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KRISLAI
Valentina ir Valerijus 
Mes irgi pirmutiniai! 
“Boba iš ratų” 
Visas maldas laukan! 
Jie jau žinomi 
Didelės išlaidos 
Labai, labai klysta!

Rašo A. Bimba
šiuos žodžius rašant pasie

kė džiugi žinia, kad tarybi
niai kosmonautai Valentina 
Tereškova ir Valerijus Bykov- 
skis baigė savo misiją erdvėje 
ir laimingai nusileido ant že
mės. Tai dar vienas didelis, 
gražus tarybinio mokslo ir 
technikos laimėjimas.

Pasiųsdami į erdves mote
riškę, tarybiniai žmonės ir 
vėl pasirodė pirmutiniais. Už 
tai juos karštai ir nuoširdžiai 
sveikina visa žmonija.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad mūsų “gražioji lytis” vis
ką gali, vyskam pasiruošus ir 
pasiryžus. Tačiau tik socia
lizmo sąlygomis jos talento, 
jos gabumų sparnai gali pil
nai išsiplėsti.

Kai visa Tarybų žemė 
džiaugiasi ir didžiuojasi nau
jais laimėjimais, naujais už
kariavimais erdvėse, kai ją 
nuoširdžiausiai sveikina ge
ros valios žmonės visame pa
saulyje, mes, amerikiečiai, ir
gi turim kuo pasirodyti. . Mes 
irgi pirmutiniai. Tegu apie 
tai žino visas civilizuotas pa
saulis!

Iš Alabamos valstijos pra
neša, kad ten tapo išrasta 
nauja lazda negrams mušti. 
Ji yra uželektrikuota. Kai po- 
licistas ja tvoja ramiai gatve 
demonstruojančiam negrui 
per galvą, tai ji ne tik tą gal
vą prakerta, bet ir žmogui 
laikinai sąmonę atima!

Pranešime nurodoma, kad 
panaši lazda iki šiol buvo 
sėkmingai naudojama gyvu
lių skerdyklose. Pirma gyvu
liui atima sąmonę o paskui 
jį paskerdžia.

Alabamos rasistai eina to
liau : jie vienu smūgiu žmo
gui galva prakerta ir sąmo
nę atima!

Tik truputį žiauriau elgia
masi su negrais nsgu su gyvu
liais Chicagos skerdyklose!!!

Italijos socialistų partijos 
lyderis Petro Nenni pasitrau
kė. Jis norėjo ir vėl Socia
listų partiją pririšti prie Krik
ščionių Demokratų partijos 
uodegos. Prieš jį sukilo par
tijos komitetas ir nariai. Jie 
nori eiti į bendrą frontą su 
komunistais.

žiūrėsime ką pasakys bei 
nutars Socialistų partijos su
važiavimas, kuris įvyks liepos 
19 dieną. Jei jis pasisakytų 
už bendradarbiavimą su ko
munistais, tai įrašytų naują 
lapą į Italijos darbo žmonių 
kovų istoriją.

Aukščiausiojo teismo nuta
rimas pašalinti visokias mal
das iš viešųjų mokyklų susi
laukė plačiausio Amerikos 
žmonių pritarimo. Mokykla 
yra ir turi būti vieta moky
muisi, o ne meldimuisi.

Šiam išmintingam Aukš
čiausiojo teismo nutarimui at
kakliai priešinasi tiktai suta
nuotos katalikiškos davatkos. 
Jei jos turėtų galią, tai į mū
sų mokyklas įvestų ne tik 
maldas, bet ir inkviziciją.

Salomėjos ir Valerijos vie
tinėje gazietoje skaitome:

“Taigi, bolševikai lietuvių 
tarpe ėmėsi ieškoti karo kri-

(Tąsa 6-tam pusi.)

JAV Aukščiausiasis Teismas 
gina konstitucines teises

T SB S kosmonautai 
nustebino pasauli

J. Valstijų Aukse. Teismas 
draudžia maldas mokyklose

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausiasis 
Teismas eilėje klausimų pa
sisakė už demokratines tei
ses.

Jis 8 balsais nutarė, kad 
JAV Komunistų partijos 
veikėjas Henry Winstonas 
turi teisę skųsti valdžią 
reikalą u d a m a s $1,000,000 
už netekimą regėjimo. Ka
lėjime Winstonui buvo pa
daryta nevykusi operacija, 
po kurios jis neteko regė
jimo.

Aukščiausiasis Teismas 5 
balsais prieš 4 panaikino 
žemesniojo teismo sprendi
mą išde p o r t u o t i iš JAV 
Gastelumą - Quinonesą. Šis

Žuvusiojo brolis 
tęs kovą pirmyn

Jackson, Miss.—Su dide
le pagarba negrų masės iš
lydėjo Medgaro Everso pa
laikus į Washingtoną palai
dojimui National kapinėse, 
nes jis buvo Antrojo pa
saulinio karo veteranas.

Washingtone apie tūks
tantis žmonių dalyvavo jo 
laidotuvėse. Tuo kartu dau
gelyje miestų įvyko negrų 
demonstracijos pro testui 
prieš baltųjų šovinistų te
rorą.

Jacksone nušautojo bro
lis — Charles Evers, 40 me
tų amžiaus, užėmė brolio 
vietą vadovauti negrų ko
vai už lygias teises su bal
taisiais.

Londonas. — Anglijos
fabrikantai gamins Ta-.nai negali apibūdinti padė- 
rybų Sąjungos naftos išva- ties, kokioje sala yra: kolo- 
lymo mašinas, jeigu TSRS nijos, draugiškos valstybės, 
duos užsakymą. I ar JAV valstijos.

IŠ VISO PASAULIO
Pekinas. — Kinijos Ko

munistų partijos Centro 
komitetas pasiuntė laišką 
TSRS Komunistų partijos 
Sentro komitetui, kuriame 
sako, kad liepos mėnesį ki
nai nori tartis 25 klausi
mais.

Kairas. — Egipto valdžia 
sunacionalizavo visas vais
tines ir uždarė 50 privati
nių vaistų gaminimo fab- 
rikų-laboratorijų. To rezul
tate žmonėms bus 25 pro
centais nupiginti vaistai.

Roma.—Po devynių die
nų baigėsi gedulas mirusio 
popiežiaus Jono XXIII-iojo. 
Dabar kardinolai eis prie 
išrinkimo kito popiežiaus.

Kabulas. — Afganistanas 
iš Tarybų Sąjungos gavo 
$500,000,000 vertės pagal
bos, o iš JAV — $220,000,- 
000.

Cumberland, Ind. — Van
dalai sugadino vandentrau
kius.

žmogus į JAV atvyko 1|9’2O 
metais. 1957 metais Los 
Angeles mieste buvo nu
teistas išdeportavimui už 
priklausymą Komunistų 
partijai.

Taip pat 5 balsais prieš 4 
panaikino apkaltinimą Ed- 
awrdui Yellinui iš Illinois 
universiteto, kuris buvo 
pašauktas į Gary, Ind., į 
An t i ame rikinio komiteto 
tyrinėjimą ir ten jam pra
dėjo statyti klausimus apie 
Komunistų partiją. Kada 
jis atsisakė atsakyti, tai jį 
apakltino “teismo panieki
nime” ir už tai nuteisė. Da
bar tas apkaltinimas ir 
teismo sprendimas panai
kinti.

Nežino Puerto 
Rico padėties

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Kongresas, Vi
daus reikalų ir Valstybės 
departamentai svarstė Pu
erto Rico klausimą. Paliko 
jo politinę padėtį ten, kur 
buvo — sandrauga (“com
monwealth”) padėtyje.

Puerto Rico yra tarp At
lanto vandenyno ir Karibų- 
jūros. Sala užima 3,421 
kvadratinę mylią ir turi 2,- 
350,000 gyventojų.

1898 m. Jungtinės Valsti
jos ją atėmė nuo Ispanijos. 
1917 metais salos gyvento
jams suteikė JAV piliety
bę, nuo 1950 metų “com- 
monwealtho” teises. 1947 
metais leista salos gyvento
jams išsirinkti “savo” val
džią. Bet JAV Kongresma-

New Delhi. — Indija ima
si priemonių gimdymų 
kontroliavimo. Bus įsteig
ta 560,000 patarimo ir pa
galbos punktų. Indijoje yra 
apie 450,000,000 gyventojų.

Washingtonas.—JAV fe
deralinė vyriausybė pakėlė 
$50,000,000 taksų naftos 
gavėjams. Bus pakelta tak
sai ir gazolino naudoto
jams.

Roma. — Italijos Komu
nistų partija įspėjo Krikš
čionių partiją, kad ji ne
bandytų suorganizuoti ko
alicinę vyriausybę apeida
ma komunistus.

Buenos Aires. — Iš ka
lėjimo pabėgo 15 karininkų, 
kurie' balandžio mėnesį va
dovavo sukilimui.

Londonas. — Anglijos 
premjeras Macmillanas sa
ko, kad jeigu JAV neban
dys atominių bombų atmos
feroje, tai nebandys ir Ang- 
lija.

Maskva. — Trečiadienį, | 
biržeelio 1^ d., Kazachijos 
tarybinėje j resp u b 1 i k o j e, 
Karagandoj srityje, nusi
leido tarybiniai kosmonau
tai Valentina Tereškova ir 
Valerijus Bykovskis.

Pirmoji pasaulyje kosmo
nautas moteris Tereškova 
aplinkui žemę skraidė tris 
paras ir padarė 49-is ap- 
skridimus.

V. Bykovskis skraidė be
veik penkias paras ir per 
tą laiką žemę apskrido 82 
kartus, atlikdamas virš 2-

Indonezijos reikšme 
Azijos tauty kovojete

Jakarta. — Vakaru di- c 

plomatai sujudo, kad pa
traukus Indoneziją į savo 
pusę. Jungtinės Valstijos 
padidino pagalbą Indonezi
jai, Anglija stengiasi pa
veikti į ją darydama nusi
leidimų Borneo saloje. Re
akciniai elementai išprovo
kavo išstojimus prieš kinus, 
kurių čia gyvena virš trijų 
milijonų.

Bet Indonezijos preziden
tas Sukamo kietai laikosi 
neutrališkos politikos ir 
bendradarbiauja su Komu
nistų partijos vadais. Jis 
uždraudė antikomunistines 
organizacijas. Kietai laiko-! 
si ryšių su Kinija, Gana, 
Šiaurės Vietnamu, Kuba, 
Tarybų Sąjunga ir kitais1

KUBA ĮSPĖJA ANGLUS 
IR PRANCŪZUS

Cardenas, Kuba.—Čionai 
kalbėjo Kubos premjeras 
Kastro. Jis įspėjo anglus 
ir prancūzus, kad jie sulai
kytų piratų veikimą nuo 
savo salų. Kastro sakė, j 
jeigu to anglai ir prancū
zai nepadarys, tai Kuba bus 
priversta imtis žygių prieš 
piratų bazes ant tų salų.

Anglija valdo daugybę 
Bahamas salų, tik 200 my
lių nuo Kubos, o Prancūzi
jos valdomos salos yra daug 
toliau.

AMERIKIETIS SVEIKI
NO TARYBŲ SĄJUNGĄ

Maskva. — William Su
per, iš Minneapolis, sveiki
no TSRS ir jos premjerą 
Chruščiovą, kad 1962 m. iš
vengė karo su JAV dėl Ku
bos. Jis taipgi prisiuntė 
$5 ir prašo padėti gėlių vai
niką prie Lenino karsto.

Kairieji socialistai sukilo 
prieš Nenni

Roma.—Pietro Nenni, 72 
metų amžiaus, vadas Itali
jos kairiųjų socialistų, pra
nešė, kad nariai priešingi 
rėmimui Krikščionių de
mokratų sudarymui centro- 
kairiųjų valdžios. Nennis 
buvo už palaikymą tokios 
koalicijos. 1

ju milijonų mylių. Jis pa
siekė ilgiausią kosmose 
skrajojimą iki dabar žmo
nijos istorijoje.

Abudu kosmonautai svei
ki ir laimingai pasiekė že- 
m. Tereškova yra 26-ių 
metų mergina, o Bykovskis 
28-ių metų amžiaus.

Jie nusileido į kolūkiečių 
bulvių ir runkelių laukus. 
Tuojau gavo pirmąjį žmo
nių patarnavimą, susisiekė 
su Karaganda ir Maskva. 
Dabar jiems ruošiamas iš
kilmingas sutikimas TSRS 
sostinėje.

socialistiniais ir neutrališ- 
kais kraštais.

Armijoje yra antikomu- 
nistų priešakyje su genero
lu Abdulu H. Nasutionu, 
bet Sukamo reikalauja, 
kad militaristai nesikištų į 
užsienio ir vidaus politikos 
reikalus.

Indonezija, tai salų vals
tybė, kurių apgyventų yra 
virš 3,000. Jos yra tarp 
pietrytinės Azijos ir Aust
ralijos, iš vakarų į rytus 
tęsiasi per 4,000 mylių, o iš 
šiaurės į pietus— 2,500 my
lių. Dabar Indonezija už
ima virš 1,200,000 kvadra
tinių myliu plotą ir turi 

! anie 100,000,000 gyventojų. 
Klimatas šiltas, salos tur
tingos augmenija, gyvūni- 

1 ja ir iškasamais turtais.

Iš LĖKTUVO NUKRITO 
BOMBA ANT NAMO
Columbus, Ind. — Jungti

nių Valstijų karo lėktuvų 
pratimo metu iš bombone^ 
šio nukrito nedidelė bomba 
ant Nancy Frese gyvenamo 
namo. Ji pramušė stogą, 
namo grindis ir sprogo 
“skiepe.” Name buvo mo
teris ir vaikai, bet išliko ne
sužeisti.

NUSIŠOVĖ IŠŽUDŽIUS 
SAVO ŠEIMĄ

Butler, Pa.—Netoli Pro
spect miestelio Elizabeth 
Gregor, 44 metų amžiaus 
moteris, nušovė savo vyrą 
Josephą, penkis jų vaikus 
nuo 19 mėnesių iki 14 me
tų amžiaus ir pati nusišovė. 
Vietos policija patyrė, kad 
ji sirgo.

Bolvija išėjo iš valstybių 
tarybos

Washingtonas. — Bolivi
ja uždavė politinį smūgį A- 
merikos valstybių sąjungai, 
nes ji pasitraukė iš jos ta
rybos. Bolivija “pasitraukė” 
todėl, kad taryba neišrišo 
jos ginčo su Čilės respublika 
dėl Lauca upės, ant kurios 
Čilė pastatė užtvanką ir 
“pavogė” vandenį nuo Bo
livijos laukų.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų Aukščiau
siasis Teismas svarstė skun
dus iš Marylando ir Penn
sylvania valstijų, nes vie
tiniai mokytojai laužo JAV 
Konstitucijos Pirmąjį pa
taisymą—įveda maldas vie
šosiose mokyklose.

Aukščiausiasis Teismas 8 į JAV militariniąi žmonės, 
balsais prieš vieną patvar-1 kurie dalyvavo Korėjos ka- 
kė, kad bet koki skaitymai j re, turėtų lygias veteranų 
iš Biblijos citatų poterių teises su Antrojo pasaulinio
vietoje, arba poteriavimai— 
prieštarauja mūsų šalies 
Konstitucijai.

1962 m. birželio 25 d. JAV 
Aukščiausiasis Teismas.pa
našiai buvo patvarkęs New 
Yorko valstijoje, tai kata
likai, mokytojai apeidami 
teismo patvarkymą, pradė-

Kaip atsirado 
lakoniškas atsakymas
Pietinėje Graikijos daly

je, Lakonijoje, gyveno spar- 
tiečiai, žinomi savo drąsa 
ir gyvenimo būdo papras
tumu. Jie kalbėdavo trum
pai, nevartodavo žodžių 
daugiau, negu jų reikia. 
Trumpas atsakymas ir da
bar vadinamas lakonišku. 
Trumpai kalbėti'— vadina
si, kalbėti pagal Lakonijos 
gyventojų būdą. Makedo
nijos karalius Pilypas įsi
geidė tapti visos Graikijos 
valdovu. Jis surinko di
džiulę kariuomenę ir užka
riavo visą Graikiją, išsky
rus Lakoniją. Tada jis nu
siuntė drąsiesiems Lakoni
jos gyventojams laišką, ku
riame rašė: “Jei aš įsiver
šiu į jūsų šalį, aš sugriausiu 
jūsų didžiausią miestą.”

Po kelių dienų Pilypas 
gavo atsakymą. Laiške bu
vo tik vienas žodis: “Jei.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Bona. — Nacių buvusio 

generolo Hanso Speidelio, 
kuris jau paseno, NATO 
jėgose vietą užims kitas 
vakarų vokietis — gen. J. 
A. von Kielmannseggeris.

Akrą. — Ganos valdžia 
išvarė Vakarų Vokietijos 
žinių agentūros korespon
dentą.

Londonas. — Macmillano 
valdžia parlamente 321 bal
sais prieš 252 dar gavo pa
sitikėjimą.

Atėnai. — Graikijos ka
ralius P o v i la s p a s k y r ė 
premjeru P. Pipinelisą.

Washingtonas.—JAV at
šaukė savo ambasadorių iš 
Haiti.

Londonas. — Sulaukus 90 
metų mirė rašytoja J. P. 
Powys.

Santiago, Čilė. — Susi
daužė lėktuvas ir žuvo 1|9 
žmonių.

jo skaityti tam tikras iš
traukas iš Biblijos.

Protestantų ir žydų reli
gijos vadai sveikina Aukš
čiausiojo Teismo nutarimą, 
bet katalikų nepasitenkinę.

Washingtonas. — Senato 
komitetas nubalsavo, kad

karo veteranais.

Washingtonas. — Dau
giau jau nebus gaminamos 
“Mercury” kapsulės, kurio
se skraidė JAV astronau
tai. Erdviu užkariavimo 
komisija suplanavo gamin
ti didesnes.

Ar Indija vykina 
Vakarų politiką?

