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METAI 54-ieji

KRISLAI JAV astronautai
Didvyriai.
Puikus sprendimas!
Dante Aligieris.
Pietas R. Lowell.

pritaria kiti.
Rašo R. Mizara

Visa kultūringoji žmonija 
sveikina amerikinius astro
nautus majorą James A. Mc- 
Devittą ir majorą Edward H. 
White, lėkusius kosmose 97 
valandas ir 58 minutes.

Istorinio astronautų žygio 
proga prez. Johnsonas sakė:

—Mes tikimės ir trokštame, 
kad ateis laikas, kai visos tau
tos veiks kartu erdvėms ištir
ti ir bendrai darbuosis taikai 
išlaikyti.

Gražūs žodžiai! O kai dėl 
taikos: ar ne laikas baigti ką
rą Vietname ?

1959 metais JAV Kongre
sas išleido t. v. Landrum-Grif- “Wasp.
f j a Act, draudžiantį komunis- J<ad astronautų sveikata 
tams eiti atsakingas pareigas yra gerame stovyje.
d#rbo Unijose. I TZnmorninS Q-nnnrlo rlanff

laimingai sugrįžo
JAV skubiai ginkluoja 

NATO vokiečių jėgas
JAV ruošia plėsti 

Vietnamo karą
Houston, Texas. — Bir

želio 7 dieną, po keturių 
dienų skrajojimo kosmoso 
erdvėse, laimingai sugrįžo 
Jungtinių Valstijų astrona
utai James A. McDivitt ir 
Edwardas H. White.

Jų erdvių laivas per 97 
valandas ir 58 minutes Že
mę apskrido 62 kartus. 
E'rdvių laivas “Gemini-4” 
nusileido į Atlanto vande
nyną, 40 mylių toliau nuo 
suplanuotos vietos. Toje 
apylinkėje buvo apie 3 0 
karo laivų ir virš 100 lėk
tuvų, kurie erdvių laivą iš
kėlė ant lėktuvnešio

” Daktarai sako,

Dabar Aukščiausiasis teis
mas tą įstatymo skirsnį atme
tė, paskelbdamas nekonstitu- 
ciniu.

JAV komunistų vadovas Gus 
Hali sako: teismo sprendimas 
— didžiulis profesinių sąjun
gų laimėjimas, nes dabar dar
bo unijos galės išsirinkti savo 
pareigūnais - vadovais tokius 
žmones, kokius norės.

Taip, tai didelė profesinių 
sąjungų ir demokratijos per
galė !

Komunistai yra ištikimiausi 
profesinėse sąjungose veikė
jai.

• * -I- •

Šių metų gegužės 39 d. su
kako 700 metų, kai gimė žy
musis italų poetas Dante AH- 
gieris, sukūręs nemirštamą 
“dieviškąją komediją.”

. “Dantė — viena pačių švie
siausių savo epochos figūrų,” 
sako Aleksys Churginas, seno
vės klasikų vertėjas į lietuvių 
kalbą.

Dantė, be kitko, rašė apie 
tai, kaip jis buvo nuvykęs į 
pragarą, ir ką ten matė:

Komercinė spauda daug 
rašo lygindama JAV ir 
Tarybų Sąjungos žygius

erdvių užkariavime. Fak
tai yra sekami: Tarybų 
Sąjunga pirmoji pasiuntė į 
kosmoso erdvę Žemės paly
dovą, jos pirmasis žmogus 
karininkas Juris Gagari
nas apskrido aplink Žemę, 
jos kosmonautai skrajojo 
po vieną, du ir tris viena
me laive, viso išskraidė 507 
valandas ir 16 minučių, 
skraidė moteris Tėreškova, 
o Bykovskis 81 kartą ap
skrido aplink Žemę išbū
damas kosmose virš 119 
valandų.

Jungtinių Valstijų astro
nautai bendrai išskraidė 
254 valandas ir 18 minu
čių. Ilgiausiai skraidė da
bartiniai du.

“Gemini-4” projekto pa
ruošimui buvo išleista virš 
bilijonas dolerių.

Paryžius. — Čionai įvyko 
NATO valstybių užsienio 
ministrų ir komandierių šu- 
važiavibias. Robertas Mc
Namara, Jungtinių Valstijų 
Gynybos sekretorius, rapor
tavo, kad šiemet JAV žy
miai padidino branduolinį 
apginklavimą NATO jėgų. 
Jeigu imti už 100 nuošimčių 
1961 metų apginklavimą, 
tai dabar jos jau dvigubai 
yra apginkluotos.

Kaip žinia, Prancūzija 
nesutinka su JAV atominio

Washingtonas. — Par-apginklavimo politika, bet
Jungtinės Vals t i j o s nesi- skrido iš Pietų Vietnamo 
skaito su ja, nes to norį Jungtinių Valstijų amba- 
Vakarų Vokietijos milita
ristai.

Asmeniniuose pasikalbėji
muose McNamara pareiškė, 
kad “‘Prancūzija jau septy- 
neri metai prieštarauja 
JAV politikai ir įkyrėjo, 
kaip rašo ‘“N.
kolumnistas C. L. Sulzber- 
geris, tai “tikras niežas,” 
sakė McNamara.

n

. Timeso”

JAV Abkščiausio Teismo 
svarbūs nutarimai

nė kiek nesusilpnėjo. Jis 
sako, kad bombardavimai 
neveda JAV prie karo lai
mėjimo.

Numatoma, kad tuojau 
Jungtinių Valstijų marinin- 
kų ir pėstininkų pulkai 
stos į mūšius prieš Pietų 
Vietnamo liaudiečius.

Pentagono generolai rei
kalauja bombarduoti Šiau
rės Vietnamo sostinę ir in
dustrinius miestus.

Maskva.—Iš 50 šalių dar
bo unijų veikėjai laikė su
važiavimą ir nutarė viso
mis jėgomis gelbėti Pietų 
Vietnamo liaudžiai jos ko
voje prieš interventus.

Čionai {žengęs, vilti 
mesk i Sali...
Buveinė šioji tiems yra skirta, 
Kuriems kadaise apsiniaukė protas 
Ir pažinimo laimė atimta.,.

Savo “Pragaru” poetas sim
bolizavo blogą visuomeninę 
santvarką žemėje.

Kubos prem-

Kuba pasiruošė 
daug cukraus

Havana.
jeras F. Kastro pranešė, 
kad jau paruošė virš šešių 
milijonų tonų cukraus, tai 
daugiau, negu buvo paga
minta-1959 metais.

Niekais nuėjo buržuazi
nių “specialistų” pranašavi
mai, kurie įrodinėjo, kad 
Kuba negalės pasigaminti 
nei keturių milijonų tonų, 
nes nemažai cukranendrių 
nukentėjo nuo uragano.

Šis Kubos laimėjimas įga
lins ją daugiau parduoti 
cukraus į užsienį ir įsigy
ti reikalingų dalykų.

“Dirbk ir ginklą 
laikyk rankoje”

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo respublikos vyriau
sybė yra iškėlus obalsį: 
“Dirbk ir rankoje ginklą 
laikyk prieš JAV oro pira
tus.”

Tokią žinią “The New 
York Timesas” perdavė 
ir įtalpino paveikslą, ku
riame matomi, kaip vieni 
vietnamiečiai dirba, o kiti 
yra pasiruošę prie prieš
lėktuvinės patrankos.

“Timeso” korespondentas 
rašo, kad Hanojuje ir ki
tuose miestuose yra ruo
šimai bombonešių antpuo
liams atmušti. ,

Washingtonas.— Birželio 
7 dieną Jungtinių Valstijų 
Aukščiausiasis Teismas pa
darė svarbių nutarimų.

Penkiais prieš 4 balsais 
nutarė, kad JAV federali
nis Landrum - Griffin įsta
tymas, kuris draudžia ko
munistams būti unijų va
dais, yra nekonstitucinis.

Reikalas teisme atsidūrė, 
nes Archie ^Brown, Kali
fornijoje, buvo nuntęistas 
6 mėnesiais kalėjimo už tai, 
kad komuriistu b ū d a m a s 
buvo International Long
shoremens unijos 1 o k a 1 o 
viršininku.. Aukščiausiasis 
Teismas B.rowną išteisino.

Kada sprendimą sužinojo 
A. Brown, tai jis pareiškė, 
jog nenusistebėjo ir džiau-

giasi, kad neteisingam įsta
tymui atėjo pabaiga.

New Yorke Komunistų 
partijos veikėjas Gus Hali 
pareiškė, kad šis sprendi
mas grąžina pamatines de
mokratijos teises Amerikos 
žmonėms. Kas dėl komu
nistų, tai jis sakė: Faktas 
yra visiems žinomas, kad 
komunistai garbingai visa
da kovojo už unijas ir dar
bininkų reikalus.

Kitą svarbų tarimą 
Aukščiausiasis Teismas pa
darė, tai gimdymo kontro
lės reikalais, nes 7 balsais 
prieš 2 nutarė, kad Con
necticut valstijos įstaty
mas, kuris draudžia teikti 
gimdymo kontrolės patari
mus, yra prieškonstitucinis.

sadorius generolas Max
well Tayloris. Iš Saigono 
išskrisdaams jis susitarė 
su Pietų Vietnamo militą- 
ristais, kad plėsti Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mą.

! Saigonas. — Lietų sezonu 
naudojasi liaudiečiai ir ple
čia ofensyvą prieš Pietų 
Vietnamo militaristų jėgas. 
Per visą savaitę įvyko daug 
susirėmimų ir visi liaudie- 
čių buvo laimėti.

Washingtonas. — JAV vi
ceprezidentas H. H. Hum
phrey sako, kad JAV bom
bardavimai Šiaurės Viet
namo respublikos nedavė 
pageidaujamų rezul t a t ų .Ačiai nušovė JAV bombone- 
Pietų Vietnamo liaudiečiai šį.

Pekinas..— Kinijos spau
da rašo, kad Laoso liaudie-

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. — JAV 

Kongresas 387 balsais prieš 
1 priėmė kompromiso rezo
liuciją dėl pardavimo gink
lų arabų šalims.

Bus duoti leidimai par
duoti ginklų, jeigu jie ne-Kalbant apie poeziją, svei

kinu Frank Yakštį, išvertusį [ > taikomi nripš Izraelianglų kalbon Vyt. Bložės pui-! Dus ™1Komi Pries ^zraeų.
kų eilėraštį “Kad gyvieji ne
būtų laidojami”. Išspausdin- Maskva.— TSRS ir Mon- 
tas LDS organo angliškajame golijos Liaudies respublika 
puslapy birželio 1 d. laidoje, pasirašė sutartį. TSRS 

teiks Mongolijai pagalbos 
už $734,000,000.

" 'i '
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Jungt. Tautų Generalinis 
sekretorius U Thantasvyks 
į Afrikos-Azijos valstybių 
konferenciją, kuri įvyks 
Alžyre.

Srinagaras. — Nors In
dija ir Pakistanas susita
rė tartis sureguliavimui 
Kašmyro sienos, bet pasie
nyje vis eina susirėmimai.

Jungtinių Tautų speciali 
komisija raportavo, kad tik 
per gegužės mėnesį įvyko 
630 susirėmimų ir pasie
nio incidentų.

“IZVESTIJOS” APIE 
JAV ASTRONAUTUS
Maskva

jungos dienraštis “Izvesti- 
jos” rašo, kad gerai, j o g 
JAV astronautams pavyko 
žygis, rbet blogai, kad Jung
tinių Valstijų militaristai ir 
tą siekia naudoji karo tiks
lams. Tokią išvadą padarė 
iš pačių JAV komentatorių 
kalbų.

Tarybų Są-

Kinija pirks
r Prezidentas Johnsonas bir

želio 14 d. Baltuosiuose Rū
muose ruošia “Meno festivalį.” 

Sukvietė jis teh eilę poetų 
ir beletristų, kad jie patys pa
skaitytų ką nors iš savo kūry
bos. Greta kitų, buvo pakvie
stas—ir sutiko dalyvauti—po
etas, Pulitzerio laureatas Ro
bertas Lowellis.

Tačiau, pradėjęs galvoti, ko
kius veiksmus valdžia daro 
Vietname ir Dominikoje, poe
tas viešai per spaudą atsisakė 
festivalyje dalyvauti! Jo nuo
mone, dalyvavimas festivalyje 
reikštų pritarimą prezidento 
Johnsono agresyvei politikai, 

•\ -kurios poetas yra griežtas 
priešas! ..

Pekinas.
iš Tarybų Sąjungos 3,000 
sunkvežimių, o iš Anglijos 
ir Prancūzijos dar 1,000.

Havana. — Italijos Ko
munistų partijos delegaci
ja, priešakyje su Mario A- 
licate, jau išskrido namo.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
PROTESTAS

Jungtinės Tautos, .Y.— 
Tarybų Sąjunga užprotes
tavo, kad į Jungtinių Tau
tų rekordus iškra i p y t a i 
įtraukta jos delegatų pa
reiškimai JAV intervenci
jos į Dominiką ir Vietnamą 
reikalais. Rekorduose su
švelninta TSRS delegato 
kritika.

NORI LĖKTUVNEŠIO 
TURISTAMS

Atėnai.—Graikijos turis
tų organizacija prašo Ang
liją, kad ji atiduotų lėktuv
nešį “Leviathaną” turis
tams. Graikai sako, kad 
ant lėktuvnešio 660 pėdų 
denio jie įrengtų turistams 
stalus. Lėktuvnešiu galėtų 
keliauti 2,000 turistų, nes 
jis yra 16,000 tonų įtalpos.

Prieš 20 metų Anglija 
pastatė šį lėktuvnešį, bet 
pilnai nebaigė.

Tai savo rūšies bomba, mes- 
' | Johnsono užsieninės poli-

tVKos pastatą.
Roberto Lowellio laišką svei

kina įžymieji amerikiniai ra- 
Stojai ir dailininkaų kurią

tarpe net keletas ir Pulitzerio 
laureatų.

Daug daug amerikinių rašy
tojų, poetų, dailininkų, aštriai 
ir viešai smerkia JAV agresy
vius veiksmus Vietname ir 
Dominikoje. .

Tūkstančiai švietėjų, mole 
lininkų, visuomenininkų, net 
ir dvasininkų, taip pat viešai 
reikalauja baigti karą Viet
name.

O tūli lietuviški klerikalai 
vyko į Washingtoną poteriau
ti ir prašyti prez. Johnsono, 
kad t£stų karą •.;

Roma. —j Popiežius Po
vilas Vl-asis palengvino są
lygas katalikams vestis su 
kitokių religijų žmonėmis.

s-
Saigona*.—-Čionai faukia 

Pietų Vietnamo premjero 
Phan Huy Quato rezigna
cijos.

Juneau, Alaska. — JAV 
paliuqsavo Japonijos žvejų 
laivus, kurie buvo sulaikyti 
už lašišų gaudymą.

BOLIVIJOJE PLEČIASI 
NAMINIS KARAS

La Paz.—Bolivijoje ple
čiasi karas tarp militaris- 
tų valdžios ir darbo žmo
nių.

Skardos kasyklose strei
kuoja apie 30,000 darbinin
kų. Jie apsiginklavę poli
cijos ir armijos daliniams 
atremti. Streikuoja ir kitur 
darbininkų.

Farmington, Conn.—Su
laukęs tik 51 metų mirė įžy
mus Dr. Lyman M. Stowe.

PREZIDENTAS PLEČIA 
KARĄ

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas suteikė 
galią JAV komandįeriams 
Pietų Vietname vesti mari- 
ninkų ir pėstininkų pulkus 
į mūšius prieš Vietnamo 
liaudiečius, jeigu to prašys 
Pietų Vietnafrio militaris
tai.

SVEIKINO TSRS 
KOSMONAUTAI

Maskva. — Tarybų Są
jungos kosmonautai, prieš
akyje su Juriju Gagarinu, 
pasiuntė pasveikinimą JAV 
astronautams su jų laimin
gu žygio užbaigimu.

TSRS kosmonautai, tarp 
kitko, sako: “Mes pasiti
kime, kad mūsų bendri pa
siekimai erdvių užkariavi
me pasitarnaus žmonijos 

i progresui ir taikai.”

Hitlerininkai vėl 
triukšmauja

Boba. — Vakarų Vokie
tijos hitlerininkai vėl 
triukšmauja, reikalaudami 
nuo ČėkoslovakijOs Sudetų, 
tai yra'teritorijos Vokieti
jos pasienyje. Mat, ten gy 
vena apie 100,000 vokiečių.

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo Hitleris su Anglijos ir 
Prancūzijos sutikimu pra
džioje atplėšė Sudetus, o 
paskui pavergė ir visą Če
koslovakiją.

