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— Rašo R. Mizara —

sulaikyti bombardavimus
New Yorkas. — Sekma

dienį, birželio 20 d., “The 
New York Times” išspaus-

Prieš dvidešimt penkerius dino prezidentui laišką, po 
metus Lietuvoje buvo nuvers- kuriuomi pasirašė šimtai 

visuomeninių veikėjų. Jie 
yra organizuoti į Social 
Workers for Peaceful Ne
gotiation komitetą.

Veikėjai sako, kad Jung
tinių Valstijų plėtimas karo 
Vietname yra nedemokra
tinis žingsnis ir pavojingas 
taikai. Jie pareiškė:

(1) Pietiniame Vietname 
yra pilietinis karas, kurį 
tos šalies žmonės veda prieš 
Saigono režimą.

(2) Nuolatiniai vienas po 
kitam Saigono valdžios pa

tas fašizmas.
Tai sukačiai paminėti lietu

viškieji veiksniai Čikagoje su
organizavo spektaklį; birželio 
13 d. pastatė Verdi operą 
“Requiem” (Amžiną atilsį).

Į spektaklį vyko ne tik fa
šistai; buvo ir dorų žmonių, 
norėjusių pamatyti operą ir 
išgirsti lietuvius solistus.

“Veiksnių” spauda, ragin
dama žmones eiti spektakliu, 
pagaliau, juk nesakė, kad ap
verksime smetoninį fašizmą.

Toji spauda, visokias netei
sybes rašydama, aisopiškomis 
priemonėmis ir čia skelbė, 
būk spektaklyje bus' pagerbti 
‘partizanai, kritę už Lietuvos krikimai ir militaristų gru

pių perversmai aiškiausiailaisvę.”
Tačiau, ] 

zanus, ji turėjo galvoje ne 
kovojusius prieš hitle
rinę okupaciją karo me
tu : ji turėjo galvoje fašis
tinius banditus, pokario me
tais išžudžiusius tūkstančius 
dorų Lietuvos piliečių.

Bet argi eiliniai žmoneliai 
suvaikys, ką “veiksnių” redak
toriai turi galvoje?!..

Tūlas Juozas Strolia (gal 
slapyvardis.) “Naujienose” ap
verkia “veiksnių” 1 
mano, kad Verdi opera neati
tiko reikalą,’ nes jos tonas 
per daug linksmas. Jo nuo
mone, fašizmui apverkti rei
kėjo liūdnos, tikrai “uždusi
nės” giesmės, o ne tokios ope
ros, kokią kadaise sukūrė įžy
musis italų kompozitorius.

x Pasirodo, kad, ruošiantis 
^ai “žėlabai,” l.„. ---- -----
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o fT n'p r°do, kad Saigono valdžia
šaliesneatstovauja tos 

žmonių.
(3) Pasiremiant 

konvencijos 1954 metų nu
tarimu Vietname turi būti 
pačių žmonių išrinkta val
džia.

(4) Jungtinių Valstijų 
bobardavimai Šiaurės Viet
namo respublikos negali

mostą*, jis i pasitarnauti taikai, jie tik

Ženevos

didina kraujo praliejimą.
(5) Žinoma, kad yra keb

lumų, bet vadovaujantis 
demokratijos princ i p a i s 
reikia surasti kelią prie tai
kos. ’

(6) Prie taikos konvenci-

respublikoje
-------------

Alžyras. — Birželio 19 Į kvadratinių mylių plotą ir 
dieną militaristai nuvertė turi apie 12,000,000 gyven- 
išrinktą prezidentą Ben 
Bella ir jo valdžią. Milita- 
ristams vadovavo pulkinin
kas Boumedienne. Tuojau 
buvo sudaryta junta. Suki- [ respublika. Indonezija tuo-

tojų.
Atsiliepimai

Kol kas sunku numatyti, 
kurion pusėn kryps Alžyro

santykius su T. Sąjunga
Washingtonas. — “The 

New York Timeso” kolum- 
nistas Max Frankel rašo, 
kad Jungtinių Valstijų sos
tinėje jaučia, jog per dau
gelį metų abiejų pusių pa
stangomis pagerinti santy-

jos greta su kitų valstybių lėliai kaltino, kad Ben Bei- jau pripažino naująją vy--kiai, dabar yra labai blogi, 
turi būti pakviesti ir Pietų la nesiskaitė su kitais, pat- riausybę. Kinija prisiuntė Daugelis diplomatų numa- 
Vietnamo Liaudies Išsilais- sai vienas darė valstybės telegramą ir pasižadėjimą to, kad pablogėję JAV ir 
vinimo Fronto atstovai.

Tuojau sulaikykite šiau
rės Vietnamo bombardavi
mus ir pradėkite taikos de
rybas, sako autoriai.

Laiškas yra adresuotas 
prezidentui Johnsonui. Po 
juomi pasirašo keli šimtai 
profesorių, mokytojų, kuni
gų, rašytojų, artistų, dak
tarų, kongresmanų ir kito
kiu New Yorko miesto ir

reikalais sprendimus.
Alžyras yra prie .Vidur

žemio jūros, šiaurinėje Af
rikos dalyje. Per daugelį 
šimtmečių jį buvo pavergę 
kitos valstybės, o vėliausiai 
Prancūzija. Po aštuonerių 
metų kovos Prancūzija su
teikė jam tautinę laisvę.

Alžyro šiauriinė dalis, Vi
duržemio jūros srityje, yra

apylinkės visuomenininkų, gamtiniai turtinga, o pieti- 
------ " nėję daug smėlio dykumų, 

Jackson, Miss. — Tik per jų tarpe Sachara. Ten dar 
kelias dienas čionai buvo i neištirti plotai, 
arešuota 875 negrai ir bal- 
teji, kurie demonstravo už 
civilines laisves.

Nepaisant, kad JAV Kon-1
gresas yra priėmęs Civili
nių laisvių bilių, bet pietie
čiai šovinistai laukiniu įdū- 
kimu puola negrus.

Alžyras užima 920,000

Sako, kad statys 
didelius lėktuvus

Washingto^as. — Labai 
susirūpino Jungtinių Vals
tijų militaristai dideliais

Čiangkaišekinių teroras 
prieš formoziečius

Taipei. — Amerikie t i s
kai kas siūlė1 “Chicago News” korespon- 

pastatyti Česlovo Sasnausko; dentas Smith Hempstone 
sukurtą “Requiem,” bet aprašo Čiang Kai-šekę tė
tuli erštai tam griežtai prie
šinosi, sakydami, būk Sasnaus
ko kūrinys esąs per daug jau 
slaviškas!. . - _ v.

Tokie “prajovai” vyko čika- mjos. Nors per šimtmečius 
goję. j jos gyventojai turėjo reika-

Ar po spektaklio buvo ir šo- J ]ų su kinais, šimtmečius ta 
kiai, J. Strolia nepasako. I sala buvo Kinijos teritori

ja, bet formoziečiai skiriasi

aprašo Čiang Kai-šekę te
rorą prieš formoziečius.

Formoza (Taivano) sala 
yra apie 100 mylių nuo Ki-

kiai, J. Strolia nepasako.

šiemet Tarybų Lietuvoje 
bus skiriamos premijos rašy- RUO kinų.
tojams, menininkams, dailinin
kams ir kitiems kultūros fron
te dirbantiesiems už puikiai 
atliktus, įžymius darbus.

Premijoms asmenis bei jų 
kūrinius siūlo organizacijos 
arba įstaigos, kurioms jie pri
klauso. Yra sudaryta specia
lios komisijos siūlomiems dar
bams vertinti. Kas į komisijas 
įeina, nežinau, ir tai nėra 

k mums dabar svarbu.
Lietuvos Rašytojų sąjunga 

pasiūlė eilę autorių su jų vei
kalais premijoms gauti. Są
raše yra rašytojo Jono Avy
žiaus romanas “Kaimas kryž
kelėje.”

Knygą tik neseniai baigiau 
skaityti. Pasakysiu: “Kaimas 
kryžkelėje,” mano nuomone, 
pati įdomiausia knyga apie 
Lietuvos naują, tarybinį kai
mą, apie kolūkius ir kolūkie
čius, apie jų bėdas ir pasie
kimus. Romanas parašytas

Sala užima 13,800 kvad
ratinių mylių plotą ir turi 
apie 10,000,000 vietos gy
ventojų.

1949 metais, kada Kinijos 
liaudies armija įveikė 
Čiang Kai-šeko jėgas, tai į 
Formozos salą pabėgo apie 
dul milijonai Kinijos turčių 
ir Čiang Kai-šeko armijos 
dalinių. Ten jie, Jungtinių 
Valstijų globoje, suorgani
zavo apie 500,000 armiją ir 
užsisėdo vietos gyvent o - 
jams ant sprando.

1957 m. formoziečiai bu
vo sukilę prieš neprašytus 
“svečius”, bet čiangkaišė- 
kiniai sukilimą nuslopino. 
Žuvo apie 20,000 formozie-

čių, desėtkai tūkstančių jų 
pateko į kalėjimus ir kon
centracijos logerius.

Bet kova nepasibaigė. 
Formoziečiai ir dabar ko
voja. Korespondentas nu
mato čianginių galą. Jis ra
šo: “Jungtinių Valstijų 
ginkluota jėga gali apsau
goti čianginius nuo komu
nistinės Kinijos, bet 
tintasis karo laivynas 
gali jų apsaugoti nuo 
moziečių”.

ne- 
for-

kad vasaros metu per mažai 
gauna medžiaginės 
Tenka visa daryti,

gražia kalba, gilus psicholo-j Laisvė
giškai, platus visuomeniškai, > Param°s. .....
aukštas literatūriškai - meniš- M;
kai.

Jei aš būčiau premijoms 
skirti komisijoje, būtinai bal
suočiau už “Kaimą kryžkelė
je.”
i Knyga 500 puslapių. Išleido
TVaga” Vilniuje.

TSRS lėktuve įvyko 
banketas

Paryžius. — Piotras De- 
metejevas, TSRS aviacijos 
industrijos ministras, su
ruošė banketą didžiausia
me pasaulyje lėktuve, kuris 
gali vežti 720 žmonių.

Dalyvavo korespondentai 
ir kitų šalių aviacijos spe
cialistai. Daugelis iš jų 
klausinėjo, kiek lėktuvas 
galėtų vežti gin k 1 u o t ų 
kareivių. TSRS aviacijos 
specialistai sakė, kad jie 
apie tai negalvoja.

Donald D. D o u g i a s, 
Douglas Aircraft Co. pre
zidentas, sakė, kad ir jo fa
brikai gali pastatyti tokį 
lėktuvą.

Mūsų laikraščio administra
torius Pn Buknys bčdavoja,

Priešaky stovi du didžiuliai 
piknikai: Liepos 3d. — Eas
ton, Pa., o Liepos Ketvirtąją— 
Brocktone.

Darykime, 
galime, kad 
būtų dideli, 
sėkmingi.

Nedaleiskime, kad mūsų 
laikraštį paliestų finansinė 
krizė,

draugai, visa, ką 
abudu piknikai 

visais atžvilgiais

Maskva. — Persijos ša
kas Riza Pahlevi bus Tary
bų Sąjungoje 9 dienas. Jis 
jau tarėsi su TSRS vadais.

Maskva. —“Pravda” ašt
riai kritikavo Kinijos va
dus, kad jie ardo tarptau
tinę komunistų vienybę.

pilnai remti naująją vai-; TSRS santykiai ne tik ap- 
i džią. Washingtone eina kai- Į sunkino karo baigimą piet- 
bos, kad JAV pripažins mi- 
litaristų valdžią.

Bet Alžyre prasidėjo de
monstracijos prieš milita- 
ristų perversmą.. Sakoma, 
kad šimtai žmonių yra 
areštuotų.

Londone Afrikos ir Azi
jos premjerai, kurie daly
vauja Britanijos premjerų 
suvažiavime, pasisakė už | sybė kelis kartus pareiškė, 
nukėlimą Afrikos ir Azijos 
valstybių konvencijos, kuri 
birželio 29 dieną turėtų 
prasidėti Alžyre.

ryčių Azijoje, bet veda 
prie to, kad nebus galima 
įvesti atominių ginklų kon
trolės.

Prezidentas Johnsonas tą 
jaučia. Jis per radiją kalbė
jo apie “taikos reikalus” į 
Tarybų Sąjungos žmones, 
bet rezultatai menki.

Tarybų Sąjungos vyriau-

TSRS vadai sakė, kad 
bandymas palaikyti gerus 
santykius su galinga Tary
bų Sąjunga, o tuo pat metu 
puolimas silpnesnių šalių, 
tai yra padalinimo politika 
nugalėti vieną po kitai soci
alistines valstybes.

Frankelis rašo, kad re
zultate JAV karo Vietname 
jau nebuvo galima padaryti 
tarp JAV ir TSRS eilės su
tarčių, kaip tai technikos 
apsikeitimo, žvejybos ir ei
lėje kitų reikalų.

Tarybų Sąjunga kaltiną 
JAV, kad jos vietoje tartis 
su Pietų Vietnamo liaudie- 
čiais karo baigimui, karą 
plečia, b o m barduodamos 
Šiaurės Vietnamo respubli
ka. A

kad lai Jungtinių Valstijų 
militariniai ir politiniai va
dai nesitiki gerų santykių 
su Tarybų Sąjunga, kada 
jie tuo pat laiku puola kitą 
socialistinę valstybę, šiame 
atsitikime Šiaurės Vietna
mo respubliką.

Clevelandas. — Čionai 
virš 600 žmonių laikė susi
rinkimą, kuriame kalbėjo 
ir Mrs. Cyrus Eaton. Susi
rinkimas išrinko delegaciją, 
kuri vyks pas prezidentą 
Johnsoną reikalauti baigti 
kara Vietname.

Lotynų šalys 
piktinasi

Mexico City. — Jungti
nių Valstijų militarinė in- 

(tervenciją į Dominikos res- - •
lėktuvais. Mat, į Paryžių publiką iššaukė pasipiktini- 
atskrido Tarybų Sąjungos 
milžinas, kuris gali vežti 80 
tonų arba 720 žmonių.

Pentagono generolai gal
voja, kad tokiais lėktuvais 
ne tik žmones, bet tankus 
būtų galima nuvežti prie
šui į užnugarį.

Douglas Aircraft, Boeing 
ir Lockheed kompanijų vir
šininkai sako, kad jie gali 
tokius milžinus pastatyti.

Senatoriaus Morse balsas 
prieš karą Vietname

New Yorkas. — Senato- jį kaimų gyventojus, kur ar-
Net ir tie, kurie priešingi nūs Wayne Morse pareiš- x 1 “■ ~

mą Lotynų Amerikos Šaly
se.

komunistams, supr a n t a, i kė:
kad šiandien JAV daro in-! “Klausydami prezidento 
tervenciją į Dominiką poiJohnso'no kalbų žmonės 
priedanga “kovos prieš ko- įgauna supratimą, kad mes 
munistus”, o rytoj tą patį nieko neužmušame Vietna- 
darys į kitą šalį, jeigu ten me... Bet tikrumoje mes žli
bus valdžios pakeitimas, d o m e Šiaurės. . Vietnamo 
kuris nepatiks Washingto- respublikoje civilinius žmo
nių.

Buvęs JAV diplomatas apie 
NATO ir užsienio politiką
Princeton, N. J. —Buvęs 

Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Tarybų Sąjungoje ir 
Jugoslavijoje, o dabar Ru
sijos istorijos dėstytojas 
Prince tono universitete, 
George F. Kennanas išstojo 
prieš NATO militarinę Są
jungą ir JaV užsienio poli
tiką. j

Kennano mintis pateikė 
Milt Freudenheim “Chica
go Daily News” ir “Long 
Island Press” dienraščiuo
se.

G. Kennanas sako, kad 
NATO buvo suorganizuota 
neva “atmušimui TSRS 
ruošto užpuolimo”, kuomet 
Tarybų Sąjunga nieko ne
sirengė užpulti

Kennanas sako, kad ir da
bar NATO kenkia Vokieti
jų apvienijimui, kad JAV ir 
Anglijos politiniai vadai 
padarė didelę klaidą įtrauk
dami Vakarų Vokietiją į 
NATO.

Dabar jie nori, kad Ry
tų Vokietija pasiduotų Va
karų Vokietijai. Kennanas 
mano, kad tokios vienybės 
negali būti. Su tokia politi-

nes... Tūkstančius žmonių 
nužudėme Pietų Vietna
me, kur vartojame artileri
ją, bombas ir napalo pade
gančias bombas, kur iš lėk
tuvų ir malūnsparnių šaudo

Didelių bombonešių 
puolimas nepavyko
Saigonas. — A p i e 30 

Jungtinių Valstijų didžiųjų 
bombonešių “B-52”, kurie 
turi po 8 motorus, bombar- 
d a v o liaudiečių susikon
centravimą.