Pekinas. — Kinijos radi
jas praneša, kad birželio 14 
dieną Indijos militarinis 
lėktuvas skraidė virš Tibe- 
ro, tai yra virš Kinijos te
ritorijos. Taipgi sako, kad 
indusai kariai dažnai perei
na sieną į Kinijos pusę ir 
naikina pasienio įsitvirtini
mus.

Kinija sako, kad atrodo, 
jog Indija -nenori taikos ke
liu sureguliuoti sienos rei
kalus, nes ją Vakarai kurs
to prieš Kiniją.

New Delhi. — Indijos val
džia tvirtina, būk kiniečiai 
buvo įsiveržę į Indiją Re- 
zango perėjos srityje.

Helsinkis. — Prezidentas 
Urho Kekkonenas pataria 
socialistų’ ir žemvaldžių 
partijų vadams sugyventi 
su Suomijos dideliu kaimy
nu—TSRS.

Saigonas. — Partizanai 
užpuolė valdžios dalinius 
prie Mekongo upės ir už
mušė JAV kapitoną.

San Francisco, Calif. — 
California dalyvaus Pa
saulinėje parodoje New 
Yorke 1964-1965 metais. 
Paviljonui skiria $7,000,000.

Los Angeles, Calif.—Nu
sišovė artistas Pedro Ar-, 
mendariz, meksikietis. Bu
vo 51 metų amžiaus, vėles
niu laiku sunkiai sirgo.

Maskva. — TSRS išleido 
pašto ženklelį su kosmona
uto V. Bykovskio paveiks
lu.

Buenos Aires. — Argenti
nos valdžia uždarė Kinijos 
ir Bulgarijos žinių agentū
ras ir areštavo tris žmones.

Maskva.—Prasidėjo TSRS 
Komunistų Partijos Cent
ro Komiteto posėdžiai, da
lyvauja 330 narių.
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Kas ką rašo ir sako PHILADELPHIA, PA
Įvaldantys upių tėkmę, bema
tant išauginantys naujus mie
stus — tokie šiandien mūsų 

■ krašto šeimininką^.;,, darbo 
žmonės, dėl kurių anuomet 

, sielojosi poetas ,ir linkėjo pa
vasario. ‘' •

Metai ’ rieužtemd^ A. Straz
do veikslo; Didysis poetas ir 
šiandien šu mumis. Jis — ko
votojų, parnešusių laisvę, gre
toj. Ir šiandien nenutyla lū
pose jo poetinis žodis. Ta kū
ryba — ne brangi relikvija, 
ne muziejinė retenybė...

Lyg gyvasis šaltinis tarybi
nę lietuvių literatūrą gaivina 
tauriosios demokratinės-realis- 
tinės praeities tradicijos—Do
nelaičio ir Strazdo, žemaitės 
ir Biliūno, Janonio ir Kapsu
ko. Jas socialistinio realizmo 
srovėje atspindi Cvirkos ir 
Salomėjos Nėries, Montvilos.ir 
Vienuolio kūryba. Tos tradi
cijos — lyg tvirtasis graniti
nis pamatas, ant kurio tarybi
niai lietuvių rašytojai pastatė 
socialistinio, realizmo literatū
rą.

Puikius vaisius daūgiana- 
cionalinėj Tarybų Sąjungos li
teratūrų šeimoj šiandien noki
na lietuvių tarybinė literatū
ra. Ji turtėja, bendraudama 
su jomis, ir pati turtina jas. 
Šiandien ją ženklina įstabus 
augimas, vešlus talentų sužy
dėjimas. Gimusi klasinių pro
letariato kovų metu, socializ
mo idėjų įkvėpta, ji sutvirti
no mūsų nacionalinę literatū
rą kūriniais, atskleidžiančiais 
tarybinės liaudies žygdarbius 
ir kasdienybės heroiką, ap
dainuojančiais naujo, išlais
vinto žmogaus — komunizmo 
kūrėjo — išdidumą ir grožį.

Savo revoliuciniu patosu 
koviniu ryžtingumu šiandien 
ji tarnauja tarybinių žmonių 
idėjiniam auklėjimui — gili
na revoliucines tradicijas, ug
do internacionalinę pareigą, 

i Stipriną? pęa’pykantą . išttaudp+ 
tojiškai praeičiai." Ji — sun
kiausiame kovės ■ už ateitį ba
re — kovos už žmogų, jo mo
ralinę stiprybę, jo vidinį gro
žį ir šviesumą,—■ ,,bare. Tary
binio žmogaus pergalėms 
įamžinti skirta, tarybinių ra
šytojų talentų jėga ir širdies 
kaitrumas. Jų kilniausia pa
reiga — pavaizduoti tuos did
žiuosius pasikeitimus, kurių 
pilna kiekviena mūsų diena. 
Jų didžiausias įpąręigojimas— 
ginti taiką ir laimę, šlovinti 
komunistinę ateitį.

Gaivi mūsų literatūros įkvė
pimo versmė, jos galybės šal
tinis — neatslūgstantis parti
jos rūpestis, kuris skatina tei
singą literatūros vystymosi 
linkmę, jos idėjinį tvirtumą. 
Šiandieninėje kovoje už tary
binės literatūros idėjiškumą 
ir aukštą meistriškumą Ko
munistų partija telkia visų 
rašytojų kūrybines pastangas 
tam, kad iš jų kūrybos trykš
tų gilus liaudiškumas, kad jo
je ryškiai atsispindėtų, kuo 
šiandien gyvena komunizmą 
kurianti liaudis. Pastarieji 
partiniai dokumentai apie li
teratūrą ir meną, persunkti 
didžiu partijos rūpesčiu, yra 
tolesnio jos augimo gairės. 
Komunistų partijos ugdoma, 
liaudies branginama ir įkve
piama, iš jos bėsisemianti sti
prybės, lietuvių tarybinė lite
ratūra stipri ir graži savo ko
munistinėm idėjom, glau
džiais savo ryšiais su liaudimi 
ir partija.

Didžia švente tapo įžymaus 
lietuvių literatūros , kūrėjo 
Strazdo 200-osios gimimo me
tinės. Tai liudija, kad, įeida
mi į komunizmą, mes pasii- 
mame geriausias praeities 
vertybes, jų tarpe — liaudies 
dainiaus kūrybą. Tai liudija, 
kad kovos dvasia, artimumas

Canada, Ląt. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat, Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Mūsų jubiliatai
MES DAUG RAŠOME apie pasaulį, apie visokius 

svarbius įvykius, bet retai kada prisimename apie mus 
pačius, apie mūsų draugus-veikėjus. O reikia ir apie 
juos kai kada pasakyti žodį.

Štai neseniai, š. m. gegužės 27 d., mūsų laikraščio 
ilgametis administratorius, Pranas Buknys - Pinskis, 
kukliai, niekam nežinant, minėjo savo 75 metų amžiaus 
sukaktį.

Pranas Buknys gimęs ir augęs Papilėje, Simano 
Daukanto tėviškėje, pačioje Žemaitijos širdyje, į JAV 
atvyko 1907 metais. Atvyko jis į New Britain, Conn., 
ir čia pradėjo nelengvą imigranto gyvenimą. Grumda
masis su visokiomis skerspainėmis, mūsų Pranas mo
kėsi, lavinosi, įstojo į ano meto Lietuvių Socialistų Są
jungą, ir per visą laiką buvo ir tebėra organizuotame 
pažangiajame Amerikos lietuvių judėjime. Jis visuo
met uoliai darbavosi, platindamas mūsų spaudą; veikė 
organizacijose. O 1925 metais buvo pakviestas būti mū
sų laikraščio “Laisvės” administratoriumi.

Tas pareigas Pranas tebeina ir šiandien. Visuomet 
punktualus, visuomet rūpestingas, visuomet savo poste 
tvirtai tebestovįs vyras. Gražus metų skaičius Prano 
Buknio nepalenkė: tebedirba jis kiek begalėdamas laik
raščiui, kurį per daugiau kaip per 50 metų visaip rėmė, 
platino.

Pranas Buknys ne tik mūsų laikraščio administrato
rius—jis nuolat parašo mūsų draugų—mirusiųjų ir gy
vų—biografijas; rašo “Laisvėje,” rašo ir Vilniaus “Tie
soje.”

Kiekvienas laikraštis galėtų tokiuo visuomenės vei
kėju ir žurnalistu, kaip Pranas Buknys, didžiuotis. Di
džiuojamės ir mes, ir šia proga linkime Tau, mielas Pra
nai, geriausios sveikatos, ilgiausių-metų!

KITAS MIELAS JUBILIATAS—J^ųąs. Gasiūnas, ku
riam š. m. birželio 10 d. sukako 70 metų arhžidite'.-'

Jonas Gasiūnas kilęs iš Užusienių (Grigiškių) kai
mo, dabartiniame Rokiškio rajone. Ir kaip tik šį birže
lio mėnesį jam sukako 50 metų, kai jis atvyko į JAV* 
Gyvendamas Čikagoje, Jonas mokėsi, švietėsi, ir greit 
patapo pirmeiliu veikėju. 1921-1922 metais jis jau buvo 
laikraščio “Vilnies” redaktorius. Vėliau persikėlėj 
Pittsburghą, kur ėjo Aukščiausiosios Prieglaudos (savi
šalpos ir apdraudos organizacijos) sekretoriaus parei
gas. Sekretoriavo jis ten, iki APLA susijungė su Lietu
vių Darbininkų Susivienijimu. Šiuo metu Jonas Gasiū
nas yra LDS prezidentas, taipgi nuolatinis mūsų laikraš
čio “Laisvės” bendradarbis.

Tai nepaprastai kuklus ir mielas veikėjas, bičiulis ir 
draugas!

Šios svarbios sukakties proga nuoširdžiai linkime 
Jpnui ilgiausių metų, geriausios sveikatos ir sėkmės 
darbe!

“Baisusis birželis”
' TAIP, BIRŽELIO MĖNUO lietuvių tautai primena 

daug ką.
1940 metais birželio mėnesį buvo nuversta biauri fa

šistinė diktatūra ir Lietuva buvo paskelbta Liaudies res
publika. Tų pačių metų liepos 21-ąją Lietuvos Liaudies 
Seimas paseklbė Lietuvą tarybine respublika.

Tai buvo džiaugsmo dienos, linksmybės dienos visoje 
mūsų tėvų šalyje.
d Bet kaip į tai pažiūrėjo lietuviškieji buržuaziniai 

nacionalistai užsienyje, tame tarpe ir Jungtinėse Vals
tijose?

1941 metais, kai sukako vieneri metai nuo smetoni- 
nio-fašistinio režimo nuvertimo Lietuvoje, lietuviškieji 
“vaduotojai” pareikalavo, kad, minint smetoninio-faš- 
tinio režimo žlugimo metines Lietuvoje, užsienyje gyve
nantieji lietuviai turėtų pasninkauti, ir visus pinigus, 
kuriuos išleistų maistui, aukotų jiems, “vaduotojams,” 
kad jie galėtų tuos pinigus prašvilpti. Jie ragino žmo
nes pasninkauti, o patys ėdė ir gėrė. Taip elgėsi ne 
tik klerikalai, o ir socialdemokratų vadovai.

Bet liaudis, užuot pasninkavus, valgė ir džiaugėsi, 
kad fašizmas Lietuvoje buvo nuverstas, kad mūsų tauta 
laisva ir laimingai įžengė į socialistinį kelią.

Matydami, kad pasninkauti žmonės atsisako, “va
duotojai” sugalvojo kitą skymą. Jie pradėjo skelbti, 
kad “baisusis birželis” jiems esąs ne 1940 metų, o 1941 
ipetų, kadangi tais metais buvo išvežta į gilumą Rusijos 
“nužiūrėti” asmenys, kurie, karo metu, galėjo kolaboruo
ti su vokiškaisiais hitlerininkais, besiruošiančiais pra
dėti karą prieš Tarybų Sąjungą.

Taip, buvo išvežtų Lietuvos žmonių. Visa tai pa
daryta savisaugai — panašiai, kaip JAV valdžia karo 
pradžioje padarė su japonais, gyvenusiais Kalifornijoje 
ir.kitur. Galimas dalykas, kad tarp išvežtųjų buvo kal
tų, buvo ir nekaltų žmonių. Dauguma išvežtųjų po 
kiro sugrįžo į Lietuvą ir ten laisvai tebegyvena.

Kiekvienas doras, galvojąs žmogus sutinka, kad 
1941 metų birželio mėnuo yra atmintinas, baisus, bet 
W del to, kad buvo išvežtų žmonių, o dėl to, kad 1941

POETO-PRANAšO 
NEMIRŠTANTIS ŽODIS

Šių metų birželio 12 d. su
kako du šimtai metų, kai 
gimė įžymusis lietuvių tau
tos poetas Antąnas Straz
das. Jubiliejus.įfyųyo labai 
gražiai, iškilmįrigai atžy
mėtas visoju,' Lietuvoje, 
ypatingai jos sostinėje Vil
niuje. i

Vilniaus “Tiesa” parašė 
įkvepiantį, meistrišką edi- 
torialą, paaukotą poetui ir 
jo įpėdiniams. Paimsime 
kai kurias “Tiesos” veda
mojo ištraukas.

Antano Strazdo vardas, 
skaidriu žiburiu spindi mūsų 
literatūros istorijoje. Jo kū
ryba, kuri sukaupė savy visa, 
kas šviesiausia ir žmogiškiau
sia, kuri išreiškė didžius liau
dies siekius ir laimės ieškoji
mus, kvietė ją kovoti už liau
dies pavasarį — ir šiandien 
jaudina, ir šiandien stebina 
talento skaistumu, poeto as
menybės taurumu.

Kentęs tą pačią priespaudą 
ir pažeminimą, kaip ir engia
mas darbo žmogus, A. Starz- 
das nepaliovė ieškojęs ’laimės 
visiems, geidęs džiaugsmo, gie
dros ateities. Savo gyvenimu, 
visa savo kūrybine galia atsi
liepdamas į opiąsias to meto 
problemas, į reikšmingus vi
suomeninius ir idėjinius polin
kius, jis ugdė gimtojo krašto 
meilę, skleidė karštą užuo
jautą valstiečiui baudžiaunin
kui. Neapykantos liaudies 
tamsintojams, jos engėjams ir 
išnaudotojams skelbimas, pa
vasario pranašavimas iškėlė jį 
iki priešakinių savo epochos 
idėjų reiškėjų. . .

Toliau:
Jo poetinis. žodis, skąidriu , 

spinduliu įspindęs ’• įlJ'^buallo i 
valstiečio gyvenimą, prašvjėsi- 
no” baudžiavos ! nakties' gūdu
mą. Gaivus optimizmas, tryk
štąs net pro liūdesio sklidinas 
poezijos eilutes, . piešiančias 
skurdo ir nfelygyloės paveiks-^' 
lūs — tai pasitikėjimoi savo 
jėgomis, liaudies pergale bal
sas. Dainon įlydytas šauki- , 
mas į kovą, anuomet pasigir
dęs bruzdėjimo prieš baudžia
vą metais, vedė priekin, lyg 
vėliava. Jo žodžiai ėjo iš lūpų 
į lūpas ir budino viltį, palai
kė jėgas, grūdino žmones.

Praėjo du šimtmečiai. Ilgą 
kelią nukeliavo poeto kūry
ba, ir, įveikusi laiko nuotolius, 
ji išliko tokia pat jaudinanti 
ir artima. Ir sunkių išbandy
mų valandą, ir didžiausiuose 
mūsų šalies istoriniuose posū
kiuose A. Strazdo dainos gy
veno liaudies širdy. Jos gai
vino, mokė, įkvėpė. Jo kūry- 

’ba — tokia, kuri pasiekė liau
dies gelmes, kuri žadirio dar
bo žmonių mintis ir valią, 
kvietė kovon. Tai — poezija, 
pelniusi nepraeinančią reikš
mę lietuvių tautos, jos kultū
ros istorijoje.

A. Strazdo dainos lydima, 
ilgą, sunkų kovos už laisvę 
kelią nuėjo jo gimtoji Lietu
va. Nepalūžusi baudžiavos 
kankinimuos, neužtroškusi ca
rinės priespaudos pančiuose, 
išėjusi iš buržuazinio gyveni
mo klystkelių, ji nugalėjo žūt
būtinėse grumtynėse už atei
tį, apgynė savo teisę į laimę. 
Broliškų tautų ir visų pirma 
didžiosios Rusijos darbo žmo
nių rankos svetingai priėmė 
ją į savo šeimą, apgaubė pa- i 
rama. Amžiną pavasarį šian
dien švenčia gimtieji Antano 
Strazdo laukai. Jo užjausti 
ir taip mylėti .žmonės nuo ža
grės atėjo į kosminę erą, puo
šia ją savo darbu ir protu.

m. birželio 21 d. hitlerinė Vokietija pasalingai užpuolė 
Lietuvą ir visą Tarybų Sąjungą. Hitleriniai banditai 
naikino, griovė Lietuvos miestus, miestelius, kaimus ir 
jos žmones.

Tai buvo baisūs laikai. Lietuviškieji mūsų tautos 
neprieteliai tuomet stojo hitlerininkams talkon, padėjo 
žudyti Lietuvos žmones, naikinti visa, kas mūsų tautai 
brangu ir miela.

Dėl to, tik dėl to 1941 metų birželio mėnesį skaito
me mūsų tautai nelaimingu, baisiu.

Tačiau Tarybinė Armija priešą-okupantą 1944 me
tais išmušė iš Lietuvos, o karui pasibaigus (1945 me
tais) mūsų tauta pradėjo atstatyti sugriautą kraštą, ir 
šiandien Lietuva žygiuoja pirmyn negirdėtais, nematy
tais tempais, kurdama komunistinį gyvenimą!.

liaudžiai visų pirma užtikrina 
nemarumą, kad tik didžių 
idėjų įkvėpta kūryba žėri ir 
pro šimtmečių klodus.. .

Antanas Strazdas buvo 
ne tik poetas, jis buvo ir 
pranašas. z Prieš daugiau 
kaip 150 metų A. Strazdas 
pranašavo, kad ponams ir 
visokiems liaudies išnaudo
tojams ateina baisios die
nos, — išnykimo dienos. 
Paskaitykite, tyą jis rašė 
savo viename eilėraštyje—
“Varnas”:

A

Jau paleido juodus sparnus, 
Atskrido ūlyčiom varnas 
Ir ant tvoros atsistojo. 
Klausykit, ką anas loja: 

/ 
“Kaip tik svietą,s prasidėjo, 
Kaip žmojiės gyvent pradėjo, 
Lygumą, terp sau padėjo.