Washingtonas. — Saudi 
Arabija perka JAV ginklų 
už $50,000,000.

TSRS atstato 
paminklus

Maskva. — Taryb i n ė j e ’ 
spaudoje pranešta, kad vy
riausybės ir komjaunuolių—-■ 
sąjungos pastangomis jau 
desėtkai nacių sugriautų 
paminklų, istorinių namų 
ir muziejų atstatyti.

Atstatyta ne vien tokie 
tautai brangūs istoriniai 
mai, kaip Tolstojaus, Tur
genevo, Gorkio, bet taip 
pat ir senovės cerkvės Za- 
gorske, Perejaroslavlyje — 
Zaleske ir kitur.

Karačis. — Atvyko Kini
jos premjeras Chau En-la- 
jus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
' )

A Maskva. — Birželio 7 d. 
TSRS mokslininkai iššovė 
“Luna-6” įrengimą linkui 
Menulio. Numatoma, kad 
birželio 11 d. jis pasieks 
Menulį.

“Luna-6” }Ta 3,200 sva
rų įrengimas, kuriame įtai
syta radijo ir televizijos 
prietaisai.

Belgradas, Jugoslavija.- 
Įvyko baisus sprogimas 
Kakandžio kasykloje, netoli 
Sarajevo.

Nelaimės metu buvo už
mušta virš 100 angliakasių 
ir kita tiek sužeista.

Tokio. — Daugiau akip 
10,000 japonų darbininkų 
Hibya sekcijoje demonst
ravo protestuodami prieš 
įsileidimą JAV atominių 
submarinų į Japonijos prie
plaukas.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė ap
rūpins savo ambasadų na
rius vynu ir kitais ameri
kiniais gėrimais. Valstybės 
departamentas tą daro, kad 
užsienyje amerikiečiai jaus
tųsi kaip namie.

Maskva. — Gori mieste
lyje, Gruzijoje, kur gimė 
J. Stalinas, tai tas namelis 
yra apstatytas gražiu pa
statu. Jis yra Stalino veik
los muziejus. Chruščiovo 
laikais buvo uždarytas, bet 
dabar ruošiamas vėl atida
ryti.

Washingtonas. — Dabar
tiniu metu Jungtinės Vals
tijos militarinių jėgų Eu
ropoje turi virš 300,000.

Keene Valley, N. Y.—Su-Į Vakarų Vokietijoje yra 
laukęs 59 metų mirė Glen{ 260,000, Prancūzijoje — 50,- 
Nevile, buvęs New Yorko 000 ir vakarų Berlyne — 
“Mirror” dienraščio redak- 6,000.
torius. -------------------

------------- ----- Washingtonas. — Dar 20
Tokio. — Japonijos vai- įžymių rašytojų palaikė po- , 

džia, nepaisydama masinių etą Robertą Lowellį, kuris 
žmonių protestų, remia atsisakė dalyvauti Baltaja- 
JAV atominį apsiginklavi- me Name nesutikdamas su 
mą. JAV agresijų politika.

i
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Negrai ginkluojasi gynimuisi!
PRAĖJUSĮ sekmadienį spaudoje pasirodė iš Boga

lusa, Louisianos, labai svarbus, gali būti net istorinis 
pranešimas. Sakoma, kad ten “tvirto pasiryžimo negrą 
suorganizuota lyga, suorganizuota ją rasės narią apgy
nimui nuo baltąją teroro, plėtojasi po visus Pietus”. 
Aišku, jog tai slapta organizacija. Aišku, jog į lygą sto
ja tiktai patys drąsiausi žmonės, kuriems, matyt, išsisė
mė kantrybė. Nesulaukdami iš valdžios pusės apsaugos 
prieš ku klūks klano terorą, jie nusprendė patys gintis.

Čia, žinoma, nesigilinsime į šio negrą žygio implika
cijas: Ką tai reiškia? Ką jie tuo tikisi pasiekti? Ar 
ginkluotas gynimasis dabartinėse sąlygose duos pagei
daujamus rezultatus? Kaip į tas pastangas pažiūrės pla
čiosios negrą masės? Kaip tai veiks Pietinią Valstiją 
baltuosius? Kaip tas žygis atsilieps bendrai j visos šalies 
gyventojus? Ką pasakys federalinė valdžia? Kaip orien
tuosis veikiančios didžiosios negrą organizacijos? Kils 
desėtkai ir kitą panašią klausimą, kurie reikalaus atsa
kymo ir susirūpinimo.

. Tuo tarpu užtenka pabrėžti, kad kaip tiktai šito 
reiškinio labai bijojo tie, kurie “iš principo” priešingi 
prievartai, jėgos vartojimui, kad laimėti lygias teises 
dvidešimčiai milijoną mūsą šalies negrą. Jie dėjo visas 
pastangas, kad kova už lygias teises neišsilietą iš “lega
lią”, ramią kovos ribą.

Kaip platus šitas ginkluoto gynimosi judėjimas 
jau yra, dar neaišku. Veikiausia dar tiktai pradžia. Bet 
kad jam dirva labai, labai derlinga nusivylusią žmonią 
masėse, tai niekas neabejoja. Ir, reikia pasakyti, kad 
tiems, kurie matė valstiją valdžią ir teismą kooperavi- 
mą su baltaisiais rasistais, kurie matė federalinės val
džios nesiėmimą griežtą priemonią baltuosius teroris
tus sudrausti, šitas reiškinys nėra staigus. Mes ne kartą 
esame pastebėję, kad jeigu baltąją terorui nebus užsto
tas kelias, tai gims gingluotas pačią žmonią pasiprieši
nimas: Atrodo, kad šita “pranašystė” jau pildosi.

Karas prieš kę?
KOMERCINĖS spaudos korespondentas Jack 

Langguth rašo iš Saigono, Pietą Vietnamo sostinės, 
apie tai, kaip paskutiniais laikais pradėjo valdžios ir 
Amerikos ginkluotoms jėgoms nebesisekti. Girdi, štai 
tik per vieną paskutinę savaitę valdžia neteko 800 ka- 
reivią užmuštais.

O kaip su liaudiečiais, su partizanais, su išsilaisvi
nimo armijos nuostoliais? Langguth sako, kad tikrą ži
nią nėra. Girdi, Jungtinią Valstiją bomberiai smarkiai 
pliekė kalnus ir tarpkalnes, kur buvo “pasislėpę” parti
zanai. Ir štai korespondento žodžiai:

“Daugelis vietnamiečią—vienas apskaičiavimas pa
siekė net iki 500—buvo tais smūgiais užmušta. Ameri
kiečiai sako, kad užmuštieji buvo Vietkongo (partiza
ną) kareiviai. Betgi trys iš kiekvieną keturių ligonių, 
ieškančių pagalbos Vietnamiečių ligoninėje nuo apdegi
nto nuo napalmo (padegančių bombų) buvo kaimo vals
tietes” (“The N.Y. Times”, birželio 6 d.).

Vadinasi, mūsą bomberią numestos bombos ant kai
mą pataikė ne į Vietkongo kareivius, bet į moteris.

Šito pranešimo tikrumu abejoti netenka. Kaip visi 
žinb, Pietą Vietname veikia griežčiausia militarinė cen
zūrą, ir jeigu ji Langgutho korespondenciją praleido, 
tai joje patiekti duomenys nėra “persūdyti”.

\Juk visiškai logiška: ginkluoti partizanai kaimuose 
nesėdi. Ant kaimą mėtomos bombos į juos nepataiko, 
bet pataiko į moteris, vaikus bei senelius, į ramius, nie
kuo nekaltus gyventojus.

RAŠO IR SAKO
DAR APIE DIDĮJĮ 
“LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNĄ”

Savo straipsnyje “Kalbos 
lobių rinkėjai” Vyt. Būda, 
tarp kitko/ rašo:

Spaudoje paskelbta, kad 
respublikinei premijai prista
tyta akademinio “Lietuvių kal
bos žodyno“ redakcinė kolegi
ja už minėto žodyno III-VII 
tomus.

žodyno kūrėjai J. KRUO
PAS, K. ULVYDAS, Z. JON1- 
KA1TĖ, S. KEZYTĖ, A. KU
ČINSKAITĖ, A. LYBERIS, J. 
PAULAUSKAS, B. VOSYLY
TĖ dirba tą didelį darbą, ku
rį prieš kelis dešimtmečius 
pradėjo K. Būga ir J. Balčiko
nis, užsimoję surinkti visą lie
tuvių kalbos žodžių lobį ir pa
daryti jį prieinamą visiems — 
ir mokslininkams, ir plačiajai 
visuomenei.

Užsibrėžę minėtą tikslą, K. 
Būga, o vėliau — J. Balčiko
nis, buvo sutelkę gausų gyvo
sios liaudies kalbos žodžių 
rinkėjų būrį. žodžiai buvo 
renkami taip pat iš rašytinių 
šaltinių — tiek iš pirmųjų, se
niausių spausdintų ir rank
raštinių šaltinių, tiek ir iš pa
čių naujausių leidinių, žodžių 
rinkėjų būrys dar gausesnis 
yra šiandien: redakcijai talki
ninkauja mokytojai, studen
tai, įvairiausių profesijų žmo
nės. Jų ir Mokslų akademi
jos Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto darbuotojų 
stangomis jau sukaupta
tuos kelis dešimtmečius mili
jonais lapelių (viename lape
lyje yra ne mažiau kaip vie
nas sakinys) skaičiuojama žo-

i Balčikonis. Nuo pat LTSR 
Mokslų akademijos įsikūrimo 
laikų žodyno darbą dirba B. 
Vosylytė. Dvidešimt metų žo
dyno redakcijoje dirba A. Ku
činskaitė.

žodyno kūrėjai nesiribuoja 
vien tik žodyno darbu. Moks
linį darbą jie dirba ir kitose 
lituanistikos srityse. Visi aka
deminio “Lietuvių kalbos žo
dyno“ kūrėjai neužmiršta ir 
kasdieninių opių mūsų kalbos 
praktikos, kalbos ugdymo 
klausimų — spaudoje, ypač 
“Kalbos kultūroje“, labai daž
nai skaitome jų pasirašytus 
straipsnius.

Kiekvienas .lituanistas, kiek
vienas mūsų kultūros barų 
darbininkas džiaugiasi, kad 
tokio kapitalinio lituanistikos 
veikalo autorių kolektyvas ju
biliejiniais Tarybų Lietuvos 
metais pristatymas garbingai 
respublikinei premijai.

pa
per

APIE LIETUVIŲ IR 
RUSŲ TAUTŲ BENDRA
DARBIAVIMĄ

Pasirodo, kad Lietuvos 
vyriausybė yra užkvietus 
visas tarybines respublikas 
prisiąsti savo atstovybes 
dalyvauti Tarybą valdžios 
atkūrime Lietuvoje 25-ąją 
metinią iškilmėse. Tokią 
delegaciją jau prisiuntė Ru
sijos Tarybą Federatyvinė 
Socialistinė Respublika.

Sveikindamas įžymiuosius 
svečius Lietuvos Komunis
tą Partijos pirmasis sekre
torius Antanas Sniečkus 
“Tiesoje” (gegužės 27 d.)

dyno^ kartoteka, pagal kurią tarp kitko rašo: ir rošnmna «ia 7ndvna« Tndnl •ir rašomas šis žodynas. Todėl 
neperdedant galima pasakyti, 
kad kalbamą žodyną kurti pa
deda visa lietuvių tauta ir kad 
jis skiriamas taip pat visai lie
tuvių tautai.

Tokia daugybė sakinių pa
deda išsamiai pateikti lietuvių 
kalbos žodžių lobyną, reikš
mių įvairumą ir gausumą. Ja
me randame begales vaizdin- 
1 
ko mūsų rašytojai, 
stilistai, šis žodynas yra neiš
semiamas šaltinis visų mokslų 
terminologijai. Be jo neišsi
verčia lietuvių kalbai giminin
gų indoeuropiečių kalbų tyri
nėtojai.
' Šiandien to žodyno jau yra 

išėję šeši tomai. Institutas jau 
parašė ir atidavė spaudai VII 
šio žodyno tomą. Baigtas ra
šyti ir redaguojamas VIII ir 
rašomas IX tomas. Iš viso tu
ri išeiti 15 žodyno tomų. Pas
kutinis, 15-asis tomas turi pa
sirodyti 1980 metais.

žodyną rašo ir redaguoja

Lietuvių tauta ruošiasi dide
liam įvykiui — Tarybų Lietu? 
vos dvidešimtperikmečiui. Šią 
reikšmingąją jos gyvenime da
tą ji sutinka su/dideliais. lai
mėj ibiais visuose gamybos ir 
kultūrinio darbo baruose.

Tarybų Lietuvos laimėjimai 
socializmo statyboje yra glau
džiai susiję su didžiuliais is- 
■ • • • • •» • i _ « •

’kurie įvyko 
nuo to laiko, kai Lietuvoje 
nugalėjo tarybinė snatvarka 
ir ji įsijungė į Tarybų Sąjun
gos sudėtį.

Nelengvas buvo lietuvių tau
tos kelias į laisvę. Ne kartą ji 
kilo į revoliucinę kovą, bet 
nepajėgė nutraukti išnaudoto
jų pančių, kol buvo nuverstas 
carizmas.

Lietuvos liaudis revoliucinė
je kovoje įkvėpimo sau sėmė
si iš Rusijos proletariato. Ru
sų tauta pasaulio istorijai nu
pynė daug puikių vainikų. Bet 
didžiausias ir reikšmingiau- 

kvalifikuoti mokslininkai, lie- sįas yra Didžiosios Spalio so- 
tuvių kalbos specialistai. Dau- cialistinės revoliucijos laimė- 
gelis iš jų žodyno darbui yra | jimas.

gų pasakymų, kurių taip ieš-' toriniais pakitiriiąiš mūsų liau- 
Vzv mūcii voSri-zviai vertė j ai, | d ies gyvenime,

paskyrę ilgus savo kūrybinio 
darbo metus, štai, pavyzdžiui, 
seniausias žodyno redakcijos 
darbininkas —A. Lyberis į re
dakciją atėjo dar tada, kai po 
K. Būgos mirties 1930 metais 
žodyno redagavimą perėmė J.

Į broliškųjų respublikų die
nas lietuvių tauta pirmuosius 
pakvietė Rusijos atstovus/ ir 
jie mielai priėmė mūsų kvieti
mą. Brangiems svečiams šian
dien mes linkime geriausios 
sėkmės mūsų žemėje. Lietuvių

tauta didžiuojasi svetingumu. 
Nuo senų laikų lietuviai drau
gus sutinka kaip brolius. Ru
sijos liaudis visuomet buvo 
mums draugiška. Lietuvių ir 
rusų liaudis krauju sutvirtino 
amžiną draugystę ir kovoje 
prieš kryžiuočių šunriterius, 
prieš caro priespaudą, prieš 
hitlerinį Vermachtą, šiandien 
ši draugystė tvirtinama ben
dru darbu komunizmo staty
bos baruose.

Neįkainuojamą įtaką kūry
biniam lietuvių rašytojų bren
dimui ir augimui turėjo ir turi 
klasikinė ir. tarybinė rusų lite
ratūra. Talentingi rusų ir pa
saulinės literatūros klasikai 
darė didžiulę įtaką lietuvių li
teratūrai. žemaitė ir Julius 
Janonis, Petras Cvirka ir Sa
lomėja Nėris žavėjosi rusų li
teratūra, sėmėsi iš jos stipry
bės.

Kaip ir visos mūsų šalies tau
tos, taip ir rusų žmonės labai 
šiltai ir dėmesingai sutinka 
kiekvieną Tarybų L i e t u v os 
kultūros laimėjimą. Praeitais 
metais maskviečiai gražiai or
ganizavo mūsų respublikos 
kultūros dieną, jie plojo mū
sų talentingiems meno meist
rams. Mes dėkingi Maskvai ir 
Leningradui, kurie taip pat la
bai iškilmingai pažymėjo įžy
miojo lietuvių poeto Kristijono 
Donelaičio jubiliejų, dėkingi 
Maskvos rašytojams, kurie ne
seniai šauniai pagerbė ir mū
sų tautos lakštingalos Salomė
jos Nėries jubiliejų.

Geriausi lietuvių literatūros 
kūriniai verčiami į rusų kalbą 
ir per ją išeina į platųjį pa
saulį. Lietuvių kompozitorių 
kūrinius atlieka daugelis rusų 
muzikos meistrų, dailininkų 
darbai turi garbingą vietą pa
rodų salėse.