Bet rezultatai prasti. Pa-

ka ne tik tarybinė vyriau
sybė, bet nesutiktų jokia 
Rusijos vyriausybė, kad vėl 
atgaivintų galingą vokiečių 
imperializmą, kuris sudary
tų Rusijai ir kitoms rytų 
Europos valstybėms pavo
ju*

Kennanas sako, kad Va
karų valstybės turi sutikti, 
jog dabar yra dvi Vokieti
jos, tai yra, Vakarų ir Ry- j. karininkai sako,

kad nei trečdalio bombų 
nenumetė į numatytus plo
tus. Mat šie bombonešiai la
bai dideli, sunkus, tai tu
ri greitai skristi ir karinin
kai nemato taikinio.

“New York Timeso” ko
respondentas S. Toppingas 
rašo, kad bombardavimas 

Į visai išėjo “flop”.

tilerija su žeme sulygina 
kaimus...

žinoma, kad mums nebus 
galima pasididžiuoti karu 
Vietname, kada ateityje 
mūsų berniukai ir mergai^ 
tės mokysis istorijos”. i

Senatorius Morse reika
lauja, kad tuojau būtų su
laikyti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimai, kad JAV 
sustotų kariavusios prieš 
Pietų Vietnamo liaudiečius, 
kad pietryčių Azijos reika
lai būtų pavesti Jungtinėms 
Tautoms sureguliuoti, jeigu 
JAV gerbia tą organizaci- . 1 
ją- '

tų Vokietijos, nes to fakto 
negalima paneigti.

Kas liečia karą, tai Ken- 
nanas sako: “Niekas Tary
bų Sąjungoje nenori karo... 
Visi ten trokšta taikos ir 
nori taikoje s u kitomis 
valstybėmis sugy vent i... 
Jungtinės Valstijos turėtų 
mažinti' nesuspratimus su 
Tarybų Sąjunga”.

Kas liečia Vietnamą,. Ken- 
nanas sutinka su Prancūzi
jos prezidentu De Gaulle, 
kad reikia karą tuojau I 
baigti, i visus nesusiprati
mus pasitarimų keliu sure
guliuoti.

Maskva. — Tito Tarybų 
Sąjungoje bus 10 dienų.

VOKIEČIŲ NACIAI 
DŪKSTA

X

Frankfurtas.. —Jau ket
virtu kartu naujieji naciai 
Bambergo mieste iškone
veikė žydų kąpines. Taip 
pat ištepliojo antkapius 
Neusso mieste ir daug bran
gių paminklų sudaužė.

PIETINIŲ ŠALIŲ 
VAISIAI LIETUVAI

Klaipėdos jūrų prekybos 
uoste stovi švedų laivas ? 
“Sogdvia”, atgabenęs iš 
Maroko 2100 tonų apelsinų.

Į Klaipėdą su pietų vaisių 
kroviniu plaukia italų lai
vai “Princ Bork” “Jason”jr 
bei Maroko laivas “Kasami, 
blanka”.

Laukiama dar dviejų lai
vų. Maroko firmos atga
bens į Klaipėdą apie 10,000 
tonų apelsinų.

Iš čia pietų vaisiai . bus V 
vežami į kitus miestus.

DOMINIKOJE ;
Santo Domingo. — Domi

nikos vyriausybė sako, kati 
ji sutinka priimti kai kup 
riuos pasiūlymus Amerikos / 
valstybių sąjungos pasitari* • 
mams. * ■

Amerikos valstybių są
jungos komisija pribuvo ir 
vienoje miesto dalyje rado 
nukautų kareivių.

O
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Atsivėrė naujas Lietuvos 
istorijos lapas

TAI BUVO PRIEŠ dvidešimt penkerius metus, kai 
birželio mėnesio dienomis subyrėjo Lietuvoje -smetoninis 
fašistinis režimas. Ir su tuo atsivėrė naujas lietuvių 
tautos istorijos lapas. Apie tai kalba Vilniaus “Tiesa” 
(birželio 17 d.) savo vedamuoju “Liaudies pasirinktas 
kelias”. Tarp kitko, skaitome:

“Sutikdami Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 
dvidešimt penktąsias metines, respublikos darbo žmonės 
prisimena nueitą kelią, giliau pažvelgia į tuos lemtin
guosius istorinius posūkius, kurie suvaidino lemiamą 
vaidmenį lietuvių tautos gyvenime. Vienas iš tokių reikš
mingų posūkių yra 1940 metų birželio 17 diena, kai žlu
go darbo žmonių nekenčiamas fašistinis buržuazijos re
žimas ir krašto vairą į savo rankas paėmė Liaudies vy
riausybė. Į jos sudėtį įėjo pažangūs to meto visuomeni
niai ir politiniai veikėjai. Nors jos narių tarpe buvo ir 
nekomunistų, bet iš esmės ji vykdė Komunistų partijos 
politiką. Liaudies vyriausybės įvykdytos priemonės turė
jo svarbią reikšmę tolesniam įvykių vystymuisi, suku
riant prielaidas tolimesniems socialiniams pertvarky
mams. Pirmieji Liaudies vyriausybės žingsniai buvo nu
kreipti į senojo buržuazinio režimo aparato griovimą, į 
krašto gyvenimo demokratizavimą. Buvo uždarytos bur
žuazinės partijos, paleisti iš kalėjimų politiniai kaliniai, 
legalizuota Lietuvos Komunistų partija ir komjaunimo 
sąjunga, organizuojama Lietuvos kariuomenė, paleistas 
biržuazinis seimas ir surengti nauji seimo rinkimai. Vi
sos liaudies vyriausybės priemonės susilaukė vieningo 
plačiųjų darbo žmonių masių pritarimo.

Buržuazinės diktatūros žlugimas buvo dėsningas 
reiškinys. Jį subrandino daug metų trukusi vidaus ir 
tarptautinio gyvenimo įvykių raida.

Nuslopinus 1919 metais Tarybų valdžią Lietuvoje ir 
įsigalėjus buržuazinei diktatūrai, darbo žmonių masės 
nesudėjo'1 ginklų. Komunistų partijos vadovaujamos, jos 
tęsė kovą visą buržuazijos valdymo laikotarpį. Siekdama 
palaužti šią, kovą, Lietuvos buržuazija panaudojo žiau
riausias priemones — karo stovį, karo lauko teismus, ka
lėjimus, koncentracijos stovyklas, šaudydama ir nuody
dama dujų kamerose pažangius veikėjus. Tačiau, nepai
sant smurto ir teroro, liaudies kova augo, plėtėsi. Bur
žuazine diktatūra buvo nepatenkinti visi platieji liaudies 
sluoksniai. Miesto ir kaimo darbo žmonių kovą už geres
nį, gyvenimą rėmė pažangioji inteligentija, kuriai kėlė 
nerimą fašistinių vadeivų abejingumas kultūrai, moks
lui, švietimui, žmogaus teisių ir sąžinės laisvės suvaržy
mai. Palaipsniui konsolidavosi bendras antifašistinės 
kovos prieš buržuazinę diktatūrą frontas.

Siekdama nuslopinti besiplečiantį liaudies masių ju
dėjimą, fašistinė valdančioji klika paskutiniaisiais sa
vo valdymo metais ypatingai sustiprino terorą. Kalėji
mai buvo prigrūsti politinių kalinių, įsteigtos Dimitravo 
ir Pabradės koncentracijos stovyklos, pažangiai galvo
jantys žmonės tremiami į užkampius ir laikomi policijos 
priežiūroje. Vien 1935—1939 metais policija už nepalan
kumą Smetonos valdžiai, įvykdė apie 70 tūkstančių areš
tų. ••

Išlikę dokumentai rodo, jog, siekdama išsaugoti iš
naudotojų klasines pozicijas, drebėdama dėl savo kailio, 
valdančioji Smetonos klika leidosi į sandėrius su hitleri
ne Vokietija. Bijodami liaudies masių ir nepasitikėdami 
vien tik savo jėgomis, buržuazinės Lietuvos vadeivos 
prašė Hitlerį paimti Lietuvą savo globon, kad su hitleri
ninkų pagalba galėtų sustiprinti pašlijusias pozicijas.

Lietuvos darbo žmonės, kovodami prieš įšnaudoto- 
jus, su viltimi žvelgė į Tarybų šalį, į naują gyvenimą ku
riančią jos liaudį. Jie suprato, jog, nutrenkus fašistinę 
kliką, einant išvien su tarybine liaudimi, galima išgelbė
ti Lietuvą nuo Vakarų imperialistinių valstybių ir, visų 
pirma hitlerinės vergovės. Todėl Lietuvos liaudis 
ryžtingai reikalavo, kad būtų vykdoma draugiška 
politika Tarybų Sąjungos atžvilgiu. Darbo žmonių 
masėms spaudžiant, Lietuvos bui-žuazinė vyriausy
bė, tuo metu, negalėdama gauti paramos iš Va
karų imperialistų, 1939 m. spalio 1Q d. pasirašė su Tary
bų Sąjunga savitarpio pagalbos sutartį, pagal kurią Lie
tuvai buvo grąžinta jos sostinė Vilnius ir Vilniaus kraš
tas. Šią žinią darbo žmonės sutiko su dideliu džiaugsmu 
ir padėkos mitingais.

^Augantis Lietuvos darbo žmonių revoliucinis judėji
mas, apėmęs visus liaudies sluoksnius, pažangiųjų jėgų, 
SU Komunistų partija priešakyje, autoriteto ir įtakos au
gimas, Vakarų imperialistinių valstybių savitarpio rie
tenos, draugiška Tarybų Sąjungos politika Lietuvos 
liaudies atžvilgiu buvo lemiantys veiksniai, subrandinę 
reypjiučinę situaciją. 1940 m, birželio 17 dieną žlugo po
litiškai subankrutavusios, liaudies nekenčiamos fašisti
nį .viršūnės režimas. _

« Atsivėrė naujas Lietuvos istorijos puslapis. Lįaų-

DAR VIENAS 
ŠLAMŠTELIS

Vienas mūsų skaitytojas 
prisiuntė mums jam nemo
kamai prisitųstą vienkarti
nį leidinėlį “Akėčios.” Tai 
neva jumoro lapelis. Jį, ma
tyt, leidžia dipukai iš Wood
haven, N. Y. Ir dar tokie 
dipukai, kuriems rusai yra 
maskoliai, kuriems karas 
Pietų Vietname yra didžiau
sia laimė. Jie, pav., rašo:

Mažosios politikos laukuose 
pastebima daug kas naujo. 
Ryškiausia tai, kad pagaliau 
jankis susiorientavo kas jį 
Vietname ilgoką laiką gnaibė, 
na, ir drožė atgal, sakytum, 
ne taip jau švelniai. Bet, ste
bėtina, baisus riksmas pasigir
do ne iš to, kuris už savo iš
daigas gauna nupelnytus at
kirčius, o iš raudonųjų ir rū- 
žavųjų. Tie gi globėjai visam 
pasauliui pradėjo triukšmingai 
rėkti: “Dėdė Šamas kaltas, 
mažulėlį skriaudžia.” Bet Dė
dė Samas nesidavė sugriaudi- 
namas krokodilų ašaromis, 
nors ir pradėjo rodyti aziatiš- 
koms padaužoms žalius dole- 
riukus, kad šie nustotų gnai- 
bytis...

Ar bereikalingi komenta
rai? Tie tūkstančiai ir 
tūkstančiai profesorių bei 
studentų, arba tūkstančiai 
dvasininkų, kurie pasmerkė 
šitą karą, yra “raudonieji ir 
ružavieji,” kurių protestai 
prieš karą yra tik “krokodi
lų ašaros”!

nių darbininkų sudaro mo
terys. Šiandien Lietuvoje 
6,000 moterų yra inžinierės. 
Moterys užima atsakingas, 
aukštas vietas pramonėje ir 
žemės ūkyje. Tiktai viene- 
riais metais Lietuvoje 4,000 
moterų tapo profesionalė
mis, tai yra baigė įvairias 
specialybes, aukštus moks
lus.

Lietuvos moterų suvažia
vimas, sako Margaret, daly
vavo šalia darbininkių ir 
kolūkiečių dailininkės, rašy
tojos, mokytojos, gydytojos 
ir t. t. Girdi, šiandien Lie
tuvoje apie 75 proc. moky
tojų ir gydytojų yro mote
rys !

Po korespondencija apie 
moterų suvažiavimą “Work
er” įdėjo nuotrauką, kurio
je šalia Margaretos randa
me M. K. Čiurlionio Dailės 
Muziejaus direktorų V. Ka
ružienę, Lietuvos Ministrų 
Tarybos vicepirmininkę Le
okadiją Dirž in skaitę ir 
Kauno miesto majoro pava
duotoją J. Narkevičiūtę.

terVentų jauną Tarybų Lietu
vos respubliką.

1921 m. J. Vitas suimamas 
už revoliucinę veiklą buržua
zinės Lietuvos kariuomenėje. 
Pabėgęs iš kalinimo vietos, jis 
išvyksta į Tarybų Sąjungą ir 
1932 m. baigia aukštąjį moks
lą, tapdamas inžinieriumi - 
elektriku. 1940 m. J. Vitas 
kurį laiką buvo Vilniaus mies
to vykdomojo komiteto pirmi
ninku. Prasidėjus karui, jis 
nespėjo pasitraukti į rytinius 
šalies rajonus ir fašistų užnu
garyje organizavo pasiprieši
nimą hitleriniams okupantams, 
sukūrė Vilniuje pogrindinę 
organizaciją, kuriai ir vadova
vo. 1943 m. birželio 19 d. 
gestapininkai susekė J. Vitą ir 
po žiaurių kankinimų nužudė 
šį taurų lietuvių tautos sūnų.

GRAŽIAI PAGERBTAS 
ŠAUNUS DIDVYRIS

“Tėvynės Balso” straips
nyje “Aukšti apdovanoji
mai” skaitome:

Pergalės prieš hitlerinę Vo
kietiją 20-mečio proga, 16 3 
Tarybų Lietuvos partizanai 
apdovanoti ordinais ir meda
liais.

U ž ypatingus nuopelnus, 
narsumą ir didvyriškumą ko-
voje prieš hitlerinius okupan
tus 1941-1945 rietu kare Lie
tuvos Komunistų partijos Vil
niaus pogrindih|o miesto Ko
miteto sekretoriui Juozui Vi
tui po mirties - suteiktas Ta
rybų Sąjungos Didvyrio var
das.

Juozas Vitas-Valūnas gimė
rašo 1899 m. sausio 9 d. Alytaus

ANGLIŠKAME 
“WORKERYJE” APIE 
LIETUVOS MOTERIS

Pažangus dukartsavaiti- 
nis anglų kalba “Worker” 
birželio 13 dieną įdėjo trum
pą, bet labai turiningą ko
respondenciją apie Tarybų 
Lietuvos moteris. Jį
Amerikos plačiajai lietuvių 
visuomenei žinoma Marga
ret Kavaliauskaitė (Cowl). 
Margaret rašo apie Lietu
vos moterų suvažiavimą. 
Straipsnyje randame įdomių 
duomenų apie Lietuvos mo
teris. Pav., šiandien Lietu
voje beveik pusę industri

apskrityje. Per pirmąjį pa
saulinį karą atsidūręs Rusijos 
gilumoje, jis būvo mobilizuo
tas į caro kariuomenę, o Spa
lio revoliucijos dienomis su 
ginklu rankose dalyvavo ko
vose už Tarybų respubliką. 
Vėliau, 1919 metais, J. Vitas 
kovojo 1-ojo lietuvių revoliu
cinio skrajojančio partizaninio 
būrio gretose ir gynė nuo in-

dies seimo rinkimai, jo istoriniai nutarimai, Lietuvos 
įstojimas į Tarybų Sąjungos sudėtį—tai reikšmingų įvy
kių grandinė, atvedusi į Tarybų valdžios atkūrimą Lie
tuvoje. Tęsdami liaudies vyriausybės pradėtą darbą, 
vykdydami Liaudies seimo nutarimus, Tarybų valdžios 
organai atliko esminius revoliucinius pertvarkymus, ku-, 
rie palietė daugumą respublikos gyventojų.

Šlavingą kelią nuėjo Tarybų Lietuva per savo dvi
dešimt penkerius metus. Kartu su visomis broliškomis 
tautomis geriausi Lietuvos liaudies sūnūs didvyriškai 
kovėsi prieš hitlerinį fašizmą Didžiojo Tėvynės karo 
frontuose. Vilkdama sunkią hitlerinę okupaciją, Tarybų 
Lietuvos liaudis nepalūžo, neatsisakė savo socialistinių 
iškovojimų, bet aktyviai grūmėsi su priešu, tvirtai tikė
dama, jog vėl išauš laisvo gyvenimo diena.

Išvadavus respubliką iš hitlerines okupacijos, darbo 
žmonės ryžtingai atkūrė socialistinės santvarkos iškovo
jimus 1940—1941 metais, su neišsenkama energija kovo
jo už karo padarinių likvidavimą, už tolesnį respublikos 
suklestėjimą.

