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KRISLAI
Apie mūsų presą
Kiek kaštuos operacija? 
200 metų, kai gimė 
A. Strazdas-Strazdelis 
Apie A. Sniečkaus kalbą

—Rašo R. Mizara —

Skaitytojas, manai), nori iš-; 
girsti ir apie mūsų presą, ku-l 
riuo spausdiname “I aisvę.”

Jis sulūžo—jo tūlos dalys, ir 
šiandien jam reikalinga opera
cija panašiai, kaip žmonėms.

Šiuo presu “Laisvę” spausdi
nome per 45 metus. Jis buvo 
keturis kartus keltas iš vienos 
vietos į kitą. O tai taip pat 
nėjo jam i sveikatą.

Taigi presas jau nebejaunas, j 
Šiandien turbūt tokių presų į 
mažai kur ir gamina. Nauji, 
moderniški laikai reikalingi 
naujų presų, naujos technikos.

Nežiūrint to dėmesio, kurį 
presui skiria mūsų gerasis 
Maikis Grigas, jis šiandien 
kaip koks ligonis, laukia iš 
Čikagos naujų “sąnarių.” Jie 
užsakyti, bet tikrai dar neži-l 
nome, kada mus pasieks; ne
esame tikri, kada inžinieriai 
mechanikai presą pagydys.

Tikėkime, kad tai bus pa
daryta greit. O šiuo tarpu 
“Laisvę” spausdiname kitoje 
spaustuvėje, ir tik k e turi ų 
puslapių. Labai nesmagu, bet 
neišvengiama.

Gal ne vienas 7skaitytojų 
paklaus: o kiek gi numatom; 
presu i ope ra ei j a k aštu os ? i

Atrųįjp, jog kaštuos ųenia- Į 
žiau kąip vienas . tūkstantis 
dolerių,^''d], gal h* pusantro. 
Kaip i^mogul. patekusiam i li
goninę;'taip :r presui, opera
cijos šiandien • balsir i d a u f , 
kaštuoja:^.

j »• -+~:—

Š. m. birželio 12 d. sukalu 
200 metų. Lai gimė lietuvi 
liaudies poetas Antanas Straz- 
das-Strazdelis.

Sukaktis bus iškilmingai at 
žymėta visoje Tarybų Lietuvo
je, bet ryškiausiai Vilniuje i 
Kamajuose; Kamajuose “linu 
dies vargų ii- džiaugsmu da’ 
nius” gyveno, ir kūrė; ir nr 
rė.

Jubiliejui jatžyiĮiėti jau sr 
nokai buyo išrinktas specialu 
komitetas/ kuriam \adoyauj; 
Teofilis Tilvytis!

.* • * t . 4^.

Bostonietis J. Rdmanas or 
ganizuoja ekskursiją į Lietu 
vą; ji išvyks ,š. m. liepos 24 d .

Lietuvoje, kaip ir visoje Ta 
rybų Sąjungoje, yra tam tik
ros vietos] į kurias ekskursan
tų neįleidžia. Tik Vilnius pil
niausiai visiems atviras. Tai r 
buvo pasakyta ir J. Romanui. 
Dėl to pranciškonų organas 
sušunka: “Tai tau ir laiA’as 
kultūrinis b e n d r a d arbiavi- 
mas.’’

Bet pranciškonų r a š c i v; 
“pamiršta” vieną: mūsų šaly
je tarybinius turistus taip pat 
ne visur leidžia. Tai vis šal
tojo karo politikos išdavas. 
Tai turėtų suprasti kiekvienas 
Supranta tai ir pranciškonai 
tik jie vaidina durnelius.

Prieš kurį laiką Vilniuje 
LKP CK pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus pasakė brandžią 
kalbą apie literatūrą ir meną. 
Joje jis palietė ir užsienyje 
gyvenančius lietuvius.

“Tenka pasakyti,” priminė 
jis, “kad mes turime užsieny
je ne tik priešų, bet ir drau
gų. . ”

Gerb. A. Sniečkui pasaky
siu: Tarybų Lietuvos draugų 
skaičius pas mus vis didėja, 
auga. O priešai dėl to siunta.

Buvo laikai, kai į JAV at
vykus kokiam Tarybų Lietuvos

Pakistanas ir 1962 m. 
Kinijos pasiekimai

Kanada paskelbė 12 mylių 
jūrų vandenų savo teises

Azija, Sukamo ir 
Vakarų politika

Karačis. — Dar neseniai 
Pakistanas ir Kinija sure
guliavo savo sienas Kašmy
re, o dabar susitarė pra
plėsti prekybą. Pakistanas 
su Kinija rubežiuojasi tik 
Kašmyre išilgai 250 mylių 
ilgio sieną. Abiejų šalių 
valdžios pasižadėjo pirkti 
ir parduoti, ko kuriai rei
kės ir ką kuri turės parda
vimui.

Abidvi didelės valstybės. 
Vakarinis ir Rytinis Pakis
tanas turi virš 100 milijonų 
gyventojų, o kinija apie 700

milijonų, tai daugiau vieno 
ketvirtadalio viso pasaulio 
gyventojų.

i Nepaisant sausros 1962 
metais Kinija tupėjo dide
lių pasiekimų. Ji dėjo pa
stangų daugiau pasigamin
ti maisto, drabužių ir apa
vų, tai buvo sumažinta plie
no gamyba. 1962 metais Ki
nija daug nutiesė naujų ge
ležinkelių ir plentų bei ka- 

Įnalų prakasė. Taipgi ji 
daug darbo turėjo perkel
dama milijonus gyventojų 
iš pamario Į centralinę ir 
vakarinę Kiniją.

Ottawa.—Kanados prem
jeras L. B. Pearsonas pra
nešė parlamentui, kad nuo 
1964 m. gegužės mėnesio 
Kanada įveda teritorinių 
vandenų 12-kos mylių tei 
sės nuo savo krantų, tai 
yra, draus kitoihs šalims 
toje srityje žvejoti. Iki da- 

j bar Kanada laikėsi trijų 
mvliu teritorinių vandenų 
teisių.

Kanada skelbia 12-kos 
mylių teritorinių1 vandenų 
teises ir St. Lawrence, ir 
Funday įlankose, Atlanto 
vandenyne, taipgi Ramia
jame vandenyne visoje

Valstybės departament a s 
apsvarstys tą klausimą.

Apie jūrų teises
Dabar nėra pasaulyje 

susitarimo teritorinių van
denų reikalais. 1960 metais 
Ženevoje įvyko tarptautinė 
konferencija, bet, nebuvo 
prieita prie bendro susita
rimo.

Tarybų Sąjunga, Kinija 
ir kitos socialistinės valsty
bės laikosi 12-kos mylių 
nuo krantų teritorinių van
denų teisių. Lotynų Ameri
koje kaip kurios valstybės] 
tas teises skelbia nuo 18-os

Jakarta. —Dabar pasau
lyje yra trys bilijonai žmo
nių. Didesnė jų pusė, bū
tent 1,720,000,000, gyvena 
Azijojoje. Jeigu Šiaurės 
Amerikoje kiekvienoje kva
dratinėje mylioje gyvena 
23 žmonėš, tai Azijoje net 
165.

Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą apie bilijonas Azijos 
žmonių buvo pavergti Va
karų imperialistų. Kolonia
lizmui smūgį uždavė Kini
jos liaudies išsilaisvinimas, 
Indijos, Indonezijos, Bur

iuos ir Indokinų atgavimas 
nepriklausomybės. Dab a r 
Vakarai deda pastangų iš
silaikyti Ramiojo vandeny
no salose ir bloginti Indijos 
santykius su Kinija.

Vakarų imperialistai ne
apkenčia Indonezijos pre
zidento Sukamos, kuris ko
voja už visų Indonezijos 
plotų išlaisvinimą. Jie į pa
danges kelia princą AbdUlą 
Tahmaną, Malajų premje
rą, kuris visokiais būdais 
padeda Vakarų imperialis
tams, bet princas neturi 
vardo tarp Azijos žmonių.

Rasizmas kenkia 
JAV politikai

Karačis. — Vakarų Pa
kistano diplomatai negali 
suprasti, ' kaip Jungtinės 
Valstijos tikisi laimėti prieš 
komunistus su “demokrati- 
josj idėjomis”, kuomet jų 
pietinėse valstijose baltieji 
šovinistai terorizuoja mili
jonus negrų.

Grupė pakistaniečių tik 
grįžo iš Taškento, tarybi-

Kodėl JAV stovi už
Queen Charlotte įlankoje, 
kuri tęsiasi Kanados pa
kraščių, tarp sausyno ir111 < fTi a clSClu, Loti |Jbalsą Jungt. i autose daugybes salų.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Apie dešimt buvo sumany
mų pakeisti dabartin i u s i 
Jungtinių Tautų asamblė- i 
jos balsavimus. Dabar dide-i 
lė ar maža valstybė turi ly
gų balsą. Iš vienos pusės 
tai atrodo “lygybe”, bet iš 
kitos, tai labai nedemokra- i 
tiška. Indija turi 450,000,-1 
000 gyventojų, o jos balsas | 

nes Turkmėnijos,. kur jįe ,yra lygus Islandijos!balsui,

nes Valstijos laikosi 3 my
lių teritorinių teisių, tai 

| Kanados naujas patvarky- 
imas joms nepatinka. JAV

iki 200 mylių "nuo savo 
krantų. Neseniai Brazilijos 
karo laivai iš tokios terito- 
rijos išvijo Prancūzijos 
žvejus,, o Ekvadoras suėmė 
JAV žvejus, kurie žvejojo 
200 mylių vandenų teritori
joje nuo jo krantų, ir nu
baudė.

“Visus šaudyti 
sako šakas

matė brolišką sugyvgnimą 
vietinių ir rusų tautų žmo
nių.

San Francisco, ‘Calif.' — 
TA V laivas “Asteridh” su
sidūrė šu japonų laivu “Ko- 
koku Maru”. Japonų laivo 
vienas jūrininkas užmuš
tas, o 43 išgelbėti ant JAV 
’aivo.

kuri turi tik 180,000 gyven 
tojų

Valstijos.''.kurios turi apie 
180,000,.000 gyventojų, stojo

k pirm mirties 
bijojo karo

Roma. — Prelatas Loris 
Capovilla, buvęs popiežiaus 
Jono privatinis sekretorius, 
Šv. Petro bazilikoje, laiky-

Jungtinės damas mišias prie popie-
žiaus palaikų, sake:

“Popiežius Jonas ir gulė-
Už palikimą dabartinės bal- damas mirties patale,, per 

Mat, įkelias dienas pirm jo .mir- 
Jungtinės Valstijos sudaro kartojo: “A”
savimu šia t emo’s.

balsų daugumą, nes už jas bijau, kad mano brangūs 
min t y j e

Už pilną nacių 
išteisinimą

Bona.— Adenauerio par
tija (Krikščionių demokra
tų) stoja už paskelbimą ge
neralinės amnesti jos vi
siems hitlerininkams perei
tojo karo kriminalistams.

Partijos vadai sako, kad 
imtų daug laiko ir padary
tų išlaidų ištyrinėti visus 
kaltinimus. —

Kita. Vokietijos Federa- 
tyvės Respublikos konsti
tucija, sako, kad prasikaltė
liai negali būti teisiami po 
20-ties metų nuo' prasikal
timo. Gi daugiausiai hitle
rininkų prasikaltimus atli
ko prieš 1943 metų vidurį, 
tai yra, prieš 20 metų.

Tokio. — Japonija nori 
susitarti su JAV ir Kanada 
žvejojimo reikalais.

. Teheranas. — Irane šako 
Mohammedo Rizo Pahlevio 
armija šaudė į demonstran
tus. Vieni daviniai sako, 
kad buvo nušauta 86, o kiti 
—150 žmonių, šakas Pahle- 
vis sako: “Šaudyti į visus 
mano priešus!”

Demonstracijos plečiasi 
visoje šalyje. Sunku pasa
kyti, kas jas organizuoja. 
Prieš kiek laiko žemval
džiai priešinosi šako žemės 
reformai. •

Iranas (Persija) yra tarp 
Afganistanu, Paki$ ,t a n p, 
iralįo, Turkįjęs ir Tayvbu 
Sąjungos. Jis užima 636,294 
ke’tv. mylių plotą ir 
21,000,000 gyventojų, 
dirbiai gyvena beveik 
džiauninkų sąlygomis.