Didelę ir nesavanaudišką pa
galbą. visos mūsų šalies tautos 
suteikė ir teikia,, žengiant Lie
tuvai komunizmo keliu. Mūsų 
pramonės ir žemės ūkio laimė
jimai pasiekti dėka stambių 
socialistinių pertvarkymų ir 
industrializavimo. Jeigu anks
čiau buržuazijos valdomoje 
Lietuvoje pramonėje vis la
biau įsigalėdavo Vakarų ka
pitalistai, tai dabar Tarybų 
Lietuvos pramonės gaminiai 
išvežami į daugelį kitų pasau
lio valstybių. Respublikos že
mėlapyje reikia daryti patai
symus — atsirado Kauno jū
ra, Elektrėnai, Naujoji Akme
nė. Argi galima būtų tikėtis 
pasiekti tokių laimėjimų, jeigu 
nejaustume broliškųjų tautų, 
rusų tautos paramos?

Tautų draugystė yra ypa
tingai didelės mūsų šalies ga
lios šaltinis. Jeigu -šiandien 
tarybiniai žmonės sparčiai vy
sto ekonomiką ir kultūrą, ste
bina pasaulį laimėjimais kos
mose, tai čia didelis vaidmuo 
priklauso mūsų šalies tautų 
draugystei. Tegu vis labiau 
klesti ir stiprėja broliškoji 
S.R.S. tautų sąjunga.
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Štai kiek keliautojų Neringos kopose!
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Nariai rūpinasi, kad krn^, , 
ga “Lithuania — Past and 
Present” ne tik būtą duo
dama Draugijos nariams, 
bet kad būtų kuo pla
čiausiai paskleista tarp 
angliškai kalbančių. Spaus
dinimo lėšoms padengti iš ‘ 
iždo paaukota $10.

Lietuvių Meno Sąjungai, ‘ 
kuri taip puikiai darbuoja- •’ 
si, kad ir mūsų pažangių 
chorų dainininkai Lietuvos 
Dainų Šventėje atstovau
tų, paaukojo $15 iš iždo. - 
Drg. P. Kupris $5. Tokiai > 
kelionei nors ir maža, bet 
visgi pagalba

>

$

Kiir link Prancūzijos socialistai?
ŠIOMIS DIENOMIS Paryžiuje įvykęs Prancūzijos 

Socialistą partijos kongresas užgyrė ją dešiniojo vado 
Gaętono Deferrės nusistatymą. Jis pasisakė už sudary
mu bendro fronto su “kairiosiomis grupėmis” ir su “kai
riaisiais katalikais”, išskyrus komunistus, prieš De Gau- 
lid kandidatūrą ateinančiuose rinkimuose. • Įdomu, kad 
šitai politikai labai griežtai priešinosi partijos sekreto
rius, Guy Mollet, bet jis buvo supliektas. Vadinasi, Socia
listą partija pasisakė, kad ji nesitars.ir į jokį bendrą 
frontą neis su galinga Prancūzijos Komunistą partija. 
Ji gėriau jungsis su įvairiomis buržuazinėmis grupelė
mis, kad tiktai būtą išvengta darbininką klasės ir darbo 
valstiečią bendro fronto.

-..Tai reiškia, kad Prancūzijos socialistai, kurią kan
didatu bus tas pats Deferre, nenori ir nesitik} rinkimus 
laimėti. Juk kiekvienam rimtai galvojančiam ir supran
tančiam Prancūzijos sąlygas, aišku, kad De Gaullį iš 
prezidento vietos galėtą išmesti tiktai tvirtai suvieny
tas dirbančiąją frontas, kurio ašis būtą komunistai ir

l.-i

Zarasuose vykusios šventės metu susitiko estaitė, lietuvaitė 
ir latvaitė.

^ $.4' *

IR SENATORIUS 
SKUNDŽIASI
PERSEKIOJIMAIS

Geležinkelininką “Labor” 
rašo apie nusiskundimą se
natoriaus Gaylord Nelson, 

' demokrato iš Wisconsino 
i valstijos. Jį apniko ragan

ai gaudžiai, visokio plauko su- 
i idiotėję “patriotai”. Perse- 
I V i A i n m a o iv f a vA vi 7.11A i Q TYl f) Q § 1

t j ne tik jis vienas,

• t .

socialistai. Matyt, socialistai daugiau bijo darbininką 
klasės pergalės, negu De Gaullio ir jo pasekėją.

Dar nežinia, kaip dabar orientuosis Francūzijos Ko
munistą partija, kai Socialistą partija jos siūlomą bend
rą frontą atmetė. Ar ji statys savo kandidatą? Greitoje 
ateity turės paaiškėti.

Skiojamas ir terorizuojamas 
bet visi 

kiek liberališkesni senato
riai bei kongresmanai.

Senatorius Nelson paduo
da pavyzdį, kaip su juo bu
vo pasielgta. Tūlas laikas 
atgal jis gavęs pakvietimą 
kalbėti Berkeley (Californi- 
jos) universiteto studen
tams. Kai jis pribuvęs kal
bėti, mokyklos vedėjas jam 
įsakęs pasirašyti “lojališku- 
mo priesaiką”. Tuo inciden
tas neužsibaigęs. Paskui jis 
pradėjęs gauti laiškus, ku
riuose jam primetama neiš
tikimybė savo kraštui.

Praeities ir dabarties 
veikla

Prieš kurį laiką gavome 
paraginimą parašyti kiek 
nors iš mūsą veiklos dėl 
gelbėjimo nuo karo nuken
tėjusiąją Lietuvoje.

Nors jau praslinko 20 
metą nuo tos darbuotės, 
bet kiek draugą ir drau
gią likę gyvi, sužymėjo nu
veiktus darbus. Jie bus 
pasiusti į Lietuvą kaip me
džiaga, reikalinga tam 
tikslui.. .

Abelnai suėmus, LLD 25- 
tos kuopos narią ir Moterą 
Klubo, kurį sudarė išimti
nai Literatūros Draugijos
narės, buvo surinkta nėšio- , 
tą drabužią, daug nu-' 
mėgsta sveterią, kojinią, 
šaliką. Viską sudėjus, su
sidarytą ištisas tonas (20,- 
000 svarą) drabužią.

Daug darbo įdėjo ir da
vė nemokamai savo gyve
namuosius kambarius drau
gės S: Bartašienė, E. Stan
kevičienė, puiki darbuoto
ja . O, : Deltuvienė, -.Gaila,, 
kad mirtis jas. išskyrė iš 
mūsą tarpo.

Reikalinga buvo ir finan- 
są sukelti., Buvo renka
mos aukos kaip “Tag Day,” 
rengiami įvairūs parengi
mai, vieni didesni, kiti ma
žesni. Sukelta $1,500 tam 
tikslui.

Draugės Frances Deltu
vienė, J. Pyvariūnienė-Sta- 
nienė, Irena Deltuvienė, 
Milded Deltuvaitė, Ruth- 
Catherine Paserskytės ir 
keletas kitą draugią tame 
reikale daug atliko.

Bet mūsą draugą vyrą ir
gi pamiršti negalima. Tai 
darbu otojai - vežėjai: J. 
Deltuva, J. Stanys, P. Pa- 
serskis, S. Meškys, F. Py- 
variūnas (pastarasis jau 
miręs).

Jungtinėse Valstijose ir 
užsienyje mūsą lietuvią ka
reiviai irgi nebuvo pamirš
ti. 30 karią buvo pažymė
ti, kuriems laiškai ir dova
nėlės buvo siunčiamos.

Darbuotasi ir Raudonojo 
Kryžiaus skyriuje.

Tiek iš praeities.
Bet štai jau dabartis ir 

greita ateitis. Už kelią 
dieną įvyksta “Laisvės” 
naudai piknikas. Susirin
kusieji birželio 5 d. LLD 
25-tos kuopos susirinkime 
draugai. ir draugės rimtai 
svarstė, kad padaryti pik
niką skaitlingesniu.

Bet tai atlikti be apylin
kės draugą bei draugią ne
įmanoma. Laukiame sve
čią iš apylinkės. O mes 
jums, draugai, atsimokėsi
me. Bandome kiek galint 
gauti mašiną važiuoti lie
pos 3d. į Eastoną, Pa., į 
jūsą rengiamą pikniką.

Kiek galime, remsime 
“Vilnies”, pikniką rugpjū
čio 29 d. * • .

Daug dirbęs, 
mūsą “Laisvės” 
kas drg. A. žemaitis dėl r. 
pablogėjusios sveikatos to ’ 
darbo dirbti ateityje nega- • 
lės. Gaila, bet jau toks Ii- ; 
kimas. Kas nors turi už
imti jo vietą. Šį kartą pa- ’ 
galbon atėjo draugė J. Sta- . 
nienė, užimdama “Laisvės” 
agento vietą. Ji veikli. drau
gė, r bęfi4ąrbas..irgi: didelis*. < 
Todėl palei išgalę padėkime. 
jai atlikti tą darbą. Nau
dos bus ne tik laikraščiui, c- 
bet ir mūsą kolonijai.

veik 
vajinin-

Birželio 4-tą dieną buvo • 
puiki proga pasigėrėti ga- ; 
biais iš Sovietų Sąjungoj '■ 
Moisejevo grupės šokėja^ ’ 
ir orkestru. Atsibudo Bal- 
timorės Civic Centre. Vie-' ’ 
ta gerai žinoma, lengvai 
prieinama. Šokėjai atliko ’ 
savo užduotį kuo geriau- ; 
šiai. Publika buvo pilnai 
pasitenkinusi ir buvo gana ; 
daug publikos. Abiejų ra- ” 
šių jaunimas sudarė žymią 
dalį. Bet ko trūko, tai mū- ' 
sų draugų lietuvių. Nors • 
buvo keletas, bet galėjo bū- , 
ti daug daugiau.

Tokie parengimai palieka / 
puikų įspūdį.

Nepamirškite, draugai, ‘ 
tokios puikios progos atei
tyje

Vinco Duktė

Cleveland, Ohio
Parengimas

Meno choras ruošia iš
leistuvių vakarą savo ger- ~ 
biamam mokytojui Juliui 
Krasnickui, kuris vyks į " 
Tarybą Lietuvą.

4

Vakaras įvyks šeštadie- - 
nį, birželio 26 dieną, LDS 1/ 
klubo svetainėje.. Durys ■? 
atdaros nuo 5 valandos. ..

Tai bus banketas. Mūsą 
miesto lietuviai gerbia Jų-,' 
lią, ir manome, kad jie ‘ 
skaitlingai atsilankys pa
linkėti jam laimingos kelio
nės į Lietuvą ir atgal.

i' &
Gerbiami lietuviai, aš vjt; 

sus ir visas širdingai kvie- > 
čiu dalyvauti šiame paren- t 
gimė
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Sesė Agota
Buvo debesuota žiemos 

diena. Atvažiavau į Vilnių. 
Paėmęs rankraščius, skubė
jau į Kauną. Ten okupan
tai nespėjo sugriauti spaus
tuvių,—leidau laikraštį. Iš
einant iš redakcijos man 
padavė telegramą: “Sesuo 
žuvo”. Ir mam debesuota 
diena virto naktimi. Bet 
tuomet, gaudžiant patran
koms, ir laikraštis buvo 
frontu: nė negalėjau išvyk
ti į laidotuves...

1,'
Noriu brolį pamatyti.
Šnekėjome pamiškėje, 

ošiant pušims. Čia pat sto
vėjo žmogus su šautuvu. O 
toliau dirbo politiniai kali
niai.

— Sergu.
— Tai, Agočiut, kam taip 

toli keliavai?..
— Dėl tavęs ir per ma

rias jūras plaukčiau.
Dar 1934 m. ją iš Panevė

žio kalėjimo guodžiau: “Dėl 
manęs būk rami! Aš nepra-

Prisimenu, 1944 m. gruo
džio mėnesį, tik pamatęs 
Nemuną, perspėjau seses, 
gyvenančias kaime, netoli 
Z^fi-asų: “Būkite atsar
gias. ..” Ir štai...

Buvo 1944 m. vasario 4 
diena. Vienkiemį, apvaini
kuotą miško vainiku, ap
gaubė juoda nakties kepu
rė. Agota uždegė “kaminė
lį” — vokiškosios okupaci
jos palikimą. Užkūrė kro
snį. Įėjo du vyriškiai. Jų 
drabužiai aptrinti, suodini. 
Vienas jų vokišku akcentu 
tarė:

— Nakvynės.
Ir trobelėje pasijuto jie 

šeimininkais. Agota paėmė 
kibirą.
— Neišleisime!

puoliau “laisvėje” ir nepra
pulsiu kalėjime. Aš stoviu 
ant tvirto pamato...” Pra- 
slmko, lyg didelis akmuo, 
metai. Vėl sesei priminiau:

Agota Kukankaitė

Artėjo vidurnaktis. Snie
ge sugirgždėjo žingsniai. 
Se|ė pagalvojo: “Atėjo jų 
talkininkai. Mane išveš į 
mišką...” Ir jinai šoko pro 
langą. Lyg lietus, prapliupo 
kulkos. Sesė krito į pusnį. 
Darželyje, kur ji taip 
kruopščiai augino gėles, vi
dur žiemos pražydo kraujo 
rožė. Tuos hitlerinius žudi
kus sulaikė.

Paskum man pasakojo:
— Sesės krūtinė—sietas... 

Pirštai nukapoti automato 
serijos...

Tos kulkos pataikė ir į 
mano širdį: ligi šiol toji 
žaizda neužžėlė, kaip užžel- 
sta kapas. Dar skaudžiau: 
ji gyveno mažiau ir už sa
vo gėles. Gėlės ir nūdien 
žjfli, o sesės seniai nebėr. 
O Aą P matė? Tik pūsles, 
dideles kaip saulė, ant savo 
delno! Va, ji stovi jaunutė 
— švelniomis akimis, su 
dviem kviečių pėdais — ka
somis, kaulėtu veidu, nuo
širdžiu žvilgsniu. Ir šian
dien jinai dar žvelgtų į sau
lę be raukšlių... Prie tėviš
kės vieškelio, kur ji dažnai 
žingsniavo, ir dar dabar dėl 
jos verkia akmuo.

Prisimenu: gavau liaudies 
dainų rinkinėlį. Kur nėjo: 
užantyje nešiojo — niūnia
vo tuos lyriškus posmelius 
apie vargą, apie ašaras, a- 
pie vakarėlį ir rytelį...

Ilgam apsigyvenau Sme
tonos rūmuose. Dažnai ji 
man rašė. Raidės, kaip 
paukščiai rudenį, kiekvieno 
laiškelio lėkė į visas puses. 
Kad raidės* neskrajotų, kad 
raidės, kaip gervės, gra
žiai išsirikiuotų, reikėjo 
sesei mokykloje ilgiau pasė
dėti. O jinai, vietoj artojo, 
slinko paskum žagrę, mojo 
dalge — už mane maitino 

, plotiną. Rašė nuoširdžiai— 
į kiekvieną eilutb kaliniui 
dėjo saulę. Kai jai pritrūk
davo žodžių, į voką įkišdavo 
gėlę. Tartum sesė primin
davo kaliniui:

— Iš tavęs atėmė tėviškę, 
atėmė laukus, atėmė taką, 
kuriuo vaikščiojai. O aš vi
sa tai tau grąžinau!..

Ji niekad neabejojo mano 
kelio teisingumu. Ilgai il- 

^gąj nematė manęs. Sesė 
*f|fesiskolino pinigo — 1939 

m. vasarą atvažiavo į Kau
ną. Pravieniškėse kasiau 
durpęs, I čia ji basa atėjo.

“Kam tau reikėjo dėl mano 
arešto galvą sukti? Juk ži
nai: manęs niekas nepa- 
lauš! Sakei — dėl manęs 
pasiryžai kryžių nešti. Ne
nešk! Mes nenorime, kad 
mūsų nugarą kas nors 
spaustų. Kiekvienas mūsų 
turi mokėti nusiimti nuo 
savo pečių vargo kryžių...”

Iš už grotų negalėjau pa
rašyti į Ameriką J. Kaškai- 
čiui. Neleido. 1939 m. jį pa
krikštijau dėde — nu tiesiau 
pas jį savo minčių tiltelį. 
Jam parašė ir sesė. 1939 
m. Agotai į kaimą, prie 
miškų ir pelkių, — J. 
Kaškaitis rašė: “Brangi 
Agočiute! Tamstos broliu
kas iš Kauno saugios vie
tos atsiuntė laišką, rodos, 
tamstos sesytės Emiliutės 
užadresuotą.

Tai aš jam pasiunčiau 
laišką ir tuo pačiu tarpu 
rašau ir Tamstytei keletą 
žodžių... Likite sveikutė... 
Spaudžiu Jums rankytę šir
dingai ir su draugiška pa
garba, Jūsų Dr. Jonas J. 
Kaškiaučius”. Tai liudija 
Kaškaičio didelį taurumą. 
Taip humaniškai jis prabi
lo ir į politinį kalinį, prabi
lo atsargiai, kad Smetonos 
angeliukai to laiškelio ne
paaukotų ugnelei...