Vieningomis darbo žmonių pastangomis buvo sutriuš
kintas nacionalistinių gaujų pasipriešinimas. Sužlugo 
užsienio imperialistų mėginimai su šnipų ir diversantų 
pagalba sukiršinti lietuvių tautą, iškreipti ją iš pasirink
to kelio. ** <

Tarybų Lietuvos liaudis tvirtai įsitikino, jog vienin
telis teisingas kelias—tai socializmas, tai broliški ryšiai 
su rusų tauta, su visomis tarybinėmis tautomis. Tik vie
ningoje tarybinių tautų šeimoje Tarybų Lietuva galėjo 
pasiekti tokį milžinišką liaudies ūkio ir kultūros sukles
tėjimą.

Sunku išvardinti visus pasiekimus. Tačiau ir tokie 
statistikos žiupsneliai, pasakojantys, jog pokario metais 
respublikoje pastatyta 170 galingų pramonės įmonių, re
konstruota daugiau kaip 500 fabrikų ir gamyklų, kad 
respublikos produkcija eksportuojama į 72 pasaulio ša
lis, kad liaudies ūkyje, mokslo, kultūros, švietimo įstai
gose dirba 124 tūkstančiai specialistų su aukštuoju ir 
specialiu viduriniu mokslu, kad milijoniniais tiražais 
spausdinamos knygos, — ryškiai parodo, koks teisingas 
yra lietuvių tautos pasirinktas kelias.”

“KVAILĮ IR BAŽNY
ČIOJE MUŠA”

Taip kalbėdavo žmonės 
Lietuvoje. Ir tas jumoras 
labai atitinka Moteriškų 
drabužių siuvėjų unijos pre
zidentą Davidą Dubinskį. 
Štai aną dieną įstaiga Ame- Į 
rican Council for National
ities Service jį apdovanojo 
“Golden Door Award” me
daliu, kaip labai daug “pa
tarnavusį” sveturgimiams 
amerikiečiams. Na, ir bro
lis Dubinskis, priimdamas 
tą garbę, išdrožė ilgą kalbą.

Ir ką gi jis pasakė? Pir
miausia jisai pasigyrė, kad 
jis jau 65 metų, kad jis į 
Ameriką atvyko 1911 me
tais ir kad jis per beveik 50 
metų vedęs neatlaidžią, ne
pertraukiamą kovą “prieš 
komunizmą mūsų unijoje ir 
pasauliniame fronte.” Be to, 
jis niekados nebuvęs įr ne
sąs šiandien joks rusas, 
ypač, saugok sviete, ne 
“raudonasis rusas.” Jis esąs 
gimęs senojoje Lenkijoje.

O vienok, girdi, štai pie
tinėse valstijose vienos dirb
tuvės savininkai, apsiputoję 
šaukę į savo darbininkus 
nebalsuoti už Moteriškų 
drabužių siuvėjų uniją, nes 
jinai esanti vadovaujama 
“ruso”! Ir, aišku, “komu
nisto!” Jeigu jau rusas, tai 
turi būti ir komunistas”...

Vadinasi, nepaisant to, 
kad Davidas Dubinskis yra 
išgarsėjęs ragangaudis ir 
kad dar tik šiomis dieno
mis pasveikino prezidentą 
Johnsoną už intervencijas į 
Pietų Vietnamą ir Domini
kos Respubliką, atsiranda 
už jį dar smarkesnių ragan- 
gaudžių, kuriems jis atrodo 
į “raudoną rusą bei komu
nistą.” Ir ką tu žmogus pa
darysi. Verkia žmogus, kad 
gauna mušti visiškai nekal
tai. Bet mes tik galime pa
kartoti tą Lietuvos kaimie
čių posakį: “Kvailį ir baž
nyčioje muša.” Nes juk ra- 
gangaudžiai yra taip pat ir 
dideli kvailiai. Jie nieko ne
išmoko iš istorijos. Jie yra 
tos citrinos, kurias kapita- 
sunkę, išmeta į šiukšlyną, 
listai, sunką iš jų iš- 
Tuoj bus taip susidorota ir 
su Dubinskiu. Vargiai jam 
daug bepagelbės ir tasai 
“Golden Door” medalis.

PAŠTO ŽENKLELIS
Pirmasis pašto ženklelis 

buvo pagamintas Anglijoje 
1830 metais. Ten plačiau 
vartoti pradėjo 1840 me- 
metais, o paskui jo varto
jimas paplito ir kitose Eu
ropos šalyse.

Į dabartines Jungtines 
Amerikos Valstijas anglai 
pašto ženklelius atgabeno 
1842 metais.

—Taip, tikrai tamsta — 
lietuvis.

Po to jis ėmė prašyti, 
kad eičiau su juo į namus. : 
Jis norįs parodyti mane sa- 
vo šeimai. Sutikau. Paė
mėm taksi ir nuvažiavom. ;

Vos tik atidaręs savo ga
na neištaigingo buto duris, 
sušuko rusiškai:

—Nataša, vaikai: Ivanai, 
Kolia! Žiūrėkit, zemlioką, 
lietuvį atvedžiau.

Namuose kilo sąmyšis. 
Nataša, jo žmona, apysenė, • 
bet gana vikri moteriškė, . 
tuoj puolė į virtuvę, sūnų|‘’ 
atnešė ir pastatė ant sta/p 
namų darbo vyno ąso$, • 
stiklines, atnešė vaisių. Ma
ne vaišino, kaip svečią ne
buvėlį.

Aš turėjau atsakyti į 
daugybę klausimų. Į mano 
atmintį labiausiai įstrigo ■ 
sūnų noras sužinoti, ar tik
rai tos upės, kuri teka per 
Lietuvą, jų tėvo tėvynę, 
vanduo toks skaidrus, kad 
net dugnas matyti.

—Matyti, — patvirtinau.
—Ir žuvys matyt?
—Matyti, jeigu jos plau

ko pakraštyje arba seklu
moje.

Dar pridėjau, kad ir jū- » 
ros pakraštyje ramią dien^ . 
matyti dugnas. 3 •"

Kalba pakrypo į tai, k<? 
dėl Uzbekistano upių van-:

i duo rudas, drumzlinos spal- ...

Samarkandas man buvo 
ir liko pasakų miestas. Į jį 
aš patekau ne kaip turis
tas, o kaip Uzbekijos TSR 
Mokslų akademijos svečias. 
Turistus ir svečius vietiniai 
gyventojai lengvai atskiria.

Apži ū r ė j ę Bibi-chano 
mečetę, Ulug-beko medre- 
sę, Gur-emiro mauzoliejų, 
atkeliavom į nuostabų ar
chitektūros ansa m b 1 į — 
Registaną. Neįprasta kait
ra mane vargino. Prakaita
vau ir troškau. Netoliese 
kiosko ar šulinio nesimatė, 
o nuo grupės atsiskirti ir 
ieškoti parduotuvės nepa
togu.

Regi. ,n.no aikštėje, po 
nematytu mūsų kraštuose 
medžiu, pamačiau žilą žmo
gų, skaitantį laikraštį. Jo 
išvaizda rodė, kad jis ne 
uzbekas.

Priėjau ir užkalbinau, 
klausdamas, ar jis nepatar
tų, kur galėčiau atsigerti. 
Jis pavedėjo mane į sargo 
namelį ir pagirdė vandeniu, 
kuris čia kitokio skonio. 
Kada padėkojau ir ren
giausi eiti, mano geradaris 
ėjo su manim drauge ir pa
klausė :

—Jūs ne rusas?
—Ne.
—Matyt iš tarsenos. Tai 

kas?
—Lietuvis.
—Lietuvis? — Stabtelėjo vos, o Lietuvos skaidrus 

ir pažvelgė man tiesiai į kaip dangus. Tėvas di- *
i džiuodamasis pakėlė pirštą

į lubas ir pasakė:
—Taigi, žinokit, kad Lit- 

va — tai Lietuva, ten dan
gus dažnai debesuotas, o • 
vandenys skaidrūs ir žmo
nės skaidrūs. Tai nuostabi " 
šalis.

Pasirodo, aš buvau Rov- ' 
danikaso namuose. Sužino- • - 
jęs pavardę, tuoj paaiški
nau, kad tai grybo, raudo-

akis. — Iš Kauno?
—Ne, iš Vilniaus.
—Tai jūs lenkas?
—Ne, ne lenkas, lietuvis.
—Tikrai?

i —Tikrai.
Apžiūrinėjant Registano 

pastatus, mano geradaris 
nebeatsitraukė nuo manęs, 
vaikščiojo, beveik . įsikabi
nęs į parankę. Prieš sėdant 
į autobusą, kuris vežiojo 
visą akademijos svečių gru- nikio, pavadinimas. Pridū- 
pę, jis, kiek varžydamasis, 
paklausė, kokiame viešbu
tyje ir kuriameme kamba
ryje aš apsistojęs. Vakare 
jis mane aplankysiąs, jeigu 
tik aš sutinku.

Sutikau, vis negalėdamas 
atspėti, kam aš tam žmo
gui galiu būti reikalingas.

Vakare atėjo nusiprausęs 
ir švariau apsirengęs.

Kalbą jis pradėjo šitaip: 
—Tai sakaisi, esi lietuvis? 
—Taip, lietuvis.
Pasirodo, apie Lietuvą to 

žmogaus tiek težinota, kad 
Lietuvoje yra miestas Kau
nas ir kad per ją teka pla
tus ir švarus Nemunas. Aš 
jam paaiškinau, kad Vil
nius yra buvęs tik laikinai 
Lenkijos valstybėje. Šiaip 
jis lietuvių ir Lietu v o s 
miestas. Neatrodė, kad aš 
savo pašnekovą būčiau įti
kinęs.

Tada jis man:
—Pasakyk, tamsta, nors 

porą žodžių lietuviškai.
Aš pasakiau “Labą die

ną”.. Žiūri abejingai. Pasa
kiau “Sveikas gyvas”, taip 
pat nesupranta.

Tada jis labai droviai lyg 
ir atsiprašinėdamas, papra
šė, ar aš negalėčiau nors 
kiek pakalbėti lietuviškai 
poterių. Juokdamasis pasa
kiau, kad esu senas bedie
vis ir vargiai beatsiminsiu. 
Pradėjau:

—Tėve mūsų, kurs esi 
danguje...

Jo akys nušvito, jis gar
siai pridūrė:

—Sveika Marija, malo
nės pilnoji,.. — staiga apka
bino mane ir ėmė bučiuoti

riau, kad Leningrade gyve
na jų bendrapavardis ai> 
cheologas, ne šiaip sau p£ 
lietis, o profesorius, akade
mikas.

—Gal jis tamstų giminė?
—Gal. Iš kur mums žino

ti? — į klausimą atsakė ; 
klausimu. — Mes žmonės ” 
paprasti, darbininkai. Apie 
Lietuvą man pasakojo bo
butė ir tėvai, — kalbėjo • 
Raudonikis.

Bobutė , įsigeidusi išmo
kyti jį lietuviškai poteriau- • 
ti, nors jis beveik nė žodžio 
lietuviškai nemokėjęs. Ka
lęs, išmokęs ir tuo pagerbęs 
bobutę, kuri mirusi Kauka
ze dar prieš atsikeliant tė
vams į Samarkandą. Pra
džią “Tėve mūsų” ir “Svei
ka, Marija” jis ir prisimi
nęs.

Kada jau buvo vėlu ir as/į 
ruošiausi išeiti, vis manjr ’ 
prašė dar minutę pasėdėti. 
Atsiskirdami pasikei t ė m 
adresais. Aš buvęs bran-i . 
giausias jų svečias.

Grįžęs į Vilnių tarp kitų 
kelionės įspūdžių savo arti- ? 
miesiems papasakojau ir 
apie susitikimą Samarkan- 
de, bet greitai jį užmiršau. ‘ ’ 
Po kiek laiko, rudenį, ga
vau pranešimą iš pašto, 
kad mano vardu gautas 
siuntinys iš Samarkando. 
Siuntinyje tarp daigų ra
dau raštelį: “Šias rožes pa
sodinkite žemėje, per kurią 
teka upė skaidri kaip dan
gus”. j.

Aš jas pasodinau darželį? 
prie namų ir jau kelinti., 
metai laukiu atvažiuojant ■ 
svečių iš Samarkando.
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Genrikas Zimanas

Merkinės mokyklos salė 
tą dieną buvo sausakimšai 
prisigrūdusi žmonių. Net 
į balkoną priėjo pačių ma
žųjų, kurie, iškišę galvas, 
žiūrėjo į atvykusį iš Ame
rikos dėdę, kadaise gyvenu
sį čia pat, Merkinėje.

Tą dieną Rojui Mizarai 
teko nemaža pergyventi. 
Jisai lankė gimtąsios vie
tas. Prie jo prieidavo žmo
nės, kurie dar pažinojo jo 
gimines, artimuosius, nema
ža jisai sutiko ir giminių, 
pažįstamų, artimųjų. Nulei
dęs galvą, stovėjo jis prie 
ka£o, kur palaidotas jo bro
lišku visa šeima — juos iš
žudė nacionalistiniai bandi
tai. Už ką? Tiesiog kaip 
vieną iš Mizarų šeimos, ku
ri visada šiose vietose buvo 
žinoma, kaip pažangi, kovo
janti už darbo žmonių rei
kalus.

Vėliau Rojus ilgai vaikš
čiojo po Merkinę, ieškoda
mas tų patalpų, kur jisai 
dirbo raštininku, kur vaikš
čiojo, jaunas būdamas.

O štai dabar čia šitas su
sitikimas. Jaunuoliai ir jau
nuolės, jo žemiečiai, daug 
apie jį girdėję, skaitę jo 
raštus, žinantieji jo gyveni
mu kelią, dabar laukia jo 
žoąžio.

ko jus tą dieną kalbėjo 
ypač jausmingai, ir klausi
mų taip pat nestigo.

— Pasakykite, kas Jus į- 
kvepia literatūriniame dar
be, — paklausė vienas jau
nųjų Merkinės literatų.

Kiek atsimenu, Rojus ta
da plačiai j šį klausimą ne
atsakė. Nežinau dėl ko, bet, 
matyti, iš kuklumo, nes, 
daug gilinantis į šį klausi
mą, jam tektų čia smulkiai 
kalbėti apie save, rodyti sa
ve pavyzdžiu, o to jam, ma
tyti, nesinorėjo. Bet iš viso 
tai yra įdomus klausimas, 
ir šiandien, pažymėdami 
Rojaus Mizaros septynias
dešimtmetį, vėl tarytum su- 
siemriame su juo.

> * * *
Skaitant Rojaus Mizaros 

kūrinius, krinta į akis vie
nas jų būdingas bruožas. 
Juose dažniausiai aprašoma 
kova tarp bukų, egoistiškų, 
savanaudžių žmonių, kurie 
siekia tik prisigrobti turto, 
valdžios, galios, ir tarp tų, 
kurie supranta visuomenės 
vystymosi kelią, susižavėję 
pažangos idėjomis, pasiau
kodami kovoja už tą pažan
gą, traukdami į jos kelią 
kitus. Patys paveikslai kar
tais pavyksta autoriui ge
riau, kartais mažiau. Jų au-
gimo ir brendimo kelias 
taip pat nėra vienodas. Vie
ni susipranta iš karto, kiti 
nemažai klaidžioja, daužosi 
i aštrias gyvenimo briau
nas, kol pagaliau susiranda 
teisingą kelią, dar kiti jį 
susiradę praranda, bet pats 
konfliktas tuo ar kitu mas
tu pasirodo paprastai visuo
se Rojaus Mizaros veikaluo
se. Ši problema, matyti, la
bai rūpi autoriui, ir jis nuo
lat prie jos sugrįžta, nagri
nėdamas ją įvairiais varian
tais. Galima taip pat ne
sunkiai pamatyti, jog kar
tais Mizaros literatūriniai 
veikėjai remiasi paties au
toriaus gyvenimišku patyri
mu, o gal ir jo paties išgy
venimais.

Aštuoniolikos metų jau
nuoliu būdamas, išvyko Ro
jus Mizara iš gimtosios Lie- 
ftĄros, kurią jis visuomet 
mylėjo ir kurią karštai my
li ligi šiol.

Rojus Mizara nėra ypa-

Ištikimybė
tingai sentimentalus žmo
gus, kuris labai lengvai ir 
viešai mėgtų dalintis savo 
pergyvenimais. Priešingai, 
tai greičiau santūrus cha
rakteris, kuris ne taip leng
vai įsileidžia į savo vidines 
šventoves pašalinius lanky
tojus. Jis taip pat nelinkęs 
greitai žavėtis. Tai yra 
greičiau kritinis protas, ku
ris mėgsta viską blaiviai ir 
dalykiškai bei rimtai paa
nalizuoti, pasvarstyti. Ta
čiau sunku užmiršti, kaip 
Rojus vaikščiojo po savo 
gimtąsias vietas, kur jisai 
pradėjo žengti pirmuosius 
savo gyvenimo žingsnius. 
Jisai tarytum atgijo, o tuo 
pat metu vis dažniau sker
sai kaktos jam guldavo gili 
raukšlė, kurią sukeldavo 
prisiminimai, matyti, ir ne 
visada lengvi. Kaip gyvi 
stojo jo klausytojų akyse ir 
Makniūnų dvaras, ir dvari
ninkas Muiželis su šeima, 
ir pirmieji Rojaus žings
niai, siekiant mokslo, ir 
prieškarinė Merkinė su jos 
apsnūdusiu gyvenimu. Ir 
nenoromis jautėsi, kad ap
silankymas gimtosiose vie
tose yra svečiui ne tik leng
va pramoga, o ir rimtas 
žvilgsnis, apsidairant į nu
eitą kelią.