Popiežiy laikinai 
padėjo bazilikoje

Roma. •—- Birželio 6-tą 
dieną oficialiai buvo - pakiir 
dotas popįeži.ūs Jbnas 
XXIII-iasis. Jo kūną įdėjo 
į tris grabus: vienas1 š rau
donmedžio, antras^' graikiš
ko riešutmedžio, o trečiašis 
iš vario. Laikinai popiežių 
nalaidojo Šv. Petro bazili
kos skiepe (kripte), kur 
yra laidojami popiežiai

Bet sulyg popiežiaus Jo
no pageidavimo iš Šv. Pet
ro bazilikos jo palaikai bus 
perkelti į Šv. Jono bažny
čią Romoje ir ten galutinai 
palaidoti.

turi 
Žem- 
bau-

nuolatos balsuoja mažytės vaikai (turėjo
I valstybėlės. .žmones) gali būti įtraukti

1 į kitą karą”.
Prelatas Capovilla sakė: 

“Tai popiežiaus buvo pas- 
. kutinės pastangos išvengi- 

Saigonas. - Pietų Viel-''imi karo, kam jis daug idč- 
namo

IŠ VISO PASAULIO
Bona. —Vakarų Vokieti- 

> o s vyriausybė atmainė /|)artiZąnai užpuolė', J o darbo t per visą popiežia- 
lirmesnį nuosprendį'pašali- valdžios dalinį Ca Mau pu- vimo laiką . 

nimui iš teisėjų buvusių siasalyje ir sumušė.
hitlerinėje Vokietijoje tei- džia neteko 10 karių už 
sėjų. Tokių teisėjų 'dabai 
dar yra' 894.

nimui iš teisėjų buvusių

Clevelandas. — Čionai 
mirė vengrų fašistų gene
rolas Julius G. Kovaks, ku
ris Antrojo pasaulinio karo 
metu komandavo vengrų 
Antrąją armiją.

Washingtonas. — Diplo
matai numato, kad popie
žiaus Jono mirtis suardė 
Vatikano pasitarimus su 
Tarybų Sąjunga ir Ven
grija.

veikėjui, tūli žmonės, norėda
mi su juo susitikti, bandė da
ryti kuo slapčiausiai.

Ne taip šiandien. Neseniai, 
pavydžiu), svečiavosi pas mus 
poetas Justinas Marcinkevi
čius ir pedagogas-docentas S. 
Kregždė. Kiek daug žmonių 
dėjo pastangų juodu sutikti, 
paspausti rankų, pasveikinti, 
pasikalbėti!. .

Ir tai jie darė jau nebebo
dami “veiksnių,” kurie dar vis 
tebeskelbia: “neduoti rankos 
tiems veikėjams, kurie atvyks
ta iš Tarybų Lietuvos!”

Val-

muštais ir 18 sužeistais. 
Partizanai laimėjo, nors 
valdžios kariams i
JAV bombonešis “B-57-S”.

TŲLEFONO KYŠIAI 
TARP JAV IR TSRS

BAUDžIA Už ĮŽEIDIMĄ 
NACIŲ GENEROLŲ
Bona. —Solingene hutei-

J teįsė 30 dienų į kalėjimą 
Vokiečių Taikos Sąjungos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Lexington, N. C. — Birže

lio 7 d. čionai įvyko riaušės 
tarpe I ra 1 tų j ų • šovinistų i r 
negrų. Riaušėse dalyvavo 
virš 500 baltųjų ir 100 neg-

1 rų. Vienas negras, užmuš
tas, apie 20 sužeista. Poli-1

Honolulu, Havajai.— Čio
nai įvyko JAV miestų ma
jorų konferencija. Dalyva
vo ir prezidentas Kenedis. 
Jis kalbėjo prieš negrų dis
kriminaciją.

Ženeva. —Jungtinės Vai-' veikėją Lorenzą Knorrį. Jį cija suėmė 10 baltųjų ir 7 
gelbėjo Ktijos il. Tarybų Sąjunga, apkaltino tik už; tai, kad 

susitarė įsteigti tiesų" tele-! jis sakė, jog generolai F.
Marion, Ill.—čionai baig

tas statyti federalinis ka
lėjimas, kuriame bus vietos 
keliems šimtams kalinių. 
Kalėjimo pastatymui ir 
įrengimui išleista $11,500,- 
000.

’ Karakas, Venezuela. — 
Grupė 
JAV 
centrą 
los.

žmonių įsiveržė i 
mili tarinės misijos 
ir pridarė daug ža-

Havana. — Grįžęs iš Ta
rybų Sąjungos F. Kastro 
tris valandas kalbėjo per 
radiją, aiškindamas savo 
patyrimus.

Tokio. — Japonijos val
džia ramina gyventoms, 
būk dėl atplaukimo JAV 
atominių submarinu nieko 
baisaus neįvyks.

Mexico City. — Autobu
sas su 45 žmonėmis nuvir- 

KeičfasMr ~pas mus laikai, to į 50 pėdų pakalnę. Nelai
mėje žuvo 16 žmonių.gerbiamas A. Sniečkau!..

fono ryšį tarp Maskvos ir'Foertsch, J. J. Kammhuber, j Viena. LYra gandų, kad 
Washingtono. Jis eis per H. Speidel, A. Heusinger t kardinolas J. Mindszcnty,
Londoną, Stokholmą ir Hel- ir admirolas F. Ruge buvo 
sinkius. Tiesus ryšys pasi
tarnaus abiejų 
vadams l 
mintimis tarptautiniais re- 
kalais.

ištikimi hitlerininkai ir 
abiejų valstybių prieš žmoniją yra krimina- 
greitai pasikeisti liniai prasikaltę.

TSRS Už PREKYBOS 
PLĖTIMĄ SU JAV

JAU JAV ATSISAKĖ
NUO VIENOS KLAIDOS
■Jungtinės Tautos, N. Y.—

Po 1956 m. reakcininku su-
JAVWashingtonas. — Dabar kilimo Budapešte 

Jungtinėse Valstijose yra priešinosi pripažinti Veng- 
Tarybų Sąjungos prekybos rijos delegaciją Jungtinėse 
delegacija priešakyje su V. Tautose. Šiemet nito tos

Ji stengiasi klaidingos pozicijos jau at- 
prekybo- sisakė.

S. Akimovu.
! pašalinti kliūtis
I je tarp TSRS ir JAV.

re-
'i Bet JAV dar daug daro 
panašių “tire blood” politi-

Londonas. — Vieno ke- 
. i liauninko dėžė susprogo 

pirm ji buvo įkelta į lėktu
vą, kuriame keliavo 68 
žmonės.

kuris Budapešte yra pasi
slėpęs JAV ambasadoje, 
sunkiai serga.

Saigonas. — Pietų Viet
namo kareiviai iš kulko
svaidžių šaudė į budistų de
monstrantus. Apie 100 žmo
nių sužeidė, yra ir užmuštų.

Washingtonas. — JAV 
Kongresas nutarė dar pri
dėti $1,600,000,000 utilita
rinių išlaidų, prie jau pir
miau paskirtų.

Santo Domingo. — Haiti 
respublika uždarė 130 my-

kybos departamentas savo kos klaidų, jų tarpe belai- py jĮgįy sieną su Dominikos
delegaciją į Tarybų Sąjun- kydamos Washingtone Pa- 
gą pasiuntė gegužės 26 die- baltijo, Valstybių “atsto^ 
na. v

į ’atstoT
, besilaikydamos jūrų 

j vandenų trijų;
i vus”, 
teritorinių

, Lexington, Mass. — D. mylių teisių ir panašių.
Sprague, 16-kos metų jau--------------------
nuolis, prisipažino, kad jis 
užmušė savo motiną Karo- nų grupės susimušė ir riau- 
liną.

Karačis. —Dvi mosulmo-

šėse žuvo 120 žmonių.

Teheranas. — Šako armi- 
i ios daliniai su tankais iš
blaškė demonstrantus.

Hollywood, Calif. — Su
laukus 63 metų amžiaus mi
rė artistė ZaSu Pitts.

Washingtonos. — Ekva- 
dorio valdžia nubaudė JAV 
žvejus 826.300 už žvejoiimą 
jos teritoriniuose vandeny
se.

Varšuva. —čionai moks
lininkai tvirtina, kad šie
met Tarybų Sąjungos spe
cialistai iššaus į erdvę tarp- 
planetinė stotį

Washingtonas. — JAV 
vėl padarė du atominius 
bandymus požemyje, Neva- 
dos valstijoje,

Montrealis. — Sulaukęs 
83 metų amžiaus mirė Ka- , 
nados senatorius Donatas 
Raymondas. Jis senatoriu
mi buvo nuo 1926 m.

Washingtonas. — Žymiai 
padaugėjo nedarbas tarp 
jaunuolių, kurie tik baigė' 
mokyklas.
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Maldos nepadėjo
KAI POPIEŽIUS JONAS XXIII kritiškai susirgo, I 

tai vyskupai įsake katalikams melstis, kad jis nemirtų. 
Bet maldos nieko nepadėjo—popiežius mirė. 0 jis mirė, 
kadangi sirgo įsisenėjusia vidurių vėžio liga.

Vėžio liga dar vis nėra mokslo nugalėta. Tad jokios 
maldos, jokie poteriai vėžio ligai nugalėti nepadės.

Yra žmonių, kurie, mirties pavojaus valandoje, 
griebiasi kitokių priemonių. Tik prieš keletą dienų Ko- 
penhagene, Danijoje, žmona—Charlotte Kauffmannienė 
—nužudė savo vyrą, diplomatą Henriką Kauffmanną, 
sirgusi vėžio liga. Nužudžiusi vyrą, pati taip pat nusižu
dė. Paliktame raštelyje, moteriškė pasakė, kad ji, nužu- 
dydama vyrą, išgelbėjo jį nuo skausmų, kokius jis būtų ’ 
turėjęs perkęsti, kol būtų miręs. j

Toks kovos prieš vėžio liga būdas taipgi yra smerk
tinas. Ne žudymais, ne maldomis reikia kovoti prieš vė
žio ligą. Reikia, kad kiekvienos šalies mokslininkai su
telktų visas jėgas kovai su vėžio liga; reikia, kad vals
tybės mažintų karinius biudžetus, o didintų biudžetus, 
nukreiptus mokslo plėtimui, ypatingai kovai su vėžio li
ga, kuri be laiko kas metai išplėšia iš gyvuių tarpo (kal
bant pasauliškai) milijonus žmonių gyvybių.

Nazimas Hikmetas
BIRŽELIO 2 D. MASKVOJE mirė įžymusis turkų 

poetas ir kovotojas Nazimas Hikmetas, sulaukęs 61 m. 
amžiaus.

Hikmetas gimė Salonikuose, Graikijoje. Tuojau po 
pirmojo pasaulinio karo jis dalyvavo turkų tautiniame 
judėjime, kuriam tuomet vadovavo Kemalas Ataturkas. 
Turkijos nepriklausomybė buvo apginta, šalis paskelbta 
respublika, bet po Ataturko mirties, valdžią pasigrobė 
visokie pašos ir Turkijoje užviešpatavo žiauri reakcija.

Hikmetas redagavo pažangų žurnalą “Resimiliay”, 
veikė su liaudimi prieš reakciją, ir už tai 1937 m. buvo 
nuteistas 28 metams kalėti.

1950 metais paleistas iš kalėjimo, poetas persikėlė gy
venti į Tarybų Sąjungą. Čia daug parašė eilėraščių ir 
scenos veikalų, kurie yra išversti į daugybę kitų kalbų. 
Jis buvo apdovanotas Tarntautine Taikos premiia.

Tenka priminti, kad Hikmetas nemaža puikių eilė
raščiu sukūrė ir būdamas Turkijos kalėjime.

Hikmeto mirtis—didžiulis nuostolis ne tik turkų li
teratūrai, o ir pasaulinei.

Persekiojimai tebevykdomi
ŠIŲ METŲ GEGUŽĖS 21 d. Seattle mieste, Wash- 

ingtono valstijoje, tapo suareštuotas mašinistas-darbi- 
ninkas Eugene F. Robel. Jis dirbo laivų statyboje. 'Už 
ką areštuotas? Už tai, kad “neteisėtai jsidarbijo, būda
mas JAV Komunistų partijos nariu.”