Greit žmonės pradžias užmiršo, 
Blogumą ant sau nupiršo.

Padare visur pagonus, 
Liepė pastatyt balvonus 
Ir uždėjo tuočės ponus.

Biedni jūs, žmpinės, nedalioj, 
Sunkioj būdami nevalioj.

Ne sau jūs žemę kilojai, 
Negi sau pėdus nėšiojat, — 
Vis dėl pony proeavojat.

Jums tik juoda duona krimsti, 
Karčias bėdas tankiai kęsti.

Ponam tai tiktai ulioti, 
Vynas gerti, kortas groti, 
Minkštam patalo miegoti.

leškotos ji; zabovos, 
Linksmybės, gardžios patrovos.

Svetimos tik proeios laukia, 
Bet tik ant žmones prlstraukia, 
Paskutinį kraują traukia.

Niekas už jum neužtaria, 
kunigai teipo daro.
Nors kaip jūs kūną nešioja 
Ir bažnyčią budavoja, 
Ale jum kasdien pešioja.

Nebeilgos jau adynos,
į p Į Aš jums t as nešu na vynas:

Jau prikalta daug yr plieno, 
Nebetoli jau ta diena, 
Kai iš ji; nebus nė vieno.

Ir

Apie Kiniją ,
Kiek Amerikos komercinė 

spauda per pastaruosius 
dvejus metus prirašė ir. 
priverkė dėl Kinijos žmonių 
badavimo ir bėgimo į Hong- 
Kongą!

Dabar ką tik grįžęs iš Ki
nijos tūlas anglas turistas, 
R. P. Lister, rašo “Miami 
Herald” š. m. gegužės 19 d.:

“Raudonajai Kinijai suka
ko 14 metų. Ji atrodo tirš
ta čia, skysta ten, bet, per 
tris savaites ap važinė jus 
veik visus jos didmiesčius 
per 3,000 mylių, vis tik mes 
tepamatėme tik dalį didžio
sios Kinijos.”

Tačiau jis sako: “Pasiro
do, kad jie gal nedideliais 
šuoliais, bet žengia pirmyn. 
Ne visi kinai eina pagal or
derį, dar yra ir bėgančių į 
Hong-ltongą... Bet kaip su 
tais — beveik bilijonu—pa
liktais užpakalyj? Ten dar 
yra beteisės ir sunkaus gy
venimo, bet žmonės atrodo 
pavalgę ir apsirengę. Virš 
visko, jie turi viltį, kad bus 
geriau, ir jie jaučia tai.

Jie maišo senovę su nau
jove — gerai nešioti kasas, 
bet negerai spausti kojas, 
rūkyti opiumą, o virš visko 
—tinginiauti. Potvyniai, der
liaus nepasisekimai, tarp
tautiniai reikalai dar turės 
būti įveikti, vietoj sielotis... 
Suorganizavimas kaimų ko
munų — ištraukė daug in
dividualų iš beprasmio var
go.

Ar jie susirūpinę dėl per 
didelio žmonių skaičiaus? 
Ne! Šiuo laiku tai jiems 
palaima. Kinams reikia 
daug žmogaus spėkos,—kur 
Vakaruose matysi buldoze
rį, tai Kinijoj—šimtus vyrų 
ir moterų nešant žemes ant 
savo nugarų...”

Amerikos žmonės, esą ge
ri, tik valdžia yra mūsų 
priešas. Viename mieste 
vaikų žaidimo vietoje jie 
mate vaikus nuu ii iki .12

TWU 234 pareigūnai sa
ko, kad visos skutyklos, 
esančios Transpor t a t i o n 
kompanijos žemėje, turi 
priklausyti unijoj, nedaryti 
diskriminacijos tarpe balt- 
veidžių ir juodveidžių. At
sisakius, bus su pradžia 
liepos mėnesio pikietuoja- 
mos. ■

LBEW lokalas randasi 
kovos lauke prieš Keystone 
Electric kompaniją. Sutar
tys nusako, kad unijai es
ant streiko lauke, kompani
ja neturi teises vartoti uni
jos ženklą ant dirbinių.

Building Trade unija pa
sitraukė iš AFL-CIO Tary
bos. Plumberių lokalas taip 
pat. Šias unijas Human 
Relations Taryba kaltina 
palaikančias diskriminaci
ją, neįsileidžiant juodaspal- 
vių į uniją. AFL-CIO užgi- 
ria Human Relations tyri
nėjimą. Trade unija sako, 
kad Human Relations Ta
rybos pirmininkas Scher- 
mer yra priešdarbininkiško 
nusistatymo. AFL-CIO sa
ko — ne.

Reikia priminti, kad 
Schermer pasitraukė iš sa
vo pareigų, nesutikdamas 
su majoru Tate.

Cohenas ir kiti tymsterių 
lokalo viršininkai prisai- 
kintųjų teisėjų surasti kal
tais išeikvojime virš šimto 
tūkstančių dolerių lokalo 
pinigų. Teisėjas Ullma pa
skyrė bausmę. Apkaltintie
ji apeliuoja į‘aukštesnį tei
smą. ' 1

. Birželio 7 d. Philadelphi- 
jps priemiestyje atidaryta 
pirma arklių lenktynių vie
ta — Liberty Bell Park. 
Įrengimas lėšavo $12,500,- 
000.

Tymsterių prezidentas 
Hoffa, kalbėdamas Phila- 
delphijoje, pasakė, kad tiki
si su spalio mėnesiu visuo
tinio trokų vairuotojų kon
trakto šalyje.

Didelis skaičius Rusijos 
Orthodoxu tikybos sekėjų 
atvyko į B ridge ton, N. J. 
Ši sekta prieš tris šimtus 
metų atsiskyrė nuo Ortho- 
daxų centro, klajodama, ir 
pagaliau gavo nuolatinį ap
sigyvenimą Amerikoje.

AFL-CIO Wilmingtone, 
Del., organizuoja Avisom 
kompanijos darbininkus 
prieš nepriklausomą uniją. 
Trys unijos varžosi, kuri 
atstovaus darbininkams ir 
su kuria kompanija pasira
šys kontraktą. Balsavimą 
prižiūrės Labor Relations 
Taryba.

Keturi karo veteranai iš 
Philadelphijos sugrįžo iš 
Tarybų Sąjungos. Reporte
riams pasakė, kad jie buvo 
gražiai sutikti, lankė daug 
vietų, padėjo vainiką karių 
kapuose, lankėsi Leningra
de, klausinėjo tikinčiuosius, 
ir visų atsakymas buvo, 
kad tikyba turi pilną lais
vę, bet jaunimas, girdi, 
maldnamių nelanko. Tary
biniai žmonės klausinėjo jų 
apie bedarbę ir diskrimina
ciją Amerikoje. Kursko ve
teranai įteikė laišką ameri
kiečiams, kuriame sako:

“We are very glad that

metų žaidžiant su vatos ry
šuliais — prezidento Kene
džio pavidalo (immage) jo 
pašaipai.

žilas Juozas

in America there is an or
ganization for keeping 
peace and strengthening 
friendship between Ameri
can and Soviet veterans.”

Mason cemento darbinin
kų 44 dienų streikas pasi- 

tartis dviem metam.

Sakoma, geras skaičius 
automobilių vairuotojų ne
turi leidimo vairuoti maši
nas. Sugauti be leidimo 
baudžiami $10. Norima 
bausmes pakelti iki $100, o 
už per greitą važiavimą 
nuo $10 iki $25.

Tymsterių lokalas 156 pa
sirašė sutartį su Yellow ta- 
ksikebų kompanija.

International Leather 
Goods unija 10-tame suva
žiavime Atlantic City pasi
sakė už 37'/o valandų savai-

ke
li egu 
iki 25

TWU lokalas 234 sklei
džia lapelius. Lapeliuose 
sakoma, kad kompanija 
prasčiau patarnauja 
liaujantiems dabar, 
pirmiau, pakėlus fėrą 
centų.

Birželio 14-ta LLD 10-tos 
kuopos susirinkimas buvo 
našus. Įvairių komisijų ra
portai buvo geri, priduoda 
energijos tolimesnei veik
lai. Išaukota mūsų judėji
mo reikalams $377.50: “Vii-A 
niai” $200, “Laisvei” $50, 
ir kitiems,. reikalams $ J.27.- 
50. “Vilniai” duota dau
giau, kadangi vajuje nebu
vo progų aukoti. Kuopie- 
čiai gerbia abu laikraščius, 
bet buvo “Laisvei”, pirmiau 
aukota;::*::.

Pagerbtas miręs kuopos 
narys Stašis minutės tyla, 
ir bus per “Laisvę” pagerb
ta likusi velionio moteris.

Bušu vykimas į Baltimo
re birželio 23 eina- sėkmin
gai. So. Philadelphijos mo
terys gerai dirba. Norintie
ji vykti kartu, užsisakykite 
vietas pas Žalnieraitienę ar 
Šmitienę.

Pilietis

Oakville, Conn.
Nors jau buvo aprašytas 

LDS 31 kuopos parengimas, 
bet nebuvo dienos pažymė
ta. Taigi ta išvyka bus j 
birželio 30 d. Vieta — The
odore Morris gražiame so- 4 
de, po žaliuojančiais me
džiais, 18 Wagon Court, 
Oakville, Conn.

Pietūs bus duodami 2 vai.

Vieta graži, bet mažai 
kam žinoma. Geriausia ją 
surasti šitaip: Vietiniai ži
note Watertown Ave. Iš 
kitur atvykę susiraskite 
Watertown Ave. ir važiuo
kite iki Falls. Ave. Tada su
kite į dešinę ir važiuokite 
iki Nr. 156; .toliau neva
žiuokite. Kairėj randasi ve
žimo ratas—tai ten pikniko 
vieta. (Į kurią Watertown 
Ave. pusę suktis — nepasa
kyta.—Red.).

J. Strižauskas

2 p.-Laisve (Liberty)— Peųkt., birželio (June) 21, 1963

SAKO, KAD INDUSAI 
PROVOKUOJA KARĄ
Pekinas. — Kinijos vy

riausybė kaltina Indiją, kad 
nuo pradžios 1963 m. indu- £ 
sų armijos daliniai jau 50 
kartų buvo įsiveržę į Kini- 
jos teritoriją. Paskutinis 
jų įsiveržimas buvo ties 
Natų La perėjimu, netoli 
Sikkimo sienos.
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T Antano Strazdo jubiliejaus 
minėjimas Vilniuje

Vilnius, birželio 12 d.— 
LTSR Valstybinis akade
minis dramos teatras pil
nas žmonių. Čia ir rašy
tojai, ir menininkai, ir stu
dentai, ir darbininkai. Juos 
atvedė didi meilė savo dai
niui — Antanui Strazdui. 
Čia jie vakar susirinko pa
gerbti brangaus poeto 200- 
ųjų gimimo metinių jubilie
jų.

Minėjime dalyvauja Lie- 
t tu vos KP Centro Komiteto 

pirmasis s e k r e t o r ius A. 
’ Sniečkus, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas J. 
Paleckis, Lietuvos KP Cent
ro Komiteto sekretorius A. 
Barkauskas.

Vietas prezidiume užima 
R e s p u b Ūkinio jubiliejinio 
komiteto nariai.

Scenoje s v y r a margais . 
lietuviu liaudies raštais iš
rašyto audeklo klostės, 
[amžintas skulptoriaus 
ranka, nuo pakylos atviru 
žvilgsniu žvelgia didysis po
etas. Toks, kokį į mūsų 
dienas atnešė n e dylanti 
liaudies atmintis, toks, kokį 
jį išsaugojo liaudies širdis, 
žvelgia į išdidžius laisvos 
šalies žmones, į realybe ta
pusias savo svajones.

—Vienas iš pirmųjų įžy
miausių giliosios praeities 
vardų, vienas iš šviesiausių 
asmenybių, spindinčių iš 
senovės gilumos, yra liau

dies dainius, didysis demo- 
t kratas ir švietėjas, talen

tingas lyrikas Antanas 
Strazdas, kurio 200-ąsias 
gimimo metines šiandien 
pažymi visa mūsų liaudis,— 
kalbėjo Respublikos jubilie- 
nio komiteto pirmininkas 
Lietuvos TSR liaudies poe
tas Teofilis Tilvytis,'atida
rydamas iškilmingą šio įžy
maus jubiliejaus minėjimą. 
Plačiau apibūdinęs didžią 
meilę ir pagarbą, kuri su
pa Lietuvoje didį poetą, 
kalbėtojas pažymėjo, kad 
plataus atskleidimo ir tei
singo įvertinimo Antanas 
Strazdas susilaukė tik tary
biniais metais.

Savo krašto meilė, gilus 
gimtosios žemės grožio pa
jutimas ir meistriškas jo 
atkūrimas, darbo žmogaus 
minčių įkūnijimas — tokios 
būdingos, nepakartojamos 
ir vertingosios poeto kūry
bos savybės, pabrėžė kal- 
bėtojas. Nepalaužiamas sa
vo įsitikinimais ir charak- 

I toriu, nesitaikstinantis nei 
su caru, nei su dvaru, nei 
su aukštaisiais dvasinin
kais, poetas pranašavo dar
bo žmogui pavasarėlį.

Antanas Strazdas gyveno 
ir kūrė, semdamasis jėgų 
ir įkvėpimo iš liaudies, iš 
darbo žmogaus širdies, pa
žymėjo baigdamas Teofilis 
Tilvytis, ir ji perdavė mū
sų amžininkams jo jaudi
nančią kūrybą, brangų jo 
atminimą.

—Praėjo 200 metų nuo 
didžiojo poeto gimimo die
nos, bet jis ir šiandien pa
liko artimas ir brangus vi
siems, kas kovoja už darbo 
žmogaus laimę, už broliš
kus santykius tarp jų, — 
pažymėjo pranešėjas poe
tas Vladas Mozūriūnas. — 
Brangus todėl, kad pirmą 
kartą mūsų poezijoje iškė
lė mintį, jog vienąsyk grius 
baudžiavinė santvarka, at
eis diena, jkai nebeliks nę 
vieno engėjo. Atėjęs į mū- 

j sų literatūrą sunkos prie- 
‘ spaudos metu, jis sukaupė 

mūsų liaudies gyvybingumo 
galias. Jo gyvenimas buvo 
protestas prieš baudžiavi
nę ideologiją ir to meto vi

suomeninę santvarką. Jo 
kūryba — tai demokratiš
kumo ir liaudies revoliuci
niu siekimų vėliava.

VI. Mozūriūnas duoda 
plačią Antano Strazdo kū
rybos charakteristiką, pa
brėždamas, kad būtent vi
saliaudinis jo poezijos cha
rakteris, jos vaizdų ir min
čių konkretumas bei dai
ningumas ir pavertė jas 
pačias liaudies dainomis, 
kurios ėjo iš lūpų į lūpas, 
žadino mintį, kėlė jausmus, 
skatino siekti laisvės.

A. Strazdas — vienas iš 
įžymiausių vardų, kurių nei 
laikas, nei didieji istoriniai 

į mūsų liaudies gyvenimo po- 
Į slinkiai nepajėgė nugramz- 
i dinti užmaršty. Atvirkščiai 
I—naujų laikų šviesoj jo 
taurus, temperamentin gas 
talentas sužėrėjo nau
jais atspindžiais, amžiais 
neužmirštamos dainos liko 
gyventi žmonių širdyse. Jis 
priklausė ir priklauso liau
džiai plačiąja to žodžio 
prasme. Nedaug turime 
poetų, kurių dviejų šimtų 
metų sukaktį galėtume at
švęsti.

Liaudis, kurią tokia pa
siaukojančia meile mylėjo 
A. Strazdas, sugriovė ne
teisybės, priespaudos ir iš
naudojimo tvirtoves. Šian
dien lietuvių tauta išdidi ir 
laisva kuria komunistinę 
rytdieną. Jos žingsniai tvir
ti ir pasitikintys, jos užmo
jai platūs ir dideli, nes prieš 
akis — aiškus tikslas. Su 
pasididžiavimu žygyje į at
eitį ji pasiima ir didįjį dai
nių, įgyvendina jo svajonę 
apie taurų, teisingą, darbš
tų ir laisvą liaudies žmogų.

Šiandien vešliai auganti 
ir klestinti lietuvių literatū
ra taip pat remiasi savo 
šaknimis į Strazdo kūrybą, 
į jo realistines demokrati
nes tradicijas. Jo dainų 
liaudiškumas moko mus, 
tarybinius rašytojus, giliau 
suprasti savo uždavinius, 
savo pašaukimą. Mūsų jė
gos skirtos įamžinti di
diems komunizmą statančių 
žmonių žygiams, ir šiame 
darbe mus stiprina A. Straz
do asmens ir kūrybos pavyz 
dys. Šviesi jo dainų išmin
tis — kaip iš kalnų pašlai
tės besiveržiančio šaltinio 
vanduo. Tegu ji gaivina ir 
mūsų darbus, — pažymėjo 
kalbėtojas.

• • M • •
Iškilmingo jubiliejaus va

kare pakiliai skambėjo An
tano Strazdo poetinis žodis, 
alsuojantis neramia, maiš
tinga poeto dvasia.

Su didžia jėga, įkvėptai 
po salės skliautais aidėjo jo 
eilėraščio “Varnas” eilutės. 
Šias kovingas poeto eiles ir 
gailia užuojauta vargšams 
persmelktą A. Strazdo eilė
raštį “Mūsų žemėj daugel 
vietų” iškilmingame vakare 
perskaitė LTSR nusipelnęs 
artistas J. Kavaliauskas.

Poeto eiles “Gegužėlė” ir

“Aušra” pakiliai ir jautriai 
perskaitė LTSR Valstybi
nio akademinio dramos te
atro aktorė S. Nosevičiūtė.