Dargi Rojaus Mizaros 
priešas nedrįs nuneigti, kad 
tas kelias yra labai tiesus, 
be ypatingų vingių, labai 
kryptingas.

Ne, niekuomet Mizara ne
siekė turtų ir nesivaikė jų, 
nerodė valdžios troškimo, 
nesigerino pasaulio galiū
nams.

Jo gyvenimo kelias yra 
jau seniai įkvėptas visai ki
tokių tikslų. Jis nuo jau
nų dienų karštai siekia 
darbo žmonių laimės. Bū
damas sunkaus vargo ir 
priespaudos nublokštas iš 
gimtinės, jis neišsižada sa
vo meilės ir ištikimybės 
Lietuvai ir lietuvių tautai.

Jisai nenuilsdamas lei
džia laikraščius, knygas 
lietuvių kalba, organizuoja 
lietuvius darbininkus, deda 
visas pastangas, kad kiltų 
jų kultūra, išsilavinimas. 
Koks tai yra kruopštus, 
sunkus ir varginantis dar
bas, kiek daug jisai reika
lauja pasiryžimo ir atkak
lumo.

Būdamas pats rašytojas, 
galėdamas kurti naujus 
veikalus, jisai aukoja savo 
laiką organizaciniam dar
bui, dirba žurnalistinį dar
bą, o jeigu yra reikalas, ir 

Gegužės 14 dieną įvyko iškilmingas išplėstinis Lietuvos TSR Rašytojų Sąjungos valdy
bos posėdis, skirtas pažangaus Amerikos lietuvių veikėjo rašytojo R. Mizaros 70-osioms 
gimimo metinėms, pažymėti. Drauge su rašytojais posėdyje dalyvavo dailininkai, žurnalis
tai, visuomenės atstovai.

Nuotraukoje: Lietuvos TSR Rašytojų Sąjungos valdybos išplėstinis posėdis. Kalba E. 
Mieželaitis.

pats prie linotipo atsisėda.
Kodėl gi jo taip neken

čia tie, kurie skaitosi, kad 
jie geibėją lietuvybę Ame
rikoje? Juk vargu ar kas 
yra prisidėjęs, plečiant lie
tuvių kultūrą ir kalbą JAV, 
kaip kad Rojus Mizara ir jo 
vienminčiai?

Visų pirma dėl to, kad 
visiems tiems “lietuvybės 
gelbėtojams” lietuvių kal
bos, kultūros klausimai pa
prastai rūpi ne tiek jauz 
daug. Jiems tai yra tiktai 
priemonė, kad galima būtų 
sulaikyti tautiečius nuo ko
vos prieš išnaudotojus. Jei
gu sąmoningumas ir lietu
vių kalbos bei kultūros iš
laikymas kelia kartu ir sa
vo pilietinių teisių įsisąmo
ninimą, jeigu organizacija 
kartu su lietuvių kultūros 
skleidimu padeda taip pat 
kovoti prieš beteisiškumą, 
už demokratiją, prieš ra- 
zimą ir šovinizmą, prieš re
liginius prietarus," tai vel
niop tokias nacionalines or
ganizacijas, — taip sampro
tauja nacionalistai, kurie 
visuomet paaukoja nacio
nalinius reikalus, jeigu iš
sivystymo procesas pažei
džia arba gali pažeisti jų 
piniginę.

Jie nekenčia Rojaus Mi
zaros ir jo kitų vienmin
čių taip pat už tai, kad jie 
yra nuoseklūs internacio
nalistai. Mylėdamas savo 
tautą, jos kultūrą, Mizara 
savo raštuose, savo visuo
meninėje veikloje yra tautų 
draugystės, brolybės sklei- 
dejas ir propagandistas. 
Svetimoje šalyje jis deda
si prie tų, kurie vysto ir 
tęsia geriausias JAV dar
bo žmonių kovų tradicijas 
— Linkolno ir Džefersono 
tradicijas.

70 metų yra gražus ir 
garbingas amžius. Bet Ro
jus Mizara dirba diena iš 
dienos savo įprastinį sunkų 
darbą, nereikalaudamas jo
kių nuolaidų, — jisai yra 
rikiuotėje.

Kada Rojus buvo Lie
tuvoje ir ilsėjosi Druski
ninkuose, gydytojai tikrino 
jo sveikatą. Jisai labai 
džiaugėsi, kada jie jam sa
kė, jog jo širdis yra tokia, 
kad jį dar galima būtų pa
imti į kariuomenę. Jisai 
pasakojo apie tai su šypse
na pažįstamiems, nuolat ir 
nuolat prisimindamas šį po
sakį.

Mes visi džiaugiamės vi
sada, o šiandien ypatingai,

kad jis turi tokią širdį. Jis 
ir yra vienas iš tų, kurie 
kovoja už žmonių sąmonę, 
už taiką, demokratiją, už 
pažangą.

Tikimės, jog Rojus Miza
ra dar nemaža sukurs, ne
maža nuveiks. Ir Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės jam 
šiandien kuo nuoširdžiau
siai linki sveikatos ir jėgų, 
toliau dirbant ir kuriant.

Rojaus Mizaros septy
niasdešimties metų sukak
tis. Liaudies rašytojo gar
bės vardo suteikimas jam 
yra ne tik jojo šventė. Tai 
yra šventė ir iškilmės jo 
draugams ir bendražy
giams JAV, jo gausiems 
skaitytojams JAV lietuvių 
kolonijose ir Lie t u v o j e . 
Tuo pat metu, pažymint šią 
dieną, negalima užmiršti ir r 
jo gyvenimo draugės, žmo
nos ir ištikimo bendražygio 
ir vienminčio — Ievos Mi- 
zarienės, žengiančios kartu 
su juo petys į paetį, pade
dančios jam jo sunkiame 
darbe.

Brangus Rojau, brangi 
Ieva! Šiandien Tarybų 
Lietuvos darbo žmonių pla
čiausi sluoksniai yra su ju
mis, karštai jus sveikina, 
apkabina ir linki kuo gra
žiausių dienų, daug sveika
tos ir jėgų. Priimkite tuos 
n u o š i rdžiausius sveikini
mus.

Nuo pat jaunų dienų esa
te ištikimas liaudžiai, liau
diniam menui, liaudies ko
voms. Už tai liaudis atsi- 
dėkoja ištikima meile ir 
pagarba savo rašytojui.

Žemės riešutai 
(pynacai)

Anglai juos vadina pea
nuts, o lietuviai — žemės 
riešutais, nes jie auga že
mėje, kaip bulvės.

žemės riešutus baltieji 
žmonės rado pas indėnus, 
Pietų Amerikoje. Jie bu
vo nuvežti į Europą, o iš 
ten į Afriką, kur labai pra
siplatino.

Amerikoje nykstant in
dėnams, beveik išnyko ir 
žemės riešutai. Vėliau bal
tieji, kaip maistą negrams 
vergams, juos atgabeno iš 
Afrikos.

Dabar Jungtinėse Valsti
jose per metus suvartoja 
apie bilijoną svarų žemės 
riešutų.

Washingtonas. — Dabar 
Jungtinėse Valstijose už 
algas dirbančių yra 60,000,- 
000 žmonių.

Atsakymas “Tėv. Žiburių” 
bendradarbiui

Pastaraisiais metais vis 
daugiau užsienio lietuvių 
lankosi gimtajame krašte, 
šitos tautiečių kelionės 
baisiai nepatinka “veiks
niams”. Mat, sugrįžę iš 
viešnagės, žmonės pasako
ja, ką matė, kaip atrodo tė
vų žemė; jų įspūdžiai daž
niausiai paverčia niekais 
visus “veiksnių” prasima
nymus, padeda svetur gy
venantiems tautiečiams su
sidaryti teisingesnį vaizdą 
apie dabartinę Lietuvą. Tuo 
pačiu vis daugiau užsienio 
lietuvių sužino, kaip “veiks
niai” ilgus metus jiems me
lavo apie Tarybų Lietuvos 
gyvenimą, ir todėl nusi
gręžia nuo “vadavimo” biz
nierių.

Kas tokiu atveju belieka 
“veiksniams”, kurie nenori 
prarasti dolerių aukotojų?

Meluoti toliau, bet rafi
nuočiau, nes tik tai, jų ma
nymu, gali sulaikyti užsienio 
lietuvius nuo lankymosi gim
tajame krašte. Pastarajam 
tikslui skirtas ir “Tėviškės 
žiburiuose išspausdintas J. 
Kantrimo straipsnis, pava
dintas “Bausmės Lietuvos 
išeiviams”. Veltui ieškotu
mėte šiame rašinyje nors 
vieno žodelio apie tai, kad, 
atvykęs į Lietuvą pasisve
čiuoti, tautietis būtų buvęs 
kuo nors apkaltintas, sulai
kytas ir todėl negalėjęs 
grįžti į savo nuolatinę gy
venamąją vietą Jungtinėse, 
Amerikos Valstijose, Kana
doje ar kur kitur, šito 
“veiksniai” neteigia, nes nė 
vienam išeiviui taip nėra 
atsitikę ir negali atsitikti.

Užtat straipsnio autorius 
kalba visai apie ką kitą, bū
tent, apie naująjį Tarybų 
Lietuvos baldžiamąjį ko
deksą. Imdamasis darbo, J. 
Kantrimas turėjo tikslą sa
vo pastabomis apie kodeksą 
įbauginti užsienio lietuvius, 
parodyti, “kokie baisūs” jo 
straipsniai. Baudžiamas i s 
kodeksas — bet kur pasau
lyje — nėra, žinoma, groži
nės literatūros kūrinys. Ja
me skelbiamos už įvairius 
nusikaltimus ski r i a m o s 
bausmės. Tad jau vien kai 
kurių bausmių suminėji- 
mas, autoriaus ir “Tėviškės 
žiburių” redakcijos nuomo
ne, turėtų taip paveikti 
skaitytojus, kad jiems iš 
baimės pasišiauštų plaukai, 
ir daugiau niekad nekiltų 
mintis apie kelionę į Lietu
vą.

Kaip jau minėjau, pa
grindinis šio rašinio tikslas 
— įbauginti užsienio lietu
vius. Tam autorius “aiški
na” skaitytojams, kad:

“Išeivius, kurie dabar 
bando kartais nuvažiuoti į 
Lietuvą giminių aplanky
ti, liečia Ypatingosios da
lies pirmojo skirsnio “Val
stybiniai nusikalt i m a i”

I. Itin pavojingi valstybi
niai nusikaltimai straips
niai”.
J. Kantrimui “labai aiš

kiai skamba ir gali būti 
plačiai pritaikomas” šiame 
skirsnyje paskel b t a s 62 
straipsnis apie Tėvynės iš
davimą. Autorius net ištisai 
cituoja šį straipsnį ir pa
braukia žodžius apie pabė
gimą j užsienį arba atsisa
kymą iš jo grįžti. Tuo pačia' 
jis nori įteigti skaityto
jams, kad ir jie, jeigu išvy
ko iš Lietuvos karo metu, 
yra “pabėgę j užsienį” ir to
dėl, vos tik pasirodę Lietu
voje, gali būti teisiami. Bet 

juk visi žino, kad šie žmo
nės išvyko iš hitlerininkų 
okupuotos Lietuvos terito- 
jos. Vadinasi, nėra pagrin
do teigti, kad jie nelegaliai 
pasitraukė į užsienį ir atsi
sako grįžti. Matyti, bijoda
mas, kad panašiai š i ą 
straipsnio vietą interpre
tuos ir tie, kurie karo metu 
atsidūrė-svetur, J. Kantri
mas griebiasi kitos gudry
bės. Jis pareiškia :

“Būdinga, kad daugelis 
mūsų žmonių teigia, jog 
1944 m. pasitraukusius lie- 

: čia senatis; 49 str. šią iliu
ziją išsklaido: “Senaties 
eiga sustoja, jeigu pada- 
riusis nusikaltimą asmuo 
pasislepia nuo tardymo ir 
teismo.”
Matote, čia vsiškai aiš

kiai kalbama apie tuos, ku
rie pasislėpė nuo tardymo 
ir teismo, t. y. apie žmones, 
kuriems jau buvo iškelta 
baudžiamoji byla. O tokių 
asmenų, kaip žinome, 1944 
metais iš Lietuvos pasi
traukė tik vienas kitas. Bet 
autorius viską apverčia 
aukštyn kojomis ir vėl nusi
deda teisybei.

Šio rašinio apimtis ne
leidžia, deja, žingsnis po 
žingsnio parodyti, kaip J. 
Kantrimas, komentu o d a- 
mas atskirus kodekso 
straipsnius, juos iškraipo, o 
priedo paprastai nurodo ne 
minimalią, bet maksimalią 
kiekvienos bausmės ribą. 
Tuo norima sudaryti skai
tytojams įspūdį, kad Lietu
voje dabar už bet kurį nusi
kaltimą labai griežtai bau
džiama. Ir daro tai auto
rius sąmoningai, nors pui
kiai žino, kad absoliuti dau
guma šių maksimalių baus
mių skiriama ne už pirmąjį 
nusikaltimą, bet už pakar
totiną, t. y. už recidyvą.

Būdinga ir tai, kad J. 
Kantrimo straipsnis para
šytas taip, tarsi Lietuva 
būtų vienintelė pasaulio 
valstybė, kur žmonės už nu
sikaltimus baudžiami. To
dėl jis, pavyzdžiui, lyg ir 
stebėdamasis, rašo, jog pa
sikėsinimas į vie š o s i o s 
tvarkos saugotojo . gyvybę 
baudžiamas nuo 5 iki 15 
metų laisvės atėmimu, tar
si Amerikoje šitaip nusikal
tęs asmuo būtų apdovano
jamas medaliu.

“Tėviškės žiburių” re
dakcija nebūtų ištik i m a 
sau, jei, spausdindama mi- 
n ė t ą medžiagą, nepasi
stengtų parodyyti, kaip 
Lietuvoje “kenčia” tikintys 
žmonės. Todėl ir cituoja
mas 143 straipsnis apie pa
žeidimą įstatymų dėl baž
nyčios atskyrimo nuo vals
tybės ir mokyklos nuo baž
nyčios. Autorius įsismagi
nęs sušunka:

“Praktikoje—tai religi
jos mokymas, kuris bau
džiamas kalėjimu iki 1 
metų ir t.t.”
Ir čia vėl nepaisant Die

vo įsakymo “Nekalbėk ne
tiesos!”, sumeluota. Juk, 
pagal šį straipsnį, Lietuvo
je baudžiama ne apskritai 
už religijos mokymą, o tik 
tais atvejais, kai stengia
masi prievarta ar apgaule 
pasiekti, kad tėvai siųstų 
vaikus mokytis tiky bos. 
Tuo tarpu, jei tėvai nori, 
kad jų vaikai būtų religin
gi, niekas jiems šito ne
draudžia. Beje, tikėjimo ar 
netikėjimo laisvę kiekvie-

Talentų ieškotojas 
ir ugdytojas

Taip neretai atsiliepia
ma apie praeito šimtmečio 
pabaigos ir mūsų amžiaus 
pradžios žymų lietuvių kul
tūros veikėją Povilą Višins
kį. Gimęs 1875 m. birželio 
16 d. valstiečių šeimoje Uš
nėnų kaime (dabartiniame) 
Kelmės rajone), jis praėjo 
būdingą to meto liaudies 
vaiko kelią į šviesą. Dar be
simokydamas Šiaulių gim
nazijoje, P. Višinskis įsi
traukė į nelegalų mokslei
vių ratelį, domėjosi pažan
gia literatūra. Pažangių 
idėjų paveiktas, P. Višins
kis nepaklausė tėvų ir atsi
sakė stoti į kunigų semina
riją. Jis pradėjo studijuoti 
gamtos mokslus Peterbur
go universitete. Mokytis 
buvo sunku. Pragyvenimui 
jiis užsidirbdavo mokyda
mas turtingųjų vaikus. Tai 
atsiliepė sveikatai ir jis su
sirgo džiova. Mirė Višins
kis turėdamas vos 31 me
tus.

Povilas Višiskis — žy
mus to meto publicistas ir- 
visuomenės veikėjas. J i s 
nenuilstamai kovojojo prieš 
carizmą, prieš socialinę ir 
nacionalinę lietuvių liau
dies prieptudą. Būdamas 
šviesaus proto ir jautrios 
sielos, be galo atsidavęs vi
suomenei, jis savo amžinin
kų buvo didžiai mylimas ir 
gerbiamas. Pamėginęs savo 
jėgas beletristikoje, Višins
kis rašytoju nepasidarė. 
Bet jis tapo nepamainomu 
rašytojų palydovu, vertin
toju, netgi jų atradėju ir 
skatintojų. Žemaitė, Šatri
jos ragana, Bitė, Lazdynų 
pelėda, J. Biliūnas, Jovaras 
—štai kam nepakeičiamu 
draugu, mokytoju, įžvalgiu 
kritigu, kreipiančiu jų kū
rybą pažangių, demokrati
nių idėjų linkm, buvo P. Vi
šinskis. Ypač didelės įtakos 
jis eurėjo mūsų literatūros 
klasikei Žemaitei. Išlikę jų
dviejų laišką atspindi šiltą 
kūrybinę šių žmonių drau
gystę.