O, kiek sesė dėl manęs} 
prisikentėjo! Fašistai ne tik 
man parūpino valdišką na
melį. Jie nedavė ramybės 
ir mano šeimai. Būdavo, 
žiemą, buvęs mano byloje 
“liudininkas,” prikurstytas 
policijos, daužo ir daužo 
langus, rėkia ir rėkia ant 
močiutės:

— Dvėsk greičiau !
Fašistų yežimas subyrėjo. 

Bet naktįes paukščiai neno
rėjo nuleisti sparnų. Jie 
gąsdino sesę. 1940 m. rude
nį rašiau sesei: “...Verki, 
kaip prie Smetonos. Bet 
sauvaliavimo laikai jau žu
vo. ..”

Pagaliau saulė ir jai nu
džiovino ašaras. Bet ir sau
lė negalėjo jos per 24 va
landas išgydyti. O ji sirgo 
septynius metus, belaukda
ma grįžtant brolio. 1940 m. 
rudenį iš redakcijos sesei 
audžiau: “Nekalbėk apie 
mirtį. Dabar tik gyventi, 
gyventi... (Paskaityk vals
tiečiams skirtą laikraštį — 
žineles apie Lietuvą), čia

rašo tokie žmonės, kaip Tu. 
Aš ištaisau ir įdedu kores
pondencijas. Pamėgink Tu 
rašyti. Pakalbėk su tais, 
kurie gavo žemę. Ką jie sa
ko, — ką mano daryti? Ką 
galvoja apie naujus rinki
mus. Visa tai parašyk —ir 
bus korespondencija...

Smetona negrįš... Sakė: 
aš supūsiu kalėjime — ne
supuvau. O dabar... jau lai
mė. .. Esu labai užimtas... 
Darbu patenkintas. Pats 
esu šeimininkas. Niekas ne
varžo...” Tuomet ir prasi
dėjo mano tas, 18 metų tru
kęs,— redaktoriavimas.

Ji jau kopė į kalnelį. Bet 
okupantai vėl ją įmetė į 
pelkę. Tie, kurie džiaugėsi 
Hitleriu, tuoj įsiveržė į tro
belę: atėmė iš sesės drabu
žius, knygas, mano foto
grafijas, jų tarpe Venclo
vos, Kapnio. Būdavo, oku
pantai įlekia į lūšnelę:

— Kur brolis?
— Rytuose.
— Nemeluok! Po grindi

mis slepi! — rėkė ant sesės.
Ją tampė po kalėjimus, 

po stovyklas. Ji svečiavosi 
ir Panevėžio raudonų plytų 
rūmuose, kur kadaise kalė
jau. Apie tai byloja sesės 
užrašai: “Žiūriu pro tas 
pačias grotas, pro kurias ir 
Tu žvelgei. Matau tuos pa
čius narus, žingsniuoju tuo 
pačiu koridoriumi, matau 
tas pačias užrakintas du
ris ...”

Grįžo namo. Vėl gaudo, 
vėl tardo. Todėl jai teko 
nuo okupantų kartais apsi
gyventi ten, kur gyveno 
lakštingalos — girioje. Sa
ko — ją aplankydavę parti
zanai.

Ko tie tą naktį įsiveržė į 
trobelę, prisiglaudusią prie 
liepos krūtinės? Jie kerši-} 
jo sesei už brolį, ariantį li
teratūros laukelį. Negaliu 
tvirtinti, bet man zarasie
čiai nekartą minėjo: tie du 
vokiški paukščiai, padeda- i 
mi neprietelių, tikėjosi tą 
naktį užčiupti ir mane, at
keliavusį iš Kauno...

Nuo sesės skyrė mane ka
ro dūmai. Maniau: jie išsi
sklaidys, pamatysiu. Bet 
taip pavasario pumpuro ir 
nepamačiau... Tuomet to
kią dalią ištiko. daugelį 
žmonių. Ir kiekvienas tų 
žuvusių buvo toks savas 
Nemunui, saulei, kad, jei 
būtų gyvi — Cvirka jiems 
nepagailėtų paskirti po ro
maną, o Salomėja Nėris — 
po poemą...

A. Liepsnoms 
1965. V. 24, Kaunas

Saulės šviesa
šviečia saulė patekėjus 
Plačiuose rytuos,
Maudos žemė ir jos gyviai 
Šiltuos spinduliuos.

šviesu, jauku ir malonu 
Kaimuos ir laukuos, 
Bet kai kur dar tebeglūdi 
šešėliai miškuos.

Bet kai saulė nuolat kyla 
Aukštyn ir aukštyn, 
Tai ir krašto visos vietos 
Eina dar šviesyn.

Taigi, greit jau ir miškuose 
šešėliai išnyks,
Jokių šmėklų prietaringų 
žmonėse neliks.

O kai saulė bus pakilus — 
Kai bus jau pietuos, 
Tai šviesa jos jau matysis 
Visuose kraštuos.

žodžiu sakant, tada visą 
Pasaulį apšvies.
Žmonės šviesiai ir be bai-'

mes 
Gyventi galės.

Jonas Juška

Atlanto vandenyne yra 
Sargaso jūra

(Nud Redakcijos. Atlanto 
vandenyne yra milžiniškas 
plotas, apie 8 milijonai kvad
ratinių kilometrų, kuriame 
plūduriuoja ten besiveisian- 
ti sargaso augmenys. Tai 
yra Atlanto vandenynas, 
bet todėl, kad ten tie aug
menys auga vandenyje, ir 
vadina tą plotą Sargaso jū
ra. A. Mačionio straipsnis 
pateikia daug įdomumų.)

•
Kas gi dabar žinoma apie 

vadinamąją Sargaso jūrą?
Tas Atlanto vandenyno 

plotas yra išsidriekęs gero
kai į rytus nuo Floridos. 
Nors iš visų Sargaso jūros 
šonų teka galingos jūrinės 
srovės, jų tarpe ir Floridos 
pakraščiu Europos link te
kanti gerai mums žinoma 
šiltoji Golfo srovė, pačios 
Sargaso jūros paviršinis 
vanduo tik nežymiai juda 
ratu. Tokio palyginti ra
maus vandens sąlygose ir 
išsivystė būdingieji šios jū
ros bruožai.

Sargaso jūra savo vardą 
gavo nuo plūduriuojančių 
vandens paviršiuje jūrinių 
rudadumblių sargasų, kurių 
čia žinomos kelios rūšys. 
Sargasai laikosi išsidraikę 
visame vandens plote, suda
rydami žalsvai rusvos spal
vos, nuo kelių centimetrų 
iki kelių decimetrų skers
mens gniužulus. Vėjas tuos 
gniužulus varinėja, kartais 
išrikiuodamas juos ilgomis 
juostomis ar net sustumda- 
mas į didesnes krūvas. Ši
tokios dumblių juostos galė
davo sudaryti pagrindą pa
sakoms apie milžiniškus žal
čius ar kitokias žmogui la
bai pavojingas pabaisas. 
Šiaipgi Sargaso jūra keliau
tojui primena jūros van
dens apsemtą bedugnę pie
vą. Tokį įspūdį kadaise bu
vo patyręs ir Kolumbas, 
kai jo laivas plaukė per pie
tinę tos jūros dalį. Kolum
bas čia veltui žvalgėsi, tikė
damasis pamatyti žemę — 
jos niekur nesimatė, atrodė, 
kad ji tik ką būtų nugrimz
dusi į vandenyno bedugnę. 
Tai kėlė baimę, juo labiau 
kad iki artimiausios žemės 
teko plaukti dar labai toli. 
Dabar žinoma, kad po Sar
gaso jūros paviršium yra 
4-6 tūkstančių metrų gel
mės. Taigi jokių pavojingų 
plaukiojimui povandeninių 
uolų toje jūroje nėra, kaip 
nėra ir iš dugno kylančių 
milžiniškų augalų tankynių.

Sargaso jūra domina 
mokslininkus savo vandens 
ypatybėmis ir augalijos bei 
gyvūnijos bruožais. Vanduo 
čia šiltas, vidutiniškai 20-25 
C. Kadangi joje nėra verti

kalinių srovių, iš gelmių ne
iškeliamos biogeninės me
džiagos (azoto ir fosforo 
junginiai), o esamus jų la
bai mažus kiekius sargasai 
greit sunaudoja. Todėl čia 
nėra paskatinimo vystytis 
augaliniam planktonui, to
dėl beveik nėra ir zooplank- 
tono. Dėl tos priežasties 
vanduo čia nepaprasta ai 
skaidrus.

O iš kurgi toje jūroje sar
gasai? Seniau buvo mano
ma, kad tai atplėšti nuo 
dugno ir vandens iš toli at
nešti augalai. Nors Flori
dos pakraščiais ir auga sar
gasai, bet tai kitos rūšys — 
augančios dugne ir lytiškai 
besidauginančios. Sargaso 
jūros platybėse veisiasi sa
vitos plūduriuojančios sar
gasų rūšys, kurios daugina
si išimtinai vegetatyviškai. 
O tokia jūra, kuri turi sa
vitą augaliją, turi būti par 
kankamai sena. Tokią pa
žiūrą patvirtino ir endemi
nės (tik čia aptinkamos) 
Sargaso jūros gyvūnų rū
šys, kurių čia rasta kelios 
dešimtys. Visi šie gyvūnai 
(žieduotosios kirmėlės, sės
lūs ūsakojai vėžiagyviai, 
pilvakojai moliuskai ir net 
kai kurios žuvyčių rūšys) 
yra smulkūs, jie visi tamp
riai susiję su plūduriuojan
čiais sargasais. Be to, čia 
pasitaiko skraidančių žuvų 
ir atplaukia jūrinių vėžlių.

Jeigu viršutiniai Sargaso 
jūros sluoksniai labai ne
turtingi gyvybės, tai to ne
galima pasakyti apie jos gel
mes. Žuvę sargasai grimz
ta gilyn, tiekdami maistą 
gelmių gyvūnams, kurių 
ten, matyt, yra gausu. Tai 
įvairios giluminės žuvys bei 
kiti gyvūnai, taip pat dau
gelis gyvūnų rūšių, kurias 
giluminės srovės atneša iš 
šaltų šiaurinių jūrų.

Sargaso jūra mums žino
tina dar dėl vienos priežas
ties. . Čia šimtų metrų gi
lumoje iš ikrelių išrieda un
gurių lervos, kurias tik po 
kokių trejų metų, jau gero
kai paūgėjusias ir pasikei
tusias, Golfo srovė atneša į 
Europos pakraščius. Šitie 
vos degtuko storumo ungu- 
riukai masiškai užplūsta 
Europos upių žiotis, kad jo
mis pakiltų į tolimiausius 
ežerus ir ten išaugtų į ge
rus ungurius. Kad ungu
riai neršia Sargaso jūroje, 
visi mokslininkai sutinka, 
nors pačių neršiančių ungu
rių Sargaso jūros gelmėse 
vis dar nepavyko pagauti. 
Unguriai nepaprasetai veis- 
lūs. Jų patelės produkuoja 
net po kelis milijonus ikre
lių. Toks milžiniškas vislu-

mas būdingas kaip tik to
kioms žuvims, kurių ikreliai 
yra pelaginiai (sklando van
dens sluoksniuose) ir smar
kiai kitų gyvūnų naikinami.

Kokių dar paslapčių yra 
Sargaso jūros gelmėse? 
Galima manyti, kad ten ne
mažai yra įdomaus, bet 
apie tai dar per anksti kal
bėti. Į jūrų gelmes žmogus 
vos tik pradeda įsibrauti. 
Jūrų gelmės — tai savotiški 
gamtiniai rezervai, kuriuo
se galima tikėtis aptikti 
įvairių archaiškų gyvūnų, 
seniai išmirusių seklesnėse 
jūrų vietose. Prisiminkime 
labai savotiškus stiebeliais 
prie dugno prisitvirtinusius 
dygiaodžius — vadinamą
sias jūrų lelijas. Prisimin
kime neseniai aptiktus chor
dinių gyvūnų giminaičius— 
pogonoforus. Pagaliau pri
siminkime Indijos vandeny
ne aptiktą žuvį latimeriją, 
kuri savo sandara artima' 
riešape 1 e k ė m s žuvims, iš 
kurių dar prieš kelis šimtus 
milijonų metų išsivystė pir
mieji sausumos keturkojai 
stuburiniai. Visa tai kita
dos buvo didelės zoologinės 
sensacijos.

Be abejo, jūrų gelmėse 
gali pasitaikyti ir tikrų pa-, 
baisų. Prie tokių, pavyz
džiui, tektų priskirti milži
niškus galvakojus Archite-'. 
uthis genties moliuskus. Jie 
panašūs į sepijas, yra plėš
rūs, gali sverti kelias tonas, 
o kartu su savo galingais 
čiulptuvais siekia net 60 
pėdų ilgio. Bestumburių 
gyvūnų tarpe pagal dydį jie 
neturi sau lygių. Geriausi 
žmogaus pagalbininkai, ti-1 
riant šias jūrų gelmių pa
baisas, yra dantuotieji ban
giniai—kašalotai, kurie, ieš
kodami grobio, pajėgia nar- 
dyti daugiau kaip iki vieno 
kilometro gilumos. Apie 
šiuos milžiniškus moliuskus 
yra žinių iš įvairių vande
nynų. Nieko nebūtų nuo
stabaus, jeigu juos pavyktų 
susekti ir Sargaso jūros 
gelmėse.

A. Mačionis

ŽUVYS PERSPĖJA
Tokijo universiteto profe

sorius Jasuo Suchiro pa
skelbė, jog giluminės vande
nyno žuvys gali perspėti 
žmones apie žemės drebėji
mą.

Nuo seno žinoma, kad gi
lumoje gyvenančios žuvys 
prieš žemės drebėjimą išky
la į paviršių. Žuvys anks
čiau, negu žmonės, pajunta 
drebėjimą. Kai artėjančios 
katastrofos požymiai žmo
gui dar būna nepastebimi, 
vandenyno dugne dažnai iš
siskiria dujos ir įšyla van
duo. Tokiu atveju žuvys, 
pajutusios pavojų, plaukia į' 
ramesnę vietą.

Sunku įsivaizduoti Lietuvą be Dainų švenčių, 
šią vasarą Vilniuje vėl pamatysime tokį vaizdą.

Žemaitė dailininkų 
darbuose

Mūsų dailininkai gausia
me Žemaitės literatūrinia
me palikime randa daug 
neišsenkamos medž i a g o s 
savo kūrybai. Jie iliustra
vo tarybiniais metais gau
siai leidžiamas Žemaitės 
knygas, sukūrė eilę Žemai
tės portretų.

Vienas geriausių yra P. 
Aleksandraviči aus sukur
tas rašytojos skulptūrinis 
portretas. Skulptorius 
vizduoja rašytoją sėdinčią, 
susikaupusią. Autoriui pa- . 
vyko perteikti turtingą vi
dinį rašytojos pasaulį, dide
lę valią. Už šį Žemaitės . 
portretą skulptoriui P. A- 
leksandravičiui buvo pa- . 
skirta valstybinė premija..

Iš kitų Žemaitės portre
tų reikia pažymėti išraiš
kingą A. Steponavičiaus li
no raižinį.

Žemaitės gyvenimui, jos 
aplinkai pavaizduoti puikų, 
plačiai poplitusį fotografi
jų ciklą sukūrė dailininkė 
Aldona Skirutytė. ' .

Daug medžiagos dailinin
ko iliustratoriaus kūrybai 
duoda Žematės raštai. Sod
ri sodžiaus buitis, įvairūs 
žmonių tipai, nuostabiai 
aprašyta gamta tiesiog pra
šosi dailininko rankos. Vie
na pirmųjų Žemaitės raštų 
iliustratorių buvvo D.” Ta- 
rabildienė. ;

Išėjęs šešių tomų Žemai- •' 
tės raštų rinkinys subūrė 
eilę dailininkų. Šiame lei- * 
dinyje mes matom dailinin- -• 
kų V. Valiaus, J. Kuzmins- 
kio, F. Jurėno, L. Barisai- 
tes ir kitų kūrinius.

Paskutiniais metais pa- ■ 
siroęlžiusios dvi Žemaitės £ 
knygos tapo nauju indėliu 
mūsų geriausių knygų fon
do. Tai TSRS liaudies dai- * 
lininko Vytauto Jurkūno 
iliustruotas “Rudens vaka
ras” ir dailininko Antano 
Kučo “Marti.”