Iš karto jis buvo padėtas po $10,000 bėla, bet ant ry
tojaus belą teisėjas Lindberg panaikino, paleido suimtą
jį be jokios belos. Prieš ši darbininką nebuvo išstatytas 
joks kitas kaltinimas. Ir Robel, pasikalbėjime su vietos 
korespondentu, per televiziją pasakė:

“Aš turiu žmoną ir keturius vaikus. Mes turime na
meli ir antrarankį automobili. Turiu $300 banke santau
pų ir $26 kišenėje. Mane valdžia suėmė išbandymui (as 
a test case) dėl to, kad esu biednas, neturiu galimybės 
save ginti. Vienintelis man kaltinimas—kad aš dirbau.”

Birželio 3 d. buvo pašaukta prie Subversive Activi
ties Control Tarybos Niujorke negrė moteris, Mrs. 
Mildred McAdory Edelman. Ji gimusi Birming- 
hame, Alabamoje. Jai tik šiemet sukako 21 metai am
žiaus, ir Mrs. Edelman bandė savo mieste užsiregistruo
ti, kad galėtų rudenį balsuoti. Jai primetamas kaltini
mas: “tarptautinė kriminalinė konspiracija.”

Birželio 3 d. prie tos pačios SACB buvo pašaukta 
keletas darbininkų veikėjų: Irving Potash. William W. 
Weinstone. Daniel Rubin—iš Niujorko; Thomas Nab- 
ried—iš Philadelphijos; George A. Myers—iš Baltimorės.

Minėtoji taryba, aišku, įsakys šitiems žmonėms re
gistruotis “svetimos valstybės agentais”, o jei ne—į ka
lėjimą.

Pašauktųjų gynėjas advokatas John J. Abt pareiš
kė: Ar ne laikas šituos nekaltų žmonių persekiojimus 
nutraukti? Juk jau visa eilė kitų žmonių seniau buvo 
pašaukti prie tos pačios tarybos ir, su pagalba valdžios 
apmokamų šnipų, surasti “kaltais”, reikalaujant, kad 
registruotųsi. Visų seniau pašauktųjų dalykas eina j 
teismus. Tad, advokatas klausia: kodėl gi nepalaukti ir 
nepamatyti, ką nutars teismas? Kam šitie puolimai? 
Kam eikvojimas žmonių pinigų?

Komitetas, kuris giria persekiojamuosius, stato ir 
toki klausimą: kodėl valdžia, užuot puolusi nekaltus dar
bininku judėjimo veikėjus, nekoncentruoja savo jėgų 
suvaldymui rasistų, puolančių negrų mases pietinėse 
valstijose už tai. kad jos reikalauja sau konstitucinių 
teisių ir laisvių?

klausimas labai vietoje!

D.-I-ainve (Liberty)— Antrad., birželio (June) 11, 1963
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Kas ką rašo ir sako
TEBEBIAURIOJA

Montreališkiame J. Kar
delio laikrašty ir vėl pasi
rodė biauriojantis Justą Pa
leckį raštas. Tai šlykštus, 
biaurus plepėjimas.. K a ž 
koks neprastaburnis nieki-' ‘ 
na ne tik Paleckį, o ir rusus i 
(“kacapus”). Ko tas pecke-; 
lis nori tuo pasiekti, nežino-! 
me, bet galime drąsiai šaky-! V. rYSLĮAVIENĖ 
ti, kad jūs pats nėra vertas RAŠO ĮSPŪDŽIUS 
J. Paleckio puspadžio.

puolė į bėdą su “pelėmis,” 
teismabuty iš “Dr a u go’’ ir 
“Naujienų” jos kolegų nesi
matė. Ji atėjo jausdamasi 
kalta ir su čekiu — pinigais 
pasimokėti baudą.

Gerai, kad pamišėlę nu- 
I baudė- -Bet reikėjo baus- 
Į ti ir tuos, kurie ją siun
tė — “veiksnių” staršus.'

MIAMI, FLA. akstino apetitą ir skaniai 
pasivalgo.

Dabar birželio 15 d. ruo
šiamas banketas ir balius 
atžymėjimui Tėvo dienos, 
šis irgi didelės vertės pa
rengimas nariam veltui, o 
svečiam menka mokestis.

N. Tamošiūnienę. Moterim 
buvo prirengta du stalai. 
Vienas stalas buvo gražiai 
parengtas dėl seniausių mo
tinu. Iš seniausiu motinu 
buvo L.S.K. finansų rašti
ninkės Mrs. A. Lack motina 
Agota Levanienė, kuri jau 
sulaukė 87 metu. Prie to 
stalo sėdėjo A. Paukštienė, 
M. Gvirkienė, A. Litvinienė, 
V. Zuperienė, A. Kairienė 
ir M. L Stankienė.

L.S.K. pirmininkas S.
Zavis trumpai apibrėžė virš | Ąve s0 pjetūs'’bus išduoti 
minėto banketo tiks’ą, per- 12 valanda, po tam 
statė seniausias motinas, ir i 
pakvietė C. Tamošiūną, ku
ris paskyrė seniausioms 
motinoms dovanas ir linkė
jo joms sveikatos ir ilgo ir
ia imingo gyvenimo.

V. Bovinas 
skaitą temoje “Musu am
žiaus motinos”.
gražiai padeklamavo. Mrs. 
Anna Tamchuk gražiai pa
dainavo solo, K. B. Krau- 
čiūnas ir J. Šukaitis sudai
navo duetą. J. Birštonas pa
sveikino visas moteris ir
padėkojo joms už gražų pa- Į ( 0 ]<uopa išrinko komisiją

Gražus ir sėkmingas 
banketas atsibuvo 21-mą 
d. balandžio pagarbai dvie
jų porų, ilgo ir laimingo 
vedybinio sugyvenimo pro
ga. Surengę 11 S. Klubas 
draugams Birštonams ir 
Tamošiūnams. Virš minėti 
draugai užmokėjo už visą 

i maistą ir gautas nuo drau
gų dovąna's, butelį kanadiš- 
kos ir pinigais $5, padova
nojo L.S.K.

L. S. Klubo nariai linki 
jiems dar daug laimingų ir 
draugiško sugyvenimo me
tų.

Kitas gražus ir garbin
gas banketas atsibuvo ba
landžio 28-tą d., L.S. Klubo 
salėje. Gerbiamos klubo na- 

rašytoja: i rėš Marearietos Cvirkienės
Ilgai svarsčiau : spausdinti I duktg- sūnus- marti ’’’ *en- 

nespausdinti savo įspūdžius tas, surengė naminejima 
';- 4...... motinos gimtadienio. Jie

užmokėjo už visa maistą, 
bet klulpo gaspadinės paga
mino maistą ir patarnavo 
prie stalų.

Didele garbė Cvirkienės 
šeimai už tokį gražų pager
bimą motinos.

M. Valilionienė ir A. 
Paukštienė, trumpose kal-

veiksnių” staršus.'

tuoja savus narius, kaip ap
simoka priklausyti kuopo-

Brooklyniškės “Vienybės” 
leidėja V. Tysliavienė, kaip 

■žinia, šių metų pradžioje 
grižo iš Tarybų Lietuvos..

Verta kiekvienam doram 
lietuviui likti LLD 45 kuo- 

, pos nariu. Gryžkime prie 
i tėvų pagerbtuvių. Jos įvyks 
! laiškanešių salėje, 314 15th

MORTON SOBELL
LIGONINĖJE

. Mokslininkas Morton So
bel 1 perkeltas iš’ ----------
kalėjimo į Federalinį Medi- .... . . .
kalinį centrą Springfield, duoda įspūdžių
111. Taip rašo savaitraštis’’'........
“National Guardian.’

Pasirodo, kad M. Sobell! a,‘
sunkiai susirgo. ! is Lietuvos. _

nr o i n inzn i *s vienos/puses — tie, kurieM. Sobell 1‘toO metai.s. ma-!( j|| larpe kurie .y'miausj 
kartizmo siautėjimo laiko- veikėjai) iki smulkmenų iš- 
tarpiu, buvo nuteistas 30, klausinėjo mane apie kelionę j 
metu kalėti “dėl sąmokslb • Lietuvą, patarė : gal geriau— 

espionažą.
kartu su Rosenber-

Atlantos vo įspūdžius, -ką matė, ką
girdėjo tėvų žemėje. Ii- štai,

dėl sąmoks.R) • Lietuvą, patarė:
Jis buvoine> l<a(l nesukelčiau prieš sa

ve užpuldinėjimų tų žmonių, 
kuriems taip n e m a 1 o n u ką 
nors teigiamo apie savo Kraštą 
išgirsti ir iš viso savo Tėvynę 
prisiminti. . .

Iš kitos pusės — pr:ekaiš- 
skaitytojai, kad Laikraš

čiui darau skriaudą savo įspū
džiais n e p a s i d a 1 i n < l a m a.

Vienas jų net šitaip rašė: 
“Tiesiog stebimės, kad Jūs,

atlikti 
teistas 
gaiš.

Julius ir Ethelė Rosenber- 
gai tuomet buvo nuteisti 
mirčiai, ir tapo nužudyti i 
elektros kėdėje, nekreipiant ’ 9ul?a,l 
dėmesio į viso pasaulio žmo
nių protestus.

Šiuo metu šalies Aukš-.
čiausiajajne teisme yra by- būdama Amerikoje gimusi lie-, 

tuvaitė, elgiatės tarytum kaž-' 
ko bijodama. Ar Lietuvoje Jus j Gražiai pavyko LLD 75 
tiek prigrasino, ar yra kitos, kp. piknikas, kuris atsibu- 
priežastys, dėl kurių įspūdžių vp gegužės 19 d., L.S. klu

bo salėje. Svečių atsilankė
nej nemažai. Miamės lietuviai 

gerai žino, kad I ietuvių Li
teratūros Draugijos gasna- 
dinės pagamina

la, reikalaujanti, kad M. 
Sobellis būtų išlaisvintas, o 
jei ne—kad jam būtų duo
tas naujas teismas.

dieną, 
teisėj o

skaitė

V. Vigans

sidarbavima klubui.

bose, sveikino M. Cvirkienę'2 d. narengimas buvo labai 
į ir linkėjo jai dar daug su-1 įspūdingas.
I laukti linksmu gimtadienių.
Mrs. K. Rudaitienė pado
vanojo L.S.K. gražia pa- 
duškaitę, kuri buvo iškišta.

• L.S.K. yra labai dėkingas.

šokiai 
ir kiti pasilinksminimai.

msirinkime įsirašė į kuopą 
įauja narė. Tai kuopoje 
labar vra 112 nariu. Tiki
nę gausime jų daugiau.

I ši miestą daug pažan
giečių mėgsta atvykti iš 
šiaurės leisti šiltai be snie
go, ledynų žiemos metą. 
Daugelis pirmu kartu atvy- 
Te susiduria su keblumais 
nepažindami miesto, neži
urdami, kaip ir kur susi
kasti apsistojimui vietą. Dėl

skelbs spaudoje, kaip paujo- 
kai galės susisiekti su šia

f

Žmonių buvo , ja> Lac| gavus infor- 
nemažai. Klubo patyrusios į maciias apie apsistojimą, 
gaspadines padare skanių , kambarius ir taip toliau, 
valgiu, už tai žmonės ir . Vėliau bus apie tai daugiau, 
gausiai lanko klubo paren- • _
gimus. Virš minėtas paren- i ;.............
girnas buvo svarbus, klubo j Simonienė, ji 
nariai 
progn 
sus. Nesitikėta, kad mūsų kvti.
khibe vra gerų dainininkų, išlaikys skausmų. 'Tad tuo 
Ateitvie bus galima suda
ryti chorą. Šio parengimo 

dinės pagamina užtenka- programa buvo rekorduota 
mai ir skaniai valgio, ir jie ant “stučkelės” per M. Ste- 
neapsiriko. Literatūros vensona. Pirmiausiai klubo 
kuopos pirmininkas S. Ka- pirmininko S. Zavio kalba;, 
napis paprašė publikos nėr- Mrs. A. Mikitienės ir Šu- susveikti. 
traukti privatiškus pasikal- kaičio damų duetas. Agnes i 

todėl, i bėjimus ir prasidėjo pro-1 Litvinienes ir J. Birštono ’ 
ut-'i n-rama. Pirmininkas p^vsta- /hmtos. Sok) P

dainininkai

Sunkiai buvo susirgusi P.
J buvo nuvežta 

gavo i ligonine. Jos sesutės at-

. neskelbiate ? . . ”
Atvirai kalbant, nei 

i jojau “užpuldinėjimų, 
įmanė kas'Lietuvoje grasino. O 
i kaip tik priešingai. Anapus 
viešint, Viši prašė, kad, jei ra
šysiu įspūdžius, kad būčiau 
objektyvi, kad nesivaržydama 
iškelčiau tai, kas man nepati
ko, bet nepaneigčiau ir to, 
kas gero ten atsiekta.