Povilas Višinskis išvarė 
platų barą mūsų kultūros 
istorijoje, paliko gražų at
minimą.

V. Petkevičienė

ką ėda vėžliai—
ČERAPOKAI?

Jie viską ėda, priklau- . 
sant nuo to, kur veisiasi. 
Kadangi jų yra daug rūšiuo 
tai ir ėda kas pakliūva. 
Jūriniai ėda žuvis ir kitus •< 
gyvius, sausumos — uogas, 
vaisius, grybus, vabalus ir 
kitką.

nam piliečiui garantuoja 
Tarybų Lietuvos konstitu- 
ei j a. f

Taigi, kaip matome, J. 
Kantrimas, raš y d a m a s 
straipsnį apie mūsų respub
likos baudžiamąjį kodeksą 
“Tėviškės žiburiams”—Ka
nados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugijos savait- ’ 
raščiui, — turėjo uždavinį' 
bauginimais ir prasimany
mais sulaikyti užsienio lie
tuvius nuo lankymosi gim
tajame krašte. Šitą uždavi- ? 
nį jis uoliai vykdė. Nepai
sydamas žodžių, kurie jam 
turėtų būti šventi: “Bijok ’ 
Dievo ir laikykis jo įsaky- ? 
mų; nes tai yra visas žmo- 
gus”.

č. Viduolis !
“Tėvynės balsas”
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Laisvės reikalai BINGHAMTON, N. Y.
Pereitą sekmadienį Antanas Bimba dalyvavo pikni

ke, kurį suruošė baltimoriečiai. Šiame piknike jis matė
si su laikraščio, “Laisvės” rėmėjais-skaitytojais. Jie dos

“Laisvės” Administracija

ST. PETERSBURG, FLA.

niai apdovanojo laikraštį. Aukojo:
A. V., baltimorietis ......................................... $100.00
Keleivis ..............................................    >... 84.00
Juozas Deltuva, Baltimore, Md., (už kiek-

vienerius metus jo amžiaus) po $1) ............. 82.00
Antanina ir Kazimieras Zambusevičiai,

Reading, Pa..................................................... 56.00
Petras Kupris, Annapolis Junction, Md.......... 20.00
J. Kasparavičius, Baltimore, Md...................... 10.00
Kupiškietė ........................................................ 10.00
J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa..........................10.00
J. ir J. Staniai, Baltimore, Md............................10.00
P. ir N. Dudonis, Chester, Pa............................. 10.00
J. Urbon, Philadelphia, Pa...................................8.00
A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa.......................... 5.00
Antanina Mendalienė, Baltimore, Md...................5.00
Vytautas Gižauskas, Chester, Pa..........................5.00
Uršulė Gužonienė, Gloucester, N. J...................... 5.00
M. Romikaitienė, Reading, Pa...............................5.00
Stasys Raymond, Baltimore, Md..........................5.00
R. Merkiai. Philadelphia, Pa............................... 5.00
B. Banys, Cherry Hill, N. J...................................5.00
Frances ir Juozas Deltuvai, Baltimore, Md. ... 5.00

— 0 —
Dėkojame virš minėtiems prieteliams.

Mirė Pranas Pakalniškis
Šią aplinkę nusiaubė liūd

na žinia, kai išgirdome, kad, 
bepjaudamas žolę, nuo šir
dies smūgio staiga mirė vi
sų taip gerbiamas Pranas 
Pakalniškis, sulaukęs 57 me
tų amžiaus. Velionis gyveno 
Clearwater priemiestyje, ša
limai St. Petersburg©.

Pranas yra gyvenęs New 
J ersey valsti j oje, berods 
daugiausia Niujorke, — per 
eilę metų dirbo “Laisvės” 
spaustuvėje, daug darbavo
si visuomeniniais reikalais, 
sykiu mokėsi ir rašinėjo ei
lėraščius ir apsakymus. Jis 
labiausiai mėgo rašyti poe
ziją. Gerokas laikas, kai gy
veno saulėtoje Floridoje ir 
dirbo prie angliško laikraš
čio “Clearwater Sun” rai
džių rinkėju.

Paliko giliai liūdinčią žmo
ną Adelę, po tėvais Zablac- 
kaitė, dukrą Franciną ir jos 

- šeimą, esančią Vokietijoje. 
Lietuvoje, Kaune,— motiną, 
visą eilę brolių, seserų ir ki
tų giminių ir daug draugų.

Brolis Niek (Nikodemas) 
Pakalniškis iš Čikagos sku
biai atskrido suraminti bro
lienę šiose sunkiose valan
dose. Adelės motina ir kiti 
labai susijaudinę dėl Prano 
staigios mirties.

Birželio 17 d. susirinko 
gausios publikos į šermeni
nę atsisveikinti, atiduoti 
paskutinį patarnavimą. Iš 
Miamio atvykęs V. Bovinas 
ir V. J. Valley pasakė kal
bas prie karsto.

Labai gaila palyginti dar 
jauno žmogaus. Jis dar daug 
žadėjo pažangiam judėji
mui. Mirtis išplėšė jį iš mūs 
tarpo, kaip koks vagis nak
ties metu.

Plačios apylinkės visuo
menė reiškia gilią užuojau
tą liūdinčiai žmonai Adelei, 
dukrai, anūkams, broliams, 
seserims ir visiems gimi
nėms, netekusiems vyro, tė
vo, draugo.

Visa eilė pažangiečių ruo
šiasi parašyti plačiau apie 
Prano Pakalniškio praeities 
darbuotę. Tad palieku apie 
jį geriau žinantiems apra
šyti.
. Prano prakilnių darbų 

. niekuomet nepamirš ime. 
Velionies palaikai buvo su
deginti krematorijoje.

(Kitame “Laisvės” nume
ryje išspausdinsime paties

Prano parašytus autobio
grafinius bruožus.—Redak
cija-) __

Iš šios apylinkės draugai 
Gendrėnas, Ragauskas, Vil
kas ir O. Klimienė iš Val
rico šiomis dienomis vaikš
tinėja, dairosi po Lietuvą. 
J. Gendrėnas iš Vilniaus 
žmonai prisiuntė atviruką.

Dėl P. Pakalniškio mirties 
Tėvams pagerbti parengi
mas birželio 19 d. buvo vie
nas liūdniausių.

Buvo malonu matyti A- 
miliją Sklėrienę pagijusią 
ir dalyvaujančią tėvams pa
gerbti pramogoj.

Draugė O. Rūbienė su
tvirtėjus, dažniau lankosi 
visose išvykose.

Draugė Elenutė Berno
tienė dar sunkiai serga, jai 
padaryta keturios operaci
jos paeiliui, bet atrodo, kad 
ligą nugalės. Linkime kuo 
greičiau sutvirtėti.

Drg. J. Davidonls dar vis 
sanatorijoje. Tikimės neuž
ilgo jį pamatyti jo namuo
se. Vikutis

New Haven, Conn.
Staigiai susirgo Jonas 

Latvis. Buvo pašauktas gy
dytojas, bet jis dar nesura
do ligos priežasties. Ligo
nis neteko kojų stiprumo, 
negali vaikščioti. Jis gyve
na 87 Butler St., New Ha- 
vene Liga vargina ir Juzę 
Žolynas. Jai daktarai pata
rė susilaikyti nuo darbo ir 
nuo kai kurių valgių.

Linkiu ligoniams greitai 
pasveikti.

Pranė Januševičienė yra 
pasirengus grįžti į Lietuvą. 
Ji ketina grįžti apie vidurį 
rugsėjo. Sako, kad myli 
Lietuvoje gyventi, jai ten 
yra smagiau, negu Ameri
koje.

Aplankiau gerus drau
gus Svinkūnus Waterbury- 
je. Radau besidarbuojan
čius prie žolynų ir daržo
vių. Jie turi naują namą ir 
labai gražų daržą su dau
gybe gėlių ir apsčiai daržo
vių. Pasitarėme apie busi
mąjį “Laisvės” vajų.

Margaret Valinčius, LLD 
32 kuopos raštininkė, vieši 
Illinois valstijoje pas savo 
dukrą ir žentą. Netrukus ji 
grįš į mūsų miestą. Laimin
gos kelionės.

' J. Kunca

Ksaveros Karosienės knyga |
Su kai kuriais LLD 20-os 

kuopos nariai turėjau po
kalbį apie draugės Ksaveros 
Karosienės knygą “Su tai
kos misija aplink pasaulį.” 
Jie sako, tai neįkainuoja
mai vertinga knyga. Ver
tinga ypač šiuo momentu, 
kuomet prieš visą žmoniją 
stovi jaudinantis klausi
mas: taika ar karas. Žmo
nijos gyvenimas ar jos su
naikinimas. Mes didžiai ger
biame drg. Karosienę už 
tą vertingą knygą. Pataria
me LLD nariams atidžiai 
perskaityti ją.

Šioje drg. Karosienės kny
goje atsispindi tos baiseny
bės, kurias pergyveno karo 
paliesti žmonės, taipgi ir tie 
milijonai, kurie taip ryžtin
gai kovoja už pastovią tai
ką. Knyga skaitosi lengvai.

žurnalas “šviesa”
Gavome LLD leidžiamo 

žurnalo “Šviesos” šių metų 
antrąjį numerį. Kaip jau 
žinome, šiemet sukanka 50 
metų Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijai. “Šviesos” virše
lis labai patrauklus. Pieš
tas dailininko R. Feiferio. 
Jis gražiai atspindi sukak
ties tikslą.

Žurnale telpa žymių ra
šytojų svarbūs straipsniai, 
apibūdinanti LLD nueitą il
gą ir sunkų kelią apšvietos 
ir kultūros bare, ir suteikia
mas nuopelnas pažangiajai 
Amerikos lietuvių ivsuo- 
menei.

Pirmas straipsnis yra 
Tarybų Lietuvos žymaus 
rašytojo Antano Venclovos. 
Jis gražiai piešia, kokį di
delį džiaugsmą jiems pada
rė Didžiojo Tėvynės karo 
metu gautos LLD išleistos 
knygos. Tai vertingas pa
siskaitymas.

Dr. Antanas Petriką, ne
nuilstantis rašytojas ir vi
suomenininkas, rašo apie 
LLD nueitą kelią. Jis aiš
kiai vaizduoja visus kelyje 
sutiktus trūkumus ir sun
kumus, bandžiusius pakenk
ti jos prakilniems siekiams. 
Tai labai svarbi istorinė 
peržvalga.

Jonas Gasiūnas gražiai ir 
teisingai rašo apie Vincą 
Andrulį. Apie jo daugiau 
kaip 50 metų ryžtingą veik
lą darbininkų judėjime ir 
įdėtą sunkų darbą organiza
vime ir palaikyme mūsų 
spaudos, ypatingai “Vil
nies.” Tai žmogus, kuris tu
ri neišsenkamą energiją ir 
ryžtą tą viską atlikti. Daug 
sėkmės Jums, Vincai!.,

Prano Ulevičiaus straips
nyje plačiai rašoma apie 
Argentinos lietuvius —apie 
jos darbininkų gyvenimą, 
kultūrinę veiklą ir jų ry
šius su mūsų Draugija. 
Svarbus raštas iš užsieninės 
šalies. Verta perskaityti jį.

J. Butėnas yra Tarybų 
Lietuvos rašytojas. Jis gra
žiai piešia, rašo apie Rojų 
Mizarą jo 70-ųjų gimimo 
metinių proga, apie jo apsi
lankymą Tarybų Lietuvoje, 
taipgi apie jo literatūrinę 
kūrybą ir apie jo nuopelnus 
kaip rašytojo. Itin svarbus, 
vertingas perskaityti.

A. Liepsnonis irgi Tary
bų Lietuvos žymus rašyto
jas. Jis savo straipsnyje 
jaudinančiai pasakoja apie 
savo ir draugų sunkiai iš
gyventas ne tik dienas ir 
mėnesius, bet ir po kelerius 
metus Smetonos kalėjime. 
Tai širdį veriantis pasako
jimas, net šiurpas eina per 
kūną. Kiekvienam vertėtų 
šį straipsnį perskaityti ir 

daugiau susipažinti, kokiose 
sąlygose gyveno mūsų bro
liai ir sesės Smetonos val
dymo laiku.

Yra ir daugiau svarbių 
raštų ir žavėjančių eilėraš
čių.

Perskaitę šį “Šviesos” 
numerį duokime ir savo 
draugams, kurie dar nepri
klauso prie LLD, pasiskai
tyti. Lai ir jie susipažįsta 
su mūsų garbinga Draugija. 
O vėliau gal bus galima įra
šyti juos į LLD 20 kuopą.

Pastebėjau spaudoje, kad 
daugelis LLD kuopų narių 
gavo puikią dovaną — D-ro 
A. Margerio knygą “Šliup- 
tarniai.” Veikiausiai ir mes 
—LLD 20 kuopos nariai—ją 
gausime.

Išvyko į Tarybų Lietuvą
Birželio 9 d. draugės Pau

lina Jasilionienė ir Nastazi
ja Judikaitienė paskambino 
man telefonu ir sako: “Mes 
jau esame pasirengusios 
vykti į Tarybų Lietuvą. Tik 
laukiame iki žmogus su au
tomašina atvyks mus paimti 
ir nuvežti į lėktuvų stotį, o 
iš ten skrisime į Niujorką.” 
Taipgi sako: “Linkime tau 
geros sveikatos, kad grei
čiau išgytum, kad kai mes 
sugrįšime, kad rastume vi
sai sveiką.” O aš iš savo 
pusės palinkėjau joms sma
gios ir linksmos kelionės, 
laimingai aplankyti gimtąją 
šalį ir su daugeliu gražių 
įspūdžių laimingai sugrįžti.

Sykiu su jomis vyko ir 
Agota Žemaitienė. Jos, nu- 
vykusios į Niujorką, prisi
jungė prie pirmosios lietu
vių turistų grupės.

Onytė Welhis

Waterbury, Conn.
Lietuvių Lite r a t ū r o s 

Draugijos 28 kuopos susi
rinkimas įvyko birželio 6. 
Narių dalyvavo pusėtinai, 
galėjo būti ir daugiau. Ne- 
kurie užsimokėjo duokles ir 
pasiėmė knygą.

Visi nariai dėkingi Dr. 
A. Margeriui už knygas 
mūsų LLD 28 kuopai. Nors 
visiems neužteko po knygą, 
bet mes nusitarėm pasida- 
lyt — perskaitę perduoti 
kitiems nariams.

Šitame susirinkime dau
giausia svarstėme kaip bus 
atžymėta Lietuvių Litera
tūros Draugijos 50 metų 
jubiliejus, kurio minėjimui 
įvyks banketas sekmadienį, 
birželio 27 d., Wagon Wheel 
Court, Oakville, bendrai 
su LDS 31 kuopa. Pietūs 
bus duodami 1 valandą.

Bus programa, kalbės 
mūsų gerbiamas Dr. Sta- 
nislovaitis ir kiti. Taip pat 
turėsime svečių iš kitų ko
lonijų, todėl bus malonu 
pasimatyti su mūsų drau
gais ir bendrai pasikalbėti. 
Vieta labai graži ir nekeblu 
pasiekti. Bus gera proga 
pabuvoti tyrame ore, pasi
džiaugti gražiąja gamta, 
nes tai yra pirmas vasari
nis parengimas Conn, vals
tijoje. Mes, komisija, deda
me visas pastangas, kad ši
tas jubiliejinis pokylis 
būtų š i m taprocentinis. 
Todėl kuopiečiai ir svečiai 
nepamirškit dalyvauti Ku
rie dar neturite tikietų, ga
lėsite įsigyti ten ant vietos.

Iki pasimatymo!
Klein Yenkeluniene

New Delhi. — Kašmyre 
vėl įvyko susirėmimų tarp 
indusų dr pakistaniečių.

Philadelphia, Pa.
Philadelphiečiai “Laisvės” 

skaitytojai, pažangios spau
dos rėmėjai, mylintieji ap- 
švietą, paremkite Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos 10 kuopos rengia
mą pikniką liepos 3 dieną, 
šeštadienį, ir jeigu dirbate, 
nuovargio nenusigą skite, 
kitą dieną bus sekmadie
nis, poilsio diena.

Pinkkias įvyks Katinis 
Grove, Eastone, arčiau ne
gu Baltimorėj. Busas pa
samdytas Public Service, su 
vėdinimu; išeis 9 vai ryto, 
nuo Girard Ave. ir N. 4 St. 
Piknikas rengiamas “Lais
vės” paramai. “Laisvė,” 
philad e 1 p h i e č i ų mylimas 
laikraštis, prašo jūsų visų 
talkos. Įsigykite tikietuspas 
Tureikienę, Kazlauską, Mer
kį, Žalnieraitienę arba Gri- 
ciūnienę.

