I F. ir A. Kavacic V. Pucevičienė 1
1 B. Kirstukas A. Mack 1
I J. Webra 1

mas
Balandžio 12 diena niekad 

nebus pamiršta. Pirmasis 
kosmonautas, tarybinis 
žmogus, kuklaus kolūkiečio 
sūnus, pulkininkas Jurijus 
Gagarinas kosminiu laivu 
“Vostok” pakilo į kosmosą 
ir apskridęs Žemę laimingai 
nusileido gimtoje žemėje. 
Tai didžiausia ž m o g aus 
pergalės prieš gamtą visoje 
žmonijos istorijoje! Majo
rui Gagarin ui prieš mėnesį 
sukako 27 metai: jis gimė 
1934 metų kovo 9 d. Jis 
Smolensko srityje įstojo mo
kytis į vidurinę mokyklą, 
bet hitlerininkų viešpatavi
mas nutraukė jo mokslą. 
Pasibaigus antrajam pasau
liniam karui Gagarinu šei
ma persikėlė gyventi Gžats- 
ko rajonan, ir Jurijus vėl 
stojo į mokyklą toliau tęsti 
mokslą.

Brangus dėdyte ir dėdie- 
nyte, šiame laiške sunk u 
man padaryti visas išvadas 
iš šio įvykio, taigi atleiski
te man už tai, kad nors 
trumpai jums apie tai pa
rašiau iš mūsų šalies 
lingu laimėjimų!

Kokia laime gyventi mū
sų šalyje, ir kokia nuostabi 
ateitis mūsų laukia!..

Šlovė mūsų šalies tarybi
niam žmogui, kosmoso nu
galėtojui !..

Ona-M avyte

£’a-

Smarkiausiai visi ruošiasi 
prie visų tautų pikniko

Leidžiant laikraštį į spau
da, patirta, kad mūsų turis
tai išlėk s 
birželio 21 d.

Jie išvyks 
lėktuvu, kaip
ro, iš Idlewild airport o.

Žmonių susirinko pilna 
“Laisvės” svetainė. Jie bu
vo gerai pavaišinti —lietu
viškomis dešromis, kopūs
tais ir kitkuo.

K. Bogdanas — svečias 
iš Lietuvos

Bet išleistuvėsna buvo at
vykęs svečias iš Lietuvos 
—skulptorius K. Bogdanas,

kuris šiuo metu su trimis 
kitais įžymiais tarybiniais 
dailininkais lankosi Jung
tinėse Valstijose, kaip' šios 
šalies dailininku svečiai. c

Dėl to visų akys nukry
po nuo turistų išvykimo į 
svečią, — jauną, taleitingą 
skulptorių, Lietuvos Daili
ninkų Sąjungos sekretorių.

Buvo pakviesta visa eilė 
svečių tarti žodį, pasidalin
ti mintimis apie turizmą į 
Lietuvą ir apie svečią.

Dainavo Aido Choro Mo
terų kvartetas.

Vieną juokingą (sveda- 
siškę) dainelę sudainavo ir 
svečias Bogdanas, turįs 
tvirtą baritono balsą. ,

K. Bogdanas pasakė įdo
mią, turiningą kalbą, nu
šviesdamas Lietuvos daili
ninkų veiklą ir jų pasibrėž- 
tus darbus ateičiai.

Pramogą atidarė J. Gry
bas, pirmininkavo I. Miza- 
rienė.

Popietis buvo praleistas 
labai linksmai, draugiškai.

Pažangioji visuomenė de
da didžiausias pastangas, 
kad Amerikinio Sveturgi- 
miams Ginti Komitete pik
nikas, kuris įvyks birželio 
25 d., ateinantį sekmadie
nį, būtų vienas iš skaitlin
giausių piknikų. Juk tai 
bus visų tautinių grupių 
piknikas ir ruošiamas gra
žiems sveturgimių teisių 
gynimo reikalams.