Jei pagaliau savo įspūdžius 
iiutariau skelbti, tai t 
kad pavargau Icekvio'nam 

jskirai pasakodama, apie savo^įg ukrainietę Anną Tam-1 Chulada, A. Mikitienė, J.
chuk, kuri gražiai solo su- Birštonas, A. Paukštienė,

PAKVAIŠĖLĖ 
NUBAUSTA

“Vilnis” rašo:
Antradieni, birželio 4 

Moterų teisme prie
John J. Sullivan, Mrs. Dagma
ra Vallens, 34 motų, 6 IS S. 
23rd Ave., Bellwood, nubaus
ta $100. Ji atėjo gegužės 19 
d. į Sherman House mitingą 
Nacionalio K o m i t e t o Prieš 
Nacius Kriminalus ir Nacizmą 
ir paleido iš savo krepšio pe
les sukėlimui mitinge panikos. 
Bet buvo laiku areštuota.

Valstijos prokuroro pagalbi- “ 
ninkai — Nello Garmedino ir j 
Amandi klausinėjo liudininkus 
įvykio ir davė Mrs. Vallens1 
gynėjui rodyti savo “išmintį.” I 
Liudininkai įrodė, kad pelių! 
“kolektorė” atėjo pasiruošusi 
ardyti taikų mitingą, kai jos 
kolegos lauke pikietavo ir | 
staugė.

To mitingo pikie t a v i m u i 
“Draugas 
šaukė: “ 
reikalui paaukoti bent pora 
valančių, nes tai gyvybinis mū
sų reikalas.”

Bet kada Mrs. Vallens pa-| kimui busimojo popiežiaus.

kelionę.
Tokie privatūs pokalbiai (o 

iu kartais buvo po keletą , , .......
kasdien), iš manes atėmė ° 1(’ta uk’-ainickai. rb-nas. 
daug laiko, kurio neturiu. lTait'"i uk’-ainas Salaway

Bet nesakyčiau, kad tie po- gražiai sudainavo solo dvi 
kalbiai nebūtų buvę naudingi, daineles. Lietuviai- irgi ne
iš jų patyriau, kaip plačiai i atsiliko. K. B. Kraučiūnas 

| dabartinė ‘Lietuva domisi visi,1- •■----■ 
j net ir tie, kurie, viešai kalba 
j prieš bet kokius ryšius, o slap- 
i tai didžiausiu :........ -.......... .

išbandyti savo bal- skubėjo iš Niujorko aplan-

dainavo: viena lietuviškai, Anna Tamchuk.
... . . .‘v, . , . t t o tz ____ :

i ir J. Birštonas sudainavo 
duetą, už ką publika ranku 

smalsumu tei- plojimu jiems padėkojo, 
į raujasi, kas ten dabar vyksta. Girdėjau, kad K. B. Kmu- 

Matysime, ką ji ten para- čiūnas metams užrašė “Vie-
” geg. 17 d. laidoj Šys.
Kiekvienas gali šiam

Roma. — Birželio 19 d. 
j kardinolai susirinks išrin-

&

Vilniuje įvyko Lietuvos TSR Aukškiausiosios Tarybos šeš
tojo šaukimo pirmoji sesija.

Nuotraukoje: Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos depu
tatai: (iš kairės) Kėdainių rajono “Pakeltos velėnos” kolūkio 
pirmininkas 1. Sabauskas, Tauragės rajono “Pirmūno” kolū
kio paukštininkė B. žebelienė, Mažeikių rajono S. Nėries var
do kolūkio melžėja S. Rudytė, Vilkaviškio rajono “Taikos” 
kolūkio brigadininkas V.' Venclauskas ir Panevėžio elektro
technikos įrenginių gamyklos darbininkė L. Gaigalienė Vil
niuje, prie paminklo Leninui.

£

■■ i

nybę” dėl L.S.K., į sale. Klu- 
; be vra įvairių lietuviškų ir 
angliškų laikraščių.

Banketas Molinos dieną
L.S. Klubas surengė dide

li ir gražu banketą geg. 12 
d. pagerbimui klubo mote
rų ir motinų. Kaip atsirado 
Motinos diena? Philadel- 
nhijoje mergina ilgai gyve
no su motina ir labai ją my
lėjo. Motinai numirus, Miss 
Anipa Jarvis iš didelio gai
lesnio pasiūlė, kad sūnūs ir 
dukterys vieną sykį į me
tus pagerbtų savo motiną. 
Ir ii padarė su viena baž
nyčia sutartį, kad gegužės 
mėnesio antrą sekmadieni 
laikytų ceremonijas, o visi 
dalyviai privalo prisisegti 
prie krūtinės baltas gėles 
motinos pagerbimui. Tai 
įvyko 1907 metais. Ta idė
ja pasklido po visas JAV. 
1914 metais JAV Kongre
sas nustatė minėti Motinos 
dieną gegužės antrą sekma
dieni.

Minėtą banketą, po C. 
Tamošiūno vadovyste, vy
rai prirengė. Jie gražiai 
stalus gyvomis gėlėmis pa
puošė ir patarnavo prie 
stalų, bet jie nepajėgė pa
gaminti visą maistą, turėjo 
pasikviesti į pagalba mote
ris Mrs. A. Lack, Mrs. N. 
Gružas, Mrs. S. Danys ir 
skanių pyragų kepėją Mrs.

manė, kad ligonė ne

kartu M. Juškienė užkliu
vo j LLD kuopos balių. Pa
sikeista žodis, kitas. Nu
girsta, kad Simėnienės svei
kata taisosi.

Linkime kuogreičiausiai
Vikutis

Lawrence, Mass.
Ruošiamės visi į piknikus

Massachusetts valstijos 
apskričių bendras piknikas 

I įvyks sekmadienį, birželo 16 
Maple Parke, Methuen.

l s.k, g^ri rėmėipi Mr. 
ir Mrs. Krunp išvažiavo 
trims mėnesiams atosto-įd 
°'auti i šiaurę. Ypatingai I Kiekvieneriais metais ap- 
Mrs. M. Krupp yra labai skričių piknikas būna skait- 
gera pyragu kepėja. Lauk- lingas, tokiu jis bus ir šie- 
sime'jų rudeni sugrįžtant, met.

Liūdna žinia pasiekė mus, | x 
kad ilgametis Lietuvių Li
teratūros Draugijos narys

Iš Montello rašo Jurgis 
Šimaitis, kad Montello vyrų 
Dailės Grupė, kuri dalyvaus 

:r L.S.K. narvs S?'Meisonas ;m^ainės> programos atliki- 
jau ant visados išsiskyrė iš|me piknike, nusisamdę dide- 
gvvųiu tarno. Ilsėkis amži-jlį gražų busą atvažiavimui, 
nai, drauge. ' ietos yi’a iv pašaliniams

T „r įkartu atvažiuoti su daini-J. W. Thomsonas j nink;lis
Kad patenkinus visus ir r 

ūsas atvykusius, tai stro- 
•)iai dirba mūsų gaspadines. 
Piknikas prasidės anksti, 
1.0 vai. ryto, tai iš toliau at- 
rykę galės parke ir pusry
čius pavalgyti.

J. W. Thomsonas |

St. Petersburg, Fla
Atžymėsime Tėvo dieną
Vargu rastume kitą to

kią bent vieną LLD kuopą, 
kuri, suteiktu savo nariam 
tiek daug gero, kaip 45. 
kuopa. Už tuos mizernus: 
du dolerius metinės duoklės 
nariai atsiima keleriopai 
daugiau. Pav., šiemet su
laukėme po knygą iš 1---- ,
centro, sulauksime dar po ’ 
kita, be to, žurnalas “Švie
sa” narius lanko kas trys 
mėnesiai. To negana: pra- i 
džioie metu kuopos valdyba ,

Kitas didelis piknikas — 
tai liepos 4 d., Montelloje, 
“Lt’isvės” metinis piknikas. 
Iš Lawrenco ir apylinkės 

1 I D važiuosime bustu Kurie pla- 
' nuo j ate važiuoti, tai buse 
; vietas užsisakykite iš anks
to pas komisijos narius: J. 
Kodi arba S. Penkauską. 
Galite užsisakyti apskričių 

padaiino i,T,D kuopos šei-; piknike, birželio 16 dieną, 
mom po “Vilnies” kalendo
rių, tai irgi vertingas kuri-1 
ny s—veltui.

Dar ne viskas: 
veltui nariams ir 
čiams demonstravo iš Lėtu-Į 
vos gražius filmus. 1___
už tokių filmų rodymą ima | 
po dolerį ir daugiau.

Gegužės mėn 
tinos dieną, atsibuvo

irba ir telefonu: 55809.
S. Penkauskas

RUSŲ SENTIKIAI 
Washingtonas. — Jung

tinės Valstijos įsileido 250 
J??€U‘|rusų sentikių iš Turkijos. 
Kitur panatil<ai rusai sentikiai 

prieš 300 metų pabėgo iš' 
Rusijos į Turkiją. Kai ku- 

minint Mo- rie gyvenimo sąlygoms pa- £ 
i šau-j sikeite. Neseniai jų 1,000 

nūs banketas ir balius dvie-1 grižo į Tarybų Sąjungą, o A 
jų dolerių ir pusės vertes,, 250, kurie laikosi seno tikė- 
nariai nemokėjo nei cento, ‘jimo, tai atvyko į JAV*.

Kuopa j 
pašalie- >
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ST CHICAGO, ILL; W .*
Sekmadienį, gegužes 19 

d., 2 vai. popiet, Sherrfian 
viešbutyje Įvyko labai svar
bus susirinkimas, kurį su
šaukė “National Committee 
Against Nazi Criminals.”
Susirinkimą atidarė su A- 
merikos himnu “Star Span
gled Banner.” Dainavo lat
vė E. Mednis. Po jos sekė 
liuteronų kunigo malda. Po 
maldos rabinas Y a m p a 1, 
kuris buvo šio įvyko pirmi
ninkas, tarė kelis žodžius. 
Tarp kitko jis pasakė, kad 
mes nenurimsim tol, kol na
ciu kriminalistu neiš
krapštysi m iš šio krašto, 
nežiūrint, kiek pastangų ir
finansų reikės, mes nepaisy
sima Jis sakė, ar jie yra lat
viai, lietuviai ar kitų tau
tybių žmogžudžiai, jiems 
vietos mūsų krašte Ameri
koj neturi būti. Publika, 
kurios buvo apie 6-700, jam 
gausiai plojo ir šaukė “bra
vo!”

Po jo kalbėjo Mrs. Lewis. 
Ji nesikarščuodama pasakė 
daug gerų dalykų, kaip ge
riau būtų kovoti su į Ame
riką atbėgusiais nacių kri
minalistais.

Po jos buvo pristatytas 
kalbėti A. Feinglass, vice
prezidentas AFL-CIO uni
jos. Visų pirma jis klau
sė susirinkusius į mitingą, 
ar jie matė, kad naciai pi- 
kietuoja susirinkimą, kodėl 
ant jų visų nešamų iškabų 
nė viena iš jų nepasako, kiek 
naciai išžudė Lietuvoje žy
du, lietuviu ir kitu tautu ne- fe 7 fe fe fe
kaltų žmonių? Jis sakė, ne
jaugi jie yra tokie naivūs, 
kad to nežino? Jis sušuko: 
Ar jūs žinote, kuo jie smir
da? Žmonės šaukė — “hit- 
lerizmu!” Jis sakė, gal jie, 
tie Hitlerio padaužos, ir 
mus čia užpultų, bet tik gai
la jiems, kad mūs čia yra 
daug. Jie bijo.

Feinglass kalbėjo taip ge
rai, kad net kai kurios di- 
pu-kės ir dipukai buvo pra
dėję cypti kaip žiurkės. O 
viena latvė, kuri atsinešė 
į mitingą pelių, paleido jas 
ant grindų. Aš sėdėjau ne
toli estrados, tai nežinojau, 
kas užnugaryje dedasi. Tik 
atsisukus pamačiau, kad po
licija velka kokią ten bobą 
laukan. O kalbėtojas Fein
glass tęsė savo kalbą.

Turiu pasakyti, kad esu 
girdėjusi labai daug gerų kal
bėtojų, bet Feinglass su savo 
iškalba, su savo faktais tiek 
sujaudino publiką, kad jam 
publika kėlė ovacijos per vi
są jo kalbą. Jis kalbėjo apie 
valandą laiko. . Patėmijau, 
kad dipukams, kuri ų buvo 
mitinge gausus būrys, buvo 
neramu; jie vienas Į kitą žiū
rėjo ir galvas kratė.