V. Jurkūnas “Rudens va-. ~ 
kare” nepaprastai meniš
kai, savitai atskleidžia so
cialinę žemaitės aprašyto 
kaimo buitį. Su būdinga 
dailininkui pašaipa jis de
monstruoja to meto nege- ■ 
roves, dvasiškius, tinginius. v 
“Rudens vakaro” iliustra
cijos — tai naujas puslapis? 
dailininko kūryboje.

Antanas Kučas, prieš- 
daugelį metų sukūręs ilius
tracijas Aišbės “Bričkai,” 
pasirodė kaip jautrus, ta- • 
lentingas praeities kaimo 
vaizduotojas. Naujos ilius- . 
tracijos Žem a i t ė s “Mar
čiai” toliau tęsia kūrybinį 
dailininko kelią. A. Kučas 
praturtino Žemaitės pusią- 
pius ryškiais buities vaiz
dais. Labai meniška raiži
nių kallba jis pasakoja apie
sunkią moters dalią sena
jame kaime. Dailininkas 
lyriniais niuansais nudažo 
Katrės paveikslą ir aštrią 
pagiežą išlieja Vingiams. ' " 

Ir V. Jurkūnas, ir A. Ku
čas, ir kiti mūsų dailinin
kai, kalbėdami savo indivi
dualia kalba, savo braižu, 
vis plačiau mums parodo ' 
Žemaitės vidinį pasaulį, 
vaizduotą praeities kaimą, ' 
žmones ir jų gyvenimą.

Dail. S. Jusionis

T. SĄJUNGA ĮSPĖJO
Jungtinės Tautos, N. Y.—

S. Carapkinas, TSRjS dele-:1 
gatas,<įspėjo Jungtines 
Valstijas, kad jos ima at
sakomybę prieš žmoniją, ei
damos prie Vakaro Vokie- * 
tijos atominio apginklavi- ■/ 
mo. j -



V. J. Stankus

Prisimenant senus laikus 
sulaukus 80 m. amžiaus

(Tąsa)
Kelionė traukiniu buvo 

varginga. Trečioje klasėje 
reikėjo dardėti 2 dienas ir 
2 naktis, sėdint ant plikų 
medinių suolų. Odessos sto
tyje mane pasitiko brolis 
Mikas, su dideliais ūsais. 
Pora kartų pasibučiavome...

Odessos miestas tuokart 
turėjo daugiau kaip 
pusę milijono gyventojų. 
Plačios gatvės ir - šaunūs 
bulvarai. Įvairūs parkai. 
Visur buvo apsodinta liepo
mis, kurios šauniai atrodė, 
žalios ir žydėjo vasaros lai
ku. Daug paminklų visur 
buvo pristatyta, kaip tai 
Ekaterinos, poeto Puškino 
ir aibės carų ir generolų. 
Tokie vaizdai man, kaip 
Lietuvos kaimo berneliui, 
patiko. Aš gėrėjausi viskuo 
neapsakomai džiaugsmin
gai.
Sadovos gatvės gale, buvo d£/°> kad uz lr ^ek 
pastatyta naujoj turgavie- rublni įam nuostolio pada- 
tė su stikliniu stogu, kurios irlau’ tvarkytojas
viduryje buvo gal pusšim- man Paalskino- kad as uz 
tis įvairių rūšių krautuvių. savodarb? .nlekad nleko 
Vienų iš valgomųjų produk- S™.ne! kapeikos. Sako, 
tų krautuvę turėjo latvis. gaukis kad tu čia gauni 
Kavškelis, kuris samdė ke-!tris karvtU^ kal kĮ UZkkąStl 
lis darbininkus ir su kuriuo;11- užpakaliniame kambary- 

je savo lovukę pasistatyti.

Tarnavau aš pas tą latvį 
3 mėnesius. Per tą laiką įsi
drąsinau ir išmokau rusiš
kai kalbėti su miesčionišku 
Odesos akcentu. Kiti net 
spėdavo, kad “bene jis bus 
Odesoje gimęs.” Be to, aš 
viskuo sumiesčio nėjau ir 
jau nebuvau panašus į Lie
tuvos kaimo bernelį.

Atėjus pavasariui, biznis 
črautuvėje sum a ž ė j o, tai 
aš, kaip jauniausias darbi
ninkas, buvau atleistas nuo 
darbo su keliais rubliais al
gos, ir su sudėtine lovuke 
grįžau pas brolį, kuris gy
veno antroje miesto pusėje.

Kiek palaukus, gaunu dar
bą vaistinėje miesto centre. 
Darbo valandos — reikėjo 
būti vaistinėje visą laiką, 
dieną ir naktį, valant grin
dis, lentynas. Jeigu koks 
buteliukas su vaistais nu
krisdavo ir susikuldavo, tai 
vaistininkas šaukdavo, rėk- 

mano brolis turėjo pažintį, 
tai paprašė man darbo kadtai paprašė man darbo kad Tai tokia pradinė b u v o i'kaįp pUSę mudviejų pirkėjų. 
ir už pavalgymą arba mažą i mano laimė, gyvenant šau- ’ par vįeną mėnesį mudu 

-n i 1“KHjniame Odesos mieste.^ Po ! vargome įr rūpinomės, bet
aš poros mėnesių paprašiau, gajOp nusprendėme viską 

kad duotų man kokį nors, išparduoti kad ir su didžiau- . _
užmokestį už mano . darbą. nuostoliu. Reiškia, ,.su- iš tos pačios vietos. Užsi- 
Vaistininkas . m a n . paaiški- • bankrutavome, ir sugrįžo- 

“Kai išdirbsi pilnus; me į Maldavankę, seną bro
lio vietą.

Susigraibstę savo lovas ir 
kitokius daiktus, nusipirko
me kvortą vodkos ir gorčių 
vyno ir išsigėrėme. Bet aš 
stebėjausi, kad brolis Mišką 
nė kiek nesigailėjo savo sun
kiai sutaupytų rublių. Už 
savaitės kitos brolis atgavo 
savo seną darbą odų įmonė
je.

Už kiek laiko aš irgi ga
vau darbą chemikalų fabri
ke pas poną Sancenbacherį, 
kur dirbo koks pusšimtis 
darbininkų. Įmonė išdirb
davo kelių rūšių aliejų, vit- 
rivolį ir ..visokių druskų ir 
pudrų. Kaip man, taip ir 
kitiems paprastiems darbi
ninkams mokėjo po 80 ka
peikų dienai. Geresnio dar
bo ir su didesne alga aš nie
kur negalėjau gauti.

, Bet išdirbus pusantrų me
tų, kai atėjo antros Kalėdos, 
to skyriaus darbininkai pir
ko Kalėdų dovanas savo už- 
veizdai. Aš gi nemačiau 
reikalo tam girtuokliui bo
sui ką nors nupirkti. Na, 
ir po Kalėdų, pirmą dieną 
atėjus į darbą, jis mane pa
sišaukė prie savo deskos ir 
įteikė korčiukę, kad jis ma
ne atleidžia nuo darbo ne
va dėl darbo sumažėjimo. 
Apsiskundžiau pačiam savi
ninkui, bet gavau atsaky
mą, kad jo užveizda žipd, 
kaip reikia tvarkyti darbi
ninkus prie darbo.

Pareinu namo ir pasakau 
broliui, kad mane atleido 
nuo darbo.

Brolis nusistebėjęs sako: 
“Dabar yra žiema ir Odeso
je darbo niekur negausi, 
tai važiuok į Lietuvą pasi
svečiuoti pas mamytę.”

Dar žodis kitas apie patį 
Odesos miestą. Odesa stovi 
ant aukšto Juodosios jū
ros kranto. Apačioje mies
to guli stori klodai minkšto 
akmens, kurį miestas ir na
mų statytojai nusileidę į

algą. Brolis mane jam labai 
išgyrė ir pasakė, kad ; 
esąs dar tiktai 15 metų ir 
jau turiu “šešerių metų 
mokslą.”

Tai buvo naujieji 1900-ieji 
metai. Į darbą'mane priė
mė ir savo bute davė man 
vietos pasistatyti sulanksto
mą lovukę, o ant rytojaus 
supažindino su visais pro
duktais, kurie susidėjo iš Pasiėmęs ant pečių savo 
miltų, ryžių, makaronu, sudėtinę lovukę su paduška 
džiovintų slyvų, aprikosų ir ir kaldra ir marš pėsčiomis 
kitokių produktų. Apart sa- vėl pas brolį. Su broliu pa- 
vininko, buvo trys “prikaš- 
čikai”-pardavėjai ,o aš jau 
buvau ketvirtas, kaimo ber
nelis, su kaimiškais drabu
žiais ...

Nuo pat ryto iki dvyliktos 
valandos kasdien prieidavo 
pilna krautuvė ponių su 
tarnaitėmis ir šiaip žmonių. 
Biznis eidavo visais garais. 
Man pardavojant prekes, 
savininkas ir kiti “prikaš- 
čikai” pastebėjo, kad aš są
skaitą vedu ne paišeliu, bet 
pirštais, nes, mat, aritmeti
kos — kad du ir du yra ke
turi — manęs nei darakto
rius nemokė. Savininkas 
sušuko: “Kokią, po velniais, 
tu mokyklą lankei per še
šerius metus?!” Liepė ei
ti į kertę ir stovėti, kad ne
padaryčiau kokių piniginių 
klaidų.

Mes visi gyvenome, valgė
me ir miegojome savininko 
bute, o jo giminaitė latviu
kė gamindavo mums val
gius.
' Dabar paaiškėjo, kokią 
mokyklą aš lankiau. Bet 
tas mano naujas bosas buvo 
labai geras žmogus, tai nuo 
darbo manęs nepavarė, bet 
paskyrė vieną iš savo darbi
ninkų, kuris buvo lankęs 
ketverius metus gimnaziją, 
ir pasakė: “Jis tave mokys 
aritmetikos kožną vakarą 
po valandą ar daugiau.” Ir 
pirmą vakarą jis mane pra
mokė iki tiek, kad ant ryto
jaus aš jau galėjau prekes 
pąrdavoti ir paišeliu sąskai
tas suvesti. O per vieną mė
nesį jįs mane išmokė iki to, 
kad aš galėjau prilygti pir
mos klasės mokiniui.

S

no: “ 
metus, tai gausi tiek, kiek 
tu būsi vertas.” Dabar man 
buvo aišku, kad vargiaį ką 
gausiu už savo vergišką 
darbą.

kalbėjome. Jis mane pagy
rė, kad aš mečiau tą aptie- 
korišiką darbą. Sako, ma
tyt, kad pasaulyje nėra tei
sybės, ypač tokiems jaunuo
liams, kaip tu.

Brolis aprūpino mane val
giu ir dar išmesdavo kokį 
pusrublį man nuvažiuoti 
“konke” į miesto centrą. 
Jis turėjo gerai apmokamą 
darbą odų apdirbimo įmo
nėje pas poną Rodokanakį. 
Tik vieną klaidą mano bro
lis darydavo, tai kad nuo 
šeštadienio vakaro iki sek
madienio vakaro pusėtinai 
išsigerdavo vodkos ir vyno. 
Tačiau savo darbe laikyda
vosi per visas šešias dienas. 
Iš viso toje garbarnėje dir-< 
bo apie tris šimtus darbi
ninkų, ir jie nebuvo organi
zuoti, tai darbdavys su 
jais elgdavosi, kaip jam pa
tikdavo. Dirbdavo nuo šeš
tos ryto iki šeštos vakaro.

Ten pat kitoje gatvės pu
sėje buvo nemažas parketų 
fabrikas, kuriame dirbo 
daugiau kaip šimtas 
darbininkų. Tame fabrike 
ir aš gavau darbą su kitu 
jaunuoliu išgraibyti skied
ras iš po piuklinių mašinų 
ir neštuvais išnešti ir su
versti jas pašiūrėje. Darbas 
ir čia nuo šeštos ryto iki 
šeštos vakaro, pusvalandis 
pusryčiams ir valanda pie
tums — užsikąsti duonos su 
lašinukais ir po vieną pa
nūdo rą su arbatėle. Kadan
gi mudu dar neatrodėme 
kaip suaugę vyrai ir nei jo
kie amatininkai, tai mūsų 
algos buvo po 60 kapeikų 
dienai. Už pilną savaitę-i- 

3 rubliai 60 kapeikų. Iš to
kios algos man nuo pragy
venimo nelikdavo nė kapei
kos.

Odesoje gyveno pusėtinas 
skaičius ir lietuvių. Man su 
broliu dažnai tekdavo drau
gauti ir pasikalbėti su tri
mis broliais Baginskais, iš 
Plungės miesto, kurie fab
rikuose nedirbo nė vienas, 
bet vertėsi visokia vertel- 
gyste. Todėl ir mums pa
tarė eiti į kokį nors biznį. 
Jie nurodė kelias tokias 
krautuvėles, išstatytas par
davimui.

Odesoje savo vardą ir pa
vardę pasirašydavau Viken- 
tiji Josipovič Stankevič, o 
sutrumpintai vadindavo 
Vitka, o brolį Miką—Mišką. 
Na, ir mudu nusprendėme ei
ti į biznį.

Brolis nupirko gėrimų ir 
saldainių krautuvėlę Gulia- 
vos gatvėje, prie pat miesto 
centro, netoli nuo Soboro 
aikštės. Biznį varėme pusė
tinai gerai kokius keturis 
mėnesius ir abu buvome pa
sitenkinę.

Bet ištiko mudu netikėta 
nelaimė. Tie žmonės, nuo 
kurių mudu nupirkome tą 
krautuvėlę, nusi nuomavo 
didesnę ir šaunesnę krau
tuvę antroje tos pačios gat
vės pusėje. Vyras su žmo
na sustoję šaligatvyje kiek
vieną buvusį savo klientą 
kviesdavo neva parodyti sa
vo naują ir puošnų bizųį. 
Tuo būdu per vieną mėnesį 
laiko jie išviliojo daugiau

■% V*-

šis jaunuolis—Kauno “Cotton” kojinių fabriko darbuotojas 
Stasys Užupis. Iš fabriko vadovybės jis gavo pagyrimą ir 
premiją už tai, kad labai sparčiai ir tiksliai sumontavo iš 

Prancūzijos gautas sudėtingas mašinas.

PHILADELPHIA, PA
Mylintieji išvykas, pikni

kus, pasigrožėti gamtos 
gražumu, laukų žalumynais, 
vykime į baltimoriečių 
“Laisvės” paramai pikniką 
birželio 20 d.

Vasaros grožis neilgas ir 
nepajusime, kai ateis šaltos 
rudens dienos. Per eilę me
tų philadelphiečiai pripildy
davo busą linksmai vykda
mi, padarykime ir šį kartą. 
Busas Public Service, su vė
dinimu, saugus važiavimui. 
Užsisakykite vietas pas Žal- 
nieraitienę, Kazlauską, Tu- 
reikienę ar Merkį. Busas 
išeis 9 vai. ryto nuo Girard 
Ave. ir N. 4 St.

Liepos 3 d. prisiminkime 
LLD 10 kuopos rengiamą 
pikniką “Laisvės” paramai 
Eastone, pas Katinius. Bu
sas išeis tuo pačiu laiku ir 

sakykite vietą pas tą pačią 
komisiją. Eastonas arčiau 
negu Baltimore. Tikimės 
daug svečių į$į Brooklyn©, 
New Jersey ir mainierių 
apylinkės. Ramanauskienė 
pasitiks atvykusius su ska
niu maistu.

Respublikonų klubas par
duotas. Nariai gavo biskį 
pinigų. Bet, sakoma, gaus 
biskį daugiau, kuomet bus 
suvesta galutina sąskaita. 
Suvienyti Muzikalinio klubo 
su Respublikonų, klubu ne
pasisekė. Tūli išsireiškė, 
kad, mirus, nebūtų šeimos 
gavusios daugiau negu ga
vo dabar. Sunkus darbas 
palaikyti svetainę \ir klubą 
tokiame didmiestyje, skait
lingai apgyventame lietu
viais, išlaikyti nepasisekė. 
Senatvė nusako likimą. Lie
tuvių skaičiaus mažėjimas 
paliečia ir kitas kolonijas.

National Safety Council 
statistika sako: Per pirmus 
tris mėnesius Pennsylvani- 
jos vieškeliuose nelaimių 
skaičius didėja. 1963 metais 
žuvo 315, 1964—336, 1965— 
446.

Welfare sekretorius Ar- 
lin M. Adams prąnąšauja, 
kad, įvedus Medicare įsta
tymą, pakils yąlstijos išlai
dos.