Ši išvyka bus pirmą kar
tą Eastone. Katinis Grove 
graži vieta. Draugė Rama
nauskienė visus užtikrina 
vaišingumu. Bus svečių iš 
mainų srities, Baltimorės, 
New Jersey, ir atvyks bu
sas iš Brooklyno.

Majoras Tate sako, kad 
Amerikos Nacių Partija 
koncentruojasi Philadelphi- 
joje gauti narių ir skleisti 
propagandą.

Philadelphijos Mokytojų 
Asociacija surinko 2,000 pa
rašų po peticija, reikalau
jant, kad kiekvieno moky
tojo nusiskundimai būtų 
svarstomi individualiai.

Birželio 12 d. mirė Ado
mas Stalnionis. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Birželio 15 d. mirė Ona 
Simanauskienė. Palai d o t a 
Holy Cross kapinėse.

Birželio 19 d. mirė Mikas 
Yodis. Palaidotas Holy 
Cross kapinėse.

Hackettstown Tool kom
panija turi pamokėti $10,- 
000 New Jersey už žuvusias 
žuvis dėl kompanijos kaltės.

Delaware Valley f armė
nai Adelphia viešbučio sve
tainėje vienbalsiai pasisakė 
prieš panaikinimą pieno 
kontrolės.

South of Oxford Circle 
kiekvieną ' dieną tris kar
tus motinos sulaiko tra- 

Gegužės 18 dieną, sulau
kęs 76 metų, mirė senas 
patersono gyventojas F. 
Prapiestis.

F. P. Prapiestis į Ameri
ką atvyko prieš pirmą pa
saulinį karą pas brolį į Phi- 
ladelphią, Pa.

Nors iš amato Lietuvoje 
buvo rūbsiuvis, tačiau jam 
čia rūbsiuvystė nepatiko, 
tad pagyvenęs kiek Phila- 
delphijoje persikėlė gyven
ti į tuo laiku pagarsėjusį 
šilko pramonės centrą Pa- 
tersoną. Čia išmoko audimo 
amato. Vedė V. Dzevulkiū- 
tę, jiedu sugyveno, išaugino 
ir išmokslino 1 sūnų.

F. P. mirė nuo nervų su
kietėjimo, dėlei kurių kan
kinosi per desėtką metų.

Jo žmona mirė nuo vėžio 
ligos 1943 m., o sūnų paėmė 
į karinę tarnybą. Pirm tų 
nelaimių priklausė pažan
giųjų organizacijoms ir, kol 
dirbo, buvo unijistas, drą
sus kovotojas už didesnį 
duonos kąsnį. Jo tuo laiku 
nenugąsdino nei Palmerio 
laikų raganų medžiotojai.

Bet kuomet apniko šalį 
makartizmo pavietrė, ma
tomai, dėlei žmonos mirties 
ir sūnaus karinės tarnybos, 
reakcijos siautėjimo metu 
įpuolė į beviltę. Nors ir te
bepasiliko “Laisvės” skai
tytoju, tačiau, tų nelaimių 
ir klapatų apglamžytas, 
paliko pasyvus ir išsibrau- 
kė ir progresyvių organi
zacijų.

Įpuolęs į beviltę, nebema
tė išeities. Jam atrodė, kad 
pasaulyje viskas juoda, ne
bėra pragiedrulių, kad re
akcija viską sužlugdys.

Nors F. P. materialiai 
gerai sustovėjo, tačiau ne
žinia kokiais sumetimais 
gyveno skrumniai. Gaila, 
kad negalėjau sužinoti iš 
kur Lietuvoje paėjo, tik su
žinojau, kad suvalkietis. 
Kadangi jo brolis šermeny
se nedalyvavo, tai nežinau, 
ar jis dar gyvas, ar miręs, 
taipgi nežinau kiek ir ko
kių giminių paliko Ameri
koje ir Lietuvoje.

Kadangi F. P. buvo lais
vamanis, tai buvo ir palai
dotas laisvai. Garbė sūnui,

fiko judėjimą, reikalau
damos, kad skersg a t v y j e 
būtų įtaisyta trafiko šviesa. 
Sako, pikietuos, kol jų rei
kalavimas bus patenkintas.

124 studentai iš 45 vidurį-' 
nių mokyklų gavo Scholar
ship iš Temple Universiteto.

Per tris šių metų mėne
sius didelių kriminalysčių 
skaičius Philadelphijoje su
mažėjo. Taip sako J. Ed
gar Hoover.

Pilietis

Hartford, Conn.
Antanas Kiškiunas« ser-; 

ga. Jis jau seniai nesijautė) 
gerai, bet vis ėmė gyduoles i 
ir buvo po gydytojo i prie
žiūra. Jo žmona irgi serga. 
Tai jau dvi. blogybės , na
muose. i

Draugas Kiškiunas svei
kas būdamas visuomet 'rė
mė darbininkų judėjimą 
pagal išgalę ir yra ilgame
tis “Laisvės” skaitytojas, ir 
LLD narys. Draugai, kurie 
galite, atlankykite Kiški li
nus, suteiksite jiems sura
minimą, Linkiu nugalėti Il
gas ir pasveikti. J. M*,

PATERSON, N. J.
kad nepaneigė tėvo įsitiki
nimų,

Lai bus Tau, mielas drau
ge, ilsėtis ramiai šios šalies 
žemelėje. Reiškiu užuojau
tą sūnui, netekusiam bran
gaus tėtušio, taip pat ir vi
siems artimiesiems. • • •

Jungtinių Valstijų valdo
vai giriasi kad šalyje ger
būvis gyvuoja ir moralas 
aukštas, verslas klesti. Iš 
Trenton, N. J. State Depart
ment of Labor pranešimai 
džiaugiasi, kad už šių me
tų balandžio ir gegužės mė
nesius darbai padaugėjo 
net 59,100 palyginus su par
eitų metų tais pat mėne
sius, bet nepraneša, kiek 
naujų bedarbių atsira d o 
per tuos pačius du mėne
sius. Kodėl nepaaiškina? O 
nepaaiškina todėl, kad nau
ji bedarbiai viršys naujus 
darbus. Šiomis dienomis 
užsidaro mokyklos, tai šių 
mokyklų jaunuolių valstijo
je bus kelis sykius dau
giau, negu 59,100 naujų 
darbų. Politikieriai žino, 
kad pakankamo darbų skai
čiaus nebus. Jie taip pat 
žino, kad bedarbių padau
gėjimas yra trąša daugėti 
nusikaltimams. Jie daugė
ja.

-:- -:- -:- v
Paskutinėmis kelio n>i s 

dienomis nuo apiplėšimų 
nukentėjo ir lietuviai.

Lietuvių Piliečių Klubą 
apiplėšė ant $93.

Lietuvį Taparauską plė
šikai pasigavo einant namo, 
sumušė ir atėmė $15, nes tik 
tiek ir teturėjo Pas mūsų 
“Laisvės” skaitytoją, 82 
metų senuką P. Malinaus
ką nakties laiku trys plėši
kai įlindo per -langą, žiau
riai sumušė ir, pakišę peilį 
po kaklu, atėmė $14. Reika
lavo daugiau pinigų, išvar
tė viską stuboje, palikę su
muštą žmogelį, pabėgo.

Suminėjau tik nukentė
jusius lietuvius. Yra ir 
žmonių, panašiai nukertė
jusių nuo plėšikų.

Ar panašūs nuotykiai 
reiškia šalyje gerbūvį ir 
aukštą moralą?

Tegul paaiškina politikie
riai. J. Bimba

Didysis Massachusetts Lietuvių

PIKNIKAS
\ Paramai Laikraščio ‘‘Laisvės” 

/ I

Dvi Dienas — Sekmadienį ir Pirmadienį

LIEPOS 4 ir 5 JULY y
Parkas atdaras nuo 11 vaL ryto 

iki 11 vai. vakaro

Local Orkestras nuo 4 iki 11 P.M.
Bus Įspūdinga Programa

Kalbės Rojus Mizara
“Laisvės” Redaktorius

RAMOVA PARKE
Claremont Ave., Montello, Mass.

Kaip visada, taip ir šiemet, piknike bus daug 
svečių iš visos Amerikos, nes visi turi atostogas 
ir Nepriklausomybės šventės proga nori pasi
linksminti. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai

r
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I Graudu ir liūdna 
* mylimųjų netekus

Brolio Prano mirtis ma
ne taip pritrenkė, jog iš 
graudenančio liūdės i o ir 
dabar vis dar negaliu atsi
peikėti. Jo mirtis man 
skaudesnė tuo, kad jis buvo 
mano paskutinis brolis, kad 
jo mirtis atėjo taip netikė
tai, ir kad ji veik pusme
čiu atėmė trečią mano my- 
limųjt;:

Jonas Werner, mano vy
ras, mirė 1964 m. rugsėjo 
10 d., Clevelande.

Juozas Stripinis, mano 
brolis, mirė 1965 m. sausio 
25>d., Brocktone.

granas Stripinis, brolis, 
mirė 1965 m. balandžio 15 
d., Brocktone.

Likausi viena ir neapsa
komai liūdna. Mano nuošir
di užuojauta sykiu su ma
nim liūdinčiai Prano žmo
nai Rožei, sūnui Albertui ir 
jo šeimai.

Dėkoju visiems kurie pa
reiškė man užuojautą bile 
kuriuo būdu, ypač O. Kazi- 
lionienei ir kitoms, kurių 
draugiškumas lengvina ma
no liūdesio dienas. Dėkinga 
esu brocktoniečiui kores
pondentui G. Shimaičiui, 
kuris “Laisvėj” atžymėjo 
n#no brolių visuomeninę 
v^klą. Ir ačiū “Laisvei” už 
suteikimą vietos visokiems 
mūsų reikalams, tad, vietoj 
gėlių, pagal išgalę priside
du spaudos paramai.

Julia Werner
Cleveland, Ohio

Brockton, Mass.
“Laisvės” piknikas

Liepos 4—5 dienimis, Ra
mova Parke, Claremont 
Ave., Montelloje, įvyks me
tinis “Laisvės” piknikas. 
Numatoma, kad jis bus la- 
gai skaitlingas. Iš visų lie
tuvių kolonijų reikėtų 
nosiniai atvykti.
^LD 6 kuopos nariai ga

vome Dr. Margerio parašy
tos knygos “Šliuptarniai” 
20 egzempliorių. Tai didelė 
650 puslapių ir graži kny
ga. Kurie norite skaityti, 
matykite G. Shimaitį ir
gausite.

Mass, valstijoje yra daug 
čeverykų i š d i r b y s č i ų. 
Prie “šiušių ratelio” trūks
ta darbininkų. Išdirbystės 
savininkai darbo moko jau
nas merginas, moka val
džios nustatytą algą. No
rinčios mokytis kreipkitės į 
Bridgewater Workers Co. 
Galite susikalbėti ir lietu
viškai.

k Po to, kai Prano Kaula- 
žmona mirė, likosi jam 

nesmagu čia gyventi. Jis 
pardavė savo namą ir ruo
šiasi važiuoti gyventi pas 
sūnų Bernardą į Minneso- 
tos valstiją. Jis paaukojo 
“Laisvės” reikalams $5.

Birželio 12 dieną, Nur
sing Home mirė Sarah Lu
cas (Kapkutė), teisėjo 
Kapkaus sesuo. Paliko bro
lį Antaną, jo šeimą, sūnų 
Albertą ir daugiau artimų
jų. Palaidota Melrose kapi
nėse.

George Shimaitis

, Budapeštas. — Vengrijos 
M^das J. Kadaras sako, kad 
pagerinimui santykių jis 
važiuotų ir į Jungtines 
Valstijas tartis.

Methuen, Mass.
Apie moterų stalą

Birželio 20 d. Maple Par
ke įvykusiame piknike mo
terys parengė specialų sta
lą, apkrautą pačių moterų 
gamintais skaniais valgiais. 
Aukojo šie:

E. Repšienė iš Lenkijos 
kumpį ir stalui reikmenis, 
kaip tai napkins, lėkštes, 
puodukus ir duonas sandvi
čiams.

M; Kvietkas, kuri jau 
vaikščioja po Lietuvą,—dvi 
stiklines grybų; Frank 
Kvietkas ir L. Plutienė sū
rį ir bonką degtinės; A. 
Kodienė sūrį ir dvi stikli
nes agurkų; B. Usevičienė 
kugelį, M. Kazlauskienė sū
rį, didelį pyragą ir bonką 
vyno, Rožė Chuladienė sū
rį, K. Kazlauskienė du sū
rius; M. Uždavinis sūrį. ..

Worcester, Mass., LLD 
11 kuopa dovanojo bakaną 
juodos duonos ir bliūdą 
varškės, M. Kropienė sūrį.

LLD kuopa dovan o j o 
bonką degtinės ir sūrį; S. 
Penkauskienė didelį tortą; 
po pyragą: M. Trakimavi- 
čienė, E. Niaurienė, V. 
Kvietkas, P. Kaliošas; U. J. 
Kavalis 2 kugeliu, B. Čiu- 
berkienė tris dėžes varškės, 
S. Šukienė duoną ir 3 skar
dinės “pineapple”, J. Šlei- 
vienė 2 tuzinus kiaušinių.

Pinigais davė—po $5: P. 
Niukas ir Liet. Moterų Klu
bas, Cambridge, Mass., po 
$2: K. Chereška, B. Keršis, 
Ona Zalubienė; po $: H. 
Thomas, E. Belekevičienė. 
Pinigais suaukota $65.75, 
kurie ir buvo perduoti per 
E. Repšienę Penkauskui 
pridėti prie kitų įeigų.

Prie stalo dirbo: E. Rep-' 
šiene, A. Kodienė, N. Gri
galiūnienė, K. Kazlauskie
nė ir Birutė Oryszczak. 
Pirmą syk atvažiavus į mūs 
pikniką pamilo dirbti prie 
mūsų stalo, tai K. Čereškie- 
nei nereikėjo dirbti, kad ir 
buvo apsiėmus.

Diena buvo labai graži. 
Daug žmonių privažiavo.

E. R.

Tokio.—Japonija ir Pie
tų Korėja užmezgė diplo
matinius ryšius.

Ėe)>(^

MAINIERIV PIKNIKAS
Spaudos Naudai

Rengia Shenandoah ir Mahanoy City, Pa., 
ALDLD ir LDS Kuopos

Sekmadienį, 18 Liepos - July

Vieta tarp Lake Wood ir Mahanoy City, 
prie kelio 45, Hosensock Township, Martišin Grove.

KELRODIS:

Iš rytų 309 keliu pravažiavę Tamaqua ant kalnelio 
privažiuosite miestelį Hometown, kur 45 kelias eina 
skersai į rytus ir vakarus. Ant šios kryžkelės yra 
du trafiko žiburiai, čia sukite į kairę—į 45 West.

Atvažiavę iš šiaurės 309 keliu iki šiai kryžkelei 
sukite į dešinę—į 45 East.

Pravažiavus Lake Wood Parką, reikia važiuoti 
lėtai ir tėmyti lauke mūving pikčerių vietą, prieš 
kurią eina keliukas kairėj į mūsų pikniko vietą.

Atvažiavę iš vakarų 45 keliu turi pervažiuoti 
Mahanoy City, važiuoti į pakalnę ir taipgi tėmyti 
mūving pikčerių vietą kairėj, prieš tą vietą keliukas 
dešinoj į mūsų pikniką.

Prašome visus draugus ir drauges iš arti ir 
toli atvkti į šį pikinką, nes mūsų darbščiosios 
gaspadines jau rengiasi visus puikiai priimti. 
Čia susitiksite su draugais iš visos apylinkės. 
Būsite visi gražiai priimti ir smagiai praleisite 
laiką.

Bridgeport, Conn.
LDS 74-tos kp. nariai ir 

šiaip geri lietuviai bir
želio 27-tą dieną ruošiasi 
vykti į oakvilliečių LDS 31 
kuopos metinį parengimą, 
kuris yra ruošiamas bend
rai su Waterburio LLD 28 
kuopa.

Šitas parengimas yra 
svarbus todėl, kad šiais me
tais LLD sukanka 50 me
tų gyvavimo, o LDS sukan
ka 35 metai. Taigi parengi
mas skaitomas svarbiu.

Parengimo vieta yra 18 
Wagon Wheel Court, Oak
ville, Conn. Pietūs bus 
duodami 1 valandą. Sako
ma, bus ir programa.

J. Strižauskas

Lawrence, Mass.
Birželio 20 d., Maple Par

ke, Methuen, įvyko Mass, 
valstijos lietuvių apskričių 
piknikas. Jis buvo visais at
žvilgiais pas ė k m i n ga s. 
Žmonių buvo suvažiavę iš 
visų miestų ir miestelių. 
Suvykę gėrėjosi pavasario 
gamtos gražumu.

Atvykau anksti, o jau ra
dau gaspadines triūsiant 
prie maisto. Anksti pribuvo 
ir M. Sukackienė, iš Wor- 
cesterio, kuri prie stalo pri
iminėjo draugių ir draiugų 
dovanas.