Po Feinglasso kalbos advoka
tas Berman, pasiūlė publikai 
tris ar keturias rezoliucijas. 
Publika jas priėmė triukšmin
gais aplodismentais.

Po rezoliucijų Ona B. Ku
bilienė padainavo “Aria Iląba- 
niera,” iš op. “Carmen,” ir “Vi
sur tyla’’— J. Gruodžio. Apie 
jos dainavimą daug nesakysiu, 
nes tie, kurie' buvo Sherman 
viešbutyje mitinge, gerai žino, 
kad Ona Kubilienė yra pirmos 
klasės artistė-daininink.ė su 
nepaprastai stipriu mezzo so
prano balsu. Po mitingo net ir 
dipukai ją sveikino.

Po Kubil ienės dainavimo 
kalbėjo Mr. Charles R. Allen. 
Jis visų pirma pasakė, kad jis 
yra airių kilmės “Quaker” ti
kybos ir kad jo tėvai yra Phi- 
ladelphijos protestantų kapi
nėse palaidoti. Taigi jis nėra 
žydas. Jis sakė, kad jis ne
atėjo Į susirinkimą ką nors ne
kaltai apkaltinti. Sakė: Aš 
parašiau knygutę “War Crim- 

inąls” ne iš piršto išlaužtais 
faktais. Aš parašiau iš. do
kumentu, paimtu iš Niurenber- 
go teismo Vokietijoje. Jis sa
kė, kad jis nėra linkęs žmones 
nekaltai kaltinti. Bet tie, ku-
riuos rasite mano brošiūroj Įra
šytus, visi yra naciai krimi
nalistai, nežiūrint kurios tau
tybės jie bebūtų. Jis taipgi 
sakė, kad jis daug nesirūpina! 
apie tuos kriminalistus, kurie; 
čia i Ameriką yra atbėgę kru i 
vinomis rankomis, bet jam' 
daugiau rūpi Amerikos atei
tis, nes ir čia mes galime su
silaukti tokių pat baisenybių, 
kokios Įvyko Europoje Hitle
rio okupacijos laikais. Jis sa-
kė, ir čia hitlerizmas jau ple
čiasi. “Jei jūs manimi netiki
te, tai pažvelgiate Į tuos žmo
nes. kurie pikietuoja ši masinį 
mitingą.” Jis kalbėjo rimtai ir 
be jokių karščiavimųsi apie 25 
minutes. Visi jo klausėsi rim
tai.

Po jo kalbėjo prof. B. F. Ku
bilius. Jis irgi kalbėjo rimtai 
ir ryškiai. Jis pareiškė, kad 
publika čia susirinko ne ap
kaltinti bile tautybės žmones, 
kurie čia yra atvažiavę vėles
niais laikais, bet mes kaltina
me tuos kriminalistus, kurie 
žudė nekaltus mūsų brolius ir 
sesutes Lietuvoje ir kitur per 
karą Hitlerio okupacijos me
tais. Jis sakė, mes negalim0 

j jiems dovanoti, jie turi būti 
I sugrąžinti i tas šalis, iš kurių 
jie čia atbėgo, kad savo kri- 
minalystes paslėpti ir kaip ne
kalti avinėliai gyventi laisvoj 
Amerikoj. Publika Kubiliui 
karštai plojo kelis kartus. Jis 
kalbėjo labai gerai. Ant ga
lo, kai jis baigdamas savo kal
bą pasakė, kad ir jo kai ku
rie giminės žuvo Hittlerio oku
pacijos metais Lietuvoje, jis 
truputi susijaudino, ir publiko
je' ne vienam gaili ašara nu
riedėjo per veidą.

Pabaigoj buvo rinkliava, nes 
rabinas Yampal pranešė publi
kai, kad jų kasa yra bėveik 
tuščia. Tuojau buVo surinkta 
virš 600 dolerių. Lietuviai pa
aukojo $200; ir daug po; $10 
ir daugiau. Kiek nugirdau pęr 
mitingą, buvo išviso 1 surinkta 
virš $2,000. Tai labai gerai.

Nuėjau Į ši rpitingą kaip be
šališka — per daug neprita
riau nei vieniems, nei kitienis. 
Bet kai pamačiau mūsų spaul 
doj — “Naujienose,” “Sanda
roje,’’ “Drauge,” net ir. “Vie
nybėje” gerbiamo Sirvydo — 
pranešimus apie tą mitingą, 
tai tiesiog nustebau. Nejaugi 
Grigaitis galėtų taip meluoti 
per spaudą? Ir nejaugi ma
no geras draugas Vaidyla ga
li būti toks apakėlis, kad ne
tikėtų nė savo “pasini,” kuris 
tupėjo 'per visą mitingą Sher
man viešbutyj ir, mačiau, Įme
tė “grašį” pagalbai vesti kovą 
su kriminalistais? Apie “Drau
gą” nekalbėsiu, lai jiems 'ku
nigėliai melagystės griekus at
leidžia. Na, o apie “Vienybę” 
tiek turiu;^pasakyti: Jei ji ir 
turėjo savo reporterį mitinge, 
tai kodėl širvydaš rašo savo 
“Mes,” jog “komunistų’’ mi
tingą pelės ir dipukai sugrio
vė? Jie Sherman viešbutyj 
mitingo n e s u g riovė, bet kai 
Tysliavienė rodė Chicagoje 
filmus iš Lietuvos, tai ten jie 
tikrai velniavą kėlė, ir tik sau
jelė žmonių tebuvo Lietuvių 
Auditorijoj, jų tarpe keli pa
žangiečiai. Tai kodėl jie ten 
pikietavo? Tysliavienė nesakė 
nieko apie komunistus.

Kas man labiausiai krinta j 
akį, tai kad kai tik kokį nors 
nacį sugriebia policija, tai tuo
jau po pirmo teismo tą ypatą 
velka prie psichiatro? Latvę, 
kuri paleido peles mitinge, ir
gi nuvedė pas proto ištyrimo 
gydytoją. Policininkai sako, 
“She looks queer.” Gylis, ku
ris rašinėjo dr. Margerio var
du biaurius laiškus, irgi buvo 
nuvilktas pas proto gydytoją. 
Gydytojas rado, kad jis dar 
šiek tiek smegenų turi, ir 
buvo nubaustas paslmokėti 
du šimtu dolerių. Aš ma
nau, kad dėl to juos teisė
jas siunčia pas proto ištyrimo 
gydytojus, kad Hitleris buvo 
pripažintas bepročiu. Taigi 
teisėjas mano, kad visi nacių 
pasekėjai yra “keisti,” tai ir 
velka protą ištirti. Kai ku-

Didieji Piknikai
Įsitėmykite datas ir vietas 
dalyvaukite juose. Turėsite 
malonių pasimatymų ir pasi
linksminsite. Iš apylinkių ne- 
sivėluokite pasisamdyti busus.

LAWRENCE, MASS.
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Komitetas rengia pikniką 

su dainų programa

Birželio 16 June 
Maple Parke

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25-ta kuopa rengia 
pikniką “Laisvės” paramai 

su Įdomia programa
Bi iželio 23 June 

Slovak National Home 
Parke

BROCKTON, MASS.
Spaudos naudai didysis pik

nikas, rengiamas Bostono 
a py link ės organ i z aci j ų 

su dainų programa
Įvyks

Liepos 4 July 
Ramova Parke 
Montello, Mass.

SHENANDOAH, PA.
LLD ir LDS kuopos bendrai 
rengia pikniką, kuris Įvyks

Liepos 14 July
Hosensack 

ant Martishian Grove
Netoli Lakewood Parko, tarp 

Mahanoy City ir Tamaqua, Pa.

CLIFFSIDE PARK, N. J.
Vietos pažangiųjų organizaci

jų kuopos rengia pikniką 
paramai laikraščio 

“Laisvės.”
1 Liepos 21 July 
Picnic Grove Park

- 207 Walker Street

***|*** — • !|* "*:* -■*»• 'y* ***■"* ■ ■ 1 • ■■ — ■■■*

Philadelphia, Pa.
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. < Pažangieji kauta,
; Šį pavasarį nepaprastai 

pasireiškė pažangiųjų lietu
vių judėjimas-veikla. .. Tai 
džiugų stebėti senosios kar
tos lietuvių judrumą ir 
skaidritiš' akių žvilgsnius, 
kurie su Viltimi žvelgia į 
gyvenimą, į tolimesnę at
eitį.

Dar ne visiems iš galvos 
išgaravo buvusi puiki ge
gužinė pas drg. Ramanaus
kus, o štai, už savaitės, bir
želio 23 dieną, įvyks drau
giška autobusu išvyka į 
tradicinį baltimoriečių ren
giamą pikniką..,

Kiekvienas turi atkreipti 
dėmesį į šią išvyką ir iš 
anksto užsiregistruoti, tai 
komisija žinos su kiek sė
dynių busą pasamdyti.

Bilietus galima nusipirk
ti pas O. Žalnieraitienę. 
Telefonas HO 8-7226 arba 
Šmitienę WA 4-2538.

Šiemet tikimasi turėti 
daug didesnį ir linksmesnį 
išvažiavimą į Baltimorę, 
negu kitais metais. Su dai
nomis, su draugiškais po
kalbiais. Sakoma, kad vai
šinsis ir su “linksmybę” 
teikiančiu “eliksyru”. Balti
more je susitiksime su se
niai matytais draugais, ku
rių privažiuos iš kitų mies
tų. Pasinaudokme proga, 
kuri ne dažnai mums pasi
taiko. Seniau buvo kitokie 

f

laikai. Turėjome daug pik
nikų ir kitokių draugiškų 
išvažiavimų, o dabar nėra 
tinkamų vietų piknikams 
laikyti. O jeigu kai kur ir 
surandama piknikams pa
ruoštą tinkamą parką, tai 
labai “sūriai” kainuoja! '

“Laisvės” Reporteris:

riems mūsų Chicagos redakto
riams: “Lookout,” nes mela
gystė irgi yra liga.

Birutė Krasauskaitė

Binghamton, N.Y.
Įvairios žinios

Jonas Žemaitis sirgo, bu
vo ligoninėj, o dabar jau 
sveiksta namie. Sveikas bū
damas jis daug pasidarbavo 
LDS kuopai. A. Maldaikie- 
nė buvo ligoninėje, bet jau 
yra grįžus į namus. Ji daug 
dirbdavo parengimuose ir 
LDS kuopoje, taipgi LLD 
Moterų skyriuje.

M. Sadauskienė turi aukš
tą kraujo spaudimą, yra na
mie, po gydytojo priežiūra. 

, E. Tinkūnienė jau nuo se
niai serga. Jau treji metai 
mažai gali išeiti Antanas 
Navalinskas, kuriam skau
da kojas? Jis širdingai dė
koja visiems draugams ir 
draugėms, kurie jį aplankė.

I. ir H. Vėžių dukra S. 
Evans nuo seniai serga, jai 
skauda kojas. Serga ir jos 
vyras George, kuriam buvo 
padaryta operacija. Vėžiai 
rūpinasi dukros ir žento 
sveikata.

T. Varkutienei suparaly
žiavo kairiąją pusę. E. Sa- 
ladūnienė susižeidė koją, Z. 
Krasauskienė susižeidė šo
ną. Jau bus ketveri metai, 
kai serga Jaskevičius — pa- 
ralyžiuootas . Seniai serga 
ir Jonas Garuckis ir M. Po- 
pėlienė

Linkiu visiems ir visoms 
greitai pasveikti ir vėl kar
tu su mumis būti.

Mirė
Birželio 2 d. mirė Pranas 

Slaveckis. Paliko liūdesyje 
žmoną Uršulę, sūnų Praną, 
3 dukteris, daug anūkų ir 
proanūkių.

Pasveiko
Po ilgos ligos pasveiko 

Katrina Juozapaitienė, o 
dabar jos dukra ir žentas 
Cook’a susilaukė antros 
dukrelės, tai Juozapaitienė 
ii’ patėvis Juozapaitis jau 
ketvirtu kartu susilaukia 
anūkų. P. Juozapaitis iš
važiavo į Montana valstiją 
pas sūnų, kur sake praleis 
vasarą .Laimingos kelionės.