Respublikonai siūlų pakel
ti policmanaips algas $1,000 
metams. Paul D. Ortona, 

požemį, kaip į anglies ka
syklas,/piausfo ir, iškėlę į 
viršų storų plytų forma, 
naudoja nąiųų statybai. Iš 
tokių akmenų beveik visas 
miestas, pastatytas trijų ke
turių aukštų. Aišku, po 
miestu yra tušti ir ilgi tu- 
neliai-urvaį, kuriuose turė
jo progą slapstytis visokį 
žulikai ir kriminalistai.

(Bus daugiau)

miesto tarybos prezidentas, 
klausia, kur pinigų gauti, 
taksų nepakeliant. Ugnia
gesiai reikalauja algų pa
kėlimo. Miesto valdininkų 
rinkimas bus lapkričio mė
nesį. Politikieriai nesigai
li pažadų, kad laimėtų rin
kimus?

Dėl tėvų žiaurumo, 1964 
metais 30 vaikų mirė Phi- 
ladelphijoje.

Gegužės 27 d. vėjas su 
griaustiniu ir lietumi pada
rė nemažai žalos Philadel- 
phijos apylinkėje. Tūlose 
vietose elektros vielos bu
vo nutrauktos, medžiai iš
versti, gyventojai liko be 
šviesos.

V aisti jos aukšč i a u s i a s 
teismas panaikino Delaware 
teismo sprendimą, kuris bu
vo uždraudęs vaikams lan
kyti Chester City mokyklą.

Penktą savaitę pikietūo- 
jama Girard College dėl 
segregacijos. Įvyko areštų.

Pilietis

Iš laiškų
WEXFORD, PA.

Mieli draugai laisviečiai!
Sveikinu jus, linkėdamas 

kuo geriausios sėkmės ..vi
suose jūsų darbuose.

šia proga noriu prisimin
ti, kad birželio 9 d. sukako 
man 76 metai amžiaus, tai 
to atminimui aukoju “Lais
vei” po vieną dolerį nuo 
kiekvienerių mano gyveni
mo metų, tai yra, $76. Lin
kiu jums visiems sveikatos 
ir laimių.

P. J. Martin
Dėkodami už gražią do

vaną, mes linkime Jums, 
drauge Martin, geriausios 
sveikatos ir sėkmės gyveni
me!

.“Laisvės” kolektyvas

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Jonas Petkus jaučiasi ge
riau. Numatoma, kad gal 
būti netrukus galės išeiti iš 
ligoninės. Keturi mėnesiai 
ligoninėje, tai labai jau at
sibodo. Jis yra Veteranų li
goninėje, West Hiavene. Sa
kė, kad nuo draugų gauna 
daug atviručių,, kurios jį 
suramina.

Su pradžia birželio Mar- 
gareta Valįnčius išvąžiayp 
į svečius pas savo dukros 
šeimą į Carpenter, Ill. Sa
kė, kad apie birželio 20 grįš 
atgal. Laimingos -kelionės.

Sekmadienį, birželio 27 
d., Waterburio ir Oakvillės 
draugai turės pikniką Oak
ville je. Gir (Įėjau, kad ųe- 
mažai pažangių lietuvių iš 
mūsų miesto rengiasi pas 
juos važiuoti,

J. Kunca

Point Pleasant, N. J
Mirė Stepanija Macaitė- 

Baltutienė. Mirė gegužes 28 
d. nuo širdies smūgio. Pa
laidota birželio 1 d. Ji bu
vo 73 metų amžiaus. Gy
veno 1411 Joseph St. Paliko 
vyrą S. Baltutį, vieną duk
terį, žentą ir tris anūkus.

' Stepanija buvo gimus Lie
tuvoje, Kretingos parapijoj, 
šašaimų kaime. Jos tėvų 
šeimoje augo dvidešimt vie
nas vaikas. Stepanija bu
vo laisva, seniau prigulėjo 
prie Moterų Progresyvių 
Susivienijimo. Skaitė “Lais
vę.” Geidė, kad būtų pa
laidota laisvai.

Išlydint iš koplyčios kal
bėjo angliškai Mr. C. Van- 
del. R o s e h i 11 Cemetery 
koplyčioje kalbėjo lietuviš
kai drg. A. Skairus. Gra
žiai, kultūriškai palaidota. 
Didelė garbė jos vyrui S. 
Baltučiui, dukrai ir žentui 
Mr. C. .Vendalams.

Apie jos pergyvenimą 
jaunystės dienose žinojau iš 
jos pačios pasakojimo. Ji 
sakė:

Worcester, Mass.

Jo pagarbai bus ir meninė programa

Gera Muzika Šokiams / 
Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai

Didysis Massachusetts Lietuvių

PIKNIKAS
f

Paramai Laikraščio ‘‘Laisvės” 
» r

Dvi Dienas — Sekmadienį ir Pirmadienį

LIEPOS 4 ir 5 JULY
Parkas atdaras nuo 11 vaL ryto 

iki 11 vai. vakaro

Local Orkestras nuo 4 iki 11 P.M.
.■ < I - I • . . . » » • » •

ŠAUNŪS PIETŪS 
* I

Rengia Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugija
Pagerbimui savo ilgamečio pirmininko

JONO PETKŪNO
Jojo 70 metų amžiaus sukakties proga

Įvyks šį Sekmadienį

Birželio 13 June
Pradžia 1-mą valandą dieną

Pokylis bus laikomas

Olympia Parke, Shrewsbury

Bus Įspūdinga Programa

Kalbės Rojus Mjzara
“Laisvės” Redaktorius -

Dainuos Laisvės Choras
Vadovaujanias Wilma Hollis . t 

Iš Hartford, ,Conn.

RAMO VA PARKE 
j w

Claremont Ave., Montello, Mass.
Kaip visada, taip ir šiemet, piknike bus daug 

svečių iš visos Amerikos, nės visi turi atostogas 
ir Nepriklausomybės šventės proga nori pasi
linksminti. Kviečiame visus atsilankyti.

\ Rengėjai

—Žinai, anais laikais nie
ko gero jaunimui Lietuvoje 
nebuvo. Kurie turėjo noro 
ir gabumo, tai pramoko 
skaityti ir rašyti nors sau. 
Nedėldienio sulaukę, eida
vom į bažnyčią, bet mūsų 
siekis buvo kitoks: po pa
maldų visas jaunimas sugu- 
žėdavom į Vokietiją pasi
linksminti. Prisišokdavom, 
pasidairydavom ir pasivai- 
šindavom. Taip linksmai lai
ką praleisdavom...

Reiškiame giliausią užuo
jautą liūdintiems: vyrui S. 
Baltučiui, dukrai, žentui ir 
anūkams; Lietuvoje bflį' 
liams ir seserims, giminėnųs 
ir visiems artimiesiems.

Likusi šeima dėkoja vi; 
siems nuoširdžiai už abelną 
patarnavimą, už Užuojautą

J. Griciūnas

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik
nikų rengimu savo organiza
cijų naudai, ir ką nors sureng- 
kite Laisvės naudai.
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Rochester, N. Y.■b
Iš Moterų klubo

Gegužės 30 dieną turėjo
me gegužinę pas Onutę ir 
Petrą Malinauskus, Fair
port, jų gražiame sodelyje.

Malinauskai labai drau
giški ir visų mylimi drau
gai, visada nemokamai su
teikia vietą, aukoja mūsų 
parengimams, kad tik pa
sekmės būtų geresnės. Ro- 
chesterio moterys esame 
jiems labai dėkingos.

Svečių ir viešnių buvo 
geras būrelis Ačiū jiems už 
atsilankymą, o labiausiai 
virėjoms už pagaminimą 
skanių pietų ir skanios va
karinės. Pelnas bus pa- 
skirltas kovai už taiką.

Kochesteryje daug stu
dentų ir moterų energingai 
kovoja prieš karo pavojų, 
rengia prakalbas ir pikie- 
tuoja. Lietuviai turime pa
gelbėti tam tarptautiniam 
judėjimui.

L. Bekešienė

. Brockton, Mass.
Mirimai

Gegužės 16 dieną, ligoni
nėje, mirė Jonas Lolis. Pali
ko liūdinčius savo žmoną 
Suzę, dukrą Julian, jos vy
rą Stanley Alockaną, du 
anūkus, Argentinoje brolį 
Pr^hą, Lietuvoje dvi sese- 
risj^r kitų giminių. Palaido
tas Kalvarijos kapinėse.

Birželio 1 dieną mirė Lū
še Kaulakienė (Plokštytė), 
Prano Kaulakio žmona. Il
gai sirgo ir daug kentėjo.

Paliko liūdinčius vyrą 
Praną, du sūnus, du posū
nius ir Lietuvoje brolius 
Petrą ir Adolfą. Buvo pa
šarvota Ed. Waitt šermeni
nėje. Buvo daug gražių gė
lių, daug žmonių lankėsi į 
šermeninę. Palaidota Kal
varijos kapinėse. Reiškiu 
Kaulakiui užuojautą.

Piknikai
Sekmadienį, birželio 13 

d., sode, 27 Cleveland Ave., 
Mesteltoje, arti Liet. Tau
tiško namo, įvyks piknikas. 
Rengia Montello Moterų 
klubas. Įėjimas nemokamas.

Mass, valstijos lietuvių 
apskričių piknikas įvyks 
sekmadienį, birželio 20 d., 
Maple Parke, šalimai Law
rence. Iš mūsų miesto va
žiavimui Montello Vyrų 
Dailės Grupė nusamdė gra
žų busą. Yra vietos ir paša
liečiams. Kelionė į abi pu
ses tik $2.

Busas išeis birželio 20 d. 
lygiai 12 valandą dieną, nuo 
Lietuvių Tautiško namo. 
Vietas užsisakykite pas 
George Shimaitį, K. Ustu- 
pą ir Gerge Stepanauską. 
Norintieji važiuoti būkite 
laiku. Turėsime gražią ke
lionę, o piknike sueisite 
dbug pažįstamų.
y George Shimaitis

PT. PLEASANT, N. J.

Mirė

Stepanija Macaite-Baltutiene
Užuojauta vyrui Stanislovui Baltučiui, dukrai 

Irene, žentui Carl Vandai ir anūkams, broliams 
ir seserims Lietuvoje.

K. Paciūnas
D. Burkauskas
A. Labunauskas
K* Savich
J. Griciūnas
M. Griciūnienė

Dar apie Dženę 
Bondžinskaitę

“Laisvėj” tilpo žinia, kad 
New Yorko mieste mirė 
Dženė Bondžinskaitė, 67 m.

Dženė Bondžinskaitė at
važiavo iš Lietuvos į Eas
ton, Pa., prieš Pirmą pa
saulinį karą. Už kiek laiko 
ji prisirašė prie L.S.S. 42 
kuopos; mokestis tuokart 
buvo 25 centai per mėnesį, 
už kuriuos kožnas narys 
gaudavo savaitraštį “Kovą” 
Ant kiek aš pamenu tai 
D. Bondžinskaitė buvo sa
vamokslė jauna mergaitė, 
kuri labai pamilo apšvietą, 
skaitė visokius laikraščius, 
brošiūras ir knygas, kokias 
ji galėjo gauti tais laikais.

Kada įgavo pusėtiną ap
švietą, tai Bondžinskaitė ir 
Ona Bačinskaitė, kuri da
bar gyvena St. Petersburg, 
Fla., taipgi Suzana Tarvi- 
daitė, kuri Eastone mirė 
prieš kelis metus, ir kitos 
merginos ir moterys pradė
jo skelbti kovą už balsavi
mo teises moterims, nes 
tais laikais moterys dar ne
turėjo pilietiškos teisės bal
suoti.

Tais laikais Anglijos mo
terys buvo susiorganizavu
sios į taip vadinamą “su- 
fragisčių”sąjungą ar parti
ją kovai už moterų pilietiš
kas teises, tai amerikietės 
moterys ir merginos ėmė 
pavyzdį nuo anglikių. Tuo
kart mūsų eastoniečiai LSS 
42 kp. nariai jų veiklą už- 
gyrė ir pradėjo vadint 
suf ragystėmis. Vienoms 
toks vardas patiko, bet ne
kurtos buvo nepatenkintos. 
Praslinkus daug metų ir 
amerikietės išsikovojo teisę 
balsuoti.

Pasibaigus Pirmam pa
sauliniam karui, bene 1920 
m. Dženė atsisveikino su 
Eastonu ant visados, apsi
gyveno New Yorko mieste. 
Nuo to laiko daug kartų 
pastebėjau jos parašytus 
straipsnelius į moterų žur
naliuką ir “Laisvę”. Dau- 
daugiausiai moterų klausi
mais, o dar vėliau ji pradė
jo maršrūtuot su prakalbo
mis, ypač po angliakasių 
apylinkes.

1950 m. aš turėjau progą 
dalyvauti “Laisvės” kon
certe ir ta proga susitikau 
Bondžinskaitę, su kuria va
landą laiko pasikalbėjome. 
Ji pasisakė, kad ištekėjusi 
už inžinieriaus Timofiejaus 
Kudatzkio, rusų kilmės.

V. J. Stankus
Miami Springs, Fla.

Miami, Fla. — Iš Angli
jos skrisdamas dingo JAV 
militarinis lėktuvas su 10 
lakūnų.

A. Gudaitis
K. Dzeveckas
Mrs. L Vandel
C. VMndel
S. Baltutis
A. Skairus

Lawrence, Mass.
Jau visai netoli Massa

chusetts valstijos lietuvių 
apskričių piknįkas, kuris 
įvyks sekmadienį, birželio 
20 dieną, Maple Parke, 
Methuenuose. Prašomi iš 
visų kolonijų masiškai da
lyvauti.

Iš bedarbių raštinės pra
nešama, kad dabar Massa
chusetts valstijoje yra 45,- 
800 bedarbių. Suprantama, 
į šį skaičių neįeina tie, ku
rie dirba po 2 ar 3 dienas 
per savaitę, taipgi jaunuo
liai, kurie dar nedirbo, o 
nori darbo susirasti, na, ir 
tie, kurių nedarbo apdrau- 
da jau pasibaigus.

No. Andoveryje du plėši
kai apsirengę policininkų 
drabužiais pasibeldė į du
ris. Kada moteris juos įsi
leido, tai jie pasiėmė pi
nigus, žiedus, automobilio 
raktą ir nuvažiavo.

Tik po to moteris dasipro- 
tėjo, kad tai nebuvo polici
ninkai, o plėšikai. Buvo 
pašaukta policija. Už 5 va
landų užmiesty rado palik
tą automobilį, bet plėšikų 
nepagavo.

Andoveryje Roylheon Co. 
buvo sur engus darbinin
kams vakarienę. Specialis
tai pasakė patriotiškas kal
bas, o kitą dieną jau pra
dėjo iš darbo atleisti dar
bininkų. Viso ten dirbo 
apie 3,000 darbininkų.

Maple Parko bendrovė 
paaukojo dienraščiui “Vil
niai” $45, tai yra po do
lerį nuo jos kiekvienerių 
gyvavimo metų. Geras nu
tarimas.

LLD 37 kuopa ir LDS 125 
kuopa nutarė Namo bend
rovės Šerus, kurie yra po 
$25, paaukoti Lietuvių Li
teratūros Draugijai kny
goms leisti.

Sulaukęs 78 metų am
žiaus mirė Kazimieras Juo
zukas. Liūdinčius paliko 
žmoną ir sūnų. Buvo gi
męs Lietuvoje. Reiškiu jo 
šeimai užuojautą.

S. Penkauskas

Houston, Texas. — Dak
tarai stebisi, kad taip svei
ki sugrįžo JAV astronau
tai J. M c D i v i 11 ir Ed. 
White.

Baltimorės ir Apylinkes Visuomenės Dėmesiui

“LAISVES“ PIKNIKAS
Sekmadienį, Birželio 20 d., 1965 m.
Pradžia 11 valandą ryto, —r:— Muzika nuo 3 vai. iki 7:30 vai. vak.

i Slovak National Home & Park
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

Turėsime skanių valgių ir bus gardžių gėrimų

Finų Moterų Choras atliks dainų programų
Gerbiamieji! šis piknikas bus laikomas jau visiems žinomoje vietoje. Par

kas yra pilnai patgous svečiams priimti. Atsilankiusieji galėsite linksmai laiką 
praleisti. Kviečiame visus atsilankyti. x

Rengėjai

KELRODIS: Iš Philadelphijos —- imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki Baltimorės; privažiavę 
pirmą gatvę Kresson St., sukitės į kairę ir važiuokite iki Lombard St., Lombard Strytu sukitės į 
kairę ir, pervažiavę tiltą, laikykitės tiesiai iki Holabird Avė. Čia sukitės į kairę ir, pusantros 
rtlailės pavažiavus, kairiajame šone bus pikniko vieta, o dešiniame šone—dideli vartai Kareivių 
Camp. ( .--.k/

IŠ Baltimorės važiuojant feikja. imti autobusą No; 20, Baltimore Stryte, bet tik tą, kuris pa
žymėtas DUNDALK. Busas prieveža prie pat pikniko vietos.