Skamba lietuvių liaudies 
daina “Kur lygių lygios 
lankos,” P. Čaikovskio ‘'Ar 
diena viešpatauja,” kurias 
atlieka LTSR nusipelniusi 
artistė I. Ylienė. Jas pa
keičia smagi, nuotaikinga 
L. Andriulio daina “Šien- 
piūviai” ir V. Laurušo “Pa
vasarėlio trumpa naktelė,” 
liaudies melodija — “Lietu
viška polka,” V. Montvilos 
“Saulė teka,” E. Balsio 
Skerco. Jas atlieka LTSR 
nusipelnęs artistas R. Sipa
ris ir LTSR Valstybinio nu
sipelniusio dainų. ir šokių 
liaudies ansamblio birbynių 
kvintetas.

Gilios užuojautos liau
džiai ir didžios širdgėlos 
kupini A. Strazdo eilėraš
čiai “Giesmė apie siratas” 
ir “Ei, tu, Dominykai.” Iš
kilmingame vakare juos

Sauja Žiežirbų

Kada ponas Scrantonas

Nors šalies įstatymai drau- būtinai reikia nusiplauti sa- 
džia. ir kunigija prakeikia vo rankas, 
gimdymo kontrolę, bet štai 1 
PennsyIvanijos sostinėj 
Harrisburge tapo iškeltas kandidatavo gubernatoriaus
gimdymo kontrolės klausi- vietai, tai prižadėjo padary
mas; priduotas seimeliui ir ti Pennsylvanjos valstiją to- 
bilius tuo klausimu. Tik, ži-.kia gerbūvišl^a, kad visų ki- 
noma, jei tasai bilius ir bū- ■ šenės bus pilnos dolerių, 
tų pravestas gyveniman, tai į Pasekmes jau turime. Mo- 
nepalies visų jaunų gyven- kesčiai ant pirkinių pakelti 
tojų, o tik tuos., kurie gy- iki penkių procentų—aukš- 
vena iš pašalpos—bedarbiai, čiausi visoj šaly. Mokesčiai 
Tik tokiems pašalpos teiki- ant pakelio cigarečių — nuo 
mo darbuotojai (social 
workers) galės aiškinti ir 
“mokyti,” kaip išvengti di-
dėlių šeimynų. Betgi tie, 
kurie dirba., nepaisant, kad 
ir pusbadžiai gyvena, vaikų 
gali turėti. 

• • •
žymioji biologė-au to re Ra

chel Carson sako, kad viso
kiais chemikalais, ypač DDT,1 
purkštimas laukų, miškų,1 
vaismedžių ir daržovių, su
daro didelį pavojų žmonių 
sveikatai, ir sako, kad rei
kia imtis griežtos kontrolės. 
Daugelis purkščiamų chemi
kalų turi būti visai uždraus
ta naudoti. Bet tas “dievas” 
doleris viską nugali.

Kiek daug prikalbėta ir 
reikalauta iš g u b e r n a to- 
riaus, pono W. Scrantono, 
kad būtų imtasi griežtumo 
prieš kietosios anglies kasė
jus stripping būdu, — kad 
tos visos prarajos, paliktos 
iškasus anglį, būtų užlygin
tos. Betgi ponas, guberna
torius, kuris tiek daug pri
žadėjo, visaip išsisukinėjo 
nuo savo prižadų, iki žmo
nės iš šių apylinkių pradėjo 
autobusais važiuoti pas jį 
su reikalavimais, kad jis 
imtųsi griežtumo prieš ang-1 
lies kasėjus stripping būdu, 
— kad tos baisios prarajos 
būtų užlygintos, kad negrės
tų pavojus biednų tėvų vai
kams, bėgiojantiems arti tų 
baisių kiaurynių.

Na, ir štai ponas guber
natorius spaudos korespon
dentams pareiškė, jog legis- 
latūroj yra priduotas bi- 
lius vienas iš griežčiau
sių (the strongest piece of 
legislation on the subject in 
the history of Pennsylva
nia). Bet tuo pat kartu pa
reiškė, jog jis nemano, Lad 
tasai bilius praeis legislatu
re j. Kitap sakant, ponas 
Scran tonas jau iš anksto ži
no, jog nepraeis, nes legisla
ture j didžiuma jo plauko 
atstovų.

Mat, ponas Scrantonas 
dar vis neatsisako nuo sva
jonės patapti kandidatu į 
prezidentus 1964 metais; tai 

skaitė aktorius V. Kybar
tas.

Gūdų laikmetį guodusios 
vargšą, padėjusios jam var
gelį vargti, skausmą kęsti, 
A. Strazdo dainos ėjo iš lū
pų į lūpas, iš kartos į kar
tą ir atkeliavo į mūsų die
nas, su meile išnešiotos* 
liaudies širdyje, jos susilie
jo su jos kūryba. Mėgiamą 
ir plačiai dainuojamą lietu
vių liaudies dainą “Oi, tu, 
tu, strazdeli,” svajingas J. 
Naujalio “Vasaros naktis,” 
A. Svešnikovo harmonizuo
tą rusų liaudies dainą 
“Tamsioj girioj,” M. Čiur
lionio Preliudą ir V. Kai
riūkščio “Arus” atliko Res
publikinio radijo ir televizi
jos komiteto choras (vad. 
L. Abarius).

Įspūdingai ir pakiliai, at
austas didžiojo poeto at
mintim, praėjo koncertas, 
kurį surengė respublikos 
meno meistrai A. Strazdui 
pagerbti.

6 iki 8 proc-, ant degtinės— 
nuo 10 iki 15 proc. šalia 
sales taxes. Ot, kaip tas po
nas padarė gerbūviškumą: 
vietoj “pripildyti” kišenes 
doleriais, jas ištuštins, jei 
kas ir turi kokį dolerį. Bet 
ir to dar negana.

Likerių taryba reikalauja 
200 daugiau agentų sekioji
mui “būtlegerių,” “mūnšai- 
nerių,” kitaip sakant, “krū
minės” virėjų. • Mat, mūsų 
valstija turi monopolį ant 
likerių, tai kyla baimė, kad 
taip aukštai degtinę aptak- 
savus, pradės atsirasti mūn- 
šainerių ir būtlegerių; daug 
kas pradės gamintis “nami
nę.” Bet kiek gi tai atsieis 
valstijai? O pasekmes mes 
jau gerai žinome iš “sausų
jų laikų.”

I. Vienužis

“Turėjau daug 
malonių įspūdžių”

Taip apibūdino savo įspū
džius Tarybų Lietuvoje vie
šinti JAV lietuvių veikėja 
Ieva Mizarienė. Iš šios ke
lionės ji nori parsivežti me
džiagos ruošiamai knygai 
apie Tarybų Lietuvos mote
ris. Tuo tikslu ji buvo su
sitikusi su įvairių profesijų 
atstovėmis Vilniuje ir Aly
tuje, domėjosi moterų dar
bu, laisvalaikiu.

—Apsilankiusi “Tarybinės 
moters” redakcijoje, Aly
taus siuvimo fabrike, Vil
niaus pedagoginiame insti
tute, 23-iojoje vidurinėje 
mokykloje, visur buvau ma
loniai sutikta, pamačiau 
daug daug naujo ir įdo
maus; — sako I. Mizarienė. 
—Malonu buvo susitikti su 
Lenininės premijos laurea
tu E. Mieželaičiu, Pedago
ginio instituto docentu S. 
Krežde, pažįstamais iš jų 
kelionės po JAV.

Birželio 12 d. viešnia iš 
JAV išvyko į kelionę po 
respubliką;’ (ELTA)

Havana.—Iš Kubos prie
plaukų žvejoja 22 tarybi
niai laivai. .

Valstietis K. Lukošiūnas-“
1863 m. sukilėlių vadas

1863 m. sukilime Lietuvo
je valstiečiai ne tik sudarė 
didelę sukilėlių dalį, bet ir 
iš savo tarpo iškėlė vadų, 
kurie sumaniai vadovavo 
kovoje prieš carizmą ir 
baudžiavos liekanas kaime. 
Vienas iš tokių valstiečių 
vadų buvo Kazimieras Lu
košiūnas.

Jis yra kilęs iš Raguvos 
kaimo, Dusetų valsčiaus, 
Zarasų apskrities valstybi
nių valstiečių. Šeimoje, be 
tėvų, dar buvo trys broliai 
—Andrius, Justinas bei Ju
lius ir sesuo Emilija.

Apie Kazimiero jaunys
tės metus nėra žinių. Tur 
būt, mokėsi Dusetų mokyk
loje, kuri buvo artimiausia. 
Apie 1859 m. jis kreipėsi į 
kalvį Tomą Dainių, norė
damas išmokti amato, bet 
nebuvo priimtas. Vėliau jis 
tarnavo ūkvedžiu dvarinin
ko Melnikovo Staškūniškių 
dvare.

Valstiečių priešinimasis
Zarasų apskrityje, kaip 

ir daugelyje kitų Lietuvos 
vietų, dar prieš ginkluoto 
sukilimo pradžią, valstie
čiai atkakliai priešinosi 
grobikiškai 1861 m. agrari
nei reformai. Visoje eilėje 
dvarų, kaip Meištų, Tau
ragnų, Paliepių, Raikūnų, 
Dūkšto, Lidziūnų, Papilio 
ir kt., valstiečiai atsisakė 
vykdyti inventorines prie
voles dvarui, klausyti val
džios.

Tik iškviestieji kareivių 
būriai bei plakimas rykštė
mis priversdavo valstiečius 
paklusti valdžiai. Rekrutų 
ėmimas 1862 m. pabaigoje 
paskatino jaunimą slėptis 
miškuose, ir tai. dar padidi
no valstiečių judėjimą. Pa
vyzdžiui. 1963 m. vasario 
mėnesį Dusetose valstiečiai 
jėga išvadavo paimtą į rek
rūtus Kibirkštavičiu Adol
fą.

Prasidėjus Lietuvoje su
kilimui, ir Zarasu apskrity
je ėmė telktis sukilėliai. K. 
Lukošiūnas organizavo su
kilėlius Dusetų apylinkėse. 
Žmonės patys taisėsi šautu
vus, liejo kulkas, ėjo į miš
kus. K. Lukošiūno veikimo 
pradžia sukilime nėra žino
ma, bet jis su savo 70 žmo
nių būriu jau gegužės 3 d. 
prisijungė prie Mackevi
čiaus rinktinės, atvykus jai 
į Kamajus.

Kartu su visa rinktine 
Lukošiūno būrys žygiavo 
pro Rokiškį, Pandėlį, Papi
lį, Biržų link. Mackevičiaus 
rinktinė kovėsi su carine 
kariuomene gegužės 8 d. 
prie šniurkiškių. Po pralai
mėtų kautynių • sukilėliai 
susitelkė Žaliojoje girioje, 
Panevėžio apskr., o dalis iš
siskirstė savo gyvenamose 
apylinkėse.

Kaipo vadais
Gegužės mėnesį Lukošiū

nas jau savarankiškai vei- 
Zarasų apskrityje. Gegužės 
20 d. ginkluoti sukilėliai pa
sirodė Daugailiuose ir at
vyko j Staškūniškių dvarą, 
kur paėmė porą arklių, ve
žimą ir balną, Sukilėlių tar
pe atpažinti buvęs to dvaro7 
ūkvedis Lukošiūnas ir bu
vęs namų tarnas Petraus
kis. Būrys kurį laiką stovė
jo prie Dusetų, Baraukos 
miške. Gegužės 24 d. jis į- 
žengė į Dusetų miestelį, ir 
buvo, gyventojų iškilmingai 
sutiktas. Tą pačią dieną, 
Lukoši ū n u i dalyvaujant, 
sukilėliai užpuolė . Dusetų 
valsčiaus valdyba, kur su
naikino raštus, kardu suka
pojo caro portretą, paėmė
kasos pinigus. Be to, tą pa-

čia dieną sunaikino ir Pa
dustėlio bendrijos doku
mentus bei paėmė kasą.

Kurį laiką į Dusetų apy
linkes buvo atvykęs Kaspe- 
ro Maleckio būrys ir veikė 
susijungęs su Lukošiūno 
būriu. Tačiau po keleto die
nų Maleckis išvyko Utenos 
kryptimi, paėmęs dalį Lu
košiūno būrio žmonių. Lu
košiūnas ir toliau veikė 
Dusetų apylinkėse. Liepos 
10 d. Lukošiūnas Dusetų 
šventoriuje sakė prakalbą, 
ragindamas valstiečius ko
voti už laisvę bei žemę ir 
nepasiduoti. Prie Dusetų, 
Bara ukos pamiškėje, tą 
dieną Lukošiūnas susirėmė 
su atvykusiu iš Zarasų ulo
nų eskadronu ir pėstininkų 
kuopa, vadovaujamų pulk. 
Šolco. Po trumpo susirėmi
mo Lukošiūno raitei i a i, 
apie 150 žmonių, traukėsi 
Kamajų link. Kariuomenė 

Vijosi, ir prie Kamajų miš-
ko liepos 11 d. iš naujo su
sirėmė.

Smarkios kautynes
Sukilėliai, nulipę nuo 

arklių, pradėjo šaudyti į 
ulonus. Sutikti ugnimi, ulo
nai kiek pasitraukė ir, susi
jungę su pėstininkais, užėmė 
pamiškę. Kariuomenės puo
limas privertė sukilėlius 
slėptis pelkėtame miške, iš- 
siskirščius mažomis grupe
lėmis. Tose kautynėse suki
lėliai neteko savo gurguo
lės, 30 svarų parako, 8 sva
rų švino, įvairių ginklų, 
balnų, drabužių ir vėliavos. 
Jie pasitraukė į Andrioniš
kio mišką. Kuri laika Luko
šiūno būrys laikėsi Ukmer
gės apskrityje, pereidavo į 
Panevėžio apskritį, įsiverž
davo į Zarasų apskritį. Vie
tos gyventojai rėmė sukilė
lius, išpėdavo juos apie ar
tėjančią kariuomenę.

Lukošiūno vadovaujami 
raiteliai lapkričio 15—16 
d. grasino Skapiškio starši- 
nai, mokesčių rinkėjui ir 
raštininkui pakorimu, jei 
pastarieji ir toliau eis savo 
pareigas. To paties kaimo 
miško sargui taip pat gra
sino, jei jis neleis valstie
čiams kirsti miško. Skapiš
kio miestelyje sukilėliai iš
vaikė sargybas. Grįždami į 
Ukmergės apskritį, pake
liui, grafo Šuazelio raštinė
je, sudegino visus raštus ir 
paėmė grafui priklausančių 
dvarų planus..

Caro valdžia druodžio 30 
d. sušaudė kalvį Antaną 
Duknauską už tai, kad jis 
Lukošiūno būriui taisydavo 
ginklus ir kaustydavo ark
lius.

Sužinojusi, kad Lukošiū
no būrys, apie 100 raitelių, 
yra Šimonių miške, caro ka
riuomenė, vadovaujant gen. 
Ganeckiui 2-jam, mišką ap
supo. Tačiau sukilėliai pra
siveržė ir apie gruodžio pa
baiga jau buvo prie Onuš
kio. Kariniai daliniai ėmėsi 
priemonių, kad sukilėliai ne
pereitų į Kuršo * guberniją, 
bet Lukošiūno būriui pavy
ko pereiti ir į Kuršą. Suki
limo metu nemažai “nepa
tikimų” žmonių slėpėsi 
Kuršo gubernijoje. 1864 m. 
gegužės 20 d. K. Lukošiūną 
matęs netoli Subatos jį as
meniškai pažinojęs miestie
tis Dovžartas.

Suimtas
1864—1866 m. Lukošiū

nas buvo ieškomas Kuršo 
gubernijoje, dėl ko susiraši
nėjo Vilniaus ir Rygos ge- 
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neralgubernatori a i s. Ta
čiau 1866 m. Lukošiūnui pa
vyko pasitraukti į užsie
nį. Jis apsigyveno Paryžiu
je, kur dirbo kailių fabrike.
Iš Paryžiaus 1867 m. jis ra
šė Gurskos vardu laišką į 
Dusetų valsčiaus valdybą 
Kamajų vargonininkui, tei
raudamasis dėl savo motL 
nos likimo. Laiškas davė- 
progos Rusijos valdžios 
agentams sekti Lukošiūną 
Paryžiuje. Tada jis išsikėlė 
į Londoną, o iš ten ketino 
važiuoti į Ameriką. Laivas, 
kuriuo jis plaukė, buvo už

rukęs į Rygos uostą, kur 
Lukošiūną žandarai suėmė 
ir nugabeno į Varšuvą: 
1870 m. jis buvo nuteistas 
12 metų katorgos darbams,’ 
iš kurios nebegrįžo.

Be Lukošiūno būrio, Za
rasų apskrities šiaurės ry
tuose, Belmonto miške, ge
gužės mėnesį organizavosi 
ats. rotmistro Jelskio Jono 
(Jadlo) būrvs, bet gegužės 
26 d. prie Michailiškių jis 
buvo sumuštas. 26 žmonės 
pateko į neleisvę, o pats 
leiskis, nenorėdamas pasi-
duoti gyvas, nusišovė. Dar 
į Zarasų apskritį atvykda
vo ir Ukmergės apskrities 
Červinskio Povilo (Savos) 
ir Kaspero Maleckio būriai, 
bet jie čia veikdavo trumpą 
laika.v

Valdžios kerštas
Pagrindinis sukilimo or

ganizatorius ir vadas, vei
kęs per visus 1863 m. Zara
sų apskrityje, buvo K. Lu
košiūnas. Jo politinį sąmo
ningumą rodo ir tai, kad 
jis skaitė “Mužickaja p rau
da”, kurios 7 nr. buvo pas 
ji rastas. Sudaręs savo bū
rį daugiausia iš valstiečių,- 
jis sumaniai vadovavo, vei
kė labai operatyviai ne tik 
Zarasų apskrityje, bet ir 
.pereidavo į Ukmergės bei 
Panevėžio apskritis ir pa
galiau į Kuršą. Kadangi’ 
Zarasų apskrities, ypač Du
setų kaimo bendrijos vals
tiečiai, aktyviai dalyvavo ir. 
palaikė sukilėlius, valdžia 
nubaudė Dusetų bendrijos 
23 valstiečiu šeimas, jų tar
pe ir K. Lukošiūno 8 asme
nų šeimą, iškeldama visus, 
i Samaros guberniją.