Josephine

Oakville, Conn.
LDS 31 kuopos parengimas

Gegužės 26 d. teko sutikti 
draugus ' oakvilliecius, LDS 
31 kuopos valdybos 
narius Krulius, Žiūraitį ir 
Boką. Jie sako: Mes pil
dome LDS Penktosios ap
skrities konferencijos nuta
rimą, kad kuopos turi reng
ti parengimus su apskrities 
valdyba, o dalis uždarbio 
būtų skiriama apskričiai. 
Pikniko vieta: Theodore
Morris, 18 Wagon Wheel 
Court, Oakville, Conn. Pie
tūs bus duodami 2 vai. die
ną. Kaina $2.50.

Taigi apskrities valdyba 
kviečia kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Kaip tą vietą surasti? 
Atvykę iš kitų miestų, tu
rite susirasti gatvę Water
town Ave. ir važiuoti iki 
Falis Avė; važiuoti iki J 56 
numerio. Apie tą vietą, 'kai
rėj, randasi pįkųiko vieta.

J. StriŽauskas,
Apskr. vald. narys

Redakcijos pastaba: La
bai gaila, kad gerb. J. Stri- 
žauskas* nepąžymėjo dienos, 
kurią minėtas parengimas 
įvyks.

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistės”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy
ne.
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Paterson, N. J.
Š. m. balandžio 10 d. nuo 

vėžio ligos, kuria sirgo per 
keletą mėnesių, po didžiau
sių skausmų baisiai nukan
kintas mirė Martynas Ra
gauskas. Lietuvoje paėjo iš 
Plutoniu kaimo, buvusios- 
Joniškio parapijos.

M. R. atvyko į Ameriką 
1907 m. Lietuvoje paliko 
du brolius ir vieną seserį. 
Čia paliko vieną brolį Kle
mensą, kuris gyvena Pater- 
sone. Taipgi paliko dvi bro
lio dukteris.

Nors M. Ragauskas buvo 
vedęs, savo vaikų neturėjo, 
bet turėjo posūnį Vilį 
Malinauską ir jo žmoną. 
Velionis buvo vedęs našlę 
Malinauskienę, kuri tragiš
kai žuvo (ir dar iki šios die
nos mirties priežastis neiš
aiškinta) prieš keletą me
tų viename piknike.

M. Ragauskas buvo drau
giško būdo žmogus ir bandė 
sugyventi su visų pakraipų 
žmonėmis. Jis tvirto politi
nio bei religinio nusistaty
mo neturėjo. Kadaise pri
klausė prie LLD 84 kp. ir 
iki pat mirties priklausė 
prie LDS, prie SLA ir Pa- 
tersono lietuviu ūkėsu klu
bo. Bet taipgi, priklausė ir 
prie parapijos.

Kadangi posūnis ir marti 
religingi, tai velionį ir pa
laidojo su visomis religinė
mis apeigomis.

Po laidotuvių posūnis vi
sus palydovus užkvietė į L. 
Ū.K. svetainę pietų, kur vi
si buvo maloniai pavaišinti, 
buvo maloniai pavaišinti. 
Šermeninėje jo karstas bu
vo apkrautas jo giminių ir 
artimųjų gražiomis gėlėmis.

Kaip viršuj minėjau, M. 
R. kadaise prigulėjo prie 
LLD, bet kuomet LLD įvy
ko skilimas, tai jis nuėjo su 
skloka ir joje aktyviai dar
bavosi. Kuomet skloka iš
nyko; tai jis'nuėjo’su nau- 
jieniečiaiš* ir jiems'darbavo
si. Tačiau tuo pačiu tarpu 
prisirašė ir prie parapijos.

Na, Martynai, - lai būna 
tau lengva šios šalies žeme
le, perkentėjus šias’ baisias 
kančias, skausmuose užbai
gus gyvenimo kelionę ilsėtis 
sau ramiai, o likusiems bro
liams, seserei ir jų šeimoms 
—užuojauta netekus brolio 
ir dėdės, taipgi posūniui ir 
marčiai netekus patėvio.

J. Bimba

iI

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopa rengia didelį ban
ketą tėvų pagerbimui, kuris atsi
bus šeštadienį, birželio 15 d., Šia
me bankete LLD 45 kuopa savo 
nariams pietus duos nemokamai, nc- 
nariams bus žymiai nupiginta kai
na. Vieta 314 15th Ave., So. 
Pietūs bus patiekti 12 vai. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Rengimo komisija (46-47)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Birželio-June 14 dieną, vengrų klu
bo svetainėje, 1144 N. 4th S.t Pra
sidės 7:30 vakare. Išgirsime komisi
jos raportą iš buvusios gegužinės 
Ramanauskų ūkyje. Taipgi reikės 
aptarti svarbūs reikalai apie toli
mesnę veiklą. Pakalbinkite savo 
draugus įstoti į kuopą, kurie dar 
nepriklauso. Valdyba (45-46)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia pikniką, ku

ris įvyks sekmadienį, Birželio-June 
23 d., Olympia Parke. Bus dainų 
programa, gerų užkandžių ir gėri
mų. Prašome atsilankyti. / Rengėjai

• (46-47)

Paieškojimas
Aš, Felix Mazolis, paieškau brolio 

žmonos Marės ir jo vaikų. Paliko 
tris vaiks: Antaną, Aldoną ir Al
girdą. Gyveno Clinton, Ind. 1918 
metais buvo sužeistas traukinio ir 
mirė. Girdėjau, kad šeima persi
kėlė gyventi. West Frankfort, Ill. 
Labai norėčiau susisiekti su jais. 
Lai patys atsiliepia; arba žinantieji 
apie juos. Būsiu dėkingas. Felix 
Mazolis, 38 Parker Street, Gardner, 
Mass. (46-50)

Sellersville Pa.
Na, tai ir praėjo birželio 

antroji ir tas linksmas su
važiavimas pas mylimus 
draugus Ramanauskus. Iš- 
tikro buvo linksma sueiti 
iš tolimų miestelių atvyku
sius^ Nespėjome išlipti iš 
karo ir prieiti prie Rama
nauskų sodo, mus pasitiko 
maloni draugė Valantienė 
su bilietais dėl pikniko. Ne
spėjome susieiti su visais 
draugais-gėm ir pasikalbė
ti, tuoj kvietė prie stalų 
pietų. Pietūs tikrai buvo 
puikūs ir labai gardžiai pri
ruošti svečiams. Gaspadi- 
nėms didelis ačiū už tai. 
Na, ir tų gaspadinėlių ne- 
pavargimas: bėgioja kaip 
bitukės nuo vieno žiedo 
pas kitą, net linksma maty
ti ir pasimokyti taip puikiai 
kooperuojant dirbti. ,

PHILADELPHIA, P/ 
& VICINITY

HELP WANTED MALI

PAYROLL CLERK. Know 
of typing. Experienced. Ma 
Living North Philadelphia, 
vacation, accident and sick ben 
Write LITHUANIAN SEMI-W1 
LY, Box V-7, 711 Jefferson 1 
Philadelphia, Pa.

COOKS & WAITERS
For Resort Hotel. Opportynit? 

year round employment.
Call Mr. Ewig.

TALLY-HO, VALLEY FORGE, 
NI. 4-7000

(44

MEN
Several immediate opening 

plant guard work. Burlington, 
area. Training and initial un 
furnished. Musi have good 
record. No police record. Full 
fit program. Come in at 2011 
nut St., Philadelphia 3. Pa. (4

Help Wanted Femal
Pavalgius, turėjau dau

giau laiko pasikalbėti su 
d.d., su kuriais rečiau susi
einame, ir ištikro jų buvo 
daug: J. Katiniai, Leonas 
Tilvikas iš Easton, Pa.; 
Pranas Zavis iš Bethlehem, 
Pa.; J. Povilaičius, J. Kaz
lauskas ir jo dukra Olga 
Ufier iš Philadelphijos, bu- i 
vusi mahanoy‘jietė Juozafi-; 
na Augutięnė iš Hampton, j 
N. J.; taipgi labai geri 
draugai Zambusevičiai iš 
Reading, Pa. Ir pilnas ka
ras buvo iš Mahanoy City, 
Pa.

K aibėj ausi ‘. su draugais 
apie būsimą Shenandoah ir 
Mahanoy’jaus draugų ren
giamą pikniką liepos 14 d.; 
tarpe Mahanoy City ir Ta-; 
maqua’ant 45 kelio netoli 
nuo Lake Wood parko, į 
kurį daug draugų prisiža-i 
dėjo atvykti. Ačiū iš anks- į 
to Visiems.

Ačiū drg. Ramanaus
kams už puikų parengimą. Į 
žinoma, lauksime daugiau 
parėngimų, kur bus ir vėj 
malonu visiems susieiti.,

L .r-i. St. K^-kas

CHAMBER M A ID -W AITRĖS

Two adults. Center City Apart 
Own room and bath.

Phone LO. 4-2918 Before 10 
or 4 P. M.

(44

NUŽUDĖ SAVO VY1 
IR PATI SAVE

I

Kopenhaga. — Bu 
amerikietė Charlotte n 
dė savo vyrą danų diplc 
tą Henriką Kauffmann 
nusižudė pati. Jis, 'buvo 
metų amžiaus, o ji 63 ir. 
Moteris raštelyje sako, 
jos vyras sirgo vėžio* ‘ 
tai ji “sutrumpino jo * 
čias”.

PLAUKIA LAIVAI 
Į KUBĄ

Washingtonas. — J 
ninkys t ė s administri 
praneša, kad n e p a i 
JAV pastangų, kad “lai 
jo pasaulio” laivai nepl 
tų į Kubą, jų skaičius 
padidėjo. Per penkis m 
sius 1963 metais į Kubą 
plaukė 93 laivai po Ang 
vėliava ir 23 po Graiki.

-u

Baltimore, Md. Baltimore, Mt

" “‘LAISVĖS” "PIKNIKAŠ
Rengia Amer. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 25 Kį

Sekmadienį, Birželio 23 Jum
Pradžia 11 vai. ryto, muzika nuo 3:30 iki 7:30 P. ;

Slovak National Home Park 
6526 Holabird Avenue

Gerbiamieji! Šis piknikas įvyksta gražioje vieto 
kur galėsite pasilinksminti ir prie geros muzik 

, smagiai pasišokti, taipgi skaniai užsikąsti gardž: 
pagamintų valgių ir atsivėdinti šaltu alučiu., |žan, 
75 centai. Kviečiame visus atsilankyti. Rettge;
KELRODIS: Iš Philadelphijos imkite kelią No 40 in važiuokite 
Baltimorės; privažiavę pirmą gatvę—Haven St., sukite į kairę 
važiuokite iki Lombard St., čia sukite į kairę ir pervažiavę t: 
laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite į kairę ir 1% mai 
pavažiavę, kairiame šone rasite pikniko vietą (O dešiniame Š< 
yra Kareivių Camp.)

Iš Baltimorės miesto galite važiuoti busu No. 20 Dunčk 
Busą reikia imti ant Baltimore St. Jis priveža iki pikniko viel

Worcester, Mass.

Aido Choro Metinis 
PIKNIKAS

Įvyks Sekmadienį

Birželio 23 June
BUS ŠAUNI DAINŲ PROGRAMA

Olympia Parke
BUS GARDAUS MAISTO IR GĖRIMŲ 

Prašome visus atsilankyti ir pasilinksminti.
Rengėjai



Rochester, N. Y.
Koncertas ir banketas — 

jau šį šeštadienį
Svečiai dainininkai iš 

atvažiuos jauew

Koncertas ir su svečiais su
sitikimo banketas įvyks Ge
dimino salėj. 575 Joseph

Žodis apie sios progra
mos atlikėjus, kurie dar 
nebuvo minėti:

Viktoras Beker i s dar 
jaunuolio dienomis pamilo 
lietuvių liaudies dainas. Jo
mis jis kalbėjo į žmones 
masinėse sueigose, kai ku
riose radijo programose, 
tūlas ir įrekordavo. O vis 
vien teko laikinai atidėti 
dainas, nežiūrint joms ta
lento. Viktoras dabar grįžo 
prie dainų, šį kartą dainuo-

gražią talką aidiečiai di
džiai įvertina, jam linki lai
mės ir daug linksmai dai
nuoti dainų. Musų koncer
te Viktoras dainuos solo ir

AL Išlaužas J ~ b- «

Lietuviška kultūrine kronika
(Tęshiys Iš praėjusios savaitės) 

Trecias laiškas
“... Būtų malonu plačiau 

patirti,” rašo iš Vilniaus 
plačiai žinomas žurnalistas, 
“kaip Tamstai sekasi kultū
rinių ryšių su Tėvyne vys
tymo akcija. Ši idėja, be 
abejonės, turi didelį pritari
mą mūsų rašytojų, dailinin
kų ir aplamai kultūrinių 
darbuotojų tarpe. Manau, 
kad ir valdžios bei partijos 
vadovybės sluoksniuose šis 
klausimas rastų reikiamą 
supratimą ir paramą.

mus lankėsi p. T. Teko il
gokai kalbėti ryšių išeivijos 
ir krašto klausimu. Noriu 
pakartoti kai kurias pa
grindinės savo mintis: ben
dradarbiavimu su Tėvyne 
pirmiausia turėtų būti už- 
interesuoti patys išeiviai, 
kuriems gresia didelis nu
tautėjimo ir asimiliacijos 
svetimose aplinkose pavo
jus. Nuoširdus Tėvynės 
meilės jausmas, nuolatinis 
dvasinis lyšys su kraštu 
yra būtina lietuviškumo iš
laikymo svetur sąlyga. Ne
abejoju, kad išeivijoj ■ yra 
jėgų, kurios į mūsų gyve
nimą bando žiūrėti per pa
saulinės reakcijos sukursty- 

Viktorojto šaltojo karo prizmę. Iš 
tokių pozicijų neįmanoma 
suprasti mūsų tikrovės, o 
juo labiau bazuoti bet ko
kias bendravimo su kraštu 
pastangas...”