So. Boston, Mass.
Iš LLD 2 Kp. susirinkimo

Jis įvyko birželio 3 d. 
Narių atsilankė geras bū
rys. Buvo išklausyti rapor
tai iš kuopos veikimo. Iš
rinktos K. Kazlauskienė ir 
Elz. Repshiene dirbti prie 
Moterų stato piknike, kuris 
įvyks Maple Parke, Me- 
thune, Mass., birželio 20 d. 
Rengėjai prašo, kad ir kitų 
miestų moterys pagamintų 
naminių valgių ir atvežtų. 
Taipgi prašo turinčius ma
šinas, kurie važiuos į pikni
ką, nevažiuoti tuščiomis— 
atvažiuokite prie L.A. Pilie
čių klubo, 318 W. Broad
way, paimti kitus, o kurie 
norite važiuoti—ateikite į 
klubą kaip 11 vai., būsite 
nuvežti į pikniką.

Kuopa yra padariusi ti- 
kietukų dėl Angora stoto. 
Turintieji tuostikietus pla
tinti, atvežkit į pikniką, o 
jei negalėsit piknike būt, iš 
anksto prisiųskit S. Rai- 
nardui, nes jis juos tvarko: 
40 Ripley Rd., Dorchester, 
Mass.

Iki pasimatymo piknike!
S. Rainard

Lowell, Mass.
Gegužės 23 d. suruoštas 

meno koncertas, Worceste- 
ryje, pasiliks ilgai atminty
je, nes tai buvo labai gra
žus parengimas,

Dėkui M. Kazlauskienei 
iš Haverhillio, kuri važiuo
dama į tą koncertą ir mane 
nuvežė. Linkiu A. Kazlaus
kui greitai pasveikti.

•
Vandalų, kaip kitur yra, 

taip ir pas mus. Gegužės 30 
d. jie išdaužė .aukštesnėsės 
mokyklos langų stiklus.

•
Į Liepos 4 ir 5 dienomis, 
Į Ramova Parke, Montelloj, 
j “Laisvės” naudai yra ruo
šiamas piknikas. Lowellio 
ir Nashua lietuviai ruošia- 

Įmės vykti busu. Kalbėjau
si su Žiedeliu. Sutarėme pa
dirbėti. Žinoma, reikalinga 
ir kitų draugų talka.

Kelionė į abidvi puses 
bus tik $2.50. Prašome vie
tas iš anksto užsisakyti.

J. BĮ—nis

Manhasset, N. Y. — Su
laukęs 85 metų amžiaus mi
rė M. Richmond, muzika- 
linių veikalų gamintojas ir 
platintojas.

Hudson, Mass.
Gegužės 28 dieną, sulau

kus 75 metų amžiaus, mirė 
Salomėja Zulonienė, po tė
vais Plavakaičia. Liūdin
čius paliko sūnų Albertą, 
seserį Pauliną Yaman, gy
venančią So. Bostone, brolį 
Chas. Plavaką Dorcheste- 
ryje ir daugiau giminių. 
Pašarvota buvo pas grabo- 
rių Kieky.

Salomėja prigulėjo prie 
L D S 6 kuopos, buvo pa
žangi moteris, veikdavo su 
pažangiečiais, paaukodavo 
darbininkų reikalams pagal 
išgalę. Buvo batelių fab
riko darbininkė. Mirė Mal- 
bury ligoninėje.

Būrelis lietuvių palydėjo 
ją į kapines. Lai jai būna 
amžina ramybė.

P. Vaitekūnas

AFRIKIEČIAI PRIEŠ 
JAV INTERVENCIJĄ
Dar es Salam, Tanzinija. 

—Per 4 dienas čionai lan
kėsi Kinijos premjeras 
Chau Enlai. Jis ir Tanzani
jos vyriausybė išleido ben- j 
drą pareiškimą nupeikda- i 
mi Jungtinių Valstijų in
tervenciją Vietname ir Do
minikoje.

Tarp kitko, pareiškime 
sakoma: “Imperi a 1 i z m o 
prigimtis nepasikeitė... Jis 
tęsia agresijų politiką.”

Bogalusa, La. — Sakoma, 
kad negrai ginkluojasi ap
sigynimui nuo baltųjų tero
ristų.

New Yorkas. — Sulau
kęs 69 metų amžiaus mirė 
operų dainininkas Herbert 
Janssen.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks birželio 14 d., 2:30 
vai. popiet, 29 Endicott st.

Kviečiame visus narius ir nares 
dalyvauti šiame susirinkime. Turi
me daug reikalų apkalbėti, kaip tai: 
Apskričio piknikas birželio 20-tą d. 
Maple Parke; “Laisvės” piknikas 
liepos 4-tą, Montello; taip'gi ir Wor- 
cesterio Olympia Parke išleistuvių 
turistų į Lietuvą pietūs birželio 27.

Prie virš minėtų parengimų turi
me gerai prisiruošti.

Jaskevičius, sekr.
(45-46)

PRANEŠIMAS
Po nauju Savininku. VIRGINIA 

LAKES, ant Florence Rd., RT. 561, 
Tansboro, N. J. (arti Berlin). Mau-\ 
dymai, piknikai, užkandžiai.

VIRGINIA TAVERN ant vietos. 
Atdara nuo Šešt., Geg. 29, iki Rug
sėjo 6. 20 mailių nuo Tacony-P'ai- 
myra Tilto.

PHILADELPHIA,

Help Wanted—Female

WAITRESS
11 PM—7AM. Fast, neat, 

dependable.
Apply in person. 10 AM to 2 PM 

PENNA GRILL 
40th & Spruce

(43-47)

—WOMAN. To care for 4 well 
behaved children in Motherless 

Home who need family atmosphere.
Heavy cleaning done by others. 

Excellent employer. Live in Salary. 
Conshohocken area. 828-3515.

(43-47)

HOUSEKEEPER. Refined, mature, 
live in. Likes children. Nice Home. 
Own room. TV. Recent references.

OL. 9-1113.
(46-50)

HOUSEKEEPER. Experienced, 
mature, reliable. Sleep in 5 days. 
Must be fond of children. Sun. & 
Mon. off. Own room. Air-Cond. TV. 
Rec. refs. $55 to start. ES. 9-2225.

(46-50)

WAITRESS

Part time. Apply —
ST. DAVID’S GOLF CLUB 

Wayne, Pa.
(46-50)

COMPANION
For elderly adult, with poor eye
Sight. Must sleep in. CC apt.

Other help on premises.
VI. 8-6720'

(46-50)

WAITRESS Wanted
Both shifts, full time, part time.

Mature woman preferred.
FRAMOS BEEF & ALE TAVERN

Stenton Ave. & Haines.
(46-47)

Sales Temp. No fee. Be a
MARKET-AIDES GIRL.

Join in the fun of working on 
interesting assignments at high 

hourly rates.
You’ll love the excitement of: 

Convention Work, Trade Shows, 
Demonstrations, Market Surveys, 

Sales Promotion, 
Telephone Promotions.

Apply now:

MARKET-AIDES GIRL
Div. Kelly Girl Service, Inc.
Room 607, No. 2 Penn Center.

LO. 4-3110.
(43-46)

WOMAN. Middle age, to do pleasant 
telephone work for large National

Firm. Guaranteed salary.
Phone RA. 5-8661, between 5-9P..M.

Mr. Dumont.
(42-46

HOUSEKEEPER. Able to assume 
responsibility for care of house and 
children. City and Sea Shore. 
Private room. Perm, position. Must 
have excellent references. Sal. $40.

MO. 4-2077.
(42-46)

FINISHERS

Must be experienced. Also able to 
use sewing machine. Steady work. 
Air condition shop.

BOYD’S
1217 Market Street

(46-47)

HOUSEKEEPER. Modem air con
ditioned home. Experienced with 
young children. 5 days, sleep in, Wed. 
& Sat. No cooking. Recent referen
ces. $45 plus car fare.

ME. 5-5234.
(45-46)

WEAVERS. On hair cloth loom, 
for night work. Steady work, good 
working conditions. Apply in person 
7 to 4 P. M., 3rd fl. HUNTERS 
MILLS INC., 1424 N. Howard St. 
(Howard & Jefferson Sts.) No phone 
calls. ,

(45-51)

. GENEROLAS MOLIS 
BUS IŽDININKU

Washingtonas. — Reak- 
ciniš generolas Lucius D. 
Clay (Molis), kuris savais 
laikais buvo JAV militari- 
nių jėgų komandie r i u m i 
Berlyne ir, provokavo inci
dentus, dabar bus Respub
likonų partijos iždininku.

PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE

MILLING MACHINE 
OPERATOR

... position available for qualified 
applicant to set-up and operate 
milling machine on medium-sized 
steel casting.

DODGE STEEL CO.
6501 STATE ROAD

(46-48)

Experienced Pin Draftor Operators, 
for night shift, 8:30 to 12. Apply 
Bridgeport Manufacturing Co., 4th 
& Coates Sts., Bridgeport, Pa.

. (41-40)

MACHINE OPERATORS. Excellent 
opport, available at progressive 
metal fabrication Co. for expd lathe. 
Bullard, Bridgeport, slatter and 
milling machine operators. Excel 
fringe benefits. Also floor inspector 
for machinne shop. Call DE. 2-5535, 
Mr. Bell. (40-46)

WAITER

Over 21. Some lite cooking.
Apply 6618 Castor Ave.

PI. 2-8053
(46-47)

SERVICE STA. Attendants. Full 
time job for qualified men. Pay 
scale good. Over 26, married. Exp.

helpful. Apply: SUN OIL CO., 
Service Sta., Cheltenham & 
Sycamore, Cheltenham, Pa. 

For interview, ask for Mr. James.
(46-48)

SERVICE STATION ATTENDANT ' 
Experienced.

With mechanical knowledge. 
Steady.

LE. 2-9881.
(46-49)

SHEET METAL MECHANIC. Ex
perience on stainless steel fabrica
tion. Up to 12 gauge material. 
KLAUDER, WELDEN & GILES, , 
Adams Ave. & Leiper St.

JE. 5-1500. (45-49)

AUTO BODY PAINTER. Exper- 
ienced. Steady, full time. Many be
nefits. Conscientious and reliable 
only need apply. MA. 2-1111.

(45-49)

ROUTE MAN. Young, aggressive

to service vending equipment. No 
experience necessary. Interviews at 

151 E. Hunting Park Ave.
(45-47)

ROOFING SHINGLER
& SIDING 

MECHANIC.
Steady work. Call NE. 7-6897

(45-49) .

FLOOR AND RUG MAN. Exper
ienced floor covering man for in
stitution. To work with carpets, li
noleum and asphalt tile. Prefer live 

in. Call personnel. SK. 7-3731.
(45-49)

MALE and FEMALE

ENGRAVING & STENCILING

Lay out work for Engraving 
Machine 

609-931-1819, N. J.
(45-46)

J. VALSTIJOS GUDRIAU 
VEIKIA DOMINIKOJE
Santo Domingo. — Jung

tinės Valstijos sutvirtino 
juntos jėgas ir iš Domini
kos beveik visus marinin- 
kus iškėlė. Tas daroma 
nuraminimui Lotynų Ame
rikos valstybių.

Taipgi čionai pradėjo 
veikti Amerikos valstybių 
sąjungos komisija, kuri 
laikosi Washingtono politi
kos. z

Berlynas* — Į rytų Berly- 
ną atvyko Jugoslavijos 
prezidentas Tito; jį pasiti
ko 100,000 žmonių. t
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Gražios buvo išleistuves
Birželio 5-tą brooklynie- 

čiai turėjo labai gražias iš
leistuves ekskurs a n t a m s, 
vykstantiems atlankyti Lie
tuvą. Išleistuves surengė 
LDS 1-ma kuopa. Susirinko 
daug daugiau gražaus svie
to negu buvo tikėtasi. Nors 
iš anksto pasirūpinta mais
to dėl netikėtumo, tačiau 
rengėjams prisiėjo būti gan 
atsargiais, kad maisto kliū
tų visiems svečiams.

Ši išvykstančiųjų grupė 
susidarė gan didelė ir iš 
tolimų vietų Amerikos, tai 
ne visiems jiems buvo pa
togu pribūti į šias išleistu
ves. Vienok jų sudarė gru
pę čia iš apie tuzino, kurie 
irgi buvo ne visi brookly- 
niečiai. Pavyzdžiui, Žukaus
kas atvykęs net iš Seattle, 
Wash. Jis tai jau tikrai 
padaręs pusę kelionės į Lie
tuvą. Jam teko skristi apie 
tris tūkstančius mylių iki 
Brooklyno. O per Atlantą 
nuo Brooklyno iki Europos 
sausžemio irgi apie 3,000 
mylių. Buvo čia ir kitas iš 
toli. Stasys Vilkas irgi at
vykęs iš už pusantro tūks- i

kaip koks viesulas, tą tvo
relę nuo kapo išsivežė Vo
kietijon daugiau karo įran- 
kų darytis.

Išleistuvėms darbin inkų 
buvo daug, bet jiems prisi
ėjo ekstra pabėgioti, paten
kinimui tiek daug svečių. 
Dirbo Valys Bunkus, Vera 
Bunkus, Alex. Nevins, jo 
žmona ir dukrelė, Paul Ven
ta ir jo sūnukas, kuris taip
gi, rodos, Lietuvon vyksta 
su mama, Anne Yakštis, 
Elzbieta Kasmoch. Kaziūnė 
Čeikauskienė ir Jurgis Va- 
resonas, kuris irgi vyksta 
Lietuvon.

Nors visi dirbo daug ir 
skubiai, bet Kaziūnei Čei
kauskienei teko kuo dau
giausiai darbo atlikti, nes ji 
turėjus prirengti visą mais
tą. Ekstra ačiū Kaziūnei už 
tai!

A. Gilmna

Mirdamas paliko 
pilną namą pinigą
Brooklyna. — Namely- 

tančio mylių/ Jis iš St. Pe- i je prie Brooklyno tilto, su- 
tersburg, Fla. laukęs 60 metų amžiaus,

Net keli jų išsireiškė, pa- mirė Dominick Berlingieri 
sakydami, kodėl jie nori pa- (pramintas Mažuoju Domi- 
matyti dabartinę Lietuvą. 
Kalbėjo Vilkas, Žukauskas, 
Mitchell, Varesonas, Guris 
ir LLD prezidentas Gasiū
nas. Daugeliui jų rūpi pa
matyti dabartinę Lietuvą 
todėl, kad ji galėjo padary
ti tokią didelę ekonominę 
pažangą, išvystydama tpkią 
sudėtingą industriją, pakel
dama kultūriniai ją ant to
kio laipsnio, kad. ten ne tik 
neliko ne; vieno, > kuris ne-

tersburg, Fla.

nikų).
.. Sakoma, kad mirė natū
ralia mirčia, bet policija 
nustebo, kada įėjo į jo na
mą, nes pilni viedrai, stal
čiai, popieriniai krepšiai 
buvo sidabrinių pinigų nuo 
10 centų iki pusės dolerio. 
Taipgi daug rasta bumažkų 
po $20.

Policija atsigabeno iš va- 
žiųotės skyriaus metalinių 
pinigų .skaitymo mašiną.

galėtų skaityti - rašyti, ale Suskaitė virš $13,000 ir dar 
daugybė pasiekė auksas vis randa daugiau sidabri- 
mokslus. Lietuvių .tauta per nių pinigų.
amžius to nebuvo girdėjusi, 
nei mačiusi. Išnyko klasės, 
—išnyko dvarponiai, ban- 
kieriai ir fabrikantai. Bet 
išnyko ir ubagai-elgetos. 
Vienas ten vykstančių jų 
net išsireiškė norą matyti, 
kaip šalis gali gyventi be 
turtuolių ir ubagų.

Iš turistų gerai pažįstu 
Stasį Vilką. Su juo teko 
kiek daugiau pašikalbėti. 
Jis nusijuokė sakydamas, 
kad jis nori ir savo gimtą
ją vietą pamatyti, kaip da
bar ten žmonės atsineša į 
tūlus gamtos nuotykius. 
Pavyzdžiui, ant Vilkų že
mės buvę senovės kapinės, 
kaip daugely vietų Lietuvo
je, nuo nežinomų laikų. Pas
kutinį kryžių ant tokių ka
pinių nuvertus, buvo su
prantama, kad tas žemės 
savininkas, kurio lauke to
kios kapinės, gali jų žemę 
jau arti. Prie to rengėsi ir 
Vilkai. Tačiau vieną gražų 
rytą Vilkai atsikėlę žiūri ir 
savo akims netiki. Ant tų 
kapinių stovi gražių gra
žiausias naujas ąžuolinis 
kryžius! Ot, jau jų žemės 
ir nearsi. Bet su sekančiu 
lietumi atėjo ir perkūnas. 
Vėl vieną rytą po lietaus 
atsikelia Vilkai ir netiki sa
vo akims — naujasis kry
žius perkūno ištaškytas! 
Žmonės sako — stebuklai.