Tai buvo smagus susiti
kimas su draugėmis ir 
draugais. Visi buvo linksmi 
naujai susitikę.

Meninę programą išpildė 
Montello Dailės Vyrų gru
pė, vadovybėje Al. Potsus. 
Jie gražiai dainavo. Buvo 
ir kitokių įvairumų.

Sekamas piknikas, t a i 
“Laisvės” paramai, įvyks 
liepos 4—5 dienomis, Ra- 
mova parke, Montelloje. 
Ten moterys turės specialų 
maisto stalą. Manau, kad 
bus daug žmonių. Iki links
mo pasimatymo.

Y. N.

Jakarta. —Taip labai pa
blogėjo JAV ir Indonezijos 
santykiai, kad galima lauk
ti diplomatinių ryšių nu
traukimo.

EE!
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Rengimo Komisija

LAWRENCE, MASS.
Piknikas gerai pavyko
Birželio 20 dieną Maple 

Parke įvyko Mass, valsti
jos apskričių piknikas. Jis 
gerai pavyko. Žmonių au
tomobiliais suvažiavo iš 
daugelio kolonijų. Iš Brock- 
tono buvo didelis busas, ku
rį suorganizavo Montello 
Dailės Vyrų grupė, kuri 
piknike atliko programos 
meninę dalį. Labai dėkui 
brocktoniškiams, kad ne 
tik gražiai padainavo lietu
viškų dainų, bet ir busą su
organizavo, atsivežė dau
giau žmonių. Dėkui grupės 
Vadovui Al. Potsiui ir jo 
dukrelei, kuri, dainuojant, 
pianu palydėjo.

Turėjome svečių ir iš 
Maine valstijos, tai Mustei- 
kiai, iš Portlando. Malonu 
buvo su jais susitikti ir pa
sikalbėti.

Apie 12 valandą ant Mo
terų stalo pasirodė maisto. 
Pradžioje stalą tvarkė M. 
Sukackienė, iš Worceste- 
rio; vėliau atvyko E. Rep
šienė, kuri prie to darbo 
buvo išrinkta. Pirmoji prie 
stalo su dovana pribuvo 
Uršulė Kavaliunienė, kuri 
atnešė dvi skardines kuge
lio, S. Penkauskienė dovano
jo didelį tortą, ant kurio 
buvo tėvų pagerbimui deko
racija. Apie kitų suteiktas 
dovanas parašys E. Repšie
nė, kuri jas tvarkė.

Virtuvėje šeimini n k ė s 
linksmai ir energingai dir

Įvairenybės iš Lietuvos
Specialiai “Laisvei

Nauji prekybos rūmai 
Vilniuje

Dešiniajame Neries kran
te išaugs nauji prekybos 
rūmai. Tai bus didžiausia 
tokio tipo prekybinė įstaiga 
respublikoje. Naudojamasis 
plotas užims 8 tūkstančius 
kvadratinių metrų, kuriame 
tilps 300 darbo vietų. Pro
jekto autoriai yra Miestų 
Statybos Projektavimo ins
tituto darbuotojai Z. Landz- 
bergis, V. Vielus, Č. Gerlia- 
kas ir V. Laurelis.

Pagrindiniai skyriai Pre
kybos rūmuose planuojami 
paskirstyti tokiu būdu. Par
teryje bus kultūrinės-buiti
nes prekės, kavinė pirkė
jams ir valgykla parduotu
vės personalui. Vakare ją 
galima bus sujungti į vieną 
kavinę.

Pirmajame aukšte įsikurs 
salonas jaunavedžiams, pre
kystaliai su avalyne ir ki
ta apranga. Antrajame 
aukšte — galanterija ir tri
kotažas. Trečiąjį aukštą už
ims gatavi drabužiai ir jų 
pusfabrikačių išbaigimo 
dirbtuvės. Prekių pakrovi
mui ir iškrovimui pagrei
tinti bus įrengti liftai.

Naujieji prekybos rūmai 
kol kas tik maketas ir pro
jektas, tačiau greitu laiku 
jis papuoš dešinįjį Neries 
krantą ir sutrauks daugelį 
pirkėjų.

Išėjo J. Paleckio knyga 
Maskvoje >

“Ogoniok” žurnalo leidyk
la Maskovje išleido lietuvių 
poeto Justo Paleckio knygą 
“Milijonai širdžių” rusų 
kalba. Knygoje daug eilė
raščių, apdainuojančių Lie
tuvą, Vilnių, Palangą, tautų 
draugystę. Yra eilėraščių 
ir apie užsienio kraštus, ku
riuose poetas yra pabuvo
jęs. Vertimai į rusų kalbą 
atlikti žinomų rusų poetų 

bo nuo pat anksto. Jos bu
vo A. Šupetrienė, M. ' Kaz
lauskienė, N. Garijonienė, 
S. Penkauskienė ir J. Zin- 
kienė.

Pikniko komisijoj nuo 
LDS 125 kuopos buvo A. 
Šupetrienė, nuo 'LLD 37 
kp., V. Kralikauskas, nuo 
apskričių M. Kazlauskienė 
ir S. Penkauskas. Tarp ko
misijos ir šeimininkių buvo 
gla u d u s bendradarbiavi
mas. Darbe gelbėjo: Šupet- 
ris, K. Račkauskienė, A. 
Navickas, J. Rudis, F. Zu
la, S. Rainardas, F. Kviet
kas, S. Plutienė, J. Jaskevi- 
čius ir Dudienė, A. Kra- 
jauskienė ir A. Petruškevi
čienė.

Diena buvo gera, nors, 
kartais rodėsi debesėlių. 
Visi linksmai laiką leido, 
nes tai buvo pirmasis pa
rengimas. Kiekvienas gėrė
josi gamta ir ta proga, ku
ria gali susitikti vieni kitus 
Maple Parke.

P. Penkauskas

Stoughton, Mass.
Birželio 9 d., pas sūnų 

namuose, mirė senas “Lais
vės” skaitytojas Pran a s 
(Frank) Radvila. Jis jau 
buvo 90 metų amžiaus. Pri
klausė prie Lietuvių Tau
tiško Namo.

Paliko tris sūnus ir dvi 
dukras. Palaidotas Ever
green kapinėse, Stoughton.

George Shimaitis

N. Tichonovo, P. Antokols- 
kio, D. Brodskio ir kt. Kny
gos tiražas 86,150 egz.
..Lietuvos įmonių paroda .

Vilniuje, Vingio parke, 
atidaryta respublikos įmo
nių plataus vartojimo pre
kių paroda. Parodoje daly
vauja apie 50 fabrikų ir ga
myklų, eksponuojančių virš 
5 tūkstančių eksponatų.

Po parodos uždarymo eilė 
eksponatų bus išsiųsta į 
Maskvą, į visa sąjunginę 
plataus vartojimo prekių 
parodą-mugę.

Apylinkės istorija
Molėtų rajono, Dubingių 

aštuonmetės mokyklos kraš
totyros būrelio moksleiviai, 
ryšium su 25-osiomis Tary
bų Lietuvos metinėmis, nu
tarė aprašyti savo gimtosios 
apylinkės istoriją. Albume, 
iliustruotame nuotraukomis 
ir puikiais piešiniais galima 
rasti pirmas užuominas 
apie Dubingius dar nuo 
1373 metų. Mokiniai surin
ko gausią medžiagą apie 
apylinkės revoliucines tra
dicijas.

Panašius albumus apie ge
riausius kaimo žmones, ku
rie žuvo kovoje už tarybų 
valdžią, įrengė Bijutiškiu, 
Mindūnų ir Aluntos jaunie
ji krašto tirininkai.

Nauja J. Baltušio knyga
Ką tik Vilniaus ir Kauno 

knygynuose pasirodė daili 
žinomo lietuvių rašytojo 
Juozo Baltušio knyga “Va- 
liusei reikia Alekso.”

Tai naujų apsakymų rin
kinys. Šiuose meistriškai 
parašytuose apsaky m u o s e 
atsklei d ž i a m a s moralinis 
veidas, jo santykis su ap
linka. Aštriai ir subtiliai 
gvildenama meilės tema.

204 puslapių knyga gra
žiai apipavidalinta. Jos ti
ražas 25,000 egz.

L Bagdonaitė
Vilnius, 1965. VL 10

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

Help Wanted—Female

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)

WEAVERS. On hair cloth loom, 
I for night work. Steady work, good 
1 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)

NURSES—REGISTERED
3 for general duty. 100 bed South 
Jersey hospital, excellent personnel 

policy full or part time.
Reply Mr. Hill, Personnel director. 
EDGEWOOD GENERAL HOSPITAL

Berliin, N. J. 609-767-5500.
(50-53)

DRESSMAKER
Experienced for high priced 

Custom Made Dresses 
CENTER CITY 
Call LO. 3-7745.

(50-51)

HOUSEKEEPER. Age 25-45. Live 

in, child care. General . Housework, 
attractive home; own room. TV. 
Good salary. MI. 9-3369.

(47-51)

HOUSEKEEPER
$40. 5’/2 days. Sleep in.

Own room. Modern conveniences.
| Must like children. Exp. References.

HI. 9-7442
(47-50)

HOUSEKEEPER
Must be excellent cook. 2 adults. 

Center City.
Complete charge small apartment. 

$50.
References. CE. 2-1241.

(49-50)

HOUSEKEEPER

Over 25, sleep in. days.
Recent references.
One child. $50.

WA. 4-7216.

ELMWOOD FEDERAL
SAVINGS AND

LOAN ASSOCIATION

* * *

MAIN OFFICE

6408 WOODLAND AVE.
I 

PHILADELPHIA

* * *

BRANCH OFFICE

27 E. HINCKLEY AVE.

RIDLEY PARK, PA.

* * *

WHERE THOUSANDS SAVE

MILLIONS

HELP WANTED MALE

CRANE OPERATORS
Truck Crane only with clam shell.

N. E. Sect.
z 6 days per wk.

Industrial Plant
NE. 4-2860.

1 r X (49-51)

HELIARC WELDER
For metal parts and cabinets.

Experience required.
B Shift opening. Apply— 
RUDD-MELIKIAN, INC.

300 Jacksonville Rd.
Warminster, Pa. (49-51)

EXPERIENCED WOODWORKER 

ABLE TO TAKE CHARGE 
OF SMALL SHOP.

OL. 9-2611.
(49-53)

LINOTYPE OPERATOR For Union 
i shop. Must have exp. in advertising 

& commercial Typography. To work 
nite shift. No layoffs. Wages nego
tiable. Prefer machinist operator, 

Apply by mail.
LEON SEGAL TYPE SETTING 

1038 Ridge Ave. (49-51)

DROP FORGERS
Experienced or experienced helpers, 
who may qualify as Drop Forgers. 
Permanent employment available. 
Call 435-4781 or apply to Personnel,' 
Mgr. Harry Eddinger or Forge fore
man, Robt. Shipe.

BONNEY FORGE, INC.
Meadow & Cedar Rd., Allentown, Pa.

(48-51)

CANDY MAKER
A potential for foreman.

After short time training period.
Medium size Candy Co.

HO. 5-2395 
for interview appointment.

(50-55)

STUDENTS
Those who begin work now can 
averagte $45 weekly. This summer 
explaining' summer camp program 
and taking orders for home pro
ducts. Salary & Commission.

s GA. 3-8368. (50-52)

SHEET METAL MECHANICS
Experienced on Duct work. 

Call WO. 4-1230 or apply:
• 2431 38th St., Camden, N. J. 

After 4 P. M.
(50-55)

FORGEMEN - HAMMER Drivers
& Lever men.

Experienced. Call Max Feketich 
at ME. 9-2200. P. B. & B. Div. 

of
Amco Metals,

Eddington, Pa. (47-54)

ELECTRICIAN and EXPERIEN
CED HELPER. Excellent opportu
nity. Year round work. Benefits. 
Hospitalization, etc. Call 279-7870 
between 7-9 P. M.

(47-51)

AUTO Trans, installers. Must be 
1st class for 1st class operation. 
Excel, opportunity for right man. 
Benefits. RIHM'S, 6851 Rising Sun 
Ave. RA. 5-2880. x

\ (47-50)

PRESS BRAKE OPERATOR 
for modem manufacturing plant of 
stainless steel equip. Must be exp. 
Excel, working conditions, plus bene* 
fits. Apply in person. CADDY 
CORP., 711 Caddy Dr., Pitman, 
N. J. (48-51)

REFRIGERATION SERVICE MAN
Commercial only.

Truck provided, steady year round 
employment.

Call — GA. 6-6901
FUI’ i (48-52)

ROOFING & SIDING MECHANICS
High rates. Lots of work. ’ 

?8 per square for roofing.
Apply 28 S. Wycombe Ave.

jLansdowne.
MA. 3-5575.

(49-50)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Turistams i Lietuvą 
‘ išleistuvių pietus 
Birželio 27 d. Olympia Parke 

rengia LLD 11 kuopa.
Kviečiame visus dalyvauti ir 
palinkėti turistams laimingos 
kelionės i mūsų tėvų žemę.

Pradžia 1:30 popiet.
/ . (49-50Z
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Paskutinis atsisveikinimas Iš laiškų
Birželio 17-tą dieną aš ir 

mano žmona Marija nuva
žiuojam kiek anksčiau į šer
meninę, kad atiduoti pasku
tinę pagarbą ir atsisveikin
ti ant visados su velioniu 
Pranu Pakalniškiu, kuris 
mums taip gerai buvo žino
mas. Įėję radom Praną pa
skendusį gėlėse, apsiašaro- 
jom ir atsisėdom. Tylumo
je mintimis pradėjau svajo
ti apie tolimą praeitį, apie 
jo nuveiktus darbininkiš
kam judėjimui darbus kaip 
vaidinime, dainavime ir mu- 
zikališkume. Jis taipgi bu
vo talentingas poetas.

Į šią šalį Pranas pribuvo 
1926 metais, į Great Neck,
L. L, N. Y. Apart kasdie
ninio užsiėmimo, dar pra
dėjo mokytis ir muzikos, ir 
taip jam sekėsi, kad per 
trumpą laiką sutvėrė chorą 
ir buvo jo vadovas.

Deja, kaip visiems darbi
ninkams, taip ir velioniui 
Pranui reikėjo ieškotis ge
resnio pragyvenimo. Nors 
ir su širdgėla, jis apleidžia 
savo draugus, pažįstamus, 
numylėtą chorą ir keliauja 
į girias Maine valstijoje. 
Kadangi ten irgi sunkios 
sąlygos, tad prabėgus kele- 
riems metams jis sugrįžta 
atgal. Ir 1932 metais prade
da darbuotis “Laisvėje” rai
džių rinkėju, kur jam labai 
gerai sekėsi, ir čia jis il
giausiai dirbo.

Tuo laiku Pranas įsimy
lėjo į Adelę Zablackaitę, ap
sivedė ir sukūrė šeimynišką 
gyvenimą, susilaukė vien
turtės dukrelės. Vienok tas 
nesulaikė jo nuo veikimo. 
Jis dainavo Aido chore, vai
dino veikaluose, o ypatin
gai operetėse, kur reikala
vo solisto. Taipgi dairiaVo 
vyrų oktete Bronės Šali
nai tės vadovybėje.

Kiek vėliau jis pats su
organizavo vyrų chorą ir 
buvo jo vadovas net iki to 
laiko, kai aplinkybių verčia
mas turėjo apleisti Brookly- 
ną ant visados. Gaila buvo 
palikti ne tik jam, bet ir jo 
žmonai Adelei, nes abu buvo 
dideli veikėjai - dainininkai 
ir su ašaromis atsisveikino 
savo draugus, pažįstamus ir 
visą “Laisvės” kolektyvą, 
taipgi ir brolį Nikį Pakal
niškį.

Visa šeima iškeliauja į 
Floridą, apsistoja Clearwa
teryje. Naujas gyvenimas 
buvo nelengvas. Tuojau ga
vo darbą “Clearwater Sun” 
spaustuvėje kaip raidžių 
rinkėjas ir ten dirbo iki pat 
mirties. Įsigijo didelį plo
tą žemės, pasistatė taipgi 
didelį namą, nes kartu gy

N. Hacinkevičia
B. Kutkus
M. Virbickas
N. Virbickienė
F. Klaston

Mirus

Pranui Pakalniškiui

CLEARWATER, FLA.

Mes, greatneckiečiai, reiškiame gilią užuo
jautą draugei Adelei Pakalniškienei, dukrai 
Francine ir jos šeimai, broliui Nikodemui ir jo 
šeimai, ir visiems Prano artimiesiems ir idėjos 

.. draugams.

P. Beeis
J. Kupčinskas
M. Kupčinskienė
S. Shulin
M. Adomonis
M. Smaidjas

veno ir jo uošviai Zablac- 
kai. Čia pat Clearwateryje 
išleido už vyro savo duk
terį, patapo bitininku, buvo 
nuskridęs į Lietuvą, pasi
matė su savo motina, bro
liais ir seserimis. Sugrįžęs 
iš Lietuvos patobulino savo 
mintis ir patapo vienas iš 
talentingiausių poetų.