Dar buvo likusi K. Luko
šiūno sesuo Emilija, kuriai' 
pavyko pasislėpti, o jos vie
toje į išvežtųjų sarašą bu
vo įtraukta jo brolio And
riaus duktė Emilija. Kazi
miero sesuo Slapstėsi Duse-, 
tose, bei buvo išduota ir 
1865 m. išvežta i Samaros 
guberniją. ....

Po Spalio revoliucijos 
grįžo j savo gimtąjį kraštą 
daugelis 1863 m. sukilimo 
dalyvių arba jų šeimų. Iš 
Lukošiūno šeimos 11922 m. 
grįžo Kazimiero brolio An
driaus sūnaus Jono žmona 
su vaikais. Jie atgavo tėviš
kę Raguvos kaime. Dukte
rys ištekėjo, sūnus Jurgis 
per nelaimingą atsitikimą 
žuvo. Dabar tie namai ko
lūkio žinioje.

O. Maksimaitiene 
(Iš “Mokslas ir 

gyvenimas”)

R. TAMULIS—EUROPOS 
BOKSO ČEMPIONAS
Maskva. — Maskvoje ge

gužės 26 d. iki birželio 2 d. 
įvykusiose Europos bokso 
(mėgėjų) pirmenybėse So
vietų Sąjungos boksininkai 
laimėjo šešis čempionų var
dus, du laimėjo Lenkija ir 
po vieną Vengrija ir Čeko
slovakija. šešių Europos 
čempionų tarpe buvo ir lie
tuvis — kaunietis boksinin
kas Ričardas Tamulis (ant
rasis pusvidutinis svoris).



/

X Kaškaitis

Su "Laisve" ir laisviečiais Pasekmingas koncertas
Daug įdomybių atskleidė 

man savo marguose pusla
piuose paskutinieji “Lais
vės” numeriai. Kol jie ma
ne pasiekia, užtrunka ilgoj 
kelionėj gerą mėnesį. At
seit, pranešimai esti pasivė
lavę, tačiau itin dalykiški, 
patrauklūs. Ir aš visuomet 
su mielu noru įninku skai
tyt ir perskaitinėt, stebėda
mas malonių draugų ir 
draugių vardus, prisiminda
mas ir gyvai juos įsivaiz
duodamas — tokius, kokius 
juos matydavau anais me
tais. Man tai tikrai įdomi 
ekskursija, pasižmonėjimas 
po įvairias kolonijas.

Artėjo ženklingoji gegu
žės 1-oji! Didžiulė tarptau
tinė darbininkų šventė! Ir 
jau iš anksto kruopštasis 
rašytojas veteranas Pranas 
Stiklius ryškiai pavaizduoja 
rūstų, įnirtingą istorinį ko
vos kelią, kuriuo maršavo 
gegužės 1-oji, per metų me
tus, net nuo nelemtojo ca
rizmo laikų!

Pastabusis Rojus Mizara 
nurodinėja, ragina dalyvau
ti. Štai jau pasiekia sveiki
nimai, telegramos. Susijau
dinęs skaitau. Staigi pat 
pirma Justas! Visada pir
mutinis, visur esąs mūsų di
dysis pirmūnas, prezidentas 
Justas Paleckis! Nušvinta 
veidas, nušvinta akys, krus
telia širdis. Pagarbiai pa
linki galva... J. Tornau, 
mielasis būvęs Grožinės li
teratūros leidyklos vyriau
sias redaktorius... T u o j 
čia pat J. Čekys, budrusis 
veiklusis Grožinės direkto
rius. .. G. Zimanas, mūsų 
didžioji “Tiesos” galva... 
Ogi štai net iš mano arti
mųjų Dusetų mušė telegra
mą K. Tauškus...

Netrukus kituose “L.”nu- 
meriuose skaitau vaizdin
gus R. Mizaros šios šven
tės aprašymus, pranešimus 
iš kolonijų. Tai rūpestingų
jų korespondentų plunksnos 
darbas. Visa miela jų eilė 
perbėga mano vaizduotėj! 
Apdairusis Pregresas, Pi
lietis, I. Vienužis, J. Žebrys, 
J. V. Stankus, J. Tamsonas 
(apie Majamės socialinio 
klubo darbuotę), A. Lipčius,
J. J. Mockaitis, J. Miliaus
kas, J. A. Bekampis, S. Pen- 
kauskas, J. Šimaitis, mano 
mielasis M. Uždavinis iš 
Norvudo... Iš Bostono 
Rairiardienė, S. Rainardas,
K. Čereškienė, vėl iš Norvu
do Anelytė Grybienė, Ogin- 
tas, mano kaimynas Rapo
las Mierkis (Jūžin t i š k i s, 
Mumiko sūnus), Ignas—tai 
jau žinau — Beeis, mano 
mielasis bičiulis... Kruopš
čioj! kanadiškė pranešėja 
kukliai pasirašanti J.— 
Mieloji Klementina Janke- 
liūnienė, mieloji Onytė Wel- 
lus...

Ką jau besakyti apie pla
tesnio kalibro literatus, ku
rie taip gyvai ir įdomiai su- 
dėsto žinias: A. Išlaužas, 
J. Grigiškis, D. Šolomskas, 
R. Mizara, Ievutė Mizarie- 
ne, K. Petrikienė...

Susijaudinęs perskaitinė- 
jau R. Mizaros pavaizduo
tas pasibaisėtinas Lattime- 
ro skerdynes, atkaklias an
gliakasių kovas. Tas pats 
placiamatis R. Mizara už
simena net Plutarchą, taip 
gerai man žinomą graikų 
istoriką. Kaip įdomu!..

Jis (R. M.) taipgi labai 
gabiai peržvelgia svarbų 
akademiko Korsako veikalą 
“Literatūros draugystė”... 
Patraukliai pa vaizduoja 
dailininkės May Stevens- 
Baranikienės tapybos paro

dą. Papildomai May Ste
vens meninę parodą patie
kia Ievutė Mizarienė. Ji 
taipgi praneša iš “Moterų 
pasaulio.” Moterys ruošia
si Pasauliniam moterų kon
gresui Maskvoje...

Beje, Ieva Mizarienė čia- 
gimė amerikietė, gimusi ir 
augusi JAV, o tokių čiagi- 
musių veiklių amerikiečių 
lietuvių netaip daug tepasi
rodo. Šalia Ievos Mizarie- 
nės — abi seserys Jeskevi- 

j čiūtės — Elena ir Amelija, 
Dr. Henris Juška; toliau — 
Alisija Jonikienė, nenuoal- 
sioji “Vilnies’ ’bendradarbė, 
kaip ir jos artimoji nuosta
bioji, dinamiška Anelytė 
Dešafienė (Nellie De Scha
af), angliakasio Gelbuto ga
bioji dukra; veiklioji Mildu
tė Čėsnienė-Žebraitytė, jos 
brolis Teks Ž.; Daratėlė 
Murelienė — seniau D. Ju- 
den, pati čiagimus, kaip ir 
jos motina ir sesuo; Mildu
tė, Fribergienė - Savukaity- 
tė„ kruopščiai išauginta E- 
lenos Savukaitienės dukra 
taurioji... Yra ir daugiau 
čiagimusių amerikiečių lie
tuvių, bet jie retai tepasiro
do pažangos veikloje.

Gražiai pavartoja savo 
plunksną slaugė E. Repshis 
(Elzbieta Vilkai tė-Taurie- 
nė). Jos rašinys “Ekspertai 
apie vėžio ligą” įdomiai pa
tiektas. Vietinis Vilniaus 
gydytojas ir rašytojas J. 
Skliutauskas pagyrė.

Dr. J. Stanislovaičio pa- 
moka-kąlbą iš psichiatrijos 
perteikė Ns. Pasigerėda
mas skaičiau—ir galva man 
palinko pagarbiai ir širdis 
truktelėjo gailiai, dėl mielo
sios Kristinos Stanislovai- 
tienės, nuostabios visuome- 
nininkės, dailininkės, rašy
tojos...

Beje, mūsų LMS gabiai 
veda irgi čiagimusi Mildutė 
Stenslerienė - J a n u šonytė. 
Menininkas muzikas Vytau
tas Pečiūra rašo Aido choro 
mokytojai: “Taip Lietuvo
je platinasi muzika.” Jis 
matė Kultūros ministerijoj 
demonstruotus amerikiečių 
filmus: “Birutė,” “Kupro
tas Oželis,” L. Prūseikos 
laidotuves, taip gabiai ir 
aiškiai mielosios Stefanijos 
Masytės pagamintas, plius 
jos Floridos lietuvių pikni
ką... Sėdėjom greta, ir aš 
draugui V. Pečiūrai paaiš
kinau, kad veiklioji Stefani
ja Masytė — čiagimusi iš
mokslinta pažangi veikėja, 
menininkė, šauni advokatė. 
Susidomėjęs V. Pečiūra pa
klausinėjo ir apie kitus ek
rane figūravusius aktorius.

Atsidėjęs skaičiau mūsų 
mielojo draugo, istorijos 
mokslų daktaro garbės titu
lu ir diplomu apdovanoto— 
Antano Bimbos “Nuošir
džiausią padėką visiems,” 
kalbą jo pasakytą iškilmin
game bankete, kovo 31 d., 
1963, Brukline. Ta pačia 
dingstimi Vilniuje (ir ki
tur) buvo šaunių paminėji
mų, su nuotraukomis, su 
sambūriais Valstybiniame 
V. Kapsuko v. universitete 
Vilniuje. Ir asmeniška teko 
pasikalbėti su mieluoju 
draugu ir bičiuliu - rašytoju 
Jonu Šimkum, šiltai, jaut
riai atsiliepė rašytojas apie 
A. Bimbą, R. Mizarą, L. Jo
niką, S. J. Jokubką, A. Me- 
telionį, Algirdą Margerį ir 
kitus veikėjus.

O mūsų brangusis Jonas 
Šimkus ir šiaip bet kada 
parašo “Laisvei,” “Šviesai.” 
Taip pat parašo A. Lieps
noms — “Vilny” ir “Lais
vėj.” Parašo net ir pats 

mūsų mylimasis Justas Pa
leckis, su savo neišsemiama 
energija ir plačiausiai išsi
šakojusia valstybine ir 
tarptautine veikla... Kaip 
jis ir gali tesėt visur pri- 
būt, apteikt, a p r ū pint... 
Gyvas stebuklas! Atsiste
bėt negaliu! Visuomet per
skaitau mūsų didžiojo vado
vo raštus, taip šiltai, huma
niškai patiektus! Štai kad 
ir jo istorinė apysaka “Gy
venimas prasideda iš nau
jo,” apie iškankintą fašizmo 
auką Rožę G1 i k b e rgienę. 
Net tave sukrečia visą be
skaitant epizodus apie su- 
gyvulėjusio fašizmo žiaury
bes ...

Gabiai rašo Alb. Laurin- 
čiukas! Įdomiai apie kriti
ką rašo kanadiškis “Liau
dies balsas” — ir ta kriti
kos dingstimi itin įdomiai 
rašo mūsiškis Mikromegas, 
įgudęs išprusęs kritikiu io 
žodžio meistras. Pro savo 
akinių kritikinę prizmę pa
žvelgė Mikromegas ir į Bib
lijos prieštaravimus, L. 
Taksilio “Biblijos linksmy
bes.” Ne vieną Mikromego 
iškarpą laikau — ir laiko
tarpiais ir vėl perskaitau.

Šauniai atrodo nauja Ai
do choro fotonu otrauka. 
Daktaras J. Skliutauskas 
pastebėjo: gražios atrodo 
choristės! Aha!

Artinasi Lietuviu namo 
bendrovės s u v a ž i a vimas. 
Matau — daug kas dovano
ja “Laisvei” savo akcijas. 
Ir čia man kniktelia pašir
džiais... Juk aš jau seniai 
paskyriau “Laisvei^ savo ir 
žmonos akcijas. Deja, keb
lumas. Mano žmona Kali
fornijoj, turi tas visas akci
jas, kaip ir kitokius popie-. 
rius. Rašiau—neatsiliepia.

Artėja “Vilnies” suvažia
vimas. Eina aukotojų sąra
šai, pasveikinimai su auko
mis. Elenutė Brazauskienė 
renka aukas ir parašus. 
Bravo! Sėkmių!

Dažnai skaitau praneši
mus: mirė tas, mirė ta, nek
rologai... Ir štai užuomi
na ir paraginimas. Mieli 
draugai, rašykit enciklope
dijos medžiagai. Rašykit 
trumputes savo biografines 
žinias, adresu — Vilnius 13, 
Klinikų 3-11, J. Kaškaitis, 
Lithuania, USSR.

Nors alfabetiškai pavar
dės dar siekia toli, vis vie
na geriau rašykite. Mat, 
daug kas numiršta — ir tu 
bandyk tada iškrapštyt bio
grafinius m o m e n tėlius... 
Nedelskite, dažnas parašy
kite! Kad ir iš anksto pa
tiektus mano raštus encik
lopedija priima ir deda pa
eiliui. ' -

“Svarbūs duomenys apie 
Kaliningrado sritį.” Buvu
sio garsiojo seno Karaliau
čiaus miesto ir srities fab
rikai ir dirbtuvės pavesta 
valdyti Lietuvos Liaudies 
Ūkio Tarybai. Didelis įvy
kis. Gali būti žingsnis į Ka
liningrado srities prijungi
mą prie Tarybų Lietuvos. 
Teko pasikalbėt su autori
tetais.

Grožinės literatūros lei
dykloj susitinku su versti
nės literatūros darbuotojais 
J. Senjoru, J. Subatavičium. 
Labai vaizdinga, labai nau
dinga Subatavičiaus verstai 
R. Mendes knyga “Tough 
kid from Brooklyn,” lietu
viškai “Apsukrus vaikinas 
iš Bruklino.” Štai kur pa
regėsite klasių kovos vaiz
dus !.. Subatavičius rašo ir 
eilėraščius.

A. Vosyliaus laiškas, “Tie
sai” įdomus, ženklingas.

ROCHESTER, N. Y.
Birželio 15 d. vakare Ge

dimino salėje atsibuvo vi
sais atžviligiais pasekmin
gas koncertas.

Prie skaitlingos Roches- 
terio publikos dar prisidė
jo 14 asmenų iš Bingham- 
tono, 6 iš Clevelando ir 5 
iš Toronto.

Sale buvo perpildyta su 
dideliu kaupu taip, kad vė
liau atėjusieji turėjo pa
laukti antrų stalų.

Koncerto programą atli
ko ansamblis iš Brooklyno 
vadovybėj Mildredos Stens- 
lerienės.

Ansamblio sudėtis: V. 
Bekeris, N. Buknienė, E. 
Brazauskienė, N. Ventienė, 
K. Rušinskienė ir J. Gry
bas.

Ansamblis atidarė pro
gramą keturiomis daino
mis: (1) “Gražus miškas,” 
(2) “Ar'tu žinai, mano bro
li?,” (3) “Oi kas” ir (4) 
“šaltyšius.”

Duetas — J. Grybas ir T. 
Kaškiaučius: “Vilniaus kal
neliai” ir “Paleisk, tėveli, 
žirgelį.”

Solo — E. Brazauskienė: 
“Žydi tautų draugyste,” 
“Daina už taiką,” “Soren
to” ir “Zaporožė už Duno
jaus.”

N. Buknienė skaitė Justi
no Marcinkevičiaus eiles: 
“Pirmutinis studentas čiu
pinėjo mokslo knygas.”

Duetas — Brazauskienė 
ir Bekeris: “Sweetheart” ir 
“Siuntė motinėlė linelius 
rauti.”

Dan Gendrik iš Clcve- 
lando davė du numerius 
akordiono solo.

Solo—V. Bekeris: “Home 
on the Range,” “Sugrįžk 
namo,” Serenada,” “Ma
ria” ir “Jaunoji mergelė.”

Duetas—Bekeris ir Ven
tienė : “Atsimeni tą laiką, 
miela.”

Ansamblis: “Draugystės 
daina,” J. Švedo; “šienapiū- 
tė naktį,” K. Kavecko (solo 
N. Ventienė); “Užstalės 
daina,” B. Dvariono (solo 
J. Grybas); “Vilniuje žydi 
liepos,” K. Kavecko (solo 
V. Bekeris). A n k o r a s 
“Ant Nemuno kranto.”
/Užbaigta, visai publikai 

dainuojant “Ar aš tau, se
se, nesakiau?”

Komentarai po koncerto. 
Dainininkai ir vedėja ste
bėjosi nepaprastai ramiu, 
kultūrišku publikos užsilai
kymu: “Mums jūsų publi
ka labai patiko, taip ramiai 
užsilaikė.” O publikai pa
tiko dainos taip, kad kick-

Kalbėjom su mieluoju Jonu 
Šimkum. Vis tai dar pliu
sas, naudingas ir Lietuvai 
ir išeiviams.

Ogi čia pat pamačiau: 
“Ryt bus gražu, nusakė Jo
nas Šimkus,” J. Kaškaitis. 
Ilgai laukiau, nudžiugau su
laukęs ... P a s i s k a i tyki t, 
gaukit tą įdomią Jono Šim
kaus knygą, pasiskolinkit, 
nusipirkit. (

Sudomino mane J. Krylo
vo ir V. Savickio rašinys: 
“1863 m. sukilėlių vadas 
Zig mantas Sierakauskas.' 
Vis tai kruvini istorinių ko
vų keliai. Panašiai yra ir 
A. Bimbos parašyto j kny
goj “Molly Maguires,” ne
seniai J. Žiugždos lietuviš
kai išverstoj “Moli Mag- 
vairs.” Anais metais mūsų 
gabioji muzikė Bronė Šali- 
nytė - Sukackienė propona- 
vo, kad aš parašyčiau lib
retą, o ji — muziką operai 
“Moli Magvairs/” Gaila, 
kad aplinkybės sutrukdė...

Tai šiam kartui! Būkite 
visi sveikučiai!

vieną dainą palydėjo ilgais 
aplodismentais. Artistams 
patiko publika, o publikai— 
artistai ir dainos.