Pikniko vieta ilgi jau la
bai. gerai, žinoma — Camp 
Mid,vale, Wanaque, New 
Jersey. Komitetas praneša, 
kad. jis turės paruošęs val
gių dėl trijų tūkstančių 
žmonių. Valgiai bus įvai
riausi.

Nuvežimui žmonių. į tą 
nepaprastą pikniką bus spe
cialūs busai. Kelionė i abi 
puses tik $1.50. Busai iš
eis nuo 49 East 21st St., 
Manhattane, 10 vai. ryto 
ir sugrįš 7 vai. vakaro. Bet 
vietą reikia būtinai iš anks
to užsisakyti- Vietą galima

rezervuoti pašaukiant tele
fonu: OR. 4-5058.

Įėjimas į pikniką tik $1.
KAIP PASIEKTI 

AUTOMOBILIAIS?
Kad automobilistams bū

tų lengviau vietą surasti, 
čia paduodame paties Ko
miteto n u r o d y tą kelrodi 
angliškai. Važiuodami lai
kykitės nurodymų, ir nepa
klysite.

Take Lincoln Tunnel or 
Geo. Washington Bridge to 
Rt. 46, to 202 North, to 
Hamburg Turnpike. Left 
on Hamburg Turnpike to

(Ringwood Ave.) to West
brook Road, left on West
brock Road (Do Not Cross 
Bridge) to Snake Den Rd-, • 
then left to Camp Midvale^

Lankėsi L. Jonikas
Šiomis dienomis Niujor

ke lankėsi L. Jonikas, “Vil
nies“ redaktorius.

Neužtarnauta reklama

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

kai’ varo piktą, priešišką 
pagandą...”

pro-

Mūsų jaunasis prezidentas 
turi vargo su su savo nugara.

Bloga, kai toks jaunas žmo
gus jau turi reikalą su labai 

>rimta paprastai jau senyvo 
amžiaus liga.

Sakoma kad vienas iš kiek
vienų keturių vyrų po 50 me
tų amžiaus skuhdžiasi ta ne
laime. Blogiausia, kad, kol 
kas, jokios pagalbos dar ne
surasta. Gal mokslas surastų, 
jeigu rimčiau tos pagalbos jis 
paieškotų. Deja, taisymui 
žmonių sveikatos federalinės 
valdžios ižde nėra pinigų.

Patartina prezidentui apie 
tai pagalvoti. Juk jis dabar 
bosas ant viso iždo.

Nepaprasta svečio iš 
tolimos Califomijos 
dovana "laisvės” salei

Praėjusio šešeadienio iš
leistuvių parengime dalyva- 
vavo Mykolas Jagmnias iš 
Palm Springs, Calif. Jam 
labai nepatiko “Laisvės” 
salėje nepaprastas “ūži
mas.” Girdi, negalima su
sikalbėti. Sako svečias: 
“Kaip tai visa jūs galite 
pakęsti, aš nesuprantu! 
Būtinai turite tuos garsus 
pažaboti, salę modernizuo
ti !”

Kas mus labai nustebino, 
tai tas, kad šis malonus 
svečias pridūrė: “Štai aš 
aukoju $150 įvedimui sa- 
lėn akustikos. Tik, žinoma, 
su ta sąlyga, kad jeigu to 
nepadarysite, tai man tu
rėsite tą visą čekį sugrą
žinti.”

Gausiu delnų plojimu 
publika mielą svečią širdin
gai pasveikino ir padėkojo 
už gausią auką. Rep.

Šiomis dienomis pasimirė 
Daniel Hoan sulaukęs jau 
gražaus 80 metų amžiaus. Sa
vo laiku jis buvo įžymus so
cialistų vadas. Atsimenu jį, 
kai jis prieš 1940 metų per 
net dvidešimt metų buvo in
dustrinio Milwaukes miesto 
majoras (burmistras). Jo va
dovaujama miesto valdžia di
džiosios industrinės krizės lai
kais atsižymėjo didžiausiu 
brutališkumu prieš bedarbius. 
Susidorojime su alkanais be
darbiais Milwaukes miestas 
nė per pirštą nenusileido Cle-> 
velandui, New Yorkui, Chica- 
gai ir kitiems didmiesčiams.