Taipgi Prano namuose 
neseniai įsigijo dainų mylė
tojų grupe, iš St. Petersbur- 
go, kuri jų namuose laikė 
pratimus, vadovaujant jo 
mylimai žmonai Adelei. Kai 
kurias dainas išvertė iš ang
lų į lietuvių kalbą.

Per palyginti trumpą sa
vo amžių Pranas atliko la
bai daug darbų. Apart to, 
dar liko pusė knygos nepa
rašytos.

Mintys momentaliai išsi
blaškė, išgirdus tyliai var
gonams grojant lietuviškas 
melodijas “Ko liūdi berželi” 
ir “Apleistas,” nes jau ar
tinasi atsisveikinimo valan
da. Dar kartą pažvelgiau į 
gėles, suskaičiau jų net 28 
visokių dydžių vainikų. Vin
cas Bovinas pasakė atitin
kamą tam momentui kalbą. 
V. J. Valley, apart kalbos, 
dar pskaitė velionio Pranu
lio dar tik prieš metus pa
rašytas savo žmonai eiles.

KUKLUS PRAŠYMAS
Skirtis teks gal sopulių keliu

Su šios planetos “kvietkeliu.’’ 
Neverk, neliūsk ir nevaitok, 

Mano likimo neraudok.

Neskubėk gėlėm apvainikuoti
Už jas reik dirbt ir prakaituoti 
Neverk, venk nemigo naktų— 

Miręs laimingesnis, negu tu!

Girk neglrk, nepasakok niekų, 
Nekelk manęs aukščiau kitų, 
Nepięšk nė angelu kokiu, 

žmonės žino—nebuvau tokiu.

Jei turi ką gero šiandien tarti 
Pagerbt, paguost, ar pabart, 
Dabar sakyk, aš išgirsiu,

Bet nedelsk, nelauk, kol numirsiu.

Pr. Pa-nlškis

Nereikia man kvapių gėlių, 
Kurių užuosti negaliu.

Jau atėjo paskutinis mo
mentas atsisveikinti. Priė
jės prie karsto ranka palie
čiau velionį, viena kita aša- 
'ra nuriedėjo, atsikreipiau į 
I duris, peržvelgiau veidus 
liūdinčių palydovų, kurių 
buvo gausybė atsisveikinti 
ant visados.

Ilsėkis, brangus Pranuli, 
amžinai ilsėkis.

J. Judžentas 
St. Petersburg, Fla.

Saigonas. —• Pietų Viet
namo militaristai sušaudė 
liaudietį Tran Van Dongą, 
kaltindami terorizmo žy
giuose.

... Pas mus dabar viena 
po kitos atžymimos 25-me- 
čio datos. Birželio 15—dik
tatoriaus Smetonos pabėgi
mo ir fašizmo žlugimo, 17— 
Liaudies vyriausbės sukūri
mo, 18—Liaudies vyriausy
bės deklaracijos, 19—politi
nių kalinių paliuosavimo ir 
tautininkų bei kitų fašisti
nių organizacijų uždarymo, 
o netrukus minėsime Parti
jos, Profsąjungų, Komjau
nimo ir kitų darbo žmonių 
organizacijų legaliz avimo 
sukaktuves, žodžiu, yra ką 
prisiminti k e 1 i/e m s mėne
siams vieną svarbų įvykį po 
kito.

Kiekvieną sekmadienį, o 
kartais šeštadienį ir sekma
dienį, rajonuose įvyksta 
dainų, šokių ir muzikos 
šventės, kurios yra tradici
nės, bet šiemet jos skirtos 
Tarybų Lietuvos atkūrimo 
25-mečiui paminėti. Jose 
būna nuo pusantro ligi tri
jų tūkstančių dalyvių—dai
nininkų, šokėjų, muzikantų, 
kai kur dar ir sportininkų, 
kurie parodo savo miklumą.

Didesniuos miestuose bū
na ir daugiau, pav., Kaune 
dalyvių buvo apie 6,000, o 
Vilniuje jų nemažiau.

Taigi, suskaičiuokit, kiek 
jų per 44 rajonus ir dar at
skirai stambesniuosiuosius 
miestus. Ir tai jau atrink
tieji, geriausiai pasiruošę 
atlikėjai, iš kurių dar at
renkama į respublikinę Dai
nų šventę, kurioje aktyvių
jų dalyvių bus daugiau kaip 
30 tūkstančių.

Teko būti keliose dainų 
šventėse. Malonu matyti jo
se dešimtis tūkstančių žmo
nių, kurie susirenka į kiek
vieną tokią šventę pasi
džiaugti savo respublikos ir 
visos liaudies džiaugsmu.

Geriausių jinkėjimų Jums 
visiems.

Justas 
Vilnius, 1965-VII-17

Gerb. L. Kavaliauskaite: 
Aš noriu savo asmenišku, o 
t. p. ir Palangos miesto li
goninės kolektyvo vardu 
padėkoti Jums už siuntinė
jimą “LAISVĖS.”

Mes su įdomumu skaitome 
šį laikraštį, nes jame atsi
spindi lietuvių gyvenimas 
Amerikoje, jų darbas, var
gai, džiaugsmai. Mes, skai
tydami “Laisvę,” kartu liū
dime, kai jiems liūdna, ir 
džiaugiamės, kai jiems links
ma.

Mūsų ligoninė nuo šių 
metų pradžios labai išsiplė
tė, nes pastatėme naują 
korpusą. Kabinetai yra ap
rūpinti pačia naujausia me
dicinine technika ir pana
šiai.

Leiskite Jums, drg. Ka
valiauskaite, dar kartą pa- 

, dėkoti, kad neužmiršote 
mūsų mielos Palangos. Taip 
pat norėčiau padėkoti ir 
“Laisvės” redaktoriui ir 
visam kolektyvui už* tokį 
puikų ir įdomų laikraštį. 
Palangos M. Ligoninės vyr. 
gydytojas, K. Platakis.

New Yorkas. —Eina gir
dai, kad miesto majoras 
Wagneris netrukus apsi
ves su Barbara Cavanaugh, 
36 metų amžiaus mergina.

PATAISYMAS
Rašydamas apie LDLD185 

kuopos paruoštus pietus 
1 birželio 8 d., per neapsižiū
rėjimą nesuminėjau wood- 
haveniečio J. Bernoto, kuris 
atvežė ką tik prigaudęs žu
vų. Visiems valgytojams pa
tiko, nes buvo skanios. At- 

, siprašau J. Bernotą. C. N.

Iš Lietuvių moterų klubo 
susirinkimo

Birželio 16-tos vakarą 
“Laisvės” salėn skaitlingai 
susirinko klubo narės į pas
kutinį šio sezono mitingą. 
Susirinko aptarti bėgamuo
sius klubo reikalus.

I. Levanienė įrašė į mū
sų klubą Albiną Valangevi- 
čienę. B. Keršulienė įrašė 
Oną Skirgailienę.

M. Kalvaitienė pranešė, 
kad bilietus į “Laisvės” pik
niką liepos 3 į Easton, Pa., 
platina gerai.

I. Mizarienė dalyvavo ma
siniame antikariniame mi
tinge, įvykusiame birželio 8 
Madison Square Gardene. 
Sakė, mitingas buvo dide
lis, dalyvavo daug jaunimo.

Svarbu, kad Amerikos 
jaunimas vis daugiau susi
pranta ir pasisako prieš ka
rą.

Klubietė S. Petkus'išplati
no 15 bilietų visų tautų pik
nikui birželio 20 d. New Jer
sey.

Katrina Petrikienė daly-

Mieste pasidairius
Liberalų partija dar nė

ra nutarus, kurį kandidatą 
ji parems į miesto majorus. 
Ji turi sudarius komitetą 
iš aštuonių narių, kuris ap- 
klausinėja įvairius kandi
datus. Pasirinks tą, kuris 
jai geriau patiks. Respubli
konų kandidatas Lindsay 
labai norėtų gauti Liberalų 
paramą.

Miesto tarybos prezi
dentas Paul Screvane suši
lęs darbuojasi gauti Demo
kratų partijos nominaciją į 
miesto majorą. Jis taipgi 
tarėsi su Liberalų partija 
dėl savo kandidatūros. La
bai galimas daiktas, kad jis 
laimės nominacijas.

Majoras Wagneris flir
tuoja su Miss Barbara Ca
vanah. Kalbos eina, kad 
jiedu greitoje ateityje susi
tuoks. Majoro žmona mirė 
prieš porą metų. Jie turi 
du sūnus.

Vandens komisionierius 
D’Angelo siūlo pradėti im
ti ir naudoti vandenį iš 
Hudson upės. Aukštupyje 
vanduo yra švarus ir tinka
mas naudojimui. Taipgi nu
tarta padidinti ir plačiau 
panaudoti Long Islando šu
linius. Tokia didelė vandens 
stoka, kad valdžia griežtai 
uždraudė daržus laistyti.

Prezidentas Johnson a s 
davė suprasti, kad jis nesi
kiša į New Yorko miesto 
demokratų reikalus. Tegu 
jie patys, girdi, pasįskiria 
kandidatą į miesto majo
rus.

Šiuo tarpu New Yorke 
reakcinis Amerikos Gydy
tojų susivienijimas laiko 
savo* metinį suvažiavimą. 
Svarbiausias klausimas — 
Medicare bilius Kongrese. 
Kaip žinia, Susivienijimas 
visomis jėgomis kovoja 
prieš visą Medicare siste
mą. Suvažiavimui siūloma 
boikotuoti Medicare įstaty
mą, jeigu Kongresas tą bi- 
lių priimtų. Bet daug gydy
tojų remia Medicare siste
mą.

Įžymioji filmų aktorė Mar- 
lyn Monroe ųusižudydama 
paliko savo motinai ir drau
gams milijono dolerių ver- 

vavo susirinkime ir pakalb- 
bėjo apie savo kelionę po 
Lietuvą.

Sakė, aplankė vaikų auk
lėjimo namus ir pavaišino 
vaikučius saldainiais nuo 
mūsų klubo. Ji lankėsi in
validų namuose ir nuo jų 
atvežė klubui dovaną—mez
ginį.

Paminėta rašytojos Že
maitės 120-to j i gimimo me
tinė sukaktis. N. Buknienė 
paskaitė keletą ištraukų iš 
žemaitės veikalo “Marti.”

Keletas klubiečių šiemet 
vyksta Lietuvon. Palinkėta 
joms laimingos kelionės.

Draugės maspethietės lai
kosi savo , senų tradicijų: 
kas metai pabaigoj sezono) 
klubietes pavaišina.

Vaišes davė draugės O. 
Kalvaitienė, O. černevičie- 
nė, A. Kunevičienė, R. Lau
kaitienė, O. Cibulskienė.

Klubietės taria joms ačiū.
Liepos ir rugpiūčio mėne

siais susirinkimų neturėsi
me. V. B.

tės turto. Motina randasi 
sanatorijoje ir jai buvo pa
likime paskirta $5,000 per 
metus. Bet dabar praneša
ma, kad iš to milijono pali
kimo niekam nieko nebelie
ka. Viską pasiima federali
nė, valstijos ir miesto val
džia taksais! Net ir moti
nai nebelieką pinigų.

Daug New Yorko ir apy
linkės lietuvių ruošiasi lie
pos 3 d. važiuoti į Eastoną, 
Pa., kur įvyks “JLaisvės” 
naudai piknikas. Be priva
čių automobilių, bus galima 
važiuoti specialiu busu. Vi
sas informacijas randate 
pikniko skelbimuose.

Rep.

Didieji Piknikai
Prašome įsitėmyti datas it 
vietas piknikų ir kviečiame 

atsilankyti į juos.

EASTON, PA.
Philadelphiečių LLD 10 

kuopos .piknikas “Laisvės” j 
paramai įvyks šeštadienį, 
Liepos-July 3 d. (prieš 4th 
of July šventę), Ratinis 

; Grove, Country Club Road, 
Easton, Pa.

BROCKTON, MASS.
Didysis “Laisvės” pikni

kas bus 2 dienas—sekma
dienį ir pirmadienį, Liepos- 
July 4 ir 5 d., Ramo va 
Parke, Claremont Avenue, 
Montello, Mass.

MAHANOY CITY, PA.
“Laisvės” naudai pikni

kas įvyks sekmadienį, Lie
pos-July 18 dieną, Martišin 
Grove, rengia A LDLD ir 
LDS kuopos.

GREAT NECK, N. Y.
Kaip kiekvienais metais, 

taip ir šiemet, Lietuvių Kul- 
tros klubas rengia pietus 
gražiajame Kings Point par
ke, Area 7, įvyks liepos-Ju
ly 18 dieną.

Kviečiame visus atsilan- 
Ikyti. Gavome pranešimą, 
kad daugelis rengiasi atvyk
ti iš Brooklyno, tai linksma 

i naujiena.
WORCESTER,
Spaudos naudai 

įvyks sekmadienį, 
September 22 d.,
parke, Shrewsbury, Mass. 
Kviečiame visus iš anksto 
pasiruošti dalyvavimui šia
me piknike.

MASS 
piknikas 
Rugsėjo- 
Olympia

Steiko pietus - ar 
jau užsisakėte?

Ar jau užsisakėte ska
nius steiko pietus, kurie 
ruošiami Forest Park girio
je (Nr. 9) sekmadienį, bir
želio 27 d.? Dar galite užsi
sakyti iki šeštadienio ryto.

Steikas bus ten pat ant 
anglies iškeptas. Ir tiktai 
už $2.50! Be to, pavakarėje 
dar gausime “hot dogs” su 
kavute.

Tai bus tuo pačiu kartu 
ir išleituvės mūsų LLD 185 
kuopos sekretorių — K. 
Briedžio ir J. Grybo—į Lie
tuvą. Palinkėsime jiems lai
mingos kelionės.

Pietus valgysime 12 vai. 
dieną. Piknikų vieta 
yra visai arti Woodhaven 
Blvd, lietuvių dažnai užei
namoje pabūti vietoje.

Rengėjai

New Yorkas. — Miesto 
vandens viršininkai planuo
ja prėską vandenį traukti 
iš Hudsono upės.

Bellevue, Ohio. — Sulau
kęs 92 metų amžiaus mirė 
išradėjas Claud H. Foster.

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteriškė 

prie namų ruošos. Graži gyvenvie

tė. Prašome skambinti—

516—Juniper 8-8314.
(49-51)

UŽSIREGISTRUOKITE VIETAS BUSU 
VAŽIUOTI Į EASTON, PA. . • .et

Broklyniečių busas išeis 9 vai. ryto 
nuo “Laisvės” įstaigos ■

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Iš Williamsburgo, nuo Union Avė. ir Stagg St., 9:30 v. r.

Iš Eastono išvažiuos 8 vai. vakaro. 
KELIONĖ “ROUND TRIP” $3.75.

Skambinkite į “Laisvės” Administraciją MI. 1-6887

t 
Easton, Pa. - Filadelfiečių

PIKNIKAS
• ■■ •* -A . • • •, •— • • • • *.••••... ■»,» « • f f . —- •

Rengia LLD 10 kuopa

Šeštadienį, Liepos 3 July
Pradžia 12 valandą dieną

RATINIS GROVE
Country Club Road, Easton, Pa.

Geri valgiai ir įvairūs gėrimai

Čia turėsite daug malonių pasimatymų iš arti 
ir toli, tai būtinai atsilankykite.

Brooklyniečių busas išeis 9 vai. ryto, 
nuo “Laisvės” įstaigos 

102-02 Liberty Avė., Ozone 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., 
sukite į jį. Walnut St. už kelių blokų krypsta į dešinę, 
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.

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

Huntington, N. Y.,
Trilypis minėjimas t

Šią savaitę draugai Jonas 
ir Anastazija Kauliniai kuk
liai, šeimyniškai minėjo Jo
no gimtadienį, vardadienį ir 
80 metų amžiaus sukaktį.

Abu Kauliniai yra seni 
“Laisvės” skaitytojai ir rė
mėjai. Kadaise jie gyveno 
Maspethe. Jonas ilgai ir 
sunkiai dirbo sveikatai pa
vojingą dažų fabrike darbą. 
Galop nusisprendė išeiti gy
venti į užmiestį ir įsikūrė 
Huntingtone vieno akro že
mės sklypelyje (261 E. 17th 
Street, Huntington Station,
N. Y. 11746). Ir dabar 
abu džiaugiasi, kad palydo 
iš dulkėto miesto oro. plo
nas sako, kad jei jie nebūtų 
išėję “į laukus,” tai jis jau 
seniai būtų buvęs po velėna. 
Bet užvis daugiausia jis yra 
dėkingas savo gerajai žmo
nai “brangytei Nastulei” už 
jos rūpestingumą.

Daug sveikų metelių 
jums, draugai Kauliniai!

SV

PRANEŠIMAI

OZONE PARK, N. Y.

LKSB-ves Direktoriams

Esate prašomi nepamiršti priberti j 
posėdi birželio 28, paprastoj vietoj 
ir laiku. Sekretorius 49-50)