Buvo statomi klausimai: 
“Kodėl neparengti kito 
koncerto ateinantį rudenį?” 
Neapsieita ir be nelaimių

Tik keliomis valandomis 
prieš koncertą vienas iš 
koncertui rengti komisijos 
narių, R. Barauskas, turė
jo atsigulti į lovą. Kazi
mieras Žukauskas, kuris 
nuolat lankydavo parengi
mus, jau trys savaitės kai 
randasi Park ligoninėje; 
per lankytojus jis prisiuntė 
parengimui $5.

Petras ir Ona Malinaus
kai sekmadienio rytą užfun- 
dino visiems svečiams pus- 
ryčius-pietus, kurių metu 
pranešta, jog Tarybų Są
jungos moteris pirmoji pa
saulyje iššauta į orbitą. Ži
nia pasitikta entuziastiškai.

Penkių miestu žmonėms 
bepietaujant išsivystė tokia 
plati pažintis, kad užėmė 
apie valandą su puse atsi
sveikinti. -

B. C.

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopos žinios
Literatūros Draugijos 11 

kuoops susirinkimas įvyko 
birželio 10 d. Susirinkimą 
atidarė kuopos sekretorius, 
pranešdamas, kad iš gyvų
jų tarpo išsiskyrė nenuils
tantis kuopos veikėjas ir 
pirmininkas Dom i n i n k a s 
Jusius. Jo pagerbimui atsi
stojome minutei susikaupę.

Gaila, kad taip per anks
ti toji širdies liga atėmė 
mūšų nenuilstančio ir nepa
vaduojamo draugo D. Ju
slaus gyvybę. Šiame susi
rinkime tapo išrinkta orga
nizatorė - pirmininkė už
baigti šiuos metus.

Susirinkime buvo atėjęs 
kuopos iždininkas Jonas 
Senkus, kuris per porą mė
nesių sirgo. Jis po opera
cijos jaučiasi gerai.

Kuopos komitetas rapor
tavo, kad nors žiema buvo 
žiauri, bet veikimas buvo 
geras finansiniu atžvilgiu. 
Kad ir prieš šį kuopos su
sirinkimą draugės moterys 
turėjo senų daiktų išparda
vimą, kuris davė $75 pelno. 
Ačiū draugėms už tokį 
dviejų dienų darbą. Taipgi 
ačiū ir vyrams, kurie pri
sidėjo su automobiliais su- 
vežimui daiktų į krautuvę.

Taipgi šiame susirinkime 
neužmiršta svarbių reikalų 
ir išaukota $50. Apkalbėti 
vasariniai piknikai. Pasi
rodo, kad worcesterieciai 
rengiasi masiškai dalyvauti 
apskričių piknike. Kuopa 
nutarė duoti gerą dovaną 
laimėjimams. Taipgi ren
giamės prie spaudos pikni
ko, kuris įvyks liepos 4 d. 
Montelloje. Įžangos tikie- 
tai platinami ir kuopa nu
tarė prisidėti prie moterų 
stalo sudaryti beskę išleidi
mui.

Mūsų gražiajame Olym
pia Parke kas šeštadienį ir 
sekmadienį atsilanko daug 
žmonių iš plačios apylinkės 
praleisti laiką tyrame ore 
ir pakvėpuoti žydinčių gė
lių aromatu. Prie gėlių 
prižiūrėjimo daugiausia lai
ko praleidžia draugė Saba
liauskienė; kada tik nuva
žiuoji, tada ją randi prie 
gėlių.

Teko užklausti parko 
gaspadorių D. Žemeitį, ar 
daug turi užregistruotų 
piknikams dienų. Atsakė, 
kad pas jį parke kiekvieną 
sekmadienį įvyksta pikni
kai bei “parės.” Kad ir 
šiandien, jis sako, nė .vie 

nas nesiskubina važiuoti 
namo; tik žiūrėk, kaip tos 
moterys kaip bitelės dirba 
prie blynų-pampučkų kepi
mo, “hot dogs” virimo ir 
kitų gardumynų gaminimo. 
Visi atsilankę būna aptar
nauti maistu ir įvairais gė
rimais.

Aido choras rengiasi prie 
pikniko, kuris įvyks birželio 
23 d. Kviečiame visus dai
nos mylėtojus dalyvauti šia
me piknike. Kitas pikni
kas įvyks, kurį rengia ben
drai LDS ir LLD kuopos, o 
po šio pikniko visas South 
Bostonas, vadovybėje Pilie
čių klubo, suvažiuos į 
Olympia Parką piknikauti. 
O kai jie kur važiuoja, tai 
netušti — visko atsiveža. 
Laukiame jūs, southbosto- 
niečiai.

Rudeninis spaudos pikni
kas įvyks rugsėjo 15 d., bet 
apie tai bus vėliau.

Dzūkų Dėdė

Bridgeport, Conn.
Birželio 2 d. įvyko LDS 

74 kuopos susirinkimas. Po 
susirinkimo daktaras Jonas 
Stanislovaitis parodė pa
veikslus iš Lietuvos. Taipgi 
kalbėjo sveikatos klausimu.

Reikia pasakyti, kad su
eiga pavyko neblogai — 
žmonių buvo prisirinkę dau
giau negu tikėtasi.

Pasirodo, kad dabartiniu 
laiku apsimoka ruošti to
kias mažas sueigas, o ypa
tingai dienos metu, nes se
nesnio amžiaus žmonėms 
dieną daug patogiau negu 
naktį, galima daugiau pa
sikalbėti.

Girdėjosi pageidavimų 
daugiau toUių parengimė- 
liųV ,

Bridgeportiečiai rengiasi 
birželio 30 dieną vykti į 
pikniką Oakvillėj, Conn.

J. Strižauskas

New Haven, Conn
Ką sako moteris, atvykus 

iš Lietuvos
Birželio pradžioje iš Lie

tuvos, iš Pakruojo mieste
lio, atvyko Pranė Januške
vičienė. Čia ji susitiko su 
savo vyru Kaziu ir dviemis 
sūnumis Jonu ir Leonu, su 
kuriais nesimatė apie 35 
metus.

Pranė daug pasakė apie 
dabartinį žmonių gyvenimą 
Lietuvoje. Ji sako, kad Lie
tuvoje viskas gerinama. 
Namai statomi patogūs, 
gražūs, elektra apšviesti. 
Miesteliai gražinami. Ke
liavimas pigus —už 50 cen
tų galima autobusu nuva
žiuoti apie 25 kilometrus. 
Jaunimas turi progą lavin
tis, mokytis. Mokyklose 
mokoma trijų kalbų: pir
miausia lietuvių, paskui ru
sų, o trečią moksleiviai ga
li patys pasirinkti, bet pa
taria mokytis anglų kalbos. 
Mirus valdiškam žmogui — 
gražiai palaidojamas.

Lietuvoje yra daug žmo
nių, kurie turi nuosavus na
mus ir gyvena ir tvarko, 
kaip jiems patinka. Pranė 
sako, kad ji taipgi turėjo 
namelį Pakruojuj. Prieš 
išvažiavimą jį pardavė, ga
vo gerą"'atlyginimą, tai dar 
keletą šimtų dolerių ir į 
Jungtines Valstijas atsive
žė.

Dauguma žmonių dirba 
valdiškose įstaigose ir gau
ną gerą atlyginimą. Ligo
ninės ir daktarai veltui pa
tarnauja. /

Iš pasikalbėjimo pasiro 
dė, kad Pranė yra kultūriš
ka, apsišvietusi moteris. 
Tegul būna jai laiminga gy
venti Amerikoje.

J. S. K.
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Montreal, Canada • •*'
Mokytojai išėjo streikai!
Mille Isle, šiaurinėje Mont

real ruožto dalyje, katali
kų mokyklos 63 mokytojai, 
negalėję susitarti su mo
kyklų komisija dėl jiems al
gų pakėlimo, birželio 7 d. 
paliko mokyklas (palietė 
keturias mokyklas ir apie 
1,500 mokinių) ir išėjo 
streikam Šiuos žodžius ra
šant, dar nėra žinios, kuo 
tas viskas užsibaigs. Ko
misija atsisako derėtis su 
mokytojais, o mokytojai at
sisako vesti pamokas. '

Tačiau kadangi moksle^ 
metai eina prie pabaigos ir 
mokiniai ruošiasi egzami
nams, tad mokytojai sutiko 
skirti kasdien po du moky
toju prižiūrėti egzaminus.

Pašaipiuos piknikas .
Pasikalbėjus su Montrea- 

lo Lietuvių Susų ir Dukte
rų paašlpinės draugijos na
riais, pasakoja, kad Drau
gija, kaip kiekvien e r i a i s 
metais praeityje, ir šiais 
metais ruošiasi dideliam ir 
šauniam išvažiavimui - pik
nikui, kuris įvyks liepos 7 
dieną, veik visiems Mont- 
realo lietuviams jau gerai 
žinomoje, vietoje — P. 
Skruibio farmoje, prie 17 
kelio.

Montrealo ir apylinkės 
lietuviai bendrai, o Draugi
jos nariai ypatingai, turėtų 
tą dieną įsidėmėti, niekur 
kitur neužsiimti, bet nuva
žiuoti į Sūnų ir Dukterų 
pašalpinės draugijos pikni
ką linksmai laiką praleistu 
su žmonėmis pasiviešėti ir; 
kas v a s arą svarbiausia, 
gražioje Otavos upėje pasi
maudyti.

“Shower party”
Velionies Stanley Kriščiū

no ir Nancės dukrelė Nan
cy Kriščiūnaitė ruošiasi ve
dybiniam gyvenimui. Ta 
proga motina, tetos ir šiaip 
artimosios jos pagerbimui 
birželio 9 d. suruošė jai 
priešvedybinę parę. Mote
rys ir merginos, dalyvavu
sios, šiam korespondentui 
pasakojo; kad pare buvo la
bai skaitlinga, jaukiai iš
puoštoje salėje, viešnios 
svetingai buvo priimtos, o 
dalyvių vardu būsimai jau
namartei dar įteikta ir ver
tingų dovanų.

Nancės vestuvės su Be
niu Greibum įvyks vasa
ros pabaigoje.

Sėkmingai baigė mokyklą
Carole Kreivis, Annie ir 

Tony Kreivių dukreles, sėk
mingai, su gerais pažymėji
mais baigė aukštesniąją mo
kyklą (high sechool).

Neabejojama, kad yra ir 
daugiau lietuvių jaunuolių, 
sėkmingai baigusių moks
lus įvairiose mokyklose ir 
kolegijose. Būtų labai ge
rai, kad žinantieji suteiktų 
žinias korespondentui.

Aplankė “naujus” 
gyventojus

Juozas, Elena ir Donal
das Petrauskai, ilgus metus 
išgyvenę viduryj miesto, šį 
pavasarį persikėlė j naują 
vietą (Rosemontą) gyventi. 
Kadangi Petrauskų šeima 
visiems žinoma, kaip drau
giški žmonės, tad skaitlin
gas jų artimų bičiulių bū
rys šeštadienį, birželio 8 d., 
jų naują gyvenvietę aplan- . 
ke ir tuo pačiu “sutvirti
no” namo pamatus... 4h

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai
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BALTIMORE, MI). Lowell, Mass.
Mūsų žinios

Kaip visuose miestuose, 
taip ir mūsų mieste yra 
linksmų ir gana liūdnų ži
nių.

Mūsų gerai žinomi drau
gai Juozas ir Frances Del
tuvai turėjo gražią ir links
mą savo 50 metų vedybinę 
sukaktį. Tai dėka sūnaus 
Vytauto, marčios Irenos ir 
anūkų, kurie daug prisidėjo 
darbu, kad padarius “tėvu
kus” linksmais. Žymią dar
bo dalį atliko jų duktė Mild- 
re<ty su vyru Petru Sčiuku.

Dlįug matėsi jaunimo šio
je sueigoje, ir įvairių do
vanų buvo sunešta. Daug 
puikių atvirukų, gražių gė
lių prisiųsta buvo. Westing
house Con. darbininkai, kur 
jubiliatų giminės dirba, ir
gi buvo nepamiršti. Jų 
darbu buvo priduota drau
gams Deltuvams rankomis 
pieštas paveikslas, atvaiz
duojantis svarbiausius įvy
kius jų penkiasdešimt me
tų vedybiniame gyveni
me. Be to, apdovanoti ir 
nemokama kelione į Hawaii 
salas antrajam “medaus 
mėnesiui.” Puiki dovana. 
Paveiksle pažymėtas ir var
das Leonardo, kuris žuvo 
antrajame pasauliniame ka
re — tai sūnus, kurį bu
vo skaudu prisiminti šiame 
taip įspūdingame šeimynos 
pokylyje.

Gegužės 26 dieną buvo 
labai vėsi ir apsiniaukusi, 
bet ^is nė kiek nesumaži
no susirinkusių puikaus 
ūpo,?nes sūnaus Vytauto 
sodyba yra prirengta su
tikti viskam.

Daug linkėjimų jubilia
tams buvo pareikšta—kaip 
ilgo ir laimingo tolesnio gy
venimo. Bet verta dar kar
tą draugams Deltuvams to 
palinkėti, nes jie pilnai to 
užsipelnę.

Gegužės 27 d. mirė vi
siems gerai žinomas lietu
vis laidotuvių direktorius 
Kazys Kučiauskas, Jr. Jis 
ilgai nesirgo, nors piktoji 
vėžio liga jau buvo smar
kiai apėmusi vidujines kū
no dalis. Dėl buvusios ge
ros sveikatos ir dar viduti
nio amžiaus (tik 59 metų),

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

^4orr, gęso, išnyko vilionių sapnai, 
wet liko gi žymės, kad tu gyvenai.

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

Domininkas J. Burba
mirė Birželio (June) 21, 1959

Juzė Burbienė 
Amilija ir Vladas Juškevičiai 
Marytė ir Motiejus Zoubrai

Stamford, Conn.

PERKASIE, PA.

Mirus

K. C. STASIUI
\

(mirė gegužes 30, 1963)
^Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Angelina! 
Staškienei, giminėms ir artimiesiems, jų liūdesio 
valandoje.

—ALDLD 10 kp., 
Philadelphia, Pa.

ilgai vėžio ligai jis nepasi
davė. Po operacijos ant 
plaučių dalies, tik 6 savai
tes galėjo išgyventi.

Kazys Kučiauskas buvo 
gimęs Škotijoj, atvežtas į 
Jungtines Valstijas dar 
jaunučiu esant. Daug vi
sokių darbų ir sunkumų 
augdamas matė. Tik tėvui 
Kaziui Kučiauskui mirus 
prieš 21 metus, užėmė jo 
vietą kaip laidotuvių di
rektorius lietuvių tarpe.

Dėl linksmo būdo jis buvo 
visų mylimas ir gerbiamas 
asmuo. Nors labai religin
gas, bet daugelis laisvama
niškų žmonių, pagal jų 
reikalavimą, buvo jo šer
meninėj pašarvoti be jokių 
prieštaravimų iš jo pusės.

Giliame liūdesyje paliko 
seną motiną Elzbietą Ku- 
čiauskienę. Žiūrint į jos 
sielvartus sūnų laidojant, 
ne vienam gaili ašara išrie
dėjo. Tai jau antras jos 
sūnus palaidotas.

Liko žmona Marė Ku- 
čiauskienė, sūnus Carl, ku
ris tarnauja marinų kapi
tonu, duktė Mary, penki 
anūkai, du broliai ir dvi se
serys, ir daugiau tolimes
nių giminių.

Palaidotas tapo gegužės 
30 d. su visomis bažnytinė
mis apeigomis.

Lai šaalta žemelė teikia 
jam amžiną ramumą.

Vinco Duktė

Cleveland, Ohio
Ketvirtadienį, birželio 27 

d., 12 vai. dienos metų, 
LDS klube, įvyks LLD 22 
kuopos pusmetinis susirin
kimas. Vieta visiems yra 
gerai žinoma. Kviečiame 
visus narius ir nares daly
vauti, nes turėsime svarbių 
reikalų.

LLD 22 kp. valdyba
•

LDS 55 kuopos parengi
mas puikiai pasisekė. Pri
klauso garbė vyrams J. 
Krasnickui. J. Žebriui ir Ei
tučiui, kurie šeimininkavo. 
Jie paruošė skanius pietus. 
Girdėjau, kad jie žadėjo ir 
kitą kartą pagaminti pie
tus, tai kai bus—dalyvau
kite. A. S.

Ruošiame busą
“Laisvės” metinis pikni

kas įvyks ketvirtadienį, lie
pos 4 d., Ramova parke, 
Montelloje. Į “Laisvės” pik
niką suvažiuoja labai daug 
žmonių, ten susieina seni 
pažįstami.

Lowelieciai ir našviečiai, 
kaip kitais metais, taip ir 
šiemet turime nusamdę di
delį busą. Kelionė į abi pu
ses tik $2.50 asmeniui. Bu
šas išeis nuo DLKV klubo, 
447 Central St., 10:45 ry
to.

Laiko liko nedaug. Ku
rie norite važiuoti, tai iš 
anksto užsisakykite buse 
vietą pas komisijos narį J. 
Blažonį. Prie klubo būki
te laiku, nes našviečiai yra 
punktualūs—jie visada no
ri laiku išvažiuoti, patys 
pirimeji būti piknike, kad 
ten būtų daugiau laiko pra
leisti. Komisija

St. Petersburg, Fla
Sveiksta

Prieš kiek laiko buvo ra
šyta, kad mano geroji drau
gė Semėnienė labai sirgo. 
Sunkiai jai susirgus, prirei
kė skubiai pasiduoti į ligo
ninę, bet kada ją nuvežė,, 
tai ligoninės tvarkytojai tol 
nepriėmė, kol iš anksto 
nesumokėjo už visą savai
tę.