Kryžius' ne kryžius, Vilkai 
nutarę kapinių vis tiek ne
arti. Ko gero, Stasio mo
tina ten pasilaidojo, pada
lydama kapines savo nuo
savybe. O jeigu ko vietinis 
kunigas nepriimdavo į baž
nyčios kapines, tai tam bu
vo vieta Vilkų kapinėse. 
Stasio motinai pastatytas 
ten- net gražus akmeninis 
kryžius, su gražia geležine 
tvorele. Atvykę niokoti Lie
tuvą hitlerininkai vokiečiai,

Dominikas .užlaikė kar- 
čiamą, kurią prieš metus 
pardavė.

Nėw ’Yorkas. — Sulaukęs 
83 metų amžiaus mirė įžy
mus daktaras Russell L. Ce
cil.

At

18-ka tūkstančių reikalavo 
baigti karą Vietname

Tai buvo masinis mitin- yard Rustin, Mrs. Martin 
gas, kokį seniai Niujorkas Luther King, Dagmar Wil- 
matė! son (Women Strike for

Praėjusį antradienį niu- Peace vadovė), ir kt. 
jorkiečiai, tarp 17-18 tūks-j Mitingą rengė SANE, an
tančių jų, susirinko į Madi-, tikarinė organizacija, k"

son (Women Strike for

son Square Gardeną reika
lauti, kad valdžia baigtų 
karą Vietname.

Buvo visa eilė įžymių kal
bėtojų ir visi mušė į tą patį 
tašką: baigti karą Vietna
me, liautis žudžius ameri
kiečius ir vietnamiečius.

Sakę ugningas kalbas: se
natorius Wayne Morse, 
Norman Thomas, prof. 
Hans J. Morgenthau (iš 
Čikagos universiteto), Ba-

, ku
riai priklauso vidurinės kla
sės žmonės. Įėjimas į salę 
vienam asmeniui buvo: $10, 
$7.50 ir $1. Aišku, darbinin
kai daugiausiai pirkosi po 
$1 tikietą, o. turtingesnieji 
— brangesnius;

Buvo renkamos aukos tęs
ti kovai už taiką. Sudėta 
apie $17,000.

Mitingas buvo ne tik di
delis, o ir labai spalvingas 
ir įspūdingas.

Svarbus masinis 
susirinkimas

Susirinkimą šaukia Kon
stitucinių Laisvių Komite
tas. Įvyks birželio 15 d., 
7:30 vai. vakare, Hotel Edi
son, 47 Street, Manhattane. 
Kalbės žymūs veikėjai: Pro
fesorė Louise P. Smith, 
Gill Green ir jaunimo klu
bų vadovė Bettina Apthe- 
ker.

Susirinkimo tikslas pa
smerkti reakcinį McCarra- 
no įstatymą ir pareikalauti, 
kad Kongresas jį atšauktų. 
Panašūs mitingai įvyks ir 
kituose miestuose, Dedamos 
pastangos, kad šitas New 
Yorko mitingas būtų skait
lingas.

Išlydėjome turistus į 
senąją tėvynę

Ns.
Rep.

Mieste pasidairius
Majoras Wagneris pa

tvarkė, kad turės būti pa
statytas iškeltas vieškelis 
tarp Holland tunelio ir Wil
liamsburg ir Brooklyn tiltų. 
Prasidės supirkinėjimas ir 
griovimas namų, kurie kliu
dys statybai. Projekto įvyk
dymas paims keletą metų.

Gerai būtų, kad majoro 
sumanymas būtų priimtas.

Grupė vaikų ir keli suau
gę žmonės ramiai sėdėjo 
prie savo namų ant laiptų 
Brooklyne 1631 Prospect 
Place. Staiga ant jų užlėkė 
automobilius. Vieną 5 metų 
mergaitę užmušė, o kitus 

Dar tik 42 metų sulaukus kelis vaikus ir suaugusius 
sužeidė.New Yorke mirė įžymi ak- 

torė-komediantė Judy Holli
day. Ją užmušė vėžys. Miss 
Holliday pasižymėjo tokiose 
komedijose kaip “Born Yes
terday” ir “Drop Dead”.

Dabar jau turime naują 
policijos komisionierių. Juo- 
mi yra Vincent L. Borde- 
rick, tiktai 45 metų 1 am
žiaus vyras, baigęs Prince- 
tono universitetą. Jo ko
mandoje bus 27,000 polici
ninkų. Jis gaus $35,000 per 
metus.

Motery Klubo mitingas
Moterų Klubo susirinki

mas įvyks birželio 16 dieną, 
7:30 vai. vakare, Laisvės 
name. Tai bus paskutinis 
mitingas šį sezoną; liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais tu
rėsime atostogas.

Atliksime klubo reikalus, 
paminėsime rašytojos Že
maitės 120 gimimo metinę 
sukaktį. O Maspetho narės, 
kaip ir kasmet, mus pavai
šins.

Dalyvaukime visos.
Valdyba

Majoras Wagneris turi 
puikų pasiūlymą. Jis nori, 
kad Ney Yorko miesto ta
rybą renkant būtų naudoja
ma proporcionalės atstovy
bės sistema. Kiek kuri par
tija per rinkimus gauna 
balsų, tiek turi taryboje at
stovų. Kadaise, tokia rinki- -
mų sistema labai gerai vei- 380,000. Bandymai bus pra- 
kė. Įsigalėjusi reakcija ją ' dėti su 250 “beviltiškų” nar- 
panaikino.

Atsimename, kaip tai sis
temai veikiant buvo išrink
ti miesto tarybos nariais 
komunistai Benjamin Davis 
ir Peter Cacchione.

Beth Israel Medical Cent
rui pavesta gydyti narkoti
kų vartotojui « Miestas už 
tai ligoninei sumokės $1,-

kotikų vartotojų,

Pas Aido choro 
mokytoją

Speciale “Laisves” Laida
A (žymėjimui

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos

Auksinio Jubiliejaus
Prašome organizacijų ir asmenų per “Laisvę” 

sveikinti Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją (ALDLD), išgyvenusią 50 metų, iš
leidusią 75 knygas, suruošusę tūkstančius prakal
bų, paskaitų, įvairių kultūrinių parengimų ir pa
silinksminimo sueigų.

SPECIALĖ “LAISVĖS” LAIDA IŠEIS 
1965 METAIS SPALIO 5 DIENĄ

Norime gauti iš organizacijų pasveikinimų nuo $5.00 
ir aukščiau. Norime gaut pasveikinimų iš asmenų ir pa- 
siskelbimų iš biznierių specialei laidai.

A Pasveikinimams kaina yra $1.50 už colį. Colis skai
tosi vienos skilties plotis ir vieno colio aukštis.

Sveikinimai ir skelbimai, ne mažiau kaip už $5.00, 
bus išspausdinti apvaduose. O tie, kurie bus už ma
žiau kaip penki doleriai, tik asmenų vardai bus pa
skelbti specialioje “Laisvės” laiboje.

(raštas) ir gauti pinigai turi bū- 
ne vėliau kaip su pabaiga Rug- 
nes reikia juos surinkti, apdirbti

skelbti specialioje
Sveikinimų tekstas 

ti prisiųsti “Laisvei” 
piūčio mėnesio š. m., 
spaudai iš anksto.

Sveikindami ALDLD jubiliejaus proga paremsite 
“Laisvę”, kuri kartu su ALDLD skleidžia apšvietą, 
šviečia liaudį kovai už skaistesnį rytojų. Prašome vi
suomenės kreipti dėmesio į šį svarbų švietimo reikalą.

“LAISVE”
1O2-O2 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Mūsų didmiesčio garsusis 
Central Parkas susilaukė 
aukšto pagerbimo. Jis pa
skelbtas “National Histori
cal Landmark”. Ceremoni
jose dalyvavo vidaus reika
lų sekretorius S. L. Udall. 
Bet parko kontrolė pasilie
ka miesto rankose ir atei
tyje. , . •

Ir armija pakviesta daly
vauti taupyme miestui van
dens. Užeina karščiai, lie
taus dar nesimato. Vandens 
stoka didėja. Vandens tau
pymo kampanija duoda tik 
ribotus rezultatus.

Manhattane atsidarė mo
kykla bedarbiams lavinti 
naujų amatų. Pirmą dieną 
susirinko 700 “mokinių”. 
Kursas tęsis aštuonias sa
vaites. Mokyklos adresas: 
30 Church Street. Su laiku, 
sakoma, naujų amatų • bus 
išlavinta šeši tūkstančiai be
darbių.

Taip pat pranešama, kad 
miestas gavo iš federalinės 
valdžios beveik $5,000,000 
vasaros metu vaikams su
teikti visokius patarnavi
mus. Bus įsteigta 300 cent
rų. Juose veiks išsilavinę 
vaikų prižiūrėtoj'ai. Aptar
naus 26,000 vaikų.

Rep.

New Yorkas. — Kongres- 
manas Adam Clayton Po
well sutiko sumokėti JAV 
federalinei Valdžiaai neda- 
mokėtų taksų $24,737.66 ir 
$3,095.51 bausmės.

Valdžia panaikino prieš 
ji apgavystes kaltinimą.

I Sekmadienį, birželio 6-tą 
dieną, mes, dainininkai, ku
rie rengiamės važiuot į Ta
rybų Lietuvą, buvom pa
kviesti pas mūsų Aido cho
ro mokytoją Mildutę Sten- 
slėrienę pasisvečiuoti ir tūo 
pačiu kartu dainų praktikas 
turėti.

Nuvažiavę pas ją,, radom 
nukrautus stalus visokiais 
valgiais ir gėrimais. Ir, ži
noma, ji ir jos motina thus 
visus labai puikiai pavaisi
no. Po to turėjome ilgas ir 
geras dainų pamokas.

Mūsų Mildutė ir jos mo
tina turi didelę ir gražią 
rezidenciją Livingstohe, N. 
J. Jų sode daug visokių 
medžių ir žolynų. StUba 
gražiai ištaisyta, žodžiu Sa
kant, pas jas viskas gražu, 
švaru ir moderniška, 
gi buvo labai 
svečiuoti. Ir 
linksma, kad 
choro vadovė 
gyvena.

Beje, iš Livingston, N. J., 
į Ozone Parką, N. Y., atva-' 
žiuoti automobiliu užima' 
netoli dvi valandas laiko į 
vieną pusę. Bet mūsų Mil
dutė visuomet būna prakti
kose. Ir reikia pasakyti, 
kad žmonės chorą myli ir 
nuolatos prisirašo prie jo 
garbės nariais. Štai ir da
bar prisirašė garbės nare 
Domicėlė Galinauskienė.

Taigi dėkui Mildutei ir jos 
mamytei už pakvietimą ir 
vaišes.

Trečiadienį, lygiai 8 vai. 
vakare, iš Kennedy Air- 
pbrto didžiuliu d ž e t i n i u 
SAS lėktuvu išskrido į Ta
rybų Lietuvą pirmoji šių 
metų turistų grupė. Tai 
didžiulė, malonių žmonių, 
taurių lietuvių — iš viso 
apie 47 asmenys — grupė. 
Tiktai jau turistams einant 
į vartus, vedančius į lėktu
vą, ateina - atsiskubina ke
letas energingų vyrų. “O 
kas jūs per vieni, iš kur 
jūs atsiradote?” klausiu jų. 
“Nagi, nebepažįsti — visi 
esame iš Windsoro, Kana
dos.” Sveikinamės ir at
sisveikiname, spaudži ame 
cješinę. “Gero vėjo, dide-‘ 
lės laimės jums, kanadie
čiai. Pasimatysime, kai su
grįšite!”
V * ’ . ■ . \

Daugiausia šios grupės 
paruošimu rūpinosi Jonas 
Gasiūnas, todėl jis į stotį 
pribuvo anksčiąu. Ypatin
gai gražų įspūdį darė gru
pė moterų veikėjų iš Bos
tono ir apylinkės. Rodos, 
jų buvo septynios ar ąš- 
tuonios. Iš toliausia, tai iš 
Seattle, Wash., drg. Žukas. 
Paskui seka Florida—Mille- 
ris, Gendrėnas, Vilkas. Na, 
bet kur čia visus suminėsi. 
Visi jie entuziastiški, pilni 
ryžto laimingai ir greitai 
pasiekti savo destinaciją— 
Tarybų Lietuvos sostinę se
nąjį Vilnių. Jeigu viskas 
gerai klosis, jie ten turėtų 
pribūti penktadienį ar šeš
tadienį. k 1 . .

Išlydėti tuntus ;į ajrpor- 
tą sųširinko’ jų ‘artimieji 
ir draugai.^ Berods . buvo 
padaryta -grupės- nuotrau-

t

Tai- 
pasi1 
labai 
Aido

jauku
mums
mūsų
taip gražiai

Jonas Juška

New Yorkas. — Birželio 
9 dieną New Yorko univer
sitete 6,735 studentai bai
gė mokslą ir gavo diplo
mus.

New Yorkas. Per porą 
naktų geras lietus padidino 
prėsko vandens rezervua
rus 400,000,000 galionų 
vandens.

ka. Jeigu gausime, gal įdė
sime į “Laisvę.”

Dabar tik lieka laukti tu
ristų sugrįžtant. Neabe
jojame, kad kiekvienas jų 
parsiveš didžiulį glėbį įdo
mių įspūdžių iš šios kelio
nės ir iš senosios tėvynės.

Rep.

NEWARKUI DUOS 
PRĖSKO VANDENS

Newark, N. J. — Newar- 
kas kiekvieną dięną suvar
toja 75,000,000 galionų prės
ko vandens, o rezervu 
ant pusės tušti.

Elizabeth miestas sutinka 
duoti per metus 10 bilijonų 
galionų vandens, bet New- 
arkas turės nutiesti 10 my
lių vandenlaidžius nuo Lin- 
deno.

IŠNUOMAVIMAI
Ozone Park, N. Y.— Išsinuomuo- 

ja didelis, šviesus kambarys. Patogi 
transportacija. Dėl daugiau informa
cijų, prašome skambinti VI. 9-5788.

Iš LIETUVOS
Žurnalai ir laikraščiai^

Užsiprenumeruokite per^ 
IMPORTED

PUB. & PROD.
1 Union Square R-812

New York, N. Y. 10003
Už vienus metus:

Švyturys

i

i
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I
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$

$4.00
4.50
4.00

.1.50
Pergalėj :
Tarybine
Literatūra ir Menas 1.60

Moteris *

Važiuokite į Filadelfiečiii
PIKNIKĄ

Kuris Bus Eastone, Pa.
Kalinis Grove

Country Club Road, Eastone
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 3 July
j . v 'pradžia y yal. popiet

Brooklyniečių busas išeis 9 vai. ryto.
Nuo “Laisves” įstaigos

162-02 Liberty Avė., Ozčne Park, N. Y.
Iš Eastono išvažiuos 8 vai. vakaro.

KELIONĖ “ROUND TRIP” $3.75

Kelrodis Važiuojantiems Automobiliais
Kelrodis. Iš Philadelphijos reikia važiuoti keliu 611, 

prie Eastono atvažiavus sukti į dešinę per trumpą tiltą 
į 3rd Street, biskį pavažiavus bus cirkalas. Reikia aplin

kui jį važiuoti į Northampton St., pavažiavus 3 blokus 
į kalną bus 6th St., nuo čia į kairę prasideda Walnut St., Įi 
sukite į jį. Walnut St. už 1

. nuo čia jis jau vadinasi Butler 'St. Važiuokite apie 5 my
lias, po kairei bus Golf, ten sukite į dešinę ir už mylios 
bus Ratinių farma. • ‘.

t Iš New Yorko reikia važiuoti keliu No. 22, pervažia
vus tiltą, važiuokite į Easttoną, o nuo cirkalio sekite tą

• patį kelią.

| kairę prasideda Walnut St., 7) 
kelių blokų krypsta į' dešinę^ 

onin H m V*

ANNUAL OUTING
First Great Event of the Summer!

Sunday, June 20th
CAMP MIDVALE-FELLOWSHIP 

WANAQUE, N. J.

American Committee for Protection of Foreign Born 
49 E. 21 St, Room 405, NYC 
(Directions to Camp on Tickets)

■

I
I 
a