.Kapočius—ryšių skatintojas 
“...Drg< Kapočius eilę 

metų dirbo TSRS <pasiunti- 
jnybeje JAV-ose, todėl dau-

Kubiliaus monografiją, ti
kimybių teorijos klausimais, 
apie dr. B. Styros veikalą 
“Branduolinės meteorologi
jos klausimais,” apie straips
nių rinkinį “Kuršių ma
rios.” Užsienio dėmesį at
kreipia ne tik pavieniai vei
kalai, bet ir visa respubli
kos mokslinė bei techninė 
veikla.

Sausio men. įvykusioje A- 
merikos chemikų draugijos 
konferencijoje buvo perskai
tyta informacinis-bibliogra- 
finis pranešimas apie Lietu
voje leidžiamą peri o d i n ę 
spaudą, kurioje nagrinėja
mi chemijos, cheminės tech
nologijos bei įvairūs pramo
nės bei technikos klausimai. 
Ko nf e renci j o j e bu vo c h a r a k- 
terizuota 12 mūsų respubli
kos leidinių: žurnalas “LT
SR Mokslų akademijos dar-

bai” (visos 3 serijos), “Ge
ografinis metraštis,” Kau
no Politechnikos instituto, 
Miškų ūkio mokslinio-tyri- 
mo instit. leidžiami “Dar
bai.” Pranešėjas smulkiai 
nagrinėja kiekvieną leidinį, 
nurodydamas tiražą, perio
diškumą, spausdinamą me
džiagą, jos tematiką.

Atskirai gana smulkiai 
buvo nagrinėjami bibliogra
finiai leidiniai: “Žurnalųir 
laikraščių straipsnių met
raštis” ir 
akademijos
s t r a i p s nių bibliografija.” 
Pranešime buvo nurodoma, 
kuriuose metraščio skyriuo
se galima rasti straipsnius 
chemijos klausimais. Pra
nešėjo nuomone, tie du bib
liografiniai leidiniai pilnai 
atskleidžia Lietuvos moks
linį ir kultūrinį gyvenimą.”

“LTSR Mokslų 
darbuotojų 

...  — - n

Štai kaip 
į užklausi-

tiesioginių
Laiškas iš Danijos

Mildred Stensler — Aido 
choro ir jo grupių vadovė. 
Bet argi galima keliais 
žodžiais suteikti paveikslą 
jaunos talentingos muzi
kės, kuri užaugo Amrikos 
žymiausio miesto apylinkės 
kaime, kažkaip surado ke
lią į lietuvių dainos loby
nus, tas dainas pamylėjo. Ji 
—Liet. Meno Sąjungos-sek
retorė, jo veiksmų organi- 
zuotoja, aprašin ė t o j a. O 
brooklyniečiai, kurių Aidui 
Mildred vadovauja, ją ger
bia už jos muzikinį talen
tą, darbštumą, planingu
mą; myli ją už draugišku
mą, už meilę dainai ir žmo
nėms.

Kviet i a m e rochesterie- 
eius ir iš tolimesnių miestų 
svečius atvykti, būti daly
viais to iškiimingo pobūvio.

Vakarienė bus duodama 
6 vai., o koncertinės pro
gramos pradžia 8 valandą.

giau mažiau pažįsta jūsų 
padėtį ir nuotaikas. . Jis di
delis ryšio šalininkas.. Ap
lamai, Tarybų Lietuvos vi
suomenei būtų įdornu V 
naudinga giliau pažinti mu
šu išeivijos tarpe gyvenimą, 
darbus ir kūrybą. Man jau 
tikrai gerai žinoma, kad iš
eivijos tarpe daug . dorų, 
taurių žmonių, kuriuos ka
ro audros metu susidarę 
įvykiai ir nuotaikos išblbš- 
kė į tolimas šalis nuo gim
tosios žemės. Šių žmonių 
nostalgiškus meilės j a u s - 
mus bando nukreipti neapy
kantos kurstymo mūsų ta
rybinei tėvynei kryptimi vi
sokie politiniai spekuliantai 
ir Impulevičiaus tipo nusi
kaltėliai. Tokios pastangos 
yra amorališkos ir galutir 
niame rezultate nusikreipia 
prieš, pačius jų inspirato
rius ir vykdytojus.” •

Ketvirtas laiškas
“.. . Dabar prie, rimtesnių 

dalykų,” rašo iš kito galo 
svieto jaunas, labai išsi
mokslinęs vyras, Lietuvą 
palikęs su žymiais kultūri
ninkais tėvais. “Prašau ta- 
vę, nebekamuok manęs su 
lietuvininkų ar lietuvių rei
kalais. Jau šimtą sykių Tau 
sakiau, kad būtų Tavo at
žvilgiu daug protingiau ran
kų prie tų chamų nekišti, 
ar prie imdųjų Amerikoj, ar 
prie raudonųjų Lietuvoj. 
Nei vienų, nei kitų neati
taisysi. Pasidaryk galų-ga
le amerikonu. Taupyk ener
giją savo šeimai ir — dar

Popiežius Jonas XXIII 
mirė, bet Taikos simbolis 
lieka amžinas tarp Taiką 
mylinčių pasaulio tautų! 

Kartu su, šiais keliais žo
džiais siunčiu “ 
vaną—$10. 

John Baker
Vallejo, Calif.;1 Pabaltijo politikos iš viso 

, i nėra; State Departamente(Dėkojame uz dovaną.- j ngra nei vieno žmo. 
Redakcija.) gaus, kuris tikrai nuošir-

! džiai įdomautųsi apie Pa-
Lietuvą.

Laisvei” do- sykį sakau — ne rusink cha
mų!.. Ir atsimink vieną: 
tokio daikto kaip J A V - j ų « « . » . * v ... v • w •

Užrašykite Laisvę savoibaltijį arba apie 
giminėms į Lietuvą. Kurie i Per tiek metų nuosekliai pa 
ten jau gauna Laisvę, rašo, i žirnis 
kad ji jiems patinka. jvintojus” Amerikos vyriau-

vaduotojus” ir “lais-

sybė su jais nesiskaito. Per 
tai nebesidomauja nei Lie
tuvos reikalais. Paprasčių 
paprasčiausiai ji laukia iki 
visi šie laisvintojai galuti
nai išprotės, išmirs, išsi- 
piaus...”

“Linksmasis brolis” 
Dineika rašo

Kas Bob Hope yra Ame
rikai, tai Viktoras Dineika 
buvo prieškarinėj Lietuvoj. 
O prieš tai su Vanagaičiu ir 
jo trupe “Dzimdzi-drimdzi” 
jis išvažinėjo lietuviškas 
kolonijas Amerikoj. Nepai
sant nestiprios sveikatos, 
praėjusių dienų, Viktoras 
Dineika ir šiandien vienas 
iš darbščiausių scenos ir fil
mo darbininkų, 
jis pats atsakė 
ma: v

“... Be savo
režisieriaus pareigų turiu 
visą krūvą priedų: esu Lie
tuvos Kino Studijos Meno 
Tarybos narys, dviejų tari- 
fikacinių komisijų narys, 
filmų įvertinimo komisijos 
narys. O prieš Naujus me
tus pri’e IJetūyoš’ T e a t Fb 
Draugijos, /po ■ plataus są
skrydžio, buvol? įsteigtai Stė
nos ‘ Vėteraiiti'' sekcija/' ir’ 
mano nelaimei, tos Sekcijos 
pirmininku išrinko mane! 
Čia naujas, labai reikalin
gas ir įdomus darbas, tad 
atiduodu jai nemažai poilsio 
valandų. O dar mano toks 
savotiškas būdas — jei jau 
ką apsiimu dirbti, tai dirbu 
iš širdies. O, be to, ir dar
bą labai mėgstu.

Kino, Studijoj haujįenų 
ypatingų t,pėrav , Dirbamę 
yisi : išsijuosę — išleidome 
Keietą.' fihpi, . keletą (.ąp^ 
braižų, yięnįėms sekami .ge; 
rjau^įkitlgipis. blpgi^^Trtatp 
ių, kiekvįęnam meno., sritie^ 
4aj‘be. Vįęnąš.. is. 'ląbiąpsį^i 
pąvykusių.darbų— tai jaupo 
mūsų kįbpĮįęž s i e r i ą ųą fft. 
Vabąlą ,;S u k(u r: t a s /fįlmąs 
“žingsniai maktį.” . pas ku
rinėmis žiniomis, filmas ga
li būti' išsiųstas ne tik j 
Maskvos, bet ir j tai’ptauti- 
nius filmo festivalius. Kaip 
matote, laimėjimas nema
žas... %

Trys Dineikaites— 
menininkės

“...Erika, be savo nuo
latinio profesūros darbo 
Valstybiriėj K on s erv£ to ri
joj, ’ daug kėbeertuoja. Prieš 
porą mėnesių ’ ikohc e P t a V o 
Lenkijoj ir; Vokietijoj. Ge
gužės 24 d. Konservatorijoj 
įvyko jos rečitalis. (Dejaį 
gaila, kad Lietuvos kasdie
ninė spauda veik visai he- 
rekorduoja LietiiVos kultū
rinio muzikinio gyvenimo— 
reta koncertų, spektaklių 
recenzijų, net paminėjimų. 
A. I.) Irma — daug dirba 
Konservatorijoj kaip dub
liuojamų meninių filmų ak
torė; per tuos metus kaip 
artistė ji labai išaugo, vis 
dažniau pasirodo ir televi
zijos laidose. Jauniausioji— 
Jūratė tebedirba Vilniaus 
Filharmonijos Simfoninia
me Orkestre. Nuo pereitų 
metų pabaigos ji perėjo į 
pirmuosius smuikus? ’

■

Ką gi išeiviai ir bėgliai 
mokslininkai besakys?
Rašo I. Ilikevičienė, Lie

tuvos Mokslų Akademijos 
Centrinės Bibliotekos vyr. 
bibliotekininkė:

i

“Vis plačiau užsienio spau
doje pasirodo atsiliepimų 
apie mūsų mokslinius dar
bus. Buvo paskelbta užsie
nio spaudoje apie akad, J.

Mano keliones pradžia
Nepaisant, kaip žmogus 

lauki kokios nors kelionės, 
išvykstant • visvien darosi 
liūdna — atsisveikinant iš
krinta ir ašara. Man buvo 
labai smagu, kad tiek mano 
asmeninių draugų ir gimi
nu! susirinko gegužės 30 d. 
vakare1 į Idlewild aerouos-

linksminimai. Yra šokiu sa- c*
lės, valgyklos, vaikams žai
dimo vietos. Sodas turi 
daug medžių,1 fontanų, išve
džiota elektros šviesos vi
sokiomis spalvomis. Nuvy
kau ir aš ir teko matyti 
puikų baletą.

Veik kiekvienas žmogus
j čia supranta’• arba ir ' viski 

tą. išlydėti mane. Jiems esu 
labai dėkinga.