Ligoninėje išbuvo 4 savai
tes, tai išeidama turėjo su
mokėti $2,239.15. Tai bai
sus darbo žmogui nuostolis! 
Gi ligoninė yra miesto nuo
savybė. Kada viršininkus 
renkame, tai jie visko pri
žada, bet kada jau būna 
išrinkti, tai pažadus “pa
miršta.” Vien šis įvykis 
rodo, kodėl daktarai taip 
labai bijosi, kad nebūtų 
įvesta valdžios aprūpinimas 
senelių daktarais, ligoninė- 

f mis ir medicina.
Į Čia tenka ir tai priminti, 
kad Kubos pabėgėliai turi 
daug geresnes sąlygas, ne
gu mes, seni JAV gyven
tojai. Ir kada mūsų žmo
nės susipras ir pakels pro
testą prieš tą nelygybę ?!

Minėjimas
LLD 45 kuopa turėjo gra

žų Tėvų dienos minėjimą. 
Turėjome skaitlingos pub
likos. Pietūs buvo veltui 
visiems LLD kuopos na
riams. Kur randasi kita 
tokia organizacija, ku
ri tiek daug duotų apšvie- 
tos ir kitokios naudos sa
vo nariams? Mūsų kuopa 
nuolatos ir nuoširdžiai re
mia darbininkišką spaudą. 
Kurie dar nepriklausote, tai 
įstokite į LLD. Mūsų su
sirinkimai įvyksta kiekvie
no mėnesio pirmąjį sekma
dienį, Laiškanešių svetainė
je.

Buvo girdėti nusiskundi
mų, kad iš šiaurės valstijų 
atvykę turistai negali susi
rasti lietuvių. Mūsų kuopa 
nutarė ateiti turistams į 
talką ir išrinko komisiją, 
kuri pagelbės susirasti lie
tuvius ir pas lietuvius kam
barių.

Komisijoje yra: A. Vėge- 
la, 624 3rd Avė. S., St. Pe
tersburg, telefonas 827 — 
6273; J. G r ė b 1 i k a s, 3031 
50th St. S., Saint Peters
burg, Fla., telefonas 524— 
4266. Prašome išsikirpti 
šiuos antrašus, kurie atei
nantį sezoną ruošiatės at
vykti į saulėtą Floridą.

Kas turite arba turėsite 
turistams kambarių, prašo
me pranešti komisijai.

Iš L. Prūseikai paminklo 
atidengimo parengimo Ghi-
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Tragiškai mirė
Gegužės 22 dieną Vieti

niai Olga ir Juozas Šimkus, 
gyvenanti 432 N. E. 89th 
St., gavo žinią telegrama, 
kad tragiškai žuvo Olgos 
Šimkienes-Bartkutės brolis 
Antanas Bartkus, sulaukęs 
67 metų, Toronte, Kanadoj. 
Tą pačią dieną juodu orlai
viu išskrido į brolio ir švo- 
gerio laidotuves.

Atsitikimas buvo toks: A. 
Bartkus buvo tūlo ūkinin
ko pakviestas padėti patai
syti sugedusią elektrą. 
Antanas Bartkus, nematy
damas nieko tokio blogo, 
įsilipo į a u k š to elektros 
stulpo viršūnę ir palietė 
eletkros vielą. Akimirka 
tapo nutrenktas žemėn ne
gyvas.

Antanas Bartkus Lietu
voje buvo kilęs iš Ropke- 
pių kaimo, Šilavos rajono. 
Lietuvoj liko du broliai ir 
dvi sesutės.

Palaidotas laisvai, Toron
to Western kapinėse.

Antanas Bartkus buvo 
laisvų pažiūrų ir progresy- 
viško nusistatymo žmogus, 
skaitė knygas ir visokių pa
žiūrų laikraščius. Prenu
meravo “Liaudies balsą.” 
Buvo vietinės Sūnų-Dukte- 
rų pašalpinės draugijos 
raštininku. Toronte išgy
veno 35 metus. Dirbo vieš
butyje už prižiūrėtoją vir
tuvėj produktų.

A. Bartkus buvo vedęs 
našlę Oną Krikščiūnienę, 
turinčią iš pirmojo vyro 
sūnų ir dukrą, kurie liko 
dideliame liūdesyje su sa
vo mamyte, netekę savo tė
velio, o dabar ir patėvio.

Gegužės 25 d., palaidoję 
savo brolį ir švogerį, drau
gai Šimkai išskrido į Chi- 
cagą, kur dalyvavo Lietu
vių tautiškose kapinėse Ka
pų puošimo šventėje gegu
žės 30, ir ta proga aplankė 
Leono Prūseikos kapą šu 
šauniu paminklu. Taipgi 
susitiko s udaugeliu pažįs
tamų senų draugų ir “Lais
vės” redaktorium A. Bim
ba, kuris davė daug labų 
dienų visiems miamiečiams.
Šių žodžių rašytojui drau

gė Olga Šimkienė-Bartkutė 
įdavė pasiųsti $10 — $5 
“Laisvei” ir $5 “Vilniai” 
savo mirusiam broliui Ant. 
Bartkui pagerbti. Lai bū
na jam lengva Kanados že
melė.

Pereitą žiemą pas Olga ir 
Juozą Šimkus svečiavosi jų 
sesutė ir švogeris Julė ir 
Džimis Williamsai iš Šve
dijos. Williams yra anglų 
kilmės, bet pusėtinai gerai 
vartoja lietuvių ir rusų 
kalbas. Ta pačia proga jie 
aplankė Chicagą ir Kanadą.

Gili mūsų visų užuojauta 
draugams Olgai ir Juozui 
Šimkams.

V. J. Slankus

Athol, Mass.
Serga Pakarklis

Sunkiai buvo susirgęs A- 
lizas Pakarklis. Ligoninė
je yra jau virš keturių sa
vaičių. Dabar sveikata pa
laipsniui gerėja ir gydyto
jas sako, kad greitai galės 
eiti į namus. P.

cagoje grįžo J. Blaškiai. 
Turėjo gerą kelionę, suėjo 
daug draugų ir draugių. A- 
čiū jiems už parvežtas ge
ras dienas nuo O.'Joku- 
bauskienės ir Rožytės Sa- 
mulionienės.

Natalie

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

Birželio 3 dieną įvyko 6 
kuopos susirinkimas. Narių 
atsilankė vidutiniškai. Susi
rinkimai būna reikšminges
ni, kai juose dalyvauja di
desnis narių skaičius. Kuo
pa nemažai turi narių, tik 
peiktinas dalykas, kad na
riai nedalyvauja susirinki
muose.

Finansų sekretore prane
šė, kad V. Miller pasveiko. 
Buvo smagu girdėti. O da
bar dar turime tik vieną 
sergančią narę, E. Tinkūnie- 
nę. Linkime jai greitai pa
sveikti. Toliau ji pranešė, 
kad nariai gerai užsimoka 
duokles.

Kuopos pirmininkė iškė
lė vajaus klausimą, nes pi lo
mesniame susirinkime pora 
narių pasiėmė aplikacijų 
naujiems nariams įrašyti. 
Kol kas gerų sėkmių nėra. 
Labai laikas visiems susirū
pinti naujų narių įrašymu. 
Visi rimtai pagalvokime 
apie tai.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, liepos 1 d., Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 6:30 vakaro. Visi 
bandykime dalyvauti šiame 
susirinkime.

•
Harpur Kolegijos įkūrė

jai pagerbia devynis savo 
studentus, geriausiai pasi
žymėjusius savo pasirink
tuose siekiuose, ir jų pa
garbai dovanojo jiems po 
$50. Jų tarpe, buvo ir lie
tuvis jaunuolis Anthony 
M a i n i o n is, gyvenąs 35 
Brown St., Johnson City, 
N. Y. Gražiai pasižymė
jęs “fine arts” srityje.

Jaunuolis Mainionis yra 
| mūsų LDS 6 kuopos narės 
L. Mainionienės anūkas. 
Tėvai, senelė ir artimieji gi
minės labai džiaugiasi jo 
sėkmingais pasiekimais sa
vo moksle. Širdingai lin
kiu jums, Anthony, daug, 
daug sveikatos ir sėkmės 
kilti aukštyn savo pasirink
toje mokslo šakoje.

Onyte Wellus

Mažoji lapė
Mažoji- lapė — grakštus 

ir labai gražus Afrikos dy
kumų gyventojas. Šie žvė-? 
reliai gyvena urvuose, tarp 
savęs sujungtuose praėji
mais. Iš sausų žolių, plunk
snų ir šerių jie pasidaro 
guolius, kuriuose dienos 
metu, kada būna dideli 
karščiai, miega.

Dykumos laputes pama
tyti labai sunku — žvėre
liai visą laiką slepiasi, o jų 
spalva panaši į žemės spal
vą. Be to, mažosios laputės 
taip greit kasa urvus, kad, 
rodos, jos tiesiog prasmen
ga po žeme.

Gyvūnėliai išeina medžio
ti tik naktį. Nieks neliks 
žvėrelių nepastebėtas —nei 
paukštis, nei driežas, nei 
skėriai, nusileidę nakties 
poilsiui. Mažosios laputės 
mėgsta pasmaguriauti ir 
žalumynais.

Kairas. — Jemeno res
publika įstos į Jungtinę A- 
rabų Respublikų sąjungą.

PRANEŠIMAS
Wilkes-Barre, Pa.

LLD 97 ir LDS 60 kuopos 
rengia pikniką “Laisvės” 
paramai birželio-June 30 d., 
ant Kazlauskienės farmos 
už Harveys Lake.

Prasidės 12 vai. po pietų. 
Kviečia visus narius ir 
draugus dalyvauti.

Rengėjai
(47—49)

Didžiausias kinoteatras
I

Leningrade, Graikų aikš
tėje, netoli Nevos prospek
to, pradėta didžiausio kino- 
teatro statybą. Jo žiūrovų 
salė turės 4 tūkstančių vie
tų. Pagal dydį šis teatras 
bus mažesnis tik už Krem
liaus Suvažiavimų rūmus. 
Mažyčiai garsiakalbi ai, 
įmontuoti tiesiog kėdėse, 
kaproninės vatos ir akytų 
plastmasių garso slopintu
vai, įvairūs kiti akustiniai 
įrengimai sukurs salėje ly
gų ir aiškų garsinį latiką.

Leningradiečiai architek
tai V. Kamenskis, A. Žukas, 
G. Vlaninas ir Ž. Veržbickis 
sukūrė originalų pastato 
projektą. Kinoteatro staty
boje bus panaudotos visos 
inžinerinės - elektr o n i n ė s 
naujovės. Nejudamas ek
ranas bus didžiausias pa
saulyje — 35 metrų ilgio ir 
15 metrų aukščio.

Prieš kinoseansus žiūro
vai galės nusirengti daugy
bėje rūbinių.

Be panoraminių, plačiaek- 
raninių ir paprastų filmų 
demonstravimo, čia vyks iš
kilmingi susirinkimai, mi
tingai, koncertai, miesto po
ilsio vakarai.

Brockton, Mass.
LLD 6 kuopos nepaprastas, bet EKSTRA susi- 

’ rinkimas įvyks pirmadienį, Birželio-June 24 d., Liet.
Taut. Namo kambariuose, 8 Vine St., pradžia 7-tą 
vai. vakare. Prašome narius ir visus spaudos bran- 
gintojus dalyvauti šiame susirinkime, nes čia bus 
pasitarimas “Laisves” pikniko reikalu, kuris įvyks 
liepos 4 d., Reikės išrinkti darbininkus ir aptarti 
kitus pikniko reikalus.

Piknikas įvyks Nepriklausomybės šventėje—Lie
pos 4-tą d., Ramova Parke, Montello, Mass.

Pikniko Komisija:
\ K. čereškienė

A. Kukaitienė ir
George Shimaitis

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

Baltimore, Md. Baltimore, Md.

'“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Amer. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 25 Kp.

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

Slovak National Home Park 
6526 Holabird Avenue

Gerbiamieji! Šis piknikas įvyksta gražioje vietoje, 
kur galėsite pasilinksminti ir prie geros muzikos 
smagiai pasišokti, taipgi skaniai užsikąsti gardžiai 
pagamintų valgių ir atsivėdinti šaltu alučiu. Įžanga 
75 centai. Kviečiame visus atsilankyti. Rengėjai
KELRODIS: Iš Philadelphijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite 
iki Baltimorčs. Privažiavę pirmą gatvę—Haven St., sukite j kairę ir 
važiuokite iki Lombard St., čia sukite j kairę ir pervažiavę tiltą 
laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., čia sukite į kairę, ir 1% mailės 
pavažiavę kairiame šone rasite pikniko vietą. (O dešiniame šone 
yra kareivine stovykla.)

Iš Baltimorčs miesto galite važiuoti busu No. 20 Dundalk. 
Busą reikia imti ant Baltimore St. Jis priveža iki pikniko vietos.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

COOKS & WAITERS
For Resort Hotel. Oportunity for 

year round employment.
Call Mr. Ewig.

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

(44-50)

Technicians for research programs 
now in progress. In University of 
Pennsylvania medical school. Inter
esting opportunities for recent gra
duates with bachelor’s or master’s 
degree in chemistry, biochemistry or 
microbiology. Excellent benefits and 
working conditions. Apply personnel 
department, 3025 Walnut St., 9 to 
11 and 2 to 3:30 Monday thru' Fri
day. (49-50)

MALE & FEMALE

COUPLE
Live in and maintain School 

grounds in Jenkintown. Must drive. 
References.

WA. 7-1331 or TU. 7-1222
(48-50)

Help Wanted — Female
Technicians for research programs 

now in progress. In University of 
Pennsylvania medical school. Inter
esting opportunities for recent gra
duates with bachelor’s or master’s 
degree in chemistry, biochemistry or 
microbiology. Excellent benefits and 
working conditions. Apply personnel 
department, 3025 Walnut St., 9 to 
11 and 2 to 3:30 Monday thru’ Fri
day. (49-50)



Ieva Mizariene Kaune
Dienraštis “Kauno tiesa” 

birželio 14 d. rašo:
Vėl Kaune vieši pažangi 

Jungtinių Amerikos Valsti
jų lietuvė Ieva Mizarienė. 
Pirmąsyk Tarybų Lietuvo
je ji buvojo prieš trejus 
metus. Beje, ir šįmet ji 
jau buvo mūsų gimtajame 
mieste — klausėsi Dainų 
šventės koncerto.

— Sunku būdavo nema
čius įsivaizduoti, kaip atro
do Tarybų Lietuva, jos 
žmonės, — pasakoja vieš
nia. — Ir štai, kai pirmą
syk atvažiavau į tėvų gim
tinę, aš nustebau, išvydusi 
naujas statybas. Ypač do
mėjausi žmonių kultūros 
lygiu. Su kuo tik pakalbė
davau, atrodė didžiai poli
tiškai subrendę.

Atvažiavau aš pas jus po 
tokio trumpo laiko, ir kaip 
vietomis pasikeitęs gamto
vaizdis! Aš dar pasakysiu 
vieną faktą, kuris tvirtina 
apie augančią jūsų gerovę. 
Kai pirmąsyk Tarybų Lie
tuvoj lankiausi, gatvėse pa
stebėjau ir ne vieną dešimtį 
panašiai apsirengusių mo
terų. O šiandien viena už 
kitą gražiau rėdosi, elegan
tiškos. ..

Aš gimiau Amerikoje ir, 
atrodo, maža kas galėtų 
mane taip jaudinti. Bet ir 
praeitą sykį, ir dabar jūsų 
nuoširdumas ir meilė nutei
kė mane taip, jog aš jau
čiuosi kaip namuose, atvy
kusi pas artimiausius žmo
nes.

Vakare Ieva Mizarienė, 
lydima miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotojos J. Narkevičiūtės, 
buvo Ukrainos meninio- 
sportinio ansamblio baleto 
ant ledo premjeroje—“Ste
buklų šalyje.”

Pertraukos metu Vlėšnia 
susitiko senus pažįstamus— 
Politechnikos instituto rek
torių K. Baršauską su žmo
na bei susipažino su nau
jais draugais—LKP Pane
vėžio komiteto sekretoriu
mi P. Eiduku ir visa grupe 
jaunųjų specialistų, dirban
čių Panevėžyje.

Birželio 13 d. I. Mizarie- 
nę priėmė LKP miesto ko

AVALON,
Su pagalba LLD 6-os ap

skrities, mūsų rezidencijoj 
turėjo birželio 2-rą dieną 
įvykti lietuvių pažangiečių 
sąskrydis. Apie tai tilpo 
“Laisvėje” (Nr. 35) pra
nešimas. Bet jis neįvyko, 
nes draugas Merkis man 
pranešė, kad filadelfiečiai 
tą dieną rengia pikniką. 
Vėliau Apskrities veikian
tysis komitetas nutarė lai
kyti mūsų rezidencijoj pa
rengimą liepos 7 d., bet da
bar parengimo pas mus ne
galima laikyti, nes mūsų 
namas išnuomotas nuo bir
želio 9 d. iki rugsėjo 8 d.

Pas mus turėjo įvykti tū
lų permainų. Mūsų dviejų 
automobilių garažą reikėjo 
perdirbti į mažą namelį, ir 
tą darbą atliko mūsų ge
rieji draugai P. Šlajus, A. 
J. Pranaitis, B. Beržas ir 
A. Lipčius. Šie draugai 
įdėjo daug fizinio darbo ir 
protinio sugabumo ir pa
statė mums lietuvišką ba
kūžę, kurioj mes jaukiai ir 
patogiai įsitaisėme ir pra
leisime vasarą, o namą iš
nuomavome, gaudami už 3 
mėnesius $800, o draugams, 
kurie tą darbą atliko, taria
me didelį ačiū! Šie drau
gai išvedė mus iš ekonomi
nės bėdos.

Nežiūrint, kad mūsų na
mas išnuomotas, bet mūsų 

miteto pirmasis sekretorius 
J. Mikalauskas. Pokalbyje, 
dalyvavo miesto vykdomo
jo komiteto pirmininkas K. 
Lengvinas ir jo pavaduoto
ja J. Narkevičiūtė. Viešnia 
papasakojo apie JAV pa
žangių lietuvių visuomeni
nę veiklą ir kovą už taiką.