“Laisvėje” kartais para
šo žinių - pastabų A. Zie- 
nius . Dauguma jo raštų 
taiklūs ir įdomūs. Tik kai 
kada jis iškelia įstaigas ar 
asmenis, kurie to neverti ir 
mūsų spaudoje neturėtų 
būti reklamuojami. Pav., 
kad ir gydytojų Draugijos 
suvažiavimo reikalas. Toje 
Draugijoje susispietę dau
giausia dipukai - pabėgėliai 
gydytojai. Vienas kitas 
tarp jų yra pažangesnis 
žmogus, bet Draugijos vadų 
dauguma yra dideli Lietu
ves priešai, jie nė kiek ne
siskiria nuo smet o n i n i ų 
“veiksnių” šaikos.

Iš paskelbtų tam tikroje 
spaudoje reklamų matosi, 
koks bus tas jų suvažiavi
mas. Programoje dalyvau
ja “konsulas” A. Simutis ir 
“ministeris” V. Sidziakus- 
kas. Ir kai kurių kitų da
lyvių paskaitos bus grynai 
politinės, p r o p a gandinęs. 
Reklamose skelbiama, kad 
“antra suvažiavimo diena 
prasidės 11 vai. ryto pa
maldomis už žuvusius lietu
vius gydytojus” nurodytoje 
bažnyčioje. S u v ažiavimo 
rezoliucijos bus irgi tokioje 
pat dvasioje parašytos (tai 
parodė praeito suvažiavi
mo darbai).

Tokie dalykai neverta 
reklamuoti. A. M-s.

LDS piknikai
New Yorko LD$ kuopų 

piknikas, įvykęs birželio 
18 d., praėjo gražioje nuo
taikoje. Diena pasitaikė 
skaisti, bet nekaršta, kaip 
tik gera piknikui. Pikni- 
kierių susirinko vidutiniai. pict-i2:30. Pasirinkite kuriuo 
Kasmočiūtės sodas taipgi' 
gražiai atrodė. Smagu bu
vo kelias valandas laiko ja
me praleisti, pasivaišinti, 
pasišnekučiuoti.

Svęčių turėjome net iš 
Kalifornijos. Dalyvavo su 
mumis Ona Pukienė iš Los 
Angeles, Calif., ir M. K. 
Jagminas iš • Palm Springs 
Calif. Taipgi dalyvavo bu
vusi newyorkiete Semen, 
dabar gyvenanti St. Peters- 
burgh, Fla. Iš Chicagos 
buvo atvykęs “Vilnies” re
daktorius L. Jonikas, tai ir 
jam buvo gera proga pikni
ke dalyvauti.

Dabar lauksime sekančio 
pikniko, kuris įvyks liepos 
9 d., toje pačioje vietoje. 
Busas tam piknikui jau pa
imtas. Tai bus LDS 3-čio- 
sios Apskrities metinis pik
nikas, kuriame tikimės tu
rėti svečių iš plačios apy
linkės. LDS narys

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Kas manote važiuoti pas 
kampius j Avalon, N. J., liepos 
2 d., j jūrą pasimaudyti ir pa
silinksminti gražioje vietoje, tai ži
nokite, kaip iš Philadeplhijos eina 
busai: iš ryto 7-tą, 8-tą, 10:30;

Be-

po-/ 
lai-

ku jums geriau ir važoiukite.
Gerai įsitėmykile antrašą: 

131 h St., Avalon, N. J.
J. Puodis (49-50)

147

WORCESTER, MASS.