Kelionė per Atlantą 
Skandinavų linijos “jetu” 
buvo be nepaprastų įvykių 
—oras labai geras ir lėktu
vas pribuvo veik pusvalan
džiu anksčiau negu buvo 
nustatyta į Kopenhageno 
aeroportą.
. . Kopenhagene pabu v a u 
visą dieną penktadienį ir 
būsiu iki 3 vai. po pietų šeš
tadienį. O.tuomet sėsiu į ta
rybinį lėktuvą ir skrisiu į 
Maskvą,, .
. Ropenhagėnas — Dani
jos, sostinėj Čįa gyvena Da
nijos karalius. ■ Plaukiant 
laiveliu .apie Kopenhageno 
uostą,, kuris labai didelis, 
teko matyti karaliaus jak- 
tą (yacht)., Žinoma, kaip 
turistams parodė ir kara
liaus palocius, bet karalius 
dabar vasaroja kur nors ki
tur, nors, mano akimis žiū
rint, geresnį klimatą kaip 
Kopenhagene šiomis dieno
mis vargiai kur surasi. Šios 
dvi dienos mano čia buvimo 
tokios malonios — saulutė 
šviečia, bet oras vėsokas. 
Visur žaliuoja medžiai, gė
lės žydi. Žmonės gražūs: 
geltonplaukiai, mėlynakiai.
> ’ Kadangi < neilgai čia bū
siu, tai miestą apžiūrėjau 
ekskursijos busu, laiveliu, o 
yėliau gana gerai pasi
vaikščiojau; Miestas ypa
tingai švarūs, žmonės ma
dingai' apsirėdę, ne persi- 
pUošę. 0 tų dviračių, dvira
čių... Ir vaikučiai, ir . suau
gę, ir senos moterys ir vy
rai, važiuoja dviračiais.. 
Vaizdas gražus.

Ketvirtadalis (apie mili
jonas ir pusė) visos Dani
jos gyventojų gyvena Ko
penhagene. Miestas senas, 
įkurtas vyskupo Absalono 
1167 metais. Tais laikais čia 
buvo (o dar ir dabar tebė
ra) didelis žvejojimo per
tas. Danai labai didžiuoja
si, kad Grinland, jos di
džiausia sala pasaulyje, pri
klauso jiems. Uoste yra la
bai daug Grinlandijos lai
vų, kurie atveža čia žuvų.

Važinėjant apie uostą te
ko matyti daug Tarybinių 
laivų, kurių tarpe ir “Ju
lius Janonis”.

Viduryje miesto randasi 
sodas, “Trivoli Gardens”. 
Vakarais į šį sodą sueina 
miesto gyventojai poilsiui. 
Čia duodami koncertai, ba
letai, visokie kitoki pasi-

gerai kalba angliškai -^tai 
nereikėjo nūobodžiauti. So
de sutikau moterį, kuri 
1922 metais gyveno New 
Yorke. Aš jai papasakojau 
apie dabartinį New Yorką, 
o ji man apie Daniją. Suti
kau žmogų iš Šveicarijos, 
kuris čia atvykęs biznio 
reikalais. Nors jis niekad 
nebuvo Amerikoje, bet kal
ba angliškai puikiai.; Su juo 
pasikalbėjome ąpįe, ..Švęjca- 
riją,; ąpiė ĄmėrJRhVir t:f.

Tai tiek šiam kartui. Ži
noma, vignos-^vięjų. ydienų 
buvimu negaliu daug apie 
šalį, pasakyti, < bet? įmanau; 
kad šis mano akimirksnio 
apibūdinimąs gal kai kam 
bus įdomus, : :

Ieva T/ •Mi^a^ienė

“Stiklinis” vaillzdynąs
Artimiausiais metais di

delio skersmens naftotiekis 
iš stiklo plastiko taps rea
lybe. Maskvos vamzdynų 
tiesimo mokslinio tyrimo 
institute, kur sprendžiama 
ši sudėtinga problema, jau 

galima pamatyti iki 300 mi
limetrų skersmens vamzdį, 
žmogus jį gali pakelti be 
ypatingų pastangų. Taip 
pat reali iki- pusėS'’• metro 
skersmens1 vamzdžių gamy
ba. ■ ' ■■ ■■■ f^5'-

Tokie dideli vamzdžiai iš 
plastinių masių, galinčių iš
laikyti didelį spaudimų, kol 
kas niekur nebuvo gamina-į 
mi. Jų dar negalimų naudo H 
ti magistralinių dujotiekių 
ir naftotiekių trasose. Rei
kia šiek tiek padidinti tvir
tumą ir nepralaidumą. Ta
čiau dujų skirstymo tink- 
lose jie jau gales sėkmin
gai konkuruoti su plieni
niais vamzdžiais.

pa- 
Be

“Egzaminatorius”
Perforuotos kortelės 

keis egzaminų bilietus, 
to, studentams teks laikyti
egzaminus nepaperkam a i 
objektyvios elektronikos 
akivaizdoje.

Pirmasis kiberne t i n i s 
“egzaminierius” su parfo- 
ruota programa baigiamas 
konstrudti Lėni n g r a d e. 
Viena tokia mašina gali ne- 
perreguliuojama tikr i n t i 
studentų žinias iš daugelio 
dalykų. Savo atsakymus į 
klausimus ir uždav i n i ų 
sprendimo rezultatus stu
dentas praneš perjungik
liais. Jų vardinėje kortelėje

Atvyko svečiai—“starovierai”
Praėjusią savaitę į Niu

jorką dviem lėktuvais iš 
Turkijos atvyko 224 “staro- 
vierai”-sentikiai. Kap i t a- 
listinė spauda skyrė jiems 
daug dėmesio.

Kas gi tie “starovierai”- 
sentikiai? Tai savita tiky
binė sekta, atskilusi nuo 
rusų pravoslavų (stačiati
kių) bažnyčios. Kadaise, 
dar Petro I-jo laikais jie 
Rusijoje buvo persekioti, 
todėl kai kurie jų emigravo 
i kitius kraštus. Tūli senti
kiai neturi “išmokslintų” 
dvasininkų - popų, tūli turi. 
Pirmieji savo “dvasios 
vadovus” renkasi iš sa
vo tarpo. Jų kunigas turi 
būti barzdotas, neturi tei
sės ženytis su divorsuota 
moterim arba našle —turi 
ženytis tik “su nekalta 

; mergele” ir, nori ar nenori, 
turi su ja gyventi!

Ši 224 sentikių grupė il
gai gyveno Turkijoje, o 
Turkiją, pagal Washingto- 
no nusistatymą, yra “demo
kratinė šalis”, “Vakarų 
kultūros ramstis”. Tai ko-

dėl dabar šitie sentikiai— 
seni ir jauni, — užsimanė 
“Vakarų kultūros ramstį” 
apleisti?! Bet apleido! Jų 
kelionės lėšas apmokėjo 
mūsų šalies valdžia. Juos 
apgyvendins čia kur nors— 
Niujorko ar New Jersey 
valstijoje?

Kodėl gi šitie “starovie- 
rai” negrįžo į Rusiją? To
dėl, esą, kad “Rusija bedie
viška”. O “demokratinė” 
Turkija, ar bedieviška?..

Tarybinėje Rusijoje sen- 
tikiai-“starovierai” turi pil
niausią laisvę tikėti ar ne
tikėti, kaip ir kiti žmonės. 
Šitos grupelės į JAV ‘at- 
kvietimas — atvežimas val
džios lėšomis — parodo, 
kad čia yra kas kita: šalto
jo karo metu broliai Kene
džiai mano kaž kokį mūšį 
laimėti politikoje su “staro- 
vierų” pagalba.

Atrodo, kad nieko neiš
eis. Naujieji pribuvėliai, iš
blaškyti po JAV, sutirps, 
kaip cukrus arbatos stikli
nėje.

I

LLDI kuopos žinios
• Literatūros Draugijos 

pirmosios kuopos' susirinki
mas įvyko gegužėš 29-tą, 
“Laisvės patalpoje. Daly
viai, peržvelgę kuopos bė
gamus reikalus, naujus su-1 
manymus plačiau diskuta
vo.

Valdybos raportas buvo 
įdomus. Kuopos reikalai 
tvarkoje. Du nauji nariai 
įstojo. Du mirė. Narių skai
čius pasilieka tas pats.

Metinių rinkimas iš na> 
rių ir'išdalinimas jiems šių 
metų išleistų knygų eina 
ranka j ranką. Deja, už- 
miestiečiai kuopos nariai 
dar tebelaukia savo > eilės* 
Mes jų • nepamiršome. kV-fe- 
ųas iš’narių žada pagaza- 
vęs šavo juoduką1 ■važiuoti. 
juos pamatyti. Lauksime » iš 
jū’ pasekmių... * 1

Mus šiuo 1 kartu > aplankė 
nemažas' skaičius laiškų:

“Vilnies” administracija 
dėkoja už sveikinimą suva
žiavimo metu ir dovaną— 
$142. Mes už tą patį dėko
jame visiems, kurie pridavė 
per mūsų kuopą savo svei
kinimus “V.” suvažiavimui.

Centro Komiteto kvieti
mas patikrinti iždo knygas 
priimtas. Komisija išrinkta 
tai atlikti.
’ Parengimų komisija ’ ra
portavo; kad pavasarinia
me parengime filmų l’ody- 
mąs ir, .prelegento ..Jcalba 
įdomiai i jierd'uota. * Geistina 
daugiau tokių vakarų. _ Ji 
žadėjo ką tokį, iš kultūrinės 
srities, suruošti rudens se- 

. zoną atidarant. • Tikslas, ge
ras. Lauksime.

Vienas Jūsų

Aido Choras
Aido Choro pamokų šią 

savaitę nebus. Sekama pa
moka įvyks birželio 21-os 
vakarą. Labai svarbu vi
siems dalyvauti. Pirm išsi
skirstymo atostogų, reikia 
pasitarti ir apie tai; ko ti
kėsimės ateinančiam sezo
nui. Valdyba

kibernetinis “pedagogas” 
pažymės atsakymo teisin
gumą ir užfiksuos jam pa
ruošti sunaudotą laiką. 
“Pašnekesiui” pasibaigus, 
mašina parašys kortelėje 
žinių įvertinimo pažymį.

JAVWashingtonas.
diplomatai jau grįžta į Hai
ti respubliką.

MIRĖ
Ęirželio -7 d. mirė Jonas 

Nahvlsh, 71 metų amžiaus, 
gyvenęs 372 Hooper Street, 
Brooklyne. Bus palaidotas 
birželio 11 d.

Liko liūdinti žmona Ona. 
Jis taipgi turėjo 2 brolius— 
Juozą ir Stasį; manoma, 
kad vienas gyvena Chicago- 
je, o kitas Floridoje. Mrs. 
Narvish norėtų susitikti su 
vyro broliais. > • , ■

■< Velionio kūnas pašarvotas 
pas, laido tuvių- direktorių S. 
Ą-romiskį,' 423f Metropolitan

t j ! i. i .

.SEjRGA-. •
Ulbai, laĮjai sunkiai yra 

susirgus,. tjęsiog kovoja su 
mirtimi dfauge Medelina 
Kunciene. Randasi Maimo- 
nides ligoninėje, kampas 
9th Avė. ir 49th St., Brook
lyne. Kambario num. 3D4. 
Linkime tai gerai, maloniai 
draugei ligą nugalėti ir su
grįžti į sveikųjų gretas.

GRĮŽO Iš FLORIDOS
M. Simonavičius - Simon 

gi-įžo iš Floridos, praleidęs 
ten žiemą. Jis atrodo svei
kas, gajus, visuomet toks 
pat malonus vyras.

Derintas visu tauty 
? piknikas 
' Ji • *

Sekmadienį, birželio 23, 
Amerikos komitetas sve- 
turgimiams ginti rengia 
pikniką. Camp M i d v a 1 e, 
Wanaque, N. J.

Vieta erdvi, graži, apsup
ta mišku, vietoje maudy
nė ir kiti patogumai.

Maistas žemomis kaino
mis ir pilnu pasirinkimu 
bus gaunamas vietoje. Jį 
gamins visų tautų Įgudę 
maisto žinovai. Tai paliuo- 
suos šeimininkas nuo rūpes
čio apie maistą tą dieną.

Pirmi busai išeis į pikniką 
9 valandą, o kiti seks kiek 
vėliau. Eis nuo 49 E. 21st 
St.,. New Yorke.

> . prašo visus tą dieną skir
ti pasimatymui vienų su ki
tais piknike. Ad.

PRIMINIMAS
Visų Tautų piknikas 

įvyks birželio 23. Busais ke
lione (round trip) $1.50, bet 
reikia įsigyti iš anksto. Kol 
kas dar gaunami ir pas lie
tuvius. K.

4 p.-Laisve (Liberty)—A n trad., birželio (June) 11, 1963