Automašina I. Mizarienę 
atveža į “Kauno audinių” 

j fabriką, kur jos jau laukia 
žinoma audėja, apdovanota 
Lenino ordinu M. Rickevi- 
čienė ir fabriko vyr. inži
nierius P. Brazdonis. Be 
jau minėtų draugų, pažan- 

i gią Amerikos lietuvę lydi 
susipažįstant su gamyba 
drg. J. Narkevičiūtė, fab
riko direktorius J. Žilins
kas, inžinierė B. Širvinskie- 
nė. Čia pat užsimezga po
kalbiai apie gamybines są
lygas čia ir užjūrio “lai
mės” šalyje. Audiniečiai 

I pasakoja, kaip išaugo fab
rikas, kaip plačiai jo ga
miniai paplinta po šalį, ko
kia fabriko saviveikla ir t. 
t. I. Mizarienei buvo įteik
tos audiniečių dovanos.

Pramonės statybos pro
jektavimo institute viešnią 
lydėjo instituto direktorius 
E. Kulikauskas ir moterų 
tarybos pirmininkė A. Til- 
vikienė. I. Mizarienė čia 
susipažino su instituto mo
terų tarybos veikla, techno
loginio bei statybos skyrių 
darbu ir jų kolektyvais, o 
taip pat stebėjo vietinės ki
no studijos sukurtus filmus. 
Viešnią projektuotojai išly
dėjo su kukliomis dovano
mis ir rožių puokšte.

Ir vėl mašina kelyje. Šį
kart ji pasuka prie vieno 
pavyzdingiausių miesto vai
kų darželių Nr. 16. Mažie
ji surengė svečiams koncer
tą, apdovanojo gėlėmis ir 
savais darbeliais. Atsisvei
kinant, I. Mižarienė įsiarri- 
žino su vaikais bei darželio 
vedėja, auklėtojomis ir 
miesto liaudies švietimo 
skyriaus inspektore D. Ju- 
relyte. ir pensininkų tary
bos nare E. Dovidavičiūte.

Vakare viešnia stebėjo 
patį naujausią Muzikinio 
teatro pastatymą — A. 
Fredro vodevilį “Damos ir 
husarai.” •

N. J.
vieta graži, gamta viliojan
ti, oras tyras, gražus pa
plūdimys, todėl draugai ir 
draugės, kurie mylite jūros 
vandenį ir norite linksmai 
ir gražiai laiką praleisti, 
esate kviečiami atsilankyti, 
ir jums nekainuos nė vie- 
nė cento... Tikroms atosto
goms vietos jau neturime, 
bet galima surasti vietos 
kai kur prisiglausti.

J. A. Bekampis

Richmond Hilį N. Y.
Iš LDS 13 KUOPOS 

SUSIRINKIMO
Susirinkimas įvyko birže

lio 5 d. Narių mažai atsi
lankė. Negerai, kad nariai 
nesilanko į susirinkimus, 
duoklių nepasimoka laiku, 
ir net susispenduoja. Dabar 
kuopoje yra vienas narys 
jau susispendavęs.

Ligonių nesiranda. Kuo
pa finansiniai gerai stovi. 
Nutarta liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais nelaikyti kuopos 
susirinkimų. ,

Sekamas LDS 13 kp. su
sirinkimas įvyks rugsėjo 4 
d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N.

P. Babarskas

Iš įdomaus pobūvio
Birželio 15 d. V. ir B. Ker- 

šulių darže, Brooklyne, 
įvyko įdomus pobūvis, kurį 
suruošė Jonas Gasiūnas. 
Tik susirinkę svečiai suži
nojo jo tikslą.

•Šio mėnesio 10 d. sukako 
70 metų amžiaus mūsų vi
suomenės veikėjui ir žur
nalistui Jonui Gašlūnui; šį 
mėnesį sukako 50 metų, kai 
Jonas Gasiūnas atvyko iš 
Lietuvos į JAV. Šį mėnesį 
jo gimtadienis ir vardadie
nis. Dar vienas dalykas: 
šiuo metu pas Joną vieši jo 
sesutė — Marija Palionienė, 
atvykusi iš Buenos Aires, iš 
Argentinos. Brolis norėjo 
supažindinti ją su didesniu 
niujorkiečių lietuvių skai
čiumi. Čia ir buvo tam 
proga.

Svečiai, kurių buvo arti
pusės šimto, sugiedojo ju- Viešnia kalbą baigė žo- 
biliatui “Ilgiausių metų,” džiais:
palinkėjo jam sveikatos,' ii- —Tegyvuoja tarp mūsų 
go amžiaus ir sėkmės dar- vienybė, brolybė ir pasauli-
be. nė taika! Ns.

llsa Bimbienė vyksta 
į Estiją

Dailininkė llsa Bimbienė, 
“Laisvės” redaktoriaus 
žmona, vyksta į savo gim
tąją žemę, j tarybinę Esti
ją; iš ten nuvyks ir į Lie
tuvą. llsa — estų kilmės. 
Kartu vyksta ir daugiau 
estų, latvių ir lietuvių; 
apie juos parašysime kita
me “Laisvės” numery. Jų 
SASo lėktuvas lekia į Ry
gą, o iš ten turistai keliaus 
kas sau.

— ------------ ,—

Paskutinis kvietimas 
j visų tautą pikniką

Sekmadienį, birželio 23, 
Amerikos komitetas "'sve- 
tutfgiųiiąms ginti > rengia 
pikniką C a m p Midvale, 
Wanaque^ N. J. 'i < • ;, 
ke.

Pirmi busai išeis į pikniką 
9 valandą, o kiti seks kiek 
vėliau, kai tik prisipildys. 
Eis nuo 4i9 East 21 St. ir 

-Park Ave. South, New Yor-
Buso (round trip) kaina 

$1.50. Neįsigijusieji iš anks
to tikieto, bandykite, anks
čiau nuvykę, jį gauti virš 
paduotu adresu, Room 405.

KELRODIS
Iš New Yorko važiuoti 

automobiliais rengėjų pa
duotas kelrodis yra:

George Washington Brid
ge—take Routes 46, 23 N, 
and 202 N to Hamburg 
Turnpike. Turn left at traf
fic light to Ring wood Ave. 
(511). Turn Right to Mid
vale. Make sharp left turn 
from Ring wood Ave. to 
Westbrook Valley Road. 
DO NOT CROSS BRIDGE. 
Then take Snake Den Road, 
folloving signs, to Camp 
Midvale.

Išvažiuojantiems iš N. Y. 
Lincoln tuneliu, pataria:

Take Route 3 to 46 and 
follow directions as above.

Kvieslys

NEW-YORKE BUS 
TSRS MUZIKAI

Pranešama, kad į New 
Yorką atvyks Maskvos or
kestras ir kartu pasauliniai 
paskilbę smuikoriai Dovi- 
das ir Jogoris Oistrachai. 
Lapkričio 8-10 dienomis 
Carnegie Hall jie duos kon
certus.

Johannesburgas. — Pie
tų Afrikoje aukso kasyklo
je įvyko užgriuvimas ir žu
vo 21 mainierys.

| Viešnia Marija Palionie- 
! nė pasakė gražią kalbą, 
perdavė sveikinimus nuo 
pažangiųjų Argentinos lie
tuvių.

—Argentinoj visuomeni
nis judėjimas, — kalbėjo ji, 
—ypač pirmieji žingsniai 
kultūrinio darbo lietuvių 
tarpe, priklauso jums, bran- 
brangūs draugai ir drau
gės. Jūs pirmieji ištiesėt 
pagalbos ranką, suteikėt 
mums moralinę ir materia
linę paramą. Jūsų išleistos 
knygos užpildė argentinie
čių bibliotekas.

Nors Argentinoje šiuo 
metu sąlygos veikimui yra 
sunkios, tačiau, pasakojo 
Marija, žmonės darbuojasi, 
veikia, išnaudodami visas
galimybes, kokios tik beį
manomos.

Lietuvis studentas 
Holivudo filme

Birželio 17 d. televizijos 
ekrane buvo transliuotas 
Holivudo filmas “Story of 
an American in Heidel
berg.” Tai buvo parodyta 
tipiškas Amerikos studen
tas Vokietijoje, kurių ten 
šiuo metu yra labai daug. 
Mat, ten mažiau reikia mo
kėti už mokslą, o ir pragy
venimas daug pigesnis. Už 
25 centus studentas gauna 
“pietus.” Žinoma, tai dau
giausia bulvės ir ryžiai. 
Bet pilvą, vistiek prikem
ša!

Tokiam filmui buvo pasi
rinkta ■■ Hyde Park, L. I., 
gyvenantis liėtuviš/ Heidel
bergo študentas Petras Va
siliauskas - Wallace.' Tame 
filme jisai ’“žvaigždžiavo.” 
Ir neblogai jis savo vaid
menį atliko..

Petras; yra 1 a i s v i e č i o 
Griškaus anūkas. P.

Aido Choras
Šį penktadienį bus Aido 

Choro svarbios pamokos ir 
užbaigtuvių “party.” Visus 
choristus - choristes prašo
me susirinkti. Valdyba

PADĖKA
Staigiai apsirgęs plaučių uždegimu, birželio 1 d. 

mirė Antanas Krasnickas. Ta liūdna staigmena 
skaudžiu gailesčiu sujudino mūsų šeimą.

širdingai dėkojame visiems už suteiktas gėles 
laike šermenų, už atsilankymą j šermenis ir pa
lydėjimą jo kūno į kapines.

Jūsų išreikšta gili užuojauta bei simpatija 
mums tuo skaudaus liūdesio valandose buvo mums 
didelis moralis suraminimas.

Beatrice, žmona
Antanas, sūnus 
Izabelė, duktė 
Ignas Sutkus, uošvis

PRISIMINIMAS

LILLIAN DEIKUS
Mirė birželio 20, 1962

Vieneri metai kai mirė mano mylima žmona 
Lillian. Su pagarba ir liūdesiu prisimename ją. 
Ji mūsų širdyse pasiliks amžinai.

Aleksandras Deikus, vyras 
Mrs. Dikshot, motina 
Martha, sesuo

-—Maspeth, N. Y.

4 p.-Laipve (Liberty)—Penkt., birželio (June) 21r 1963

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

minalistų... ši akcija yra pati 
niekingiausia ir negudriau
sia...’’

Vadinasi, tik paieškoti karo 
kriminalistų yra niekingiau
sias dalykas, o ką jau bekal
bėti apie jų nubaudimų juos 
suradus. Tegu jie vaikštinė
ja laisvi, tegu jie, išskerdę 
tūkstančius nekaltų žmonių, 
čia po Dėdės Šamo skvernu 
sau šildosi! Tai bent mora
lė!

Beje, tų baisių kriminalistų 
ieškoti nebereikia. Jie seniai 
žinomi. Juos tik reikia pa
traukti atsakomybėn už jų 
nusidėjimus prieš lietuvių tau
tą, prieš žmoniškumą. Tegu 
jie atsiima užsitarnautą at
pildą.

Šiuos žodžius rašant me
chanikai taiso “Laisvės” pre
są. Gal pavyks jį pataisyti 
laiku ir šis “Laisvės ’ numeris 
jau bus visų 6 puslapių.

Bet preso pataisymo išlai
dos bus labai didelės. Vien 
tik naujos dalys atsiėjo dau
giau kaip tūkstantis dolerių. 
O kiek mechanikai už savo 
darbą parokuos?!

Atrodo, kad Kinijos komu
nistai nelabai tenori išlyginti 
nesusipratimus su Tarybų Są
jungos ir kitų kraštų komu
nistais. Jų vėliausias pasiro
dymas su laišku tarybinės 
partijos komitetui neveda 
prie gero. Taip jų žygį pasi
tiks didelė dauguma darbinin
kiškų partijų.

Tokiais savo žygiais kinie
čiai tik padeda imperialis
tams, prieš kuriuos jie taip 
aštriai ir teisingai dažnai kal
ba, savo naguose palaikyti 
kapitalistinį pasaulį ir grū
moti žmonijai atominiu karu.

Nejaugi jie to nemato?!

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ 
DVI LIETUVES

Manhattane, ant Madison 
Ave. ir 27th Stą neatsargus 
ąutomobilistas (užmušė. Ele
ną Padvarietis, gyvenusią 
Ten Eyck St., Brooklyne, ir 
Mariją Nowsad (gal Nau
sėdienę) , gyvenusią 88th 
St., Woodhavene.

Naktį jos ėjo namo po 
darbo iš New York Life In
surance pastato, kai ant jų 
užlėkė Julio Morales, 31 
metų amžiaus. Šias dvi mo
teris užmušė, o trečią, Stel
la Osowicką, sužeidė. J. 
Morales buvo pabėgęs, bet 
vėliau policija jį suėmė ir 
paleido tik po $5,000 užsta
tu.

SERGA
Šiomis dienomis gavo šir

dies smūgį ir smarkiai su
sirgo senas pažangietis 
draugas P. Papievis, narys 
LLD 185 kp. ir LDS 13 kp. 
Randasi Lutheran Hospi
tal, ka«mpas East New York 
Ave. ir Junius St., Brook
lyne. Kambarys 231. Lan
kymo valandos nuo 7 iki 8 
vakarais. Linkime draugui 
Papieviui ligą nugalėti ir 
sugrįžti į sveikųjų eiles.
Draugę Kuncienę aplankius

“Laisvės” skaitytojams 
jau žinoma, kad labai sun
kiai yra susirgusi Madali- 
na Kuncienė. Ji randasi 
Maimonides Hospital, kam
pas 10th Avė. ir 49th St., 
Brooklyne. Kambarys 2B7. 
Kadangi ji randasi 'kritiš
koje padėtyje, tai ją gali
ma lankyti bile valandomis. 
Pirmadienį buvau nuvykęs 
tą mielą draugę pamatyti. 
Vargšė labai sumenkusi, 
bet šiaip vilties nenustojusi 
pasveikti, laukia operacijos. 
Visi mes jai linkime pa
sveikti. Rep.

GRAIKIJA TURI 
DAUG LAIVŲ

Atėnai. — Po Graikijos 
vėliava dabar plaukioja 1,- 
300 laivų, bendrai 13,630,- 
000 tonų įtalpos. Tai su
daro 10 procentų pasaulinio 
prekybos laivyno.

Bet ne visi tie laivai yra 
graikų, jų tarpe 388 laivai, 
4,780,000 tonų įtalpos, yra 
kitų šalių kapitalistų laivai, 
bet jie plaukioja po Grai
kijos vėliava.

9-tas METINIS VISŲ TAUTŲ
/ ._____ i tf ‘ >_____ ■ i ■____PIKNIKAS
įi^elnaį! Skiriamas ftel t;|’ C |

AMERICAN COMMITTEE FOR PROTECTION 
OF FOREIGN BORN

Sekmadienį, Birželio 23 June
Camp Midvale, Wanaque, N. J.

Įžanga $1.00. Vaikams Nemokamai
Transportaci ja: Busai važiuos nuo Komiteto ofiso, 49 E. 21st st., 

9 vai. ryto tuojau kai jie bus pripildyti. Užsisakykite vietą buse 
iš anksto. Bilietas j abi pusi $1.50. •

Mamos nevirs pietų namie tą dieną. Bus puikiausių valgių visų 
tautų gaminimo būdais. Atsiveškite vaikus j šviežią orą, palinks
minkite plaukimu, sportais ir žaislais. Del rezervacijų informa
cijos rašykite ar telefonuokite: American Committee For Pro
tection of Foreign Born, 49 E. 21st St., N. Y. C. .Tel. OR 4-5058

BROCKTON, MASS. MONTELLO, MASS-

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Massachusetts Lietuvių Organizacijos

Įvyks Nepriklausomybės Šventėje

Liepos July 4, Pradžia 11 A. M.

Dainuos Laisvės Choras iš Hartfordo
Vadovaujamas Wilma Hollis

Kalbės ‘‘Laisvės” redakt. R. Mizara

Ramova Parke
Claremont Ave., Montello, Mass.

Parkas atdaras nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro

Skanūs namų gaminimo valgiai, geri gėrimai ir 
linksma nuotaika. Bus daug svečių iš kitų miestų. 
Bus malonių pasimatymų su seniai matytais ir_^įsi
gysite naujų pažinčių. Būtinaj dalyvaukite pikmke 
ir pasilinksminkite.

Rengėjai

ĮVYKSTA RIAUŠIŲ
New Yorke gyverrg viri 

milijono negrų. Seniau be
veik nebuvo jaučiama ra
sinių skirtumų, bet dabar 
kada pietuose baltieji šovi 
nistai paaštrino puolimui 
prieš negrus, tai ir čia jau
čiama.

Birželio 17 dieną, 125th 
Street ir Seventh Avenue 
Bronxe, dėl kokio zten ma
žo įvykio prasidėjo negrę 
su policija grumtynės. Da
lyvavo virš 100 policininkų; 
šimtai negrų. Buvo sužeis
tų, kelių namų langai iš
daužyti, 25 negrai areš
tuoti. /

PRANEŠIMAS
ozone! park, n. y.

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
Bendrovės direktorių susirinkimą; 
jvyks pirmadieni, birželio 24 d., 7:3( 
vai. vakare, 102-02 Liberty Avenue 
Visi direktoriai kviečiami dalyvaut 
susirinkime. — Valdybi

Paieškojimai
Ieškau ir prašau atsiliepti sav< 

tikrų pusbrolių ir tikrų pusseserių 
kurie su savo tėvais gyveno Cleve 
land'e. A. ir J. Bučinskų, Pran< 
Bučinsko sūnų, taip pat jo dukterų 
kurių viena buvo ištekėjus už Ur 
bono. Prašau man parašyti lietu 
viškai ar angliškai. Juozas Račių 
laitis, Šakių rajonas, Griškabūdžk 
paštas, Katiliai, Lithuania, ĮJSSSR

Aš, Felix Mazolis, paieškau brolk 
žmonos Marės ir jo vaikų. Palikt 
tris vaikus: Antaną, Aldoną ir Al 
girdą. Gyveno Clinton, Ind. 1911 
metais buvo sužeistas traukinio i) 
mirė. Girdėjau, kad šeima persi 
kėlė gyventi West Frankfort, Ill 
Labai norėčiau susisiekti su jais 
Lai patys atsiliepia, arba žinantiej 
apie juos. Būsiu dėkingas. Felb 
Mazolis, 38 Parker Street, *£ardner 
Mass. ’ (46-50.