Pranešimas ir Pakvietimas
Liepos 4 d. JAV nepriklausomy

bės šventei bus didelis piknikas 
garbiajame Olympia parke, 68 So. 
Quinsigamond Ave., Shrewsbury, 
Mass. Jono Dirvelio orkestras gros 
šokiams visą popietę. Kviečiame 
sus dalyvauti. '

L. S. ir D. Draugijos Komitetas
D. <J. Juslus

(49-52)

ci.,
Tai yra 
rengiami

pasilinks- 
visai dienai. Jis 

ištisą dieną atvirame vasaros 
Šeimininkėms suteiks vaka- 

nes nereikės namie gaminti 
Pietūs bus duodami 1-mą

WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, birželio (June) 25 
Olympia Parke 'įvyks Straw

berry Festivalio Pietūs.
LDS moterų komiteto 
žemuogių vaišių pietūs.

Šis pokylis teiks įvairių 
minimų visiems, 
bus 
ore. 
cijų,
valgių, 
valandą dieną.

Kviečiame visus atsilankyti links
mam dienos praleidimui Olympia 
Parke. Apart vaišių dar gal bus 
kai kas svečių palinksminimui.

Rengėjos (48-49)

Bušai į “Laisves” Pikniką 
Liepos-July 2, Montello

Chicagos marijonų laikraš
čio rašeiva Pr. Gr. prašo 
“daugiau informacinių leidi
nių, gerai paruoštų, aiškių ir 
faktais įrodančių komunizmo 
blogį.”

Ar galima įrodyti blogį, 
kurio nesiranda? Juk tie pa
tys marijonai per keturiasde
šimt metų su viršum sušilę 
ieškojp^tų įrodymų, bet ne
įrodė. Matyt, tuščios, bevilliš- 
tiškos jų pastangos.

Vokiečių

REIKIA BAIGTI SU 
BERLYNO REIKALU
Berlynas.

Demokratinės Respublikos
komunistų vadas Walter 
Ulbricht sako, kad ilgiau 
negalima vilkinti vakarinio 
Berlyno* klausimo. Jį turi 
baigti keturi didieji—Jung
tinės Valstijos, Anglija, 
Franciizija ir Tarybų Są
junga.

Lima, Peru. — Studentai 
demonstravo prieš A.. Ste- 
vensoną. -

Pagerbs hitlerininkų 
nužudytas aukas

Birželio 29 d. yra šau
kiamas * didžiulės svarbos 
masinis susirinkimas. Tai 
bus susirinkimas pagerbi
mui baisiojo hitlerininko 
Eichmano komandoje nu
žudytų aukų Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje ir ki
tuose kraštuose. Susirinki
mas ruošiamas šių tautinių 
grupių: lietuvių, estų, lat
vių ,graikų, lenkų, rusų, 
vengrų, vokiečių, jugoslavų 
ir žydų.

Reikia, kad šis susirinki
mas būtų labai skaitlingas. 
Reikia, kad jame dalyvautų 
visų tautinių grupių žmo
nės ir prisimintų tas aukas, 
kurios krito nuo sužvėrėju
sių hitlerininkų. '

Susirinkimas įvyks di
džiulėje Woodstock Hotel 
salėje, 127 West 43rd St., 
Manhattane. Įėjimas nemo
kamas. Rep.

Tuojau užsisakykite vietą buse važiavimui 
į “Laisvės” pikniką

Busai pasamdyti šiose vietose:

So. Boston, Mass.
Busas išeis nuo 318 Broadway 12 vai. dieną 

Tikietas Į abi pusi $1.50 asmeniui

Prašome iš anksto užsisakyti bųse vietą pas 
komisijos narius:

M. Paurienę, L. Zelsoną, A. Dambrauską, 
J. Rainardą.

Nashua, N. H.
Busas išeis nuo Lietuvių Klubo, 36 High St., 
10:45 vai. ryto. Prašome iš anksto užsisakyti 

buse vietą pas Mike Žiedelį, tek 33865, 
arba pas J. Egerį, tel. 22204.

Kelionė į abi pusi $2.50 asmeniui.

Piknikas Bus Ramova Parke 
Claremont Ave., Montello, Mass.




